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Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem.

Rok XIV.

DZIENNI
"BZDAKCJA | ASMIMISTRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redekcj

i „Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni: Mostowa I.

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—3,

w niedziaję od 12 —1 pp. „Dziennik Wiłeński* wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

 

 

kierownictwa sprawami zagranicz-
nemi mego kraju, a mianowicie,
że interesy i życzenia Polski, da-
lekie od chęci zakłócenia pokoju
Europy, wymagają polityki poko-
jowej. Zgodnie z potrzebami Pol-
ski starałem się odbudować nor-
malne stosunki pomiędzy różnemi
narodami na wzór stosunków,
jakie istniały przed wielką wojną.
Dla Polski, która tak bardzo
ucierpiała podczas wojny i przed
wojną, pokój jest najważniejszą
koniecznością, potrzebną do do-
konania dzieła odbudowy narodo-
wej. Dziwne jest, że poczynie-
nie naszej niedawnej próby usta-
lenia lepszych stosunków z Niem-
cami, która,"nam nadzieję jest
tylko jednym z pierwszych kro-
ków do prawdziwej współpracy,
jest błędnie tłumaczone przez
strony trzecie, jako dowód, że
pragniemy zapewnić sobie „tyły*
w razie „możliwej" wschodniej
awantury. Co polska mogłaby
wygrać na podobnej awanturze,
trudno zaiste zrozumieć. Nie
pragniemy ani jednej piędzi ziemi
nowego terytorium.  Dążeniem
naszem jest poprostu poprawić
naszą sytuację ekon omic”nąi pod-
nieść poziom dobrobytu ludności,

Maciej Łoś
rzeczywisty czionek i sztandarowy Cechu Rzeźników i Wędliniarzy w Wil-
nie po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Sw. Sakramentami zmarł
w wieku lat 36 w Klinice UŚ.B. na Antokolu w dniu 16 kwietnia b. r. o
godz. 9-ej r. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Sierakow=
skiego 25 na cmentarz Rossa nastąpi dziś dnia 18 b.m. o godz. 5,30 wiecz

Q czem powiadamia pogrążony w smutku

Cech Rzeźników I Wędiiniarzy w Wilnie
prosi P.P. Członków o wzięcie jaknajliczniejszego udziału w tym smutnym

obrzędzie.

 

 

WARSZAWSKI ODDZIAŁ

FABRYCZNY PolskaWytwórmaOblwić
WACŁAWA NOWICKIEGO

Wilno, ui. Wielka 30.

Wykwintna

Konfekcja
i Galanterja

Moda!
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“žaa'
ulica Mickiewicza 4

Poleca na nadchodzące święta
najwytworniejsze

Czekoladki — Marcepany —
Karmelki

Niebywały asortyment

CZEKOLADOWYCH

JAJEK

Gwarancja!

Ceny niskie. 0-or
NN A

LEONARDA
ul. Ad. Mickiewicza 27 róg Dą-

browskiego
Poleca świąteczne wyroby:

Baumkucheny, torty, baby, mazurki

GENEWA, 17.4. (Pat.). Dziś po
południu stały delegat Polski p.
minister Sokal złożył na ręce se-
kretarza generalnego Ligi Naro-
dów następującą notę:

„Podczas gdy po mozolnych
napełnionych czekoladą w najróżniejszych odmianach w wiel- 1

i jadalnych marcepanowych kim I aaa sporządzone pertraktacjach, odbytych w Ge:
święconek. z najlepszych i najświeższych pro- newie, państwa uczestniczące w
Wielki wybór D duktów konferencji dla uzgodnionej akcji  ekonomicznej podpisały konwen-

cję handlową, mocą której zo-
bowiązały się ograniczyć swobo-
dę działania w dziedzinie ustawo-
dawstwa celnego, Reichstag na
swem posiedzeniu z dnia 14-go
kwietnia przyjął w trzeciem czy-
taniu projekt rządowy, przewidu-
jacy bardzo znaczne podwyżki
taryfy celnej, dotyczące głów-
nych przedmiotów eksportu pol-
skiego. Wobec tego faktu, powo-
łując się na notę z dnia 12-go
kwietnia r. b., którą miałem moż-

GALANTERJI ŚWIĄTECZNEJ
oraz pięknych bonbonierek.

Niezrównanej jakości

HERBATĘ firmy «KIACHTA»
oraz wyborową «Arabia».
KAWĘ

Skiep otwarty do godz. 10 wiecz.

Ceny umiarkowane.

 

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną

wiieńska 15—5.

NA ŚWIĘTA polecany

PIWA
BROWARU

SZOPEN>
Telefony: 5-44, 14-95, 6-72.

   
  
    

 

WARSZAWA. 17. 4. (Pat.) Plan
akcji kredytowo - budowlanej na
rok bieżący został już ustalony.
Przewiduje się na budowle już

* rozpoczęte kwotę zł. 23 miljony,
na nowe — 21 miljonów. Na tej
podstawie Bank Gospodarswa Kra-
jowego, któremu przypada czyn-
ność rozdziału kredytów, po do-
kładnem zbadaniu zapotrzebowa-
nia na budowle już uprzednio fi-
nansowene wyznaczył następują-
ce dotacje dla oddziałów Banku
na cele finansowania budowli już
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Skład Główny rozpoczętych: Warszawa — 6.007
WARSZAWA—BRACKA 23. tys., Wilno — 1.780 tys., LLwów—

5 Warszawskie Towarzystwa Handlu Herbatą 4.231 tys, Kraków —.1615 tys.
= A. DŁUGOKĘCKI-W. WRZEŚNIEWSKI—Sp. Akc. Należy oczekiwać, że przy po-
Przedstawiciel-ST. ZATORSKI, Wilno, ul. Jakóba-Jasińskiego Ne 1. mocy powyższych funduszów

wszystkie budowle rozpoczęte

Zarząd Wileńskiego Koła i uprzednio finansowane będą
mogły być wykończone. Intere-
sowane miasta będą o przyznaniu
powyższych kredytów  zawiado-
mione celem postawienia wnio-
sków co do wysokości kredytów
dla poszczególnych odbiorców

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, w piątek godz. 10—12 i 5—7

oraz w sobotę godz. 10—1.

LONDYN, 17.4. (Pat). Na dzi-
siejszem posiedzeniu Izby Gmin
deputowany Labour Party Wallhiad

_- Tajemnicze konferencje.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. We czwartek w południe przybył p. min. Piłsud- ŻW. o jest,iż
ski do prezydjum Rady Ministrów, gdzie odbył godzinną konferencję - rosyjska organizacja Ronarehie
z p. premjerem Sławkiem.

Rozmowy ostatnie, prowadzone w Belwederze i prezydjum
Rady Ministrów budzą w kołach politycznych duże zainteresowanie.

styczna poczyniła w Londynie
przygotowania do porwania przed-
stawicieli dyplomatych państwa,
z którem rząd angielski utrzymuje

Wilno, Tiątek_18-go kwietnia 1930 r.

    

  

  

   

 

  

  
 

a krótko mówiąc, odbudawać
kraj zniszczony przez wielką wojnę.
Dalecy od pragnienia wojny,
uczynimy wszystko, co jest w na-
szej mocy, by rozwinąć stosunki
ekonomiczne z naszym wschod-
nim sąsiadem. Znane są nasze
trudności ekonomiczne w chwili
obecnej. Jednakże pomimo to
udzieliliśmy Rosji kredytów gwa-
rantowanych przez nasze państwo,
a sięgających wielu miljonów do-
larów. Czy uczynilibyśmy to, gdy-
byśmy zamierzali wszcząć wojnę
z Sowietami? Zgadzam się, że
istnieją trudności w osiągnięciu
porozumienia handlowego z So-
wietami. Istnieje zasadnicza róż-
nica pomiędzy systemem kapi-
talistycznego indywidualizmu a
systemem monopolu państwowe-
go. Inne kraje, które zawarły
a. handlowy z Rosją, spotkały

i$ z rozczarowaniem, gdy spo-
strzegły, jak wielkie są te różnice,
ale ja wierzę, że zagadnienie to
może być rozwiązane. W każdym
razie bez względu na to, co w
tej sprawie mówią, mogę tylko
powtórzyć, że Polska nie weźmie
udziału w żadnej wojennej awan-
turze i zamierza nadal pozostać
czynnikiem pokoju i porządku.

Ż powodu nowych ceł niemieckich.
Nota Polski do Ligi Narodów.

ność Panu przesłać, podpisując
akty przyjęte w Genewie dnia
24 marca 1930 roku, rząd mój
polecił mi stwierdzić w jego
imieniu, że wspomniane podwyż-
ki niemieckie stwarzają zupełnie
nową sytuację w stosunku do
stanu rzeczy, istniejącego w chwili,
gdy Polska podpisywała konwen-
cję handlową. We wspomnianej
nocie z 12 kwietnia r. b., towa-
rzyszącej złożeniu podpisu pol-
skiego pod zawartemi konwen-
cjami, rząd polski zastrzegł sobie,
że nie mógłby przedłożyć do ra-
tyfikacji zawartej konwencji han-
dlowej, gdyby inne państwa, w
czasie od zawarcia do wejścia w
życie wspomnianej konwencji,
wprowadziły w taryfach celnych
zmiany, niekorzystne dla eksportu
polskiego“.

Akcja kredytowo-budowliana.
odrazu w pełnej wysokości, po-
trzebnej dla dokończenia” budo-
wy. Na budowle nowe, dotych-
czas niefinansowane, przyznano
kwotę 20.937 tys, z czego
19.000.050 zł. będzie bezzwłocz-
nie rozdzielone między 37 miast,
zaś 1.087.600 zł. pozostaje jako
rezerwa dla innych miast, nie-
objętych rozdziałem, gdyby oka-
załała się potrzeba przyjścia z
pomócą kredytową. Z  powyż-
szych kredytów przypada na
Brześć nad Bugiem — 200 tys.,
Kraków — 800 tys., Łuck — 250
tys. Lwów — 1.400 tys, Pińsk—
100 tys., Wilno — tys., War-
szawa — 7.600 tys., Białystok —
100 tys., Druskieniki — 60 tys.,
Knyszyn 50 tys., Nowogródek —
100 tys., Stołpce — 80 tys. Po-
Powyższe miasta będą 0 wyso-
kości przyznanej im dotacji zawia-
domione przez oddziały B. G. K.
celem przedłożenia wniosków co
do wysokości poszczególnych po-
życzek.

Odwet za Kutiepowa?
Monarchiści rosyjscy zamierzają porwać dypilomatę sowieckiego.

stosunki dyplomatyczne, oraz ja-
kie zarządzenia minister zamie-
rza wydać w związku z tą sprawą.
Przedstawiciel ministerstwa spraw
wewnętrznych odpowiedział, iż
minister spotykał się z tego ro-
dzaju informacjami w prasie, lecz
nie posiada on dotychczas żad-
nych urzędowych wiadomości w
tej dziedzinie.
 Agitacja ukraińców na Wołyniu.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Na zebraniu posłów ukraińców we Lwowie zda-
wano Sprawę z agitacji wyborczej na Wołyniu i wyrażono bardzo
optymistyczne nadzieje.

Postanowiono również wziąć udział w kampanji kowelskiej, jak-
skolwiek nie staje tam z listy 18 żaden członek „(lnda*.

Polska nie chce awantury wojennej.
Wywiad z ministrem Zaleskim.

NOWY YORK, 17.4 (Pat). Dzi-
siejszy „New-York Times* zamieś-
cit następujący wywiad z  mini-
strem Zaleskim:

Poski minister spraw zagra-
nicznych p. August Zaleski —,
pisze „New York Times — w sil-

ZETEWY.
Litwa niezadowolona z no-
wego prezydenta Łotwy.

Wybranie na prezydenta Ło-
twy Kwiesisa zastało powitane w
Litwie z wielkiem niezadowole-
niem. Był on zawsze uważany za
zwolennika Polski i obecnie li-
tewskie koła polityczne stoją na
tem stanowisku, iż stosunki ło-
tewsko-litewskie, niezbyt przyja-
zne jak na dwa bratnie narody,
ulegną jeszcze większemu ozię-
bieniu i Łotwa jeszcze bardziej
zbliży się do Połski ze szkodą dla
Litwy. (w)

 

nych i stanowczych słowach dał
wyraz zdecydowanej woli Polski
przestrzegania pokoju w Europie.
Z zadowoleniem korzystam z tej
okazji — powiedział p. minister—
by powtórzyć jeszcze raz to, co
było mem hasłem w ciągu 4 lat

Drobne wialamośći.
Huragany i śnieżyce

w Hiszpanii.
MADRYT, 17.IV (Pat). W wielu

prowincjach  Hiszpanji szaleją
gwałtowne burze. W Leon i Bur-
gos spadł śnieg. Walencję nawie-
dził huragan, który uszkodził po-
ważnie gaje pomarańczowe.

Sytuacja w Indiach.
NOWE DELHI,17.IV (Pat). Syn

Ghandiego aresztowany przed kil-
ku dniami skazany został na trzy
miesiące więzienia,

niem miejsca o 26 proc. drożej.

za granicę 8 zi.

PREKUMERATA: miesięczna 4zł., z ednoszaniem | przesyłką pecztową Z1. 4 gr.SA,

SEŁOSZEMIA: za wiersz mHim. przed tekstem $ łam 95 gr., w tekście 48 gr., za
tekstem 10 łam. 13 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożej,
zsgraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
terminowe umieszczenie oałoszeń, Moato czekowe Ww P. 0. 8 SEL

Nadużycia w «Rolniku» święciańskim.
Przed kilku dniami władze są-

dowe w Święcianach zaareszto-
wały kierownika spółdzielni rolni-
czo-handlowej „Rolnik“, niejakie-
go Kowalczyka.

Nie śpieszyliśmy z podaniem
tej wiadomości czekając na wy-
jaśnienie bliższych szczegółów,
a to z następujących względów:

1) W swoim czasie na łamach
naszego pisma redaktor Kownac-
ki poruszył sprawę działalności
„Rolników” jako filij Spółdzielni
Rolniczo - Handlowej w Wilnie
(Mickiewicza 19) wogóle, a „Rol-
nika* brasławskiego i święciań-
skiego w szczegółności znaleźli
się ludzie, którzy dopatrywali się
w naszem wystąpieniu chci za-
łatwiania „porachunków  partyj-
nych”.

2) Specjalnie w sprawie „Rol-
nika” w Swięcianach zarzucano
red. Kownackiemu, że świadomie
działał na szkodę spółdzielni, a
popiera współzawodniczących z
„Rolnikiem* sklepikarzy żydow-
skich.

Nie mamy naturalnie zamiaru
dowodzić, jak bezpodstawne są
tego rodzaju zarzuty, ale sam
fakt ich wysuwania zmusił je-
dnakże nas do traktowania spra-
wy święciańskiego „Rolnika* ze
szczególną ostrożnością.

To też dopiero dziś, gdy nie
ulega 7najmniejszej wątpliwości,
iż „Rolnik* w SŚwięcianach zwró-
cił uwagę władz sądowych, za-
bieramy się do omówienia cało-
kształtu tej sprawy.

Przedewszystkiem stwierdzić
musimy, iż śledztwo  pierwiast-
kowe ustaliło brak w kasie około
20 tysięcy złotych, oraz towarów
na składzie na sumę przeszło
26 tys. zł.

Naturalnie nieuczciwy praco-
wnik może się znaleźć w każdej
instytucji, ale sprawa" „Rolnika*
nabiera  specjalńiegóo posmaku
właśnie w związku z tem, na ja-
kiem do nadużyć doszło.

' Przedewszystkiem stwierdzić
należy, że p. Kowalczyk nie jest
pierwszym lepszym pracownikiem
na niwie spółdzielczej, lecz je-
dnocześnie  „dzialaczem"  poli-
tycznym, który rozpoczął swoją
karjerę w „Piaście*, a skończył
w sanacji i właśnie za czasów
sanacyjnych objął kierownictwo
„Rolnika“ w Swiecianach.

Warto również zapamiętać, że
w radzie nadzorczej „Rolnika“
zasiada starosta święciański p.
Stefan Mydlarz.

Pomiędzy starostwem i „Rol-
nikiem“ panowała zawsze tak
wielka harmonja, że nie zawaha-
no się udzielić „Rolnikowi* na
kilkadziesiąt tysięcy (podobno na-
wet 100 tys.) gwarancji Sejmiku
święciańskiego, a działo się to
wówczas, gdy już kierownictwo
„Rolnika* dopuściło do zaprote-
stowania swych weksli na większą
sumę, bo coś około 30.000 zł.

Jesteśmy ponadto w posiada-

niu odpisu pisma, które złożone
zostało przez grono udziałowców
„Rolnika* jeszcze w*dniu 14 ma-
ja 1929 r. do Zarządu i Rady
Nadzorczej, w którem to piśmie
zainteresowani udziałowcy stwier-
dzając nieprawidłową i niezgodną
ze statutem działalność „Rolnika*
domagają się zwołania walnego
zebrania.

O tem żądaniu powiadomiony
był również Związek Rewizyjny
Spółdzielni Rolniczo-Handlowych
(Jagiellońska 3 Wilno).

Jednakże żądaniu udziałowców
nie stało się zadośći dziś, ci fak-
tycznie odsunięci od wpływów
ludzie płacić będą z własnej kie-
szeni za straty spowodowane
przez nieuczciwość p. Kowalczy-
ka i karygodną nieudolność władz
nadzorczych, a więc rady nad-
zorczej, w której, jak stwierdzi-
liśmy zasiada starosta Mydlarz,
no i Związku Rewizyjnego. A pa-
miętać należy, że odpowiedzial-
ność członków jest nieograniczo-
na t. j. do pokrycia strat pociąg-
nięci będą wszyscy niezależnie
od posiadanych udziałów.

Fakt zwracania się do władz
nadzorczych poszczególnych u-
działowców szczególnie mocno
podkreśla odpowiedzialność tych
władz, które, nie reagując na
wezwanie zainteresowanych i ma-
jących do tego prawa osób, cał-
kowicie przyjąły na siebie odpo-
wiedzialność za poczynania p.
Kowalczyka, którego zresztą bro-
niono do ostatniej chwili, czego
dowodem jest chociażby artykuł
w oficjalnym organie Zjednocze-
nia Związków Spółdzielni Rolni-
czych R. P., którego częścią skła-
dową jest Związek Rewizyjny.

Ponadto w obronie „Rolnika*
wystąpił mąż zaufania starosty
Mydlarza i prezes święciańskiego
Bebe; urzędnik Sejmiku, niejaki
p. Krasicki, który właśnie zarzu-
cił na zebraniu w Kasynie redak-
torowi Kownackiemu, że wystę-
pując przeciwko bolszewickim
metodom reklamowania  „Rol-
nika* szkodzi jakoby polskiej
placówce handlowej.

Jak dzisiaj w świetle smut-
nych faktów wyglądają ci „dzia-
lacze“ sanacyjni? Ciekawi rów-

jak ustosunkuje
się do udziału w całej sprawie
Starostwa i Sejmiku Wileński
Urząd Wojewódzki,:którego uwa-
gę, na wszelkiego rodzaju poczy-
nania p. starosty Mydlarza, zwra-
caliśmy już niejednokrotnie. Chce-
my wierzyć, że na ten raz, od-
powiednie czynniki zechcą wej-
rzeć w gospodarkę święciańską
nieco głębiej, bo jeżeli to nie
nastąpi, możemy się doczekać
rzeczy może jeszcze gorszych.

Święciańczyk.

P. S. W uniach najbliższych
powrócimy jeszcze do tej spra-
wy, gdyż wymaga ona wszech-
stronnego wyjaśnienia.

nież jesteśmy,

 

GIEŁDA
WARSZAWA, 15.IV. (Pat.)

Waluty i dewizy:

Dolary 8,90—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'|,—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.
Wieden 125,66—125,98—125,35.
Włochy 46,77—46,87—46,65.
Berlin w obr. pryw. 212,86.

Papiery procentowe:

Pożyczka premjowa 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?7*/, 83,25, 7', ziemskie dolarowe 75,
4!,%| warszawskie 55, 59/. warszawskie
58,50—58,25, 8” warszawskie 76,75—77

76,75, 8 /„, Częstochowy 66,75, 10 „ Lu-
blin 80, 107/, Siedlec 79.

Akcje:
Bank Połski 163,75—169, Siła i Swia-

tlo 102,50, Chodorów 146, Cukier 26 —
26,25, Firley 36, Liłpop 25,50, Ostrowiec
serja B 69.

Losowanie książeczek
premjowych P. K. 0.
Wynik losowania książeczek

PO,
oszczędnošciowe serji I-szej, od-
bytego w dn. 15 b.m. w gmachu
P. K. O. jest następujący:

<

na premjowane wkłady .

Po 1000 zł. wygrały następu-
jące n-ry książeczek: 2470, 3114,
4041, 4334, 4624, 5951, 6375,
9778, 9802, 10057, 10275, 10894,
14131, 16158, 17531, 17817, 18619,
18963, 19147, 19461, 19696, 19705,
20129, 21734, 23549, 23987, 24313,
24378, 24716, 25354, 27201, 27812,
28824, 29116, 30334, 30684, 30872,
31385, 31657, 31906, 32185, 32610,
33540, 34015, 34624, 36863, 37181,
37953, 38520; 38637, 38667, 39591,
40362, 41968, 42616, 43686, 44208,
44262, 45347, 45520, 45789, 46248,
47040 i 47109.

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

OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
IINNE ROBOTY. WYKONANIE

STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.

OTWARTA OD £-ej DO 4-ej POP.

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego”.

Na śwlęcone dla dzieci Zakładu ks.
ks. Salezjanów od R. Wirszyłłowej—10 zł,
 

== Najiepiej oszczędza ten, kio kupuje -90 =
ma dobry krajowy towar i nie przepiaca“. =

= Polska Składnica Galanteryjna =
= WYTWÓRNIA POŃCZOCH, SKARPETEK i RĘKAWICZEK =
= FRANCISZEK FRLICZKA =
— Wilno, ul. Zamkowa 9, róg Skopówki. — Telefon 6—46. =
| Najtańsze źródło kupnanięi,pończoch skarpetek 1 bielizny. =
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KONSOLIDACJA
CHŁOPSKA.

Konsolidacja żywiołów ludo-

wych, jaka zaszła we wtorek, dn.

15 b. m., nie jest wydarzeniem,

nad którem można przejść do

porządku dziennego. Jest to bo-

wiem objaw znamienny ewolucji

stosunków, jakie się na naszej

wsi dokonywują.
Działacze wśród ludu obser-

wują dwa ciekawe zjawiska współ-

czesne: wzrost realizmu i wzrost

radykalizmu.
Fakty pozornie paradoksalne.

Istototnie jednak na wsi odbywa

się silne przeobrażenie pojęć.

Zdrowy zmysł chłopski bierze

górę nad obietnicami i nadzieja-

niespełniającemi się i odnosi

się trzeźwiej do wszelkich po-

mysłów demagogicznych. Prze-

dewszystkiem w dziedzinie refor-

my rolnej nastąpiła duża zmiana:

chłop coraz mniej wierzy, by mo-

gła się ona zrealizować sama i

bez odszkodowania. Niechętnie

się odnosi do wszystkiego, co mu

wtykają darmo, dopatrując się w

tem jakiejś podrywki, za którą w

przyszłości będzie musiał zapia-

cić z procentem sowitym. Ra-

czej wierzy tylko temu, co mai

za co zapłaci. Nawet do gazety,

którą dostaje zadarmo, odnosi się

nieżyczliwie, upatrując i w tem

jakąś nieczystą sprawę. Bardzo

ciężki obecny stan gospodarczy

i istotną biedę kładzie na karb

swej pochopności, z jaką przyj-

mował rozliczne ulgi w okresie

przedwyborczym. Autorytet mar-

szałka Piłsudskiego, który przy

ostatnich wyborach był istotnie

poważny, obecnie silnie został

poderwany, a Strzelec traci po

wsiach grunt.

Nędza, goszcząca po wsiach,

brak roboty, przy wzmożonej agi-

tacji żywiołów komunistycznych,

zaczynają wśród małorolnych wy-

twarzać nastroje radykalne i

wręcz komunistyczne. Fgitacja ta

idzie pod firmą „Samopomocy

chłopskiej", która posiada licz-

nych i wyuczonych agitatorėw.

Trafia ona do elementów naj-

ciemniejszych i nie posiadają-

cych żadnego własnego dobra.

Natomiast chłopi w Malopol-

sce i Kongresówce, a także w

dzielnicy zachodniej, odczuwają

potrzebę konsolidacji. Dotychcza-

sowa walka stronnictw  chłop-

skich im się przejadła, zwłaszcza,

że nie wykazała się žadnemi

konkretnemi wynikami. Gdy te-
raz spotkał ich zawód ze strony

sanacji, w masach odczuwa się

tendencję do wzajemnego skupie-

nia się, zbliżenia, tembardziej, że

różnic znaczniejszych pomiędzy

programami masa nie rozumie.

To oddziałało wydatnie na
posłów. Przewódcy ludowi jesz-

mi

cze w listopadzie postanowili

stworzyć komisję porozumiewaw-

czą między trzema grupami

chłopskiemi: Wyzwoleniem, Pia-

stem i Stronnictwem Chłopskiem.

Nieszczerze do tej akcji odnosiło

się Wyzwolenie, zwłaszcza ci ra-

dykalni inteligenci, którzy ruch

ten wytworzyli i nim dotąd kiero-

wali; ci radykali, uzależnieni od

czynników międzynarodowych,

sprzeciwiali się z całych sił idei

porozumienia, obawiając się utra-

ty swych wpływów. Stąd też

wszelkie dotychczasowe próby
współdziałania natrafiały, właśnie

ze strony Wyzwolenia na nieprze-
parte trudności. Dopiero teraz,

kiedy grożą nowe wybory i sta-
jemy w obliczu nieznanych jesz-

cze „precedensów* sanacyjnych,

pod naporem dołu i chłopów sa-

mych, w łonie Wyzwolenia uwy-

datnia się coraz bardziej zwarta

grupa zwolenników porozumienia,

Jeśli we wtorek doszło do mani-
festacji końsolidacyjnej, to przy-
pisać przedewszystkiem należy
samym chłopom w. klubie Wy-
zwolenia, którzy wręcz zagrozili

frondą, jeśli nie rozłamem.

Akt, jaki zaszedł we wtorek,

był demonstracją. Praktyczne zna-

czenie posiada on o tyle, że po

raz pierwszy od lat dziewięciu,

zasiedli "przy jednym stole i Wy-

zwoleńcy, i Witos, i Dąbski. W

konsekwencji nastąpi współdzia-
łanie w kraju. Narazie nie może

być mowy o zlaniu się tych stron*
nictw, jakkolwiek istnieją podo-
bne tendencje. Nie znaczy to,

by takie zlanie było wykluczone.
W każdym razie w najbliższym
już czasie nastąpi współdziałanie

stronnictw w agitacji krajowej i

w przygotowaniu wyborów.
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Czyja wina?

P. premjer Sławek wezwał
dziennikarzy, by zamiast zajmo-
wać się przewidywaniem tego, co
rząd zrobi, pisali o dziełach rzą-
du już dokonanych, o tem, co
Polska rządom pomajowym  za-
wdzięcza.

Czyniąc zadość temu wezwa-
niu, sanacyjny „Czas* w artykułe
p. Hupki w następujący sposob
przedstawia stan gospodarczy
Polski:

„Chłopi — pozbawieni są środków
pieniężnych i choć mają <o jeść, ale
chodzić muszą w łachmanach | bez
butów, bo kupić czegokołwiek nie maja
przeważnie za co.. Przemysłowcy wal-
czą z największe'mi trudnościami, zmu-
szeni brakiem zbytu do. ograniczenia
prokukcji i doprowadzeni do rozpaczy
wymiarami podatków.. rosnących danin
i nowemi pomysłami w rodzaju żłóbków
fabrycznych... Kupcy bankrutują jeden
za drugim. Wolne zawody ubożeją, bo
co do lekarzy, to ludzie nie mają się
teraz za co leczyć, adwokaci, architek-
ci i t. d. widzą usżczuplającą się z każ
dym dniem klijentelę i wysychające
źródła zarobków, zwłaszcza, że i ru-
chu budowlanego po miastach niema
prawie źadnego.. Rzemieślnicy ledwo
dyszą. między robotnikami zaś coraz
więcej jeźeli nie bezrobotnych, to pół
bezrobotnych, t. j. zatrudnionych tylko
po trzy lub cztery dni w tygodniu...
Szans znaczniejszego polepszenia w
bliższej przyszłości nie widać... Staro-
stowie stracili wpływ na ludność"...

„Głos Narodu" nawiązuje do
powyższego artykułu pisma sa-
nacyjnego następujące uwagi:

Takim to wymownym i — co waż-
niejsza — prawdomównym Homerem
sanacyjnych dokonań jest organ kon-
serwatywny. W takich czarnych barwach
maluje Polskę w cztery lata po prze-
wrocie, w okresie, kiedy to, zdaniem
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p. marszałka Szymańskiego „radość ży-
cia jest u nas powszechną”. Zapewne
chłopi radują się dlatego, ze nie po-
trzebują chodzić w butach, a lekarze —
ze nie mają kogo leczyć, kupcy, bo
przez bankructwa pozbawiają się skle-
pów, robotnicy, bo nie pracują, a rze-
mieślnicy — bo łedwie dyszą... Przybyły
Polakom nowe powody do radości —
i to jest napewno najwieksza „zdobycz'*
lat pomajowych. Żyj więc sanacjo „wiek
sławy”! Gdy wszyscy znajdą się w „łach-
manach i bez butów”, wtedy radość
osiągnie stan szczytowy. Zniknie „zło-
śliwa* opozycja, której partyjnictwo
odbiera zdolność trzeżwej oceny poło-
żenia, i wszyscy już obywatele śpiewać
będą radośnie na śniadanie, obiad i ko-
lację „Pierwszą Brygadę". Zastąpi im
ona brak klijentów, brak pracy i brak
chieba.

„Na Marszałka marsz!"

W sanacyjnej,
„Gazecie Polskiej” ogłosił wiersz
p. Gozdawa pod tyt. „Partyjni-
kom*. Gwoli ubawienia naszych
czytelników przytaczamy tu koń-
cową strofę tej perły liryki sana-
cyjnej:

„Pokiwaj że palcem w bucie
Zrobisz z partji głupi Fars
Przy Brygady dźwięcznej nucie
Na Marszałka marsz".

Grodzienskie „Nowe Życie” wo-
ła z tego powodu:

Gwałtu! Panie Prokuratorze, panie
Starosto, panie Komendancie policji!
Co to jest? Nawoływanie do nieposłu-
szeństwa, do marszu na Marszałka, i to
przy dźwiękach Brygady! Dokąd? na
Belweder? Sulejówek? Protestujemy!

grodzieńskiej

*nie chcemy, żadnych rewolucji! żadnych
podburzeń przeciwko Wodzowi! I to
pisze redaktor prorządowego pisma, poe-
ta z sejmiku grodzieńskiego! A gdzie
lojainość—i forsa za nią?— Odbiorą! Z
posady wyrzucą! I co wtedy? Kto przyj-
mie? Kto przytuli?

Vien Augo 0 Napoleonie Kali.
(Utwór Victora Hugo p. t. Napoleon Mały,

po zamachu stanu Ludwika Napoleona Bonapartego,
wydany w r. 1852

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

Pan Bonaparte jest u szczytu
władzy. z

Pod osłoną nocy zabija się z
jego wiedzą przeciwników  poli-
tycznych lub urządza się na nich
napady. Wszystko to robią jacyś
nieznani, nigdy niewykryci spraw-
cy. Ci, co mordują i napadają,
ukrywają się, pozostają anonima-
mi. Bo pan się boisz, panie Bo-
naparte, bo pan nie masz odwa-
gi cywilnej, by te czyny były do-
konywane otwarcie, publicznie,
bo sam się przed nimi cofasz i
z rzucasz odpowiedzialność na swe
płatne narzędzia.

Wy nie sądzicie niewygod-
nych wam ludzi w biały, jasny
dzień przed trybunałem sprawied-
liwości: Na to nie macie odwagi,
wy macie dla nich tylko kulę re-
wolwerową i pałkę najętego zbira.

Czy może Naród ufać rebe-
ljantowi, gwałcicielowi Prawa i
Sprawiedliwości, mordercy Repu-
bliki, człowiekowi, którzy raz zła-
mał przysięgę? | od kogóż żąda-
ja dziś przysięgi? Od prefekta
policji? On przecież zdradził Pań-
stwo. Od generała? on zdradził
sztandar. Od sądowników? oni
zdradzili Prawo. Od urzędników?
oni zdradzili Rzeczpospolitą. A ci
ludzie, którzy przysięgają na wier-
ność panu Bonopartemn? Oni są
wszyscy kupieni za pieniądze ze
skarbu Państwa.

Człowiek, który dokonał za-
machu stanu, wciąż miota się
niespokojny między swoją płatną
bandą i ogarnia go coraz więk-
szy lęk przed niepewnem jutrem.
Kat boi się swoich ofiar. Chce
zagłuszyć sumienie Narodu, chce
je zdeprawować.

Czy może żądać od swoich
podwładnych dochowąnia przy-
sięgi człowiek, który ją sam
złamał?
W otaczających cały kraj

ciemnościach gdzieś w oddali,
płonie samotnie jasnym blaskiem
jakieś światełko... Każ pan, panie
Bonaparte, dmuchać na nie tym
miljonom, które głosowały za to-
bą, płomień nawet nie drgnie,
każ wiać huraganom, płomień
będzie się wznosił czysto i pro-
sto ku niebu. Rzuć na nie setki

*tysięcy banknotów, płomień bę-
dzie się palił coraz jaśniej. To
światło—to sumienie. Ten ogień
święty, jasny oświetla białe karty
papieru tych, co mają odwagę
pisać przeciwko tobie.

Czy pan, panie Bonaparte, i
twoja klika wiecie, co to jest su-
mienie? Istnieje zło i dobro. Ni-
gdy zło nie stanie się dobrem,
nigdy nie wyda dobrych rezulta-
tów. Można narodowi skonfisko-
wać wolność, można mu narzucić

wyolbrzymiony dla własnych am-
bibij budżet, który jest ciężarem
nieznośnym dla Państwa, można
opierać się na sile zbrojnej. Ale
to jest tylko przejściowy stan
rzeczy, to musi wreszcie minąć!

Budżet musi być wielki, bo
trzeba z niego czerpać pełną
garścią pieniądze dla swoich zwo-
lenników, bo trzeba dawać swoim
przyjaciołom i tym, którzy do-
magają się zapłaty za swoje usłu-
gi. Lecz kiedy niedyskrecja pub-
liczna miesza się do tych cyfr,
kiedy zuchwała prasa opozycyjna
je podnosi, wtedy ogarnia pana
Bonapartego i jego zwolenników
lęk, bo musieliby zasiąść na ła-
wie oskarżonych. Więc konfiskuje
się prasę, więc lży się 'Parlament
i utrudnia mu pracę.

Pan Bonaparte jest panem,
jest władcą, ma miljony głosów,
sankcjonujących jego system, mi-
ljony franków do swojej dyspozy-
cji. Pan Bonaparte ma dziś ludzi
sobie oddanych, ministrów na
czterech łapach przed sobą, ma
bagnety i armaty. Fle oto z cie-
niów nocy wyłania się jakiś nie-
znajomy, jakiś przechodzień i
mówi:
— Dosyć już!
Ten ktoś, kto mówi w ciem-

nościach, kogo się nie widzi, ale
którego się słyszy, ten ktoś, kto
nie ugina się, nie płaszczy, nie
pochlebia, ten ktoś—to Sumienie!

A ten ktoś jest silniejszy niż
armja, bardziej liczny, niż te
wszystkie głosy, co padły za pa-
nem Bonaparte, wyższy niż: Par-
lament, bo to jest Sumienie!

Niech sobie pan zapamięta,
panie Bonaparte, że człowieka
odróżnia od zwierzęcia między
innemi poczucie różnicy między
złem i dobrem. Dobre i złe rze-
czy mijają nieraz w życiu nie-
postrzeżenie, ale napozór tylko.
Człowiek musi mieć poczucie
swojej wartości i odpowiedzial-
ności. Zwierzę ma tylko instynkt,
nie zna zaś wolności i odpowie
działności. Kto nie ma tego po-
czucia, wyrzeka się człowieczeń-
stwa. Zwierzę nie robi źle, ani
dobrze, tygrys jest niewinny!

Ale wy, czemže jesteście, wy
wszyscy, co zrzucacie z siebie
odpowiedzialność za losy Rzeczy-
pospolitej na pana Bonapartego?

Panie Bonaparte, pan jesteś
może jedynym człowiekiem na
kuli ziemskiej, który nie ma po-
czucia zła i dobra. To panu daje
przewagę nad wszystkimi. Stąd
płynie pana zwodnicza potęga.
Zbrodnia usiłuje oszukać historję,
mówi: Jestem sukces! Historja
odpowie: Nie! ty jesteś zbrodnią! ,

Nawet najbliższe twoje oto-
 

 

* Istnieją, jak wiadomo, usilo:
wania, by w razie zarządzenia

wyborów cały centrolew poszedł
zwarcie od Ch. D. i N. P. R., po

„przez Piasta, do P. P. S. Gdyby

jednak taka koncepcja się nie

mogła urzeczywistnić, w takim

razie przynajmniej zostanie blok

trzech stronnictw chłopskich, któ-

ry się stanie najsilniejszym czyn-

„nikiem na wsi Małopolski i Kon-

gresówki.
Niezwykle/wymowne bylo za-

niepokojenie, jakie konsolidacja

chłopska wywołała wrśód sanacji.

Usiłuje ona uniemożliwić konsoli-

dację intrygami i łudzi się na-

dzieją, że antagonizmy osobiste
i różnice temperamentów i

przekonań poróżnią grupy

chłopskie. Jest to jedna z tych
iluzji, jakiemi sanacja żyje. Naj-

silniejszym czynsikiem cementu-

jącym te grupy, jest: dążność do

wyzwolenia się od sanacji. Nie

pomagają tu nawet jaczejki sa-

nacyjnofiłskie, jakie chciano tu i

ówdzie w grupach chłopskich za-
puścić.

czenie cię sądzi, myśli to samo,
co inni mówią głośno, co ja wo-
łam i piszę, ale jesteś wszech-
mocny. więc ci się kłaniają nisko
i służalczo. Kupujesz sobie ludzi
i ręce. Sumienia nie kupisz!

Twoi zwolennicy mówią, że ty
jesteś potrzebny! Nie! niema po-
trzebnych zbrodniarzy! Zbrodnia
nigdy nie jest dobrą, ani godną
uznania! Narodu nie można ocalić
i prowadzić w lepszą przyszłość
przez łamanie Prawa, Konstytucji
i gwałt! Nigdy dobro nie może
mieć zła jako podkład moralny.
Nigdy prawo i zbrodnia nie idą
jedną drogą! Kiedy zdarza się,
że chwilowo zbrodnia tryumfuje
nad Prawem, ludzkość drży w
posadach!

Od chwili krwawego zamachu
stanu widzimy  orgję władzy:
krzywoprzysięstwo, rabunek skar-
bu Państwa, wojnę ze wszystkimi
przeciwnikami, przenoszenia służ-
bowe, deportacje, szarże policji,
szalejącą cenzurę, soldateskę za-
miast armji, negację Narodu, ob-
niżenie prestige'u Francji, Parla-
ment zmuszony do milczenia,
prasę teroryzowaną, gilotynę po-
lityczną, wolność schwyconą za
gardło, pogwałcenie Prawa, su-
werenność szabli, morderstwa,
nocne napady i czający się wszę-
dzie podstęp!

Pan Bonaparte, nie przebiera-
jąc w środkach, usiłuje zohydzić
w oczach społeczeństwa Parla-

ment! bo mu jest niewygodnie,
że z trybuny padają słowa ostrej
krytyki, słowa, potępiające jego
system i metody. Szykanuje po-
słów, zawiesza posiedzenia, wbrew
Konstytucji zamyka usta posłom!
Parlamentaryzm to gwarancja oby-
wateli, wolność dyskusji, wolność
prasy, wolność indywidualna, kon-
trola podatków, kontrola docho-
dów i wydatków, pewność, co
się dzieje w skarbie państwa,
prawo, że każdy obywatel wie na
co idą pieniądze państwowe, pew-
ność kredytu, wolność i niezależ-
ność sumienia, bezpieczeństwo
jednostki, godność Narodu, naj-
żywotniejsze jego siły, inicjatywa
publiczna i prywatna! I wszystko
to usiłuje zniszczyć i przekreślić
pan Bonaparte, a pomaga mu w
tem zgraja jego zauszników!

I zamiast tych wszystkich war-
tości chcą narzucić Narodowi
wszechwładzę pana Bonapartego
i jego dziki kult! Dziś mnóstwo
zaślepionych patrzy, nic nie wi-
dząc! Przestonił im wszystko pan
Bonaparte! Parlament ma zakne-
blowane ustal

Bądźcie dumni, Francuzi! wy
dziś już nic nie możecie, tylko
ten człowiek wszystko może! Cóż
wy dzisiaj słyszycie wśród tej
głuchej nocy, która rozpostarla
Się nad całym krajem? Swist ba-
ta, dźwięk ostróg i pobrzękiwa-
nie szablą!

ECHA ARTYKUŁÓW ROMANA DMOWSKIEGO.
Artykuły Romana Dmowskie-

go poświęcone sprawie stosunku
naszego i państw zachodnich do
Rosji wywołały w prasie sanacyj-
nej wielką burzę.

Na terenie wileńskim zabrały
głos jednocześnie, akby na ko-
mendę obydwa tutejsze pisma
sanacyjne „Słowo” i „Kurjer Wi-
leński” w numerach ze środy
16 b. m.
W „Kurjerze Wileńskim” obu-

rza się nieznany nam bliżej p.
M. Kowalewski. P. Kowalewskie-
go oburza głównie fakt, że Ro-
man Dmowski kategorycznie
przeciwstawił się wciąganiu Pol-
ski do akcji mającej na celu par-
celację obecnej Rosji. P. Kowa-
lewski wskazuje na okoliczność,
że w 150-miljonowej Rosji liczba
Rosjan nie przekracza 65 miljo-
nów. Reszta, czyli z górą 85 mi-
ljonów to inne narodowości, któ-
re Rosja ujarzmiła i które muszą
być wyzwolone. Autor artykułu
„Kurjera Wileńskiego” twierdzi,
że uzyskanie niepodległości przez
Polskę, Finlandję, Estonję i Łot-
wę jest tylko pierwszym etapem
wyzwolenia się narodów niero-
syjskich z jarzma rosyjskiego, za
którym musi pójść wyzwolenie
Ukrainy, Kaukazu i narodów mu-
zułmańskich.

Nie mamy zamiaru kwestjo-
nować danych statystycznych
„Kurjera Wileńskiego”, ani też
nie chcemy wszczynać dyskusji,
co do widoków na możliwość
realizacji wyzwolenia innych u-
jarzmionych narodów.

Przypuśćmy nawet, że autor
artykułu  „Kurjera _ Wileńskie-
go“ ma rację. Ale co to
wszystko może nas obchodzić?
Jeżeli narody, o których mowa,
chcą zrzucić jarzmo rosyjskie, to
nie mamy powodu im w tem
przeszkadzać, ale też i nie ma-
my żadnej racji, a tembardziej
žddnego obowiązku dla dóbra
tych narodów wikłać się w ja-
kieś awantury. A przecież Roman
Dmowski tylko przeciwko pró-
bom takiego uwikłania występo-
wał, nie poruszając zupełnie
kwestji ludów czy narodów Rosji.
W artykule „Kurjera Wileń-

skiego* objawia się kardynalny
błąd polityki pewnych sfer, które
za rzecz najważniejszą uważają
jakieś principia, a nie interes
państwa i narodu polskiego.

Artykuł „Kurjera Wileńskiego"
jest słaby w treści, ale jest przy-
najmniej przyzwoity w formie,
natomiast naczelny redaktor „Sło-
wa“ p. Cat wystąpił z właściwą,
sobie gwałtownością. Już sam
tytuł artykułu p. Cata—,„Po Poz-
naniu nagroda literacka miasta
Moskwy“—šwiadczą o niedopusz-
czalnem w powažnej prasie nie-
liczeniu się ze słowami. W treści
artykułu p. Cat popełnia wykrocze-
nia przeciwko lojalności publicy-
stycznej, nazywając akcję Roma-
na Dmowskiego robotą „szkodli-.
wą, antypolską i antypaństwową”.

nis Das

KRONIKA.

Do takiej oceny dochodzi p. Cat
na podstawie cytat z prasy so-
wieckiej.

Naprawdę, dziwna to metoda
oceny wystąpień polskiego poli-
tyka według głosów prasy wro-
giej.

Dążąc do udowodnienia rze-
komej „bezprzykladnošci“ wystą-
pienia Romana Dmowskiego p.
Cat posuwa się do opacznego
tłumaczenia niektórych twierdzeń
Romana Dmowskiego. Tak więc
imputuje Dmowskiemu twierdze-
nie, że sowiecka „piatiletka" jest
groźna dla ustroju ekonomiczne-
go Europy.

Nic podobnego Dmowski nie
twierdził, pisał tylko o wrażeniu,
jakie „piatiletka" wywarła na sfe-
rach gospodarczych Europy Za-
chodniej. Czy Dmowski miał
podstawy, żeby całą sprawę po-
ruszyć? Na to niech odpowiedzią
będzie informacja sanacyjnego
„Ilustrowanego Kurjera Codzien-
nego", który w numerze z datą
13 b. m. donosi, że w Berline
odbyło się przed kilku tygodnia-
mi zebranie przedstawicieli finan-
sjery światowej, na którem oma-
wiano możliwości interwencji w
Rosji.

Zadaniem Romana Dmowskie-
go było 'uchronienie Polski od
zgubnego zaangażowania się w
takiej interwencji. Zadanie to
artykuły Dmowskiego spełniły
znakomicie. Czy to się komu po-
doba, czy nie podoba — artykuły
Dmowskiego sparaliżowały wsze!-
kie próby użycia Polski za na-
rzędzie w ręku obcych, wszelkie
próby zawikłania Polski w awan-
tury, a to tylko było głównym
całej akcji celem.

Pogłoski alarmujące krążyły
oddawna, obiegały wrogą Polsce

“prasę. Nie przypuszczamy, żeby
pogłoski te były prawdziwe, a
jednak ze strony urzędowej nie
było dotąd żadnego autorytatyw-
nego zaprzeczenia tych pogłosek.
Nie trzeba chyba dowodzić, że
te pogłoski, jak jeszcze bar-
dziej brak ich zaprzeczenia były
dla Polski szkodliwe.

Dopiero artykuły Dmowskiego
spowodowały, te najpierw sfery
półurzędowe, a ostatnio i rządo-
we podkreśliły pokojowość poli-
tyki polskiej wobec Rosji.
W dzisiejszym numerze czy-

telnicy: znajdą oświadczenie mi-
nistra Spr. Zagranicznych Zales-
kiego wobec przedstawiciela pra-
sy amerykańskiej, w  którem p.
minister oświadcza, że Polska
wobec Rosji nie żywi żadnych
zamiarów agresywnych. To oś-
wiadczenie kładzie kres wszelkim
alarmom, wszelkiemu szkalowa-
niu Polski przez wrogów.

Do takiego oświadczenia do-
prowadziło śmiałe i wyraźne po-
stawienie sprawy przez Dmow-
skiego. To jest dostatecznym po-
wodem żeby stwierdzić, że arty-
kuły Dmowskiego oddały polity-
_ce polskiej olbrzymią usługę.

——
 

Szczegóły rozgromienia partji komuni-
stycznej.

Dalsze aresztowania.

Dalsze badanie uzyskanych

materjałów w związku z areszto-
waniem wybitnych / działaczy
K. P. Z. B. doprowadziło do u-

jawnienia w Wilnie centralnego

archiwum tej partji. W dniu 17
kwietnia r. b. o godz. 13-ej or-
ganapolicji śledczej na m. Wilno
wkroczyły do lokalu, gdzie znaj-

dował się centralny skład wydaw-
nictw komunistycznych oraz ar-

chiwum centralnego komitetu
K. P. Z. B., która działała we-
dług dyrektyw idących z Moskwy.

Znalezione zostały w ilości kilku-
dziesięciu tysięcy różnorodne o-
dezwy i druki komunistyczne,
które jak stwierdzają posiadane
dane niezawodnie drukowano za
granicami państwa — polskiego.
Oprócz tego ujawniono archiwum
centralnego kgjnitetu K. P. Z. B.
w ktėrem znaleziono rękopisy
instrukcyj centralnego  kierow-
nictwa akcją komunistyczną.
Ujawniono również wszystkie o-
kólniki C. K. K. P. Z. B. oraz
okręgowych komitetów K. P. Z. B.

„liwym ekscesom

Śrtujzy
a lale będzie/z pijał
HFDBATE LIPIONA
od czasu założenia tej partji, t. j.
od r. 1923. Pozatem ujawniono
obfity materjał, charakteryzujący
taktykę komunistów i ich zamie-
rzenia na przyszłość, materjał,
którego kolosalna  donioslošč
wprost nie da się scharakteryzo-
wać. Wreszcie ujawniono mate-
rjał statystyczny, charakteryzują-
cy stan organizacji K.P. Z. B.,

Ac mę placówki legalne
jet: dz

Równocześnie z akcją w Wił-
nie władze bezpieczeństwa pu-
blicznego  zarządziły generalną
obławę na terenie województwa,
gdzie w poszczególnych miastach
i miasteczkach znajdowały się
podkomitety i jaczejki półrejono-
we i gminne.
W wyniku obławy aresztowa-

no kilkunastu emisarjuszy i tech-
ników komunistycznych wraz z
bogatym materjałem dowodowym.

Władze bezpieczeństwa  prze-
prowadziły również rewizje i do-
konały aresztów wśród komuni-
stów zamieszkałych w pogranicz-
nych powiatach województwa no-
wogródzkiego i poleskiego.  (h)

 

Wiadomości kościelne.
— Zezwolenie na urządza-

nie kaplicy. Władze archidje-
cezjalne udzieliły w dniu wczo-
rajszym zezwolenia na urządzenie
kaplicy kolejowej na stacji
Mosty. w

— Rezurekcja dla żołnierzy
garnizonu odbędą się w Wielką
Sobotę o godz. 7.30 wiecz. w
Kościele św. Kazimierza. Udział
wezmą oddziały wszystkich ro-
dzai broni. Rezurekcje cdprawi
J. E. ks. Biskup Bandurski. W
niedzielę zaś o godz. 7 rano w
Kościele garnizonowym Św. Igna-
cego odbędą się rezurekcje dla
tych żołnierzy i oficerów, którzy
w sobotę pełnili służbę. d
— Rekolekcje dła oficerów.

Wczoraj zakończyły się: rekolek-
cje dla oficerów garnizonu Wiłeń-
skiego w Kościele św. Ignacego
pod przewodnictwem J. E. ks.
Biskupa Bandurskiego. Żołnierze
i podoficerowie odbywali reko-
lekcje kolejno według oddziału.
Do spowiedzi św. przystąpiło o-
koło 3000 żołnierzy.
W strażnicach KOP. rekolekcje

prowadził ks. kapelan Sledziewski.

(d)
Z miasta.

— Posiedzenia Komitetu
Obchodu 500-lecia zgonu W.
Ks. Witolda. Przedwczoraj ws. li
posiedzeń Rady Miejskiej odbyło

„się pod przewodnictwem prezy-
denta Folejewskiego posiedzenie
Komisji Organizacyjnej wileńskie-
go obchodu 500-letniej rocznicy
zgonu W. Ks. Witolda. Na posie-
dzeniu tem w ogólnych zarysach
omówiono sprawę organizacji
uroczystości oraz powołano spe-
cjalną Komisję naukową dla usta-
lenia miejsca spoczynku prochów
W. Ks. Witolda.

W.skład tej Komisji weszli:
prof Kościałkowski, prof. W. Sem-
kowicz i M. Brensztejn. (d). .
— Spółdzielnia właścicieli

autobusów podaje do wiado-
mości, iż za niewykorzystane ku-
pony ulgowe na przejazd auto-
busami do dnia 15 kwietnia b. r.,
Spółdzielnia zwraca pieniądze do
dnia 1 maja b. r.
W dniu 19 b. m. autobusy

Spółdzielni będą kursowały ofi-
cjalnie tylko do godziny 6 wie-
czorem. Kursujące wozy po go-
dzinie 6 w sobotę 19 i w nie-
dzielę 20 nie będą posiadały pra-
wa sprzedaży biletów przesiadko-
wych.

Sprawy administracyjne.
— Dokoła likwidacji gminy

Koniawskiej. 25 b. m. starosta
pow. Wil.-Trockiego Radwański z
inspektorem samorządowym p.
Niedekiem wyjeżdżają do gminy
Koniawskiej celem przeprowa-
dzeniem rozrachunków z pow.
Lidzkim. Ze strony pow. Lidzkie-
go wystąpią starosta p. Bogatkow-
ski i inspektor Lecheń. Rozra-
chunek ten pozostaje w związku
z likwidacją gminy Koniawskiej.

EWIE
— Wdniu dzisiejszym urzę-

dowanie w instytucjach państwo-
wych i samorządowych będzie
trwało do godz. 1 pop. Jutro zaś
w Wielką Sobotę biura wspom-
nianych instytucji będą czynne
do godz. 12. d
— Walka z żebractwem. Na

terenie miasta oddawna już jest
prowadzona intensywna walka z
żebractwem. Ponieważ dotychcza-
sowe wyniki akcji
myślnego rezultatu, Starostwo
grodzkie wydało ostre zarządze-
nie policji, celem zlikwidowaniaw
najbliższym czasie  żebractwa.
Przedewszystkiem tępione będzie
żebractwo dzieci, których rodzice
będą surowo karani i pociągani
do odpowiedzialności. d
— Swięta muszą być spo-

kojne. Celem zapobieżenia moż-
i zakłóceniom

spokoju publicznego w okresie
świąt, władze administracyjne wya

nie daly po-
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„Ner.

daly zarządzenie zabraniające wi-

watowania przy pomocy rakiet

wybuchowych, strzelania z broni

palnej, spalania petard i t p.

Organa policyjne otrzymały już

ze starostwa grodzkiego odpo-
wiednie zarządzenie i osoby nie

stosujące się do powyższego bę-

dą pociągane do odpowiedzial-

ności administracyjnej. Rodzice

zaś poniosą odpowiedzialność za
dzieci. d

Sprawy miejskie.
-— Posiedzenie Komitetu

Targów Północnych. W lokalu

magistratu m. Wilna odbyło się

onegdaj posiedzenie Komitetu

Wykonawczego | Targów „Poł.

nocnych. Na wstępie złożono

sprawozdanie z dokonanych już

czynności przygotowawczych do

Il Targów Północnych. Jak wy-

nika ze sprawozdania, program

Il Targów obejmuje handel i

przemysł ze specjalnem uwzględ-

nieniem czterech województw

wschodnich, wystawę rolniczao

charakterze targowym, obejmują-

cą produkcję rolnicze i hodowla-

ne oraz wystawę sztuki ludowej

i dział regionalny, który ma objąć

wszystkie ośrodki sztuki regjonal-

nej na terenie Polski oraz państw

Bałtyckich.
Następnie Komitet jednogłoś-

nie uznał za konieczne by Targi
i Wystawa odbyły się na terenie
| Targów Północnych. h

Ukonstytuowanie się Komite-
tu Wykonawczego Il Targów Pół-
nocnych na posiedzeniu onegdaj-
szem nie doszło do skutku i zo-
stało odroczone do posiedzenia
następnego, na które zaproszone
zostaną prezydja wszystkich czyn-
nych iuż sekcyj oraz sekcji rze-
mieślniczej Targów. Posiedzenie
organizacyjne tej sekcji wyzna-
czone zostało na dzień 2d) m.

— Magistrat a nasze kościo-
ły. Gdyby ktoś chciał zorjento-
wać się w charakterze naszego
magistratu niech zapyta się służ-
by kościelnej naszych świątyń o
stosunek dzisiejszych „ojców mia-
sta" do urządzenia grobów w
kościołach. Ultarł się był od daw-
na zwyczaj, że magistrat ż
jąc się za reprezentanta Katolic-
kiego Wilna przyczyniał się do
urządzania grobów przez bez-
płatne dostarczania zielni i kwia-
tów.

Tak było do niedawna. į
Gdy do steru doszli ławnicy

wyznaniowo reprezentujący tylko
garstkę wilnian, lub wogóle „bez-
božnicy“ Magistrat w roku biežą-
cym odmówił przyjścia Zz pomo-
cą zarządom kościelnym. Notuje-
my ten fakt dla zaznaczenia, iż
Magistrat zapomina, że jest Ma-
gistratem katolickiego Wilna.

Natomiast chciał  zademon-
strować swą tolerancję religijną
wobec prawosławnych. Z całym
pośpiechem doprowadzono do
porządku obejście koło cerkwi—
Soboru nad Wileńką, aby proce-
sja prawosławna wielkanocna
mogła odbyć się z całą wspania-
łością. Gdybyż to kościoły nasze
były prawosławne! Możeby nie
spotkała je odmowa uświetniania
Wielkiego Piątku przez nasz Ma-
gistrat.

Sprawy samorządowe.
— Sprawa budowy „Domu

Dziecka”. W dniu wczorajszym
w lokalu Magistratu m. Wilna
odbyło się pierwsze organizacyj-
ne posiedzenie Rady Związku
Międzykomunalnego dla budowy
i prowadzenia wojewódzkich za-
kładów opieki społecznej a ściślej
mówiąc dla budowy „Domu
Dziecka”.

Zagaił posiedzenie wojewoda
wileński Wł. Raczkiewicz, który
w przemówieniu swoim zaznaczył,
że zamierza w najbliższym czasie
wystąpić do władz Centralnych z
wnioskiem 0 nadanie związkowi
charakteru korporacji prawa pu-
blicznego.

Następnie powołano na prze-
wodniczącego prezydenta miasta
mec. Folejewskiego.

Na wymienionem posiedzeniu
Rada Związku rozpatrzyła i uchwa-

 

uwaža-.

liła projekt regulaminu obrad Ra-
dy i regulaminu wyborczego oraz
dokonała wyborów zarządu Związ-
ku w składzie następującym: p.
Bronisław Wędziagolski prezes
Związku, p. Marja Iwaszkiewiczo-
wa wice prezes, dr. St. Brokow-
ski członek zarządu.

Pozatem rada powołała komi-
sję budowlaną w składzie p. p.
prezydenta miasta Folejewskiego,
dr. Maleszewskiego, inż. Jensza,
dr. Łukowskiego, Marsona i Do-
manieckiego.

Jedynem zadaniem związku
jest narazie budowa „Domu
Dziecka*. O innych planach bu-
dowy tej instytucji narazie nie
słyszymy. (d)

Inspekcje drogowe w
pow. Wileńsko-Trockim. Gmi-
ny pow. Wil.-Trockiego w roku
budżetowym 1929 — 30 zabruko-
wały 61 osiedli, przyczem łączna
długość wybrukowanych dróg wy-
nosi 39 klm. 751 mt. W roku biež.
na skutek wezwania starosty pow.
Wil.-Trockiego gminy razem z
sołtysami dołożą wysiłku, aby za-
brukować jaknajwięcej osiedli.
Osiedla, które same się zgłaszają
do brukowaria, zostają zwolnione
od szarwarku na przeciąg 2 lat,
pozatem za pracę w tym kierun-
ku wyznaczają się nagrody. (w)

Sprawy podatkowe.
— Podatek dochodowy.

Wszelkie pogłoski o odroczeniu
terminu, do którego należy skła-
dać zeznania o podatku docho-
dowym, przypadającego na dzień
1 maja r. b. są fałszywe. Już
obecny termin 1 maja jest rezul-
tatem prolongaty, udzielonej przez
Min. Skarbu. Do .tego terminu
wszystkie osoby obowiązane do
składania zeznań Oo dochodzie
winny są wypełnić odpowiednie
formularze i przy złożeniu zezna-
nia wypłacić połowę przypadają-
cego na mocy tego zeznania po-
datku. Niezłożenie zeznania w
terminie pociąga za sobą utratę
prawa do odwołania się w wyni-
ku nadmiernego wymiaru.

Sprawy kolejowe.
— Wykolejenie pociągu. O-

negdaj na linji kolejowej Łyntu-
py—Kobylnik wykoleiły się czte-
ry wagony ładowane drzewem i
drutem, powodując rozciągnięcie
szyn. Ofiar w ludziech nie było.
Wykolejenie nastąpiło wskutek
przeładowania wagonów. w

Sprawy robotnicze.
— Zapowiedź strajku szew-

ców. Wobec tegó, iż pracodawcy
szewcy nie chcą wypłacać robot-
nikom płacy zarobkowej według
cennika, ustalonego w roku 1928,
związek zawodowy szewców
uchwalił ogłosić strajk wszystkich
szewców w Wilnie.
— Piekarze ograniczają

przypływ terminatorów. Zwią-
zek zawodowy robotników pie-
karzy postanowił domagać się,
żeby pracodawcy piekarze w ,cią-
gu 3 lat nie przyjmowali do ter-
minu uczniów.

Sprawy litewskie.
— Litewskie obchody naro-

dowe. Miejscowe społeczeństwo
litewskie przygotowuje się do
dwóch obchodów narodowych.

Pierwszy to jubileusz 500-lecia
zgonu* W. księcia Witolda drugi
zaś to 25-lecie pierwszego „sejmu
litewskiego". Ą

Pierwszy sejm litewski, a właś-
ciwie ogólnolitewski zjazd powo-
łany został za zgodą władz ro-
syjskich w 1905 roku w Wilnie.

Obchód 25-lecia pierwszego
sejmu litewskiego przypada w
końcu lata r. b. Rocznica ta w
Wilnie będzie obchodzona z wiel-
ką uroczystością. + Spodziewany
jest przyjazd również delegacji z
Kowna.

— Rewizja w litewskim
Tymczasowym Komitecie. O-

specjalna komisja z ra-negdaj
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mienia Starostwa Grodzkiego do-
konała lustracji komisyjnej Tym-
czasowego Komitetu Litewskiego.
Komisja zapoznała się z działal-
nością Komitetu, zbadała księgi
Komitetu, poczem  sporządziła
odnośny protokuł. (d)

Z życia prawosławnego.
— (Cerkiew na Pohulance

oddano białorusinom. Władze
prawosławne postanowiły przeka-
zać białorusinom tak zwaną „Ro-
manowską* cerkiew przy ul. W.
Pohulanka, którą wybudowano w
roku 1913 z okazji 300-lecia pa-
nowania w Rosji Domu Romano-
wych.

Jednocześnie Synod Kościoła
prawosławnego w Polsce ma za-
miar zwrócić się do Min. Wyzn.
Rel. o stworzenie przy Roma*
nowskiej cerkwi samodzielnej pa-
rafji, ponieważ obecnie Roma-
nowska cerkiew jest filjalną.

Sprawy żydowskie.
— Zakaz zjazdu Gmin ży-

dowskich z kresów. W pierw-
szych dniach maja miał się od-
być w Wilnie zjazd przedstawi-
cieli gmin żydowskich z woje-
wództw Wileńskiego, Nowogródz-
kiego, Białostockiego i Poleskie-
go. Wszelako władze zajęły w
tej sprawie negatywne stanowisko
i nie zezwoliły na zjazd, moty-
wując odmowę tem, iż zadaniem
gmin żydowskich są sprawy wy-
łącznie religijne natomiast zjazdy
o charakterze niereligijnym nie
są wskazane. w

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

„Cudowny pierścień* baśń J. Warnec-
kiego ukaże się we środę 23 b. m. o
godz. 3 m. 30 po poł. w Teatrze na Po-
hulance w reżyserji H. Zelwerowi-
czówny. Nadwyraz barwne to widowisko
przeznacza się dla dzieci i młodzieży.

— Repertuar świąteczny. Niedzie-
ła 20 20 b. m. g. 8 „Broadway“. Poifle-
działek 21 b. m. g 3,30 po poł. „Krako-
wiacy i Górale" (ceny zniżone), g. 8 w.
„Broadway“. Wtorek 22 b. m. g. 8 w.
„Broadway“. >

— Taatr Miejski w „Lutni“-
— Repertuar świąteczny. Nie-

dziela 20 b. m. g. 8 w. „Błędny bokser"
W. Smólskiego. W poniedziałek 21 b. m.
godz. 3,30 „Gdybym chciała" (ceny zni-
żone), g. 8w. „Błędny bokser" W. Smól-
skiego. Wtorek 22 b. m. g. 8 w. „Błędny
bokser" W. Smólskiego, Kasa zamawiań
czynna dziś od godz. 11 do 4 po poł.

— (Claudio Arrau wWilnie. Kon-
cert odbędzie się w środę 23 b. m. w
Teatrze na Pohulance o godz. 8 w. Ar-
tysta wystąpi z nowym programem.

Kronika policyjna.
— Napad i rabunek. L. Genowefa,

lat 21, zam. w Kolonji Kolejowej, za-
meldowała, iż w dniu 13 stycznia r. b.
wieczorem żostała dotkliwie pobita, i że
zrabowano jej złoty pierścionek i 3 zł.
gotówką przez nieznanych sprawców.
Straty poszkodowana obliczą na 35 zł.
Dochodzeniem ustalono, że napadu do-
konali: Kanowiez Aleksander, Obozo-
wa 76, Kazikowski Jan, Obozowa 38,
Prokszowie Wojciech i Norbert, Obozo-
wa 36 i Lisowski Jan, Przyjaźń 22.
Sprawców napadu zatrzymano. Pierścio-
nek pochodzący z rabunku znaleziono
w lombardzie przy ul. Biskupiej zasta-
wiony przez Kanonowicza za 1 dolar.
Sprawców napadu, którzy się do winy
przyznali przekazano sędziemu śledcze-
mu 4 okręgu w Wilnie.

— Starostwo tępi szulerkę. W
związku z notatką „Dziennika Wil." Sta-
rostwo Grodzkie zarządziło Oczysżcze-
nie wzgórz Nowego Świata od szulerów.
Wydaue zostały odpowiednie zarządze-
nia, mające na celu zapobieżenie dal-
szemu uprawianiu gry.

— Aresztowanie dezertera i zło-
dzieja. W dniu 14 b. m. przez funkcjo-
narjuszy wydziału śledczego w melinie
złodziejskiej, przy ul. Beliny Ne 18 za-
trzymano Jaworskiego Zygmunta, de-
zertera wojskowago i sprawcę kradzie-
ży 1500 zł. gotówką i bižuterji u mjr.
Turyczyna Władysława z 29 dywizji pie-
choty, zam. w Warszawie, przy placu
Wilsona Ne 4. W czasie rewizji znałe-
ziono biżuterję pochodzącą z powyższej
kradzieży. Jaworski oświadczył, że go-
tówkę częściowo przegrał w karty, Czę=
ściowo wydał na kupno ubrania. Jawor-
skiego przekazano do plutonu żandar-
merji wojskowej w Wilnie.

POLSKIE RADJO WILNO.
Program:

Piątek, dnia 18 kwletnia 1930 r.
11,58. Sygnał czasu i kom. meteoro-

logiczny. 2
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17,00. Odczyt dla maturzystów.
17,20. „Wielkl piątek", pogadanka

dla dzieci.
17,45. Koncert pasyjny z Krakowa.
19,15. Skrzynka pocztowa.
20,00. Wieczór Wielkopiątkowy.

Przypominamy
że dzisiaj o g. 20,00 Rozgłośnia Wi-

leńska transmituje z Warszawy „Wie-
czór Wielkopiątkowy z udziałem chóru,
oraz znanej u nas p. Skowrońskiej -
Szmurłowej.

W II części usłyszymy recyt. utwo-
rów — Słowackiego, Krasińskiego i Wy-
spiańskiego w wykonaniu artystów ie-
atrów warszawskich.

Jutro
o g 12300 nadana będzie muzyka

religijna z płyt.

W niedzielę
Rozglośnia nasza transmituje na

wszystkie polskie fale słuchowisko
świąteczne Zegadłowicza — „Balladę
o gorzkich żalach, rezurekcji i zjawie-
niach świetlistych Syna Bożego”.

W drugiej części tej audycji zespół
dramatyczny wykona Słowackiego „Swię-
cone u J. O. księcia Radziwiłła Sie-
rotki“,

Udział równieź bierze chór „Echo“,
oraz zespół muzyczny.

Wileńska wystawa
krótkofalowa.

W tygodniu ubiegłym publicz-
ność wileńska miala możność już
po raz drugi zetknąć się z fala-
mi krótkiemi i krótkofalowcami.
Pierwszy raz dały one o sobie znać,
na Wystawie Radjowej, która od-
była się dwa lata temu. Obecnie
znowu, staraniem Wileńskiego
Klubu  Krótkofałowców, została
zorganizowana wystawa wsalo-
nach Philipsa przy ulicy Mickie-
wicza. Ta druga wystawa wypadła
bez porównania okazalej, świad-
cząc o wzroście zainteresowania
się szerszego ogółu sportem krót-
kofalowym, a zwłaszcza o doda-
tnich wynikach propagandowej
pracy W. K. K. Klub ten liczy
obecnie około osiemdziesięciu
członków, a będąc sam czlonkiem
niedawno powstałego Polskiego
Związku Krótkofalowców, jest
obećnie jedyną oficjalną organi-
zacją tedo rodzaju na Wileń-
szczyźnie, i każdy krótkofalowiec
do niego należeć powinien.

Co to jest krótkofalowstwo,
obecnie już chyba wie każdy,
krótkofalowiec jest nietylko ra-
djoamatorem, który, budując wła-
snoręcznie aparaty, poznaje do-
kładnie ich konstrukcję i właści-
wości, jest on też najbardziej bez-
pośrednim łącznikiem między na-
rodami a nawet częściami świa-
ta służąc do ścisłego ich zbrata-
nia. Niejednokrotnie zdarza się,
że Polak zawiera najbardziej ser-
deczną przyjaźń z Hindusem lub
mieszkańcem wysp Fidży a No-
wo-Zełandczyk z Francuzem lub
Anglikiem. Zresztą i w innych
dziedzinaćh  krótkofalowiec od-
daje 'niemniejsze usługi; świad-
czy o tem chociażby uratowanie
wyprawy ganerala Nobile, głównie
dzięki współpracy radjoamatorów,
lub też ostatnia powódź w Fran-
cji gdzie w odciętych od świata
miejscowościach amatorskie sta-
cje nadawcze były jedynym środ-
kiem łączności

Wileńska wystawa ilustruje pra-
ce naszych amatorów w tej dzie-
dzinie, prace, które wcale nie

"najgorsze dały wyniki.
Wśród wystawionych ekspo-

natów na pierwsze miejsce nale-
ży wysunąć aparaty p. Stefana
Gałkowskiego. Amatt ten, na-
dając wyłącznie małą mocą 8—10
watt, to znaczy energją, jaką
mniej więcej zużywa jedna lamp-
ka samochodowa uzyskał polą-
czenie dosłownie z całym świa-
„tem, nie wyłączając takich miej-
scowości, jak Nowa Zelandja,
wyspy Fidżi i Filipiny. Wyniki,
jakich mało na świecie!

Dalej idą ciekawe aparaty p.
Michała Nowickiego, pioniera fal
krótkich w Wilnie; zwłaszcza
zwracał na siebie uwagę aparat,
wytwarzający fale ultra krótkie,

które też były demonstrowane
na wystawie.

Okazale wyglądały aparaty
kompanji łączności, całkowicie
wykonane w Wilnie. Pięknie też
prezentowały stacje p. p. kpt.
Siekierskiego, prezesa W. K. K.
Banaszkiewicza i Michniewicza,
luksusowo zmontowane w szaf-
kach, ta ostatnia wyłącznie tele-
foniczna, słyszana dobrze w całej
Europie.

Dalej aparaty wyłącznie sła-
bej mocy: pp. Miłaszewskiego, z
własnoręcznie wykonanym falo-
mierzem, Adamowicza, Ameljana,
bardzo małej mocy, a jednak
słyszane w całej Europie. Stacja
p. Jeglińskiego, czynna tylko ty-
dzień, była już słyszana w Hiszpanii,
stacje pp. Snarskiego, Pawłowa,
Rusieckiego i Słyczki, ta ostatnia
całkowicie wykonana, łącznie z
częściami własnoręcznie. Wreszcie
odbiorniki pp. Tyszkiewicza, Hersz-
mana i Grontkowskiego.

Firma Philips, wystawiła wie-
le typów lamp nadawczych i od-
biorczych, oraz aparaty krótkofa-
lowe.

Porozwieszane na ścianach
liczne fotografje i karty, tak zwa-
ne karty QSL, były potwierdze-
niem wyczynów krótkofałowców
wileńskich.

Muzyka w Wilnie.
U nas to tak zawsze. Całemi

tygodniami nieraz niema koncer-
tów, aż raptem następuje istna
powódż koncertów,  rozbijająca
publiczność i wprawiająca w szał
nieszczęśliwych recenzentów. Tak
było i teraz.

Zaczęło się od koncertu pia-
nisty i kompozytora, prof. Alek-
sandra Wielhorskiego. Był to kon-
cert kompozytorski. Prof. Wiel-
horski sam wykonał szereg włas-
nych utworów fortepianowych.
Jeżeli sądzić można po tych kil-
ku utworach, ambicje twórcze ar-
tysty nie są wygórowane. P. Wiel-
horski obraca się w kręgu sza-
blonowych zwrotów melodyjnych
i pomysłów harmonicznych, po-
zostawionych "w spadku przez
neoromantyczną szkołę rosyjską.
Jeśli chodzi o treść istyl, to
dzieła te nie wydają się zbyt
ważkiemi. Zaletą ich jest gładka
faktura i pianistyczność. Warto-
ściowszemi wydaly się pieśni p.
Wielhorskiego, wykonane bardzo
kulturalnie przez p. Swięcicką,
szkoda jednak, że pewna mono-
tonja nastrojów czyni je podob-
nemi do siebie. Jako pianista
przedstawia się prof. Wielhorski
efektownie, wykazując należyte
opanowanie instrumentu.

Popis uczniów konserwatorjum
sprawił dobre wrażenie sumien-
nem przygotowaniem występują-
cych uczniów. Nie mając moż-
ności wysłuchać całości popisu,
wstrzymuję się od omawiania
poszczególnych wykonawców. Za-
znaczę tylko, jako rzeczy zasłu-
gujące na uznanie, dążność do
zaznajamiania uczniów z nowszą
literaturą muzyczną z uwzględnia-
niem muzyki polskiej; zaznaczyło
się to w doborze utworów wyko-
nanych przez uczenice klas for-
tepianowych prof. Kimontt-Jacy-
nowej i prof. Cecylji Krewer, oraz
zwrócenie bacznej uwagi na grę
zespołową, zazwyczaj zaniedby-
waną w innych konserwatorjach.

Koncert Warszawskiego Sto-
*warzyszenia Miłośników Dawnej
Muzyki zawodu nie sprawił. Za-
równo układ programu jak i wy-
konanie było wysoce artystyczne.
Chór Stowarzyszenia pod wodzą
prof. Rutkowskiego śpiewa nie-
zwykle muzykalnie. Wzorowe fra-
zowanie, dynamiczna ekspresja,
nieskazitelna czystość intonacji
dykcja, nie pozostawiają nic do
życzenia. Chwalebnej dążności do
doskonałego zestrojenia głosów i
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osiągnięcia w ten sposób napraw-
dę pięknego brzmienia staje na
przeszkodzie niejednakowa war-
tość głosowa poszczególnych 'czę-
ści zespołu. O ile głosy żeńskie
są naprawdę ładne i niejedna z
pań śpiewających w chórze mo-
głaby być solistką, to męska
część chóru jest znacznie słabsza,
głosy są niedość dźwięczne.
Wskutek tego tam gdzie potrze-
ba pełni i okazałości brzmienia,
naprzykład w „In monte Oliveti*
Zieleńskiego słuchacz nie odczu-
wa tej satysfakcji, jakiej dostar-
czyć może zespół stojący na tak
wysokim poziomie. Natomiast tam
gdzie trzeba wykazać precyzję i
subtelność cieniowania, tam chór
Stowarzyszenia nie ma sobie rów-
nych w Polsce.

Zespół instrumentalny Stowa-
rzyszenia, do którego wchodzą
pp. T. Ochlewski, S. Tawrosze-
wicz, T. Zygadło, T. Gocłowski i
p. Wysocka, zastępowana niekie-
dy przez p. Zalewskiego, tworzy
ensemble ożywiony jedną duszą
i doskonale wyrównany. Wykona-
nie interesującej „Canzony* Miel-
czewskiego, utwór ten został
ogłoszony drukiem przez Stowa-
rzyszenie, i ślicznej suity Tele-
manna zasługiwało na najwyższe
pochwały.

Bardzo interesujący, bo nie-
słychanie stylowy, był koncert
„Jesu spes mea* Szarzyńskiego
na sopran z chórem, dwoje skrzy-
piec i bas cyfrowany. Do świet-
ności wykonania w niemałym
stopniu przyczyniła się p. Marja
Modrakowska, która partję swą
wykonała ze szczerem artystycz-
nem wzruszeniem.
<Sympatycznym odruchem ze
strony naszej dość ciężkiej pu-
bliczności były gorące owacje,
jakiemi żegnano dzielną warszaw-
ską drużynę artystyczną.

Z kolei wystąpiło z koncer-
tem najstarsze z naszych Towa-
rzystw muzycznych, „Lutnia*, wy-
stąpiło okazale z solistami i oar-
kiestrą i z wykonaniem, po za
drobiazgami, „Stabat Mater* swe-
go kierownika p. Leśniewskiego
i obszernym wyborem z „Siedmiu
słów Chrystusa" Haydna. W przy-
gotowanie tych rzeczy włożono
widocznie dużo srarania, to też
wyniki były nadspodziewanie do-
bre. Chór poczynił znaczne po-
stępy w cieniowaniu, miejscami
zdobywał się na wcale ładne
piana. Jako soliści w oratorjum
haydnowskiem wystąpiły p. p.
Hendrychówna i Pekarówna oraz
p. p. Olszewski i Ludwig, wywią-
zując się naogół dobrze ze swe-
go zadania. „Stabat Mater" p.
Leśniewskiego, utwór o ściśle
kościelnym charakterze, nie zdra-
dza szczególnie oryginalnej in-
wencji autora, lecz brzmi dobrze
i świadczy o dużej rutynie w pi-
saniu na zespoły chóralne.

Plon jak widzimy obfity. Teraz
za to zapewne będziemy mieli
posuchę, która potrwa aż do let-
niego sezonu. Żebyż to publicz-
ność nasza poczuła wreszcie tę-
sknotę za muzyką w tym okre-
sie muzycznego suchego postu.

St. W—ski.

 

Renć Pujol. 21)

Krzyk z przestrzeni.
Przekład autoryzowany Izy Glinki.

(Przedruk wzbroniony).

— Mówiono mi, że pan wyjechał zagranicę.
— Nic podobnego. Przedzierzgnąłem się w

pana Givrace, który leczy swoje nadwątlone zdro-
wie klimatem  pirenejskim, i śledziłem tu kogoś...
Och, żadnego łotra, wprost przeciwnie, bardzo
dzielnego człowieka... Znacie go zresztą, panowie...

— My? — zdziwił się Chapotard — nie znamy
tu prawie nikogo.

— Widzieliście go w każdym razie... To ten
mały, łysy człowieczek, który tak się kręcił koło
aeroplanu.

— Kapitan? — zapytał Thevenin.
— Tak, kapitan Grisolle
— Ale dlaczego śledził go pan?
— Raczej czuwałem nad nim, niż śledziłem

go. Narazie niech panom wystarczy wiadomość, że
kapitan, który być może i ma lekkego bzika, jest
jednakże genjalnym wynalazcą. Od szeregu lat jest
subsydjowany przez rząd, wprawdzie subsydjum
jest nieznaczne, ale to tylko dlatego, że kapitan
za nic nie chciał otrzymywać więcej, niż mu po-
trzeba na najskromniejsze utrzymanie. Dawniej
pracował w rządowych laboratorjach, lecz są to
miejsca zbyt pilnie śledzone przez różnych cieka*
wych cudzoziemców.

— Przez szpiegów—uzupełnił Chapotard.

1

—Przez szpiegów — potwierdzi! Rennefert—
Otóż w Ministerstwie Wojny zauważono, że Grisolle
stał się przedmiotem wytężonej uwagi różnych
osobników, którzy go śledzili mimo, że w labora-
torjum przedsięwzięto wszystkie środki ostrożności,
aby go ochronić przed ich natarczywą ciekawoś-
cią. Okazało się, że wszystkie papiery Grisolle'a
ktoś przeglądał, tak, że zachowanie w tajemnicy
jego prac, stało się poprostu niemożliwością. A
właśnie Grisolle był w przededniu dokonania nie-
zwykle doniosłego wynalazku.

— Jakiego? — zapytał z roztargnieniem Cha-
potard.

— Nie interesowałem się tem — odpowiedział
dobrodusznie Rennefert.—Postanowiono więc ukryć
kapitana, co przyszło tem łatwiej, że jego praca
nie wymaga ani wiele przestrzeni, ani trudnych do
uzyskania materjałów. Pewnej nocy wsadzono go
do wagonu i nazajutrz rano wylądował tutaj.

— W swojem rodzinnem miasteczku — po-
wiedział Thevenin.

Rennefert uśmiechnął się chytrze.
— Nic podobnego, drogi kolego. Byłoby to

zasadniczym biędem. Poprostu, zmieniając miejsce
zamieszkania, wynalazca zmienił swój stan cywilny.
Prawdziwy Grisolle umarł w Sudanie wiele lat
temu.

— Ale przecież jego przyjaciele z lat dziecin-
nych poznali go.

—Przy odrobinie fantazjj można zawsze po-
znać człowieka, którego się nie widziało przez
trzydzieści lat. Zresztą kapitan jest małomówny
i skąpo udziela szczegółów o sobie. Jest to czło-
wiek o niezwykłej inteligencji, mimo pewnych dzi-

e

wactw, które wyrobiły mu opinję narwańca. Co
do mnie, to przyjechałem w ślad za nim, aby go
pilnować i w tym celu przecierzgnąłem się w pana
Givraca. Mój wierny Ducasse przyjechał więc
ze mną, jako moja kucharka.

— Mój Boże — jęknął Chapotard — gdy po-
myślę, że nigdy nie podejrzewałem tej kobiety
o to, że jest mężczyzną!

— Niech się pan tem nie przejmuje, nie pan
jeden dał się zwieść. Istota w spódnicy, która nie
stara się ukryć swoich męskich pozorów, nigdy
jakoś nie bywa podejrzewana. Ducasse przecież
nawet się nie stara mówić trochę wyższym gło-
sem. Brano go za heroda-babę i tyle... 3

— To prawda — potwierdził Thevenin — ja
też myślałem o nim jako o despotycznej gospo-
dyni, która zawojowała swojego pana.

— Pierwsze miesiące — opowiadał dalej
Rennefert — przeszly nam zupełnie spokojnie.
Pod pozorem zbierania roślin do zielnika, badałem
okolicę. Nie spostrzegłem nic podejrzanego i by-
łem rad, że zgubiono ślad kapitana, który mógł
spokojnie pracować. Niestety, dobry pies myśliwski
zwęszy najbardziej zatarty trop, toteż nie zdziwiłem
się wcale, gdy nasz ll-gi Oddział uprzedził mnie,
abym się miał na baczności. Był po temu czas
najwyższy...

— W jaki sposób odkryto miejsce zamieszka-
nia kapitan, nie wiem po dziś dzień. Pewnem
jest, że go odnaleziono i przekonałem się nieba-
wem, że Grisolle był śledzony. Czasem byli to
turyści,  kiedyindziej jakiś wędrowny fotograf,
a zawsze ludzie, nie budzący z pozoru żadnych
podejrzeń. Narazie pilnowano go i czekano.

— Czego?
— Aby dokonał swego odkrycia. Któregoś

dnia błądziiem po lasku koło ruin, gdy usłyszałem
pracujący motor. Ponieważ odłos nie oddalał się
ani też się przybliżał, zrozumiałem, że samochód
stoi w miejscu jakoż odnalazłem go w ruinach
zamku Santandrea. Była to ogromna limuzyna,
w której zmontowano stację nadawczą. Dzięki niej
szpiegowie porozumieli się między sobą. Było ich
co najmniej z pół tuzina, zajmowali się przyłapy-
waniem elktro-fal, które nadawał uczony, gdyż
jego praca jest ściśle związana z temi rzeczami
i ze swej strony, komunikowali wiadomości o po-
stępach wynalazku kapitana—swoim szefom. Szczę-
ściem dla mnie, nadawane przez nich fale były
zawsze tej samej długości 420 metrów, gdyż ina-
czej nie byłbym ich wyśledził. Przejmowałem więc
ich komunikaty i odsyłałem je do Paryża.

— Dlaczego nie aresztował ich pan odrazu?
— Chciałem dowiedzieć się jak najwięcej, co

mi przychodziło tem łatwiej, że rozmawiali także
między sobą zapomocą swojej radjostacji. Dowie-
działem się z tych rozmów, że są Niemcami i na-
leżą do słynnego VII Oddziału, owego „Abteilung
Sieben“, oraz, že ktoś ich śledzi. Wpierwszej
chwili myślałem, że mowa jest o mnie, lecz prze-
konałem się, że chodzi o kogoś innego. Sądziłem,
że nadesłano mi pomoc z Paryża, okazało się
jednak, że w grę wchodziła jeszcze jedna organi-
zacja szpiegowska, działająca niezależnie od nie*

(D. c. n.)
mieckiej.

 



„Liejyka pózylywae.
Iv.

Te sprzeczne stanowiska co
do pojmowania zakresu piękna
sztuki znajdują się obok siebie w
pozornej zgodzie u Łunaczarskiego.
W zgodzie pod grozą Czrezwyczajki.
Gdyby nie ta obawa musiałyby
się one zetknąć i stoczyć walkę.
Intencje partyjne wymagają zgody.

Posługuje się niemi autor, jak
rząd sowiecki specjalistami. Po-
wołuje je, gdy są mu potrzebne,
poczem „murzyn może odejść".
Gdy Łunaczarski chce podnieść
wartość sztuki w oczach swoich
czerwonych czytelników, to widzi
w niej siłę podnoszącą wałory ży-
cia, — gdy zaś chce zdyskwalifi-
kować „niepozytywną* sztukę bur-
żuazyjną, osądza ją, jako dążność
do maksymalnego użycia przyje-
mności. Przytem, zgodnie z za-
powiedzią, bezceremonjalnie i bez-
krytycznie czerpie pomysły dla
argumentacji z bogatej skarbnicy
estetyki „burżuazyjnej.
W ten sposób bardziej skom-

plikowany, niż stosowany przy
obalaniu oceny naukowej, usuwa
Łunaczarski ocenę estetyczną. Po-
zostaje przy pełni praw trzecia
ocena: społeczną (czytaj: partyj-
na — komunistyczna. Kwoli jej
buduje Łunaczarski swój „sy-
stem". 3

„Co to jest žycie? — Zycie to
žywy organizm“ (str. 5). Zbyt ła-
twa i prosta odpowiedž, jak na
tak trudne pytanie, a wlašciwie
niema tu wcale odpowiedzi, a
tylko wyjaśnienie „ignotum per
ignotius“, rzeczy nieznanej przez
bardziej nieznaną. Wszystko w
człowieku wyjaśnione być może
wyłącznie organicznemi zmiana-
mi, objaśnia dalej Łunaczarski.

Najwyższą instancją, przyczy-
ną wszystkiego jest samodzielny
i samoistny mózg. Bezmyślne to,
i nie dające się przyjąć ani na
wiarę, ani na rozum, ale, zdaniem
autora, prawdziwe. Tembardziej
prawdziwe, że tego wymaga pań-
stwowy ustrój sowietów. W związ-
ku z tem wszystko, co odczuwa
człowiek: i przeżycia religijne i
estetyczne i myśl, to tylko prze-
jawy życia organicznego, mate-
rjalnego, które się wydają niema-
terjalnemi.

Sztuka jest igraniem, wyłado-
waniem zbytku energji. To ostat-
nie zdanie wyg!osili już Schiller,
Spencer i inni. Jest sztuka po-
trzebą organiczną wyekspenso-
wania nadmiaru sadła (?) z orga-
nizmu, bo sadło jest widomym
wyrazem zapasów energji (str. 11).
Takiego absurdu jeszcze nikt ni
powiedział. Jest to genjalne b
szewickie odkrycie, szkoda tylko,
że niezgodne z doświadczeniem.

TZETWEZKIEBCZRZZOD:WOZÓW ECOOORORÓRECCAROZECCR i

Od dnia 14 do 18 kwietnia 1930 roku włącznie będzie wyświetlane najpotężniejsze arcydzieło świata, na- a

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

Lutnia* pod dyrekcją p. J. Lesniewskiego wykona cały szereg
Kasa czynna od qodziny 4. Początek

Następny program: „Moja najdroższa”.

Miejski Kinematograf
„Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

 

BLU X" |
ul. Miekiewicza Nr. 11.

Dziśl Najnowsze

PANO „WANDA“ | misterjum religijne
ul. WIELKA 30. Tel. 14-81.

KZak ZYC WASZA ZA 1PCA TACEPIK AO LEIOSAEK STN

O

I KURS SZKOŁY MOTOCYKLOWEJ
> Stowarzyszeniu Techników Polskich w Wilnie

ROZPOCZYNA SIĘ 22-go KWIETNIA r.b. zajęcia praktycznei wykłady

odbywać się będą popołudniu w salach wykładowych i doświadczalnych

szkoły samochodowej przy ul. Holendernia 12 i w warsztatach motocy-
klowych przy zaułku Bernardyńskim 8.

Nauka jazdy na motocyklach szkolnych „D.K.W.“ I Harley Dawidson

Zapisy do dnia 22 kwietnia r. b. do godz. 12 p. p. przy, muje kancelarja

szkoły przy ul. Holendernia 12 od godz. I|—18.

  Sprzedaż na raty.

WiILENSKA 10.

Spieszcie się ostatnie dwa dni, 18 i 19
kwietnia! Wspaniały fenomenalny film cudów

MARJA KORDA. Dla młodzieży dozwolone.

Motocykle
WARSZAWSKA SP. NYŚLIWSKA
   

 

Fakty, o których ważności wciąż
powtarza Łunaczarski, wykazują,
że ludzie otyli są zazwyczaj leni-
wi i nieskorzy do zamiany swej
energji — sadła, nawet na este-
tyczne wrażenia, a odwrotnie poe-
ci i artyści zazwyczaj odznaczają
się ascetyczno—suchotniczą sub-
telnością kształtów.

Pocóż jednak Łunaczarskiemu
te frazesy i absurdy? Poto tylko,
by wmówić czytelnikom, że cała
sztuka przedsowiecka „wdepty-
wała w błoto dusze ludzkie kwoli
efemerycznym błyskotkom ary-
stokratycznej kultury" (str. 51),
że teraz dopiero zacznie się nowa,
prawdziwa, proletarjacka. | dla tej
nieistniejącej sztuki stwarza on

prawa i zasady oceny.
Czy taka sztuka się zjawi? —

Napewno nie. — Raczej jeśli
sztuka nowa powstania, to inna,
niż się spodziewa Łunaczarski.

On swoją estetykę „naukę o
ocenach", chce uczynić częścią
psylogji, psychologję zaś częścią
biologji, a raczej „biomechaniki*
 

 

 

bo przecież człowiek „to tylko
maszyna"!) Tymczasem sztuka
taka, jaką znamy z dziejów, na-
równi z religją i nauką, była jed-
nym z najdoskonalszych przeja-
wów ducha, który wiele podob-
nych zakusów na swą niezalaż-
ność przetrwał zwycięsko. „Z du-
chem jest jak z wodą" — powia-
da Norwid: — „spada na niziny,
ażeby potem się wznieść jeszcze
wyżej „o całą miarę poniżenia*.

Nie słychać coś nic o sztuce
bolszewickiej, naukę się fuszeruje
i brednie podaje się za rozprawy
naukowe. Coś nie coś robią
jeszcze dawniejsi carscy „spe-
cjališci“, którzy przecież „muszą
żyć”, — pozatem w państwie
„biomechaniki*, jak dawniej za
carów „ciemność zagraża wszyst-
kiemu, co jest szlachetne", „sku-
te jest wszystko, co mogłoby
uskrzydlač dusze“, a tylko dla
„przewrotności ludzkiej i zdzi-
czenia braknie kajdani więzień*
(Dobrolubow).

Władysław Arcimowicz.

Z KRAJU.
Zagrożony królewski stary zamek wGrod-

nie.
W Grodnie w dniu 12 b. m.

odbyła się konferencja rzeczo-
znawców, na której kustosz Mu-
zeum Państwowego J. Jodkowski,
zaznajomił obecnych z katastro-
falnym stanem zboczy gór zam-
kowych w Grodnie. Stan ten spo-
wodował w 1926 r. oberwanie się
przybudówki piętrowej u Nowego
Zamku. Przybudówka ta runęła
do Niemna, niszcząc całkowicie
drewniane budynki, znajdujące
się u podnoża góry zamkowej.
W ostatnich latach stan zbo-

czy, znacznie się pogorszył wsku-
tek systematycznego podkopywa-
nia przez tamtejszych mieszkań-
ców.

Na wniosek przewodniczącego
komisja udała się na miejsce i
ustaliła stan faktyczny jak nastę-
puje:

Profil zboczy gór zamkowych
od strony Niemna nie posiada
naturalnego spadku. Miejscami
zbliża się do pionu, a masy zie-
mi są zawieszone. Zauważono sy-

stematyczne obsuwanie się, więk-
sze zaś masy ziemi grożą w każ-
dej chwili oberwaniem się. Po-
wyższy stan spowodował, że pro-
fil spadku zbocza koło Starego
Zamku zbliżył się do skrzydła z
bramą wjazdową, zaś zabytkowe
partje średniowieczne murów (Wi-
toldowych) zawisły niemal nad
pionowem zboczem. W murze
skrzydła z bramą wjazdową Zam-
ku Starego od strony Niemna
powstały nowe groźne rysy. Dal-
sze trwanie obecnego stanu za-
graża zniszczeniem wyjątkowej
wartości zabytku średniowieczne-
go budownictwa warownego.

Zbocze góry zamkowej koło
Nowego Zamku od strony Niemna
nie posiada w znacznej części
naturalnego spadku. Szczególnie
w części północno-zachodniej
miejscami zbliża się do pionu.

Postanowiono niezwłocznie po-
czynić starania u władz o uzy-
skanie funduszów na prace kon-
serwatorskie.
 

MEJSZAGOŁA pow. Wileń-

sko-Trocki.

W ognisku Stowarzyszeń Mł.

Polskiej na plebanji w Mejszagole

odbyły się tygodniowe kursy go-

towania przy Kole Gospodyń

Wiejskich.
Należy z uznaniem podkreślić

znaczne zaiteresowanie nietylko

tchnionego tworu
Ducha Ludzkości:
17 i 18-IV na wszystkich seansach chór ,

pieśni religijnych. Ceny miejsc zwykłe: Parter 80 'gr., balkon 40 gr.

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

KRÓLOWA NIEWOLNIKÓW 3735, Żożzccj czem
Początek o godzinie 4-ej.

stusa

   

wny
mórg.

   

 

   

 

słodkie
Wino 16 2,30.

Benedyktyński 3 zł.
Zagłoba 3,55
Litewski 4,00
Szlachecki 4,50
Kasztelański 5,00
Piast 5,50
Bernardyński 6,50
Wiśniak 6,50
Maliniak 8,50

poleca firma:

ZWIEDRYŃSKI, Wiieńska

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

«KRÓL KRÓLÓW»

Od Narodzenia do Zmartwychwstania.
religijne wyświetlane u stóp Jasnej Góry w Częstochowie.

AKUSZERKI

Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz. 9do dzenie członków Kasy
7 w., Kasztanowa 7 m.5. kiem dziennym:

1) Uzupełnienie uchwalonych na Walnem Ze-
22-111-30 r.K ---——74 Son w dn.

i tatutu.
| DZIERŻAWY | 2) Ustalenie

o wydnierżawienia edy
ogród owocowo - Nh

obszaru przeszło

 

dla ogrodnika. Nowa-Ale-
ja 3. (N. Swiat), 1967—

dziela korepetycyj.
Specjalność polonistyka

wśród gospodyń, lecz również w
gronie młodzieży.

Kursa były prowadzone prak-
tycznie: sporządzono zbiorowy
obiad, a potem wspólnie go
konsumowano.

Kursistki korzystały z ogniska
S. M. P. i kuchni plebanjalnej.

Zakończenie kursu nosiło cha-
rakter uroczysty—gosposie zapro-

Ceny miejsc

ków Okręgowego

WZP69

Nadzorczej.

Chętnie oddam P

wszystkich członków.

 

„Zarząd Spółdzielczej Kasy Po- |
życzkowo-Oszczędnościowej pracowni- |

powiadamia, iż w dniu 30-IV-1930 r. o godz. 15 w
sali Wydziału Technicznego Okrę
Ziemskiego w Wilnie odbędzie się

granic najwyższego kredytu
udzielanego jednemu członkowi Kasy.

3) Dodatkowe wybory członków Zarządu i

W myśl $ 22 Statutu oraz
o spółdzielniach (Dz. Ust. R. P. za 1920 r. Na 111
oz. 733) walne zgromadzenie,

zdolne jest do uchwał bez względu na ilość obec-
1 nych, zaś w myśl art. 50 tejże ustawy, prawomo-

cene uchwały walnego zgromadzenia

Stosownie do $ 21 Statutu Kasy,
porządni obrad Walnego Zgromadzenia może za-
ądać 1/10 członków, o

tudentka III kursu u- zostanie złożony Zarządowi przynajmniej
dzień przed terminem Zgromadzenia”.

 

siły mężów w celu zaopinjowania
o ich wysiłkach i w tym celu
zastawily stół  najrozmaitszemi
ciastami.

Ks. Grabowski, wznosząc toast
za pómyślny rozwój Koła, scha-
rakteryzował doniosłe znaczenie
zbiorowej. społecznej pracy, wy-
raził szczere zadowolenie z po-
myślnego wyniku swoich zabie-
gów i zachęcał do intensywnej
pracy. Jastrzębiec.

Niedoszłe wiece przedwy-
borcze.

Dn. 7 bm. poseł Kasprzak
urządził we wsiach Lušciszki i
Wieczkojnie pow. Swięciańskiego
wiece przedwyborcze, na które
zgromadziło się zaledwie po 40
osób. Pos. Kasprzak nawoływał
do głosowania na PPS i Wyzwo-
lenie, które ma na celu obronę
włościan, gdyż poprzednie rządy
nie popierały rolnictwa. Wiec
jednak nie miał powodzenia i
wzbudził słabe zainteresowanie.
W tymże dniu poseł Sawicki
(Partja Chłopska) projektował rów-
nież zwołanie wiecu w Graużysz-
kach, cofnął się jednak z obawy,
iż według jego wyrachowań na
wiec prawie niktby nie przyszedł.

(w)
Aresztowanie niesumien-

nego sołtysa.

Dnia 11 bm. został zatrzymany
przez posterunek P.P. w Czeressie
Kruk Aleksander, b. sołtys gm.
czereskiej, który dokonał de-
fraudacji na sumę 272 zł. Kruk
nie zdał w urzędzie gminnym 200
pokwitowań ze ściągniętych po-
datków. Urząd Gminy przypusz-
cza, że wymieniony dokonał de-
fraudacjj na ogólną sumę 100
zi. Kruka wraz z dowodami rze-
czowemi przekazano do sędziego
śledczego w Brasławiu. (d)

Udaremniony napad.
W dniu 14 b. m, we wsi Nasz-

kuńce, gm. koniawskiej, pow. wi-
leńsko-trockiego na mieszkanie
Badera Adama napadło 4 zło-
czyńców, uzbrojonych w rewol-
wery i zamaskowanych, którzy
usiłowali zmusić Badera Adarna
do wydania pieniędzy, lecz zbiegili
spłoszeni przez małoletnią córkę
gospodarza, nie zdoławszy nic
zrabować. Dochodzenie w toku.

Przyjęcie szpitala w Tro-
kach.

Z dniem 1 kwietnia wydział
zdrowia Wil. Urz. Wojewódzkiego
przejął od Sejmiku;Wileńsko-troc-
kłego prowadzenie szpitala w
Trokach i rozszerzył jego  poje-
mność do 40 łóżek. Zamiast te-
go Sejmik Wileńsko-Trocki otwie-
ra dwa nowe szpitale: w Szura-
sku i Olkienikach po 15 łóżek

kady. W dniu 15 b. m. naczel-
nik wydziału zdrowia dr. Rudziń-
ski przeprowadził szczegółową
inspekcję przyjętego szpitala, ma-
jąc na cełu wyjaśnienie koniecz-
nych potrzeb i rozmiarów niezbę-
dnego remontu. Prace remonto-
we rozpoczną się wkrótce po
świętach wielkanocnych.

Kije i rózgi w odpowiedzi
na zakusy komunistów.
Przed kilku dniami pisaliśmy

o nauczce, jaką dano komuni-
stycznemu posłowi Gawrylukowi
w Wołożynie. Obecnie przytacza-
my kilka faktów, charakteryzują-
cych, jak ludność wiejska reagu-
je na występy najemników mo-
skiewskich.

Kilka dni temu do wsi Sido-
rowce zawitali dwaj emisarjusze
komunistyczni, którzy zebrawszy
grupę włościan, wystąpili przed
nimi z dłuższemi przemówienia-
mi na temat idealnych stosun-
ków i dobrobytu, jaki rzekomo
panuje w przysłowiowym „raju
bolszewickim”.

Włościanie po wysłuchaniu
długich wywodów wywrotowców
zareagowali w swoisty sposób,
poprostu obili ich kijami, dla
ochłodzenia zaś wykąpali w studni.

A oto drugi przykład niemniej
jaskrawy. We wsi Berezowce obu-
rzona ludność w odpowiedzi na
mowę agitacyjną komunisty nie-
jakiego Szewczenkowa wymierzy-
ła mu rózgami doraźną sprawied-
liwość, wyrzucając go następnie
ze wsi.

Podobne wypadki zanotowano
we wsiach: Kolany i Sosuchy, z
których wysłannicy bolszewiccy
obici sromotnie kijami, uciekli
jak zmyci.

Rozszarpany przez granat.
W dniu 15 b. m. nad brze-

giem Wilji liczni rybacy byli
świadkami tragicznego wypadku
podczas głuszenia granatami ryb
w rzece. Mieszkaniec chutoru
Kleszyno gm. Krzywickiej pow.
Wilejskiego St. Bujniewicz, pod-
czas rzutu granatu do rzeki spo-
wodował przedwczesną eksplozję
wskutek czego został rozszarpa-
ny na strzępy. d

Znowu wielki pożar.
Z powiatu postawskiego do-

noszą znowu o wielkim pożarze,
który miał miejsce wczoraj we
wsi Bielewicze gm. norzyckiej.
W domu A. Sorowicza wy-

buchł pożar, którego płomienie
szybko przerzuciły się na sąsied-
nie zabudowania i w niespełna
pół godziny pół wsi objęte zosta-
ły ogniem.

Mimo nadzwyczaj energicznej
akcji ratunkowej pastwą pożaru
padło 17 budynków gospodar-
skich wraz z inwentarzem.

 

od 40 groszy.

 

Wielkie misterjum
Król Królów—Golgota Żywot, Meka i Śmierć Chry-|

 

Urzędu Ziemskiego

owego (rzędu |
alne Zgroma- „„dy apteczne.

 

| nia i działającym przeciwko otyłości.
| Sprzedają po 2zł za pudełko aptekii skla-

* Do

Dbajcie o zwóje zdrowie!

„Szwajcarskie Gorzkie Zioła”
(z marką „Kogut*) są stosowane
przy cborobacb żołądka, ki-
szek, obstrukcjii kamieni

667 —29 o
 z następującym porząd- Bf
 

zmian $$ 5, 13 i 16

art. 49 ustawy

należycie zwołane

obowiązują

ile odpowiedni wniosek
na ty-

 

RAKIETY RZe ceny. *

Warszawska SP. MYŚLIWSKA, Wileńska 10.

uzupenień Przedstawicieli ŚSuncowanych
we wszystkich województwach dawn. Kongresówki

POSZUKUJE
poważna, światowo-znana niemiecka fabryka obra-

„ —Duży wy-  
1 Kresów

 

 

   

sprzedania Auto
„Buick*

brym stanie. Dowiedzieć
się Portowa
Jankowski

 

Wino słwdk. stołowe od
Zi. 2,— za but.
st. Polski od zł.
2,— za but.

Miód st. lepszy od zł.
2,50 za but.

Miód Benedyktyński od
zł. 2,90 za buł.

Miód Lipcowy od zł.
3,— za but.

Miód Kasztelański ód

| I. Kynkievit
Mickiewicza 9.

Przy większych zakupach +
specjaliy świąteczny ra-

bat.

Straty wynoszą około 75.000
złotych. d
 

Sport.
Kort tenisowy w ogrodzie Ber-

nardyńskim stoi pusty.

Przeszlo miesiąc temupisaliśmy już
o „wyczynach" magistrackich jakie zo-
stały zaprodukowane nawet i w dzie-
dzinie sportu, ale wtedy była to jeszcze
zima wiał śnieg, było zimno tak, że o
tenisie nie można było nawet i marzyć.

Pamiętamy wszyscy doskonale jak
w roku zeszłym i w ubiegłych latach
każdy niemai przechodzień zwalniał swój
krok, a nawet i zatrzymywał się, by na-
sycić swój wzrok elegancką syłwetką
tenisisty, by z rozkoszą się przyglądać jak
wprawna ręka akadeinika naciągniętemi
strunami rakiety odbijała wdzięcznie
białe tenisowe piłki. Widzieliśmy wszy-
scy, a było to prawie codziennym obraz-
kiem, jak młodzież nieraz chciała
grać, a jednak z braku rakiety, czy z
braku pantofli, czy piłek grać nie mo-
gla. ! często robiło się tak przykro
człowiekowi, że był bezradnym, że
nie mógł przyjść z pomocą tym któ-
rzy właśnie najbardziej tego potrzebują,
którzy większą częśc życia swego Sspę-
dzeją przy książce, a dia których sport
byłby jedyną p'awie chwilą rozrywki. W
innych miastach magistraty przychodzą
sportowi z pomocą, a szczególniej spor-
towi akadernickiemu — u nas zaś jest
odwrotnie. Magistrat odbiera akademi-
kom to co mają i z czego dotąd korzy-
stali. No trudno. „Co kraj—to obyczaj”.

Zgodzilibyśmy się z losem A. Z. S.
i przeszlibyśmy z bólem serca do po-
rządku dziennego, ale teraz kiedy z na-
staniem wiosny obudził się ruch teni-
sowy i w każdym prawie korcie zajęte
są niemal wszystkie godziny gry, szcze-
gólniej teraz w okresie ferji świątecz-
nych, kiedy młodzież jest wolna od nau=
ki, kiedy należą się jej chwile wypo-
czynku — to kort tenisowy w ogrodzie
Bernardyńskim stoi pusty.

Doprawdy, że wstyd!
Ciekawi jesteśmy jak jeszcze długo

opadłe suche zeszłoroczne liście bę=
dą szeleścić z wiatrem w magistrackim
korcie?

Ja Nie
——a

Cennik artykułów pierwszej
potrzeby w handlu detalicznym

w Wilnie.
Chleb żytni 75/99 1 klg, 40—38, chieb

żytni 70%, — 43—4', chleb razowy —
35—30, chleb pszenny przemiał 65%, —
90—80, mąka pszenna — 90—70, ży”
tnia razowa — 31—29 żytnia pytlowa—
42—40, kasza jęczmienna — 65—50, ja-
glana — 85—70, gryczana — 90 — 80,
manna—1,40—1,00, owsiana—1,20 — 85
perłowa — 80—60, pęczak—55—50, groch
polny — 60—40 fasola biała—1,20—1,00,
ryż—1,00—90, mleko, niezbierane 1 litr
50—45, śmietana—2,30—2,00, masło nie-
solone 1 kg. 8,00—6,50, zmasło solone—
6,50—5,50, ser krow! wyczajny—2,00—
160, jaja 1 szt .27—20 słonina świeża
1 kg. 4,00—3,60, słonina solona kraj. —
4,20—3,60, szmalec wieprzowy — 4,60—
4,00, sadło—4,60—5,80, sledź (szmalców-
ka) 1 szt, 25—15, olej 1 kg. 2,40—2,00
kartofle—10—8, kapusta $wieża—15—8
marchew—20—15, buraki—15—8, bru-
kiew — 15,—8 cebula — 45—,35 cukier
kryształ — 1,70—0,00, cukier kostka —
2/5—0,00, sól bisła—35—00, kawa natu-
ralna — 10,00—8,00, kawa zsożowa —
2,8—2,00, herbat» —30,00—20,00, węgiel
—9—7, drzewo opałowe—16—17, nafta
1 litr 65—00, mydło zwycz. do prania
1 kg. 1,80—1,'0, soda do pranla—50—45,
prosze< mydlany — 50—45, świece —

 

w b. do- Niewiele tego byłoI

— Wiesz, że dziewczy-
na, którą kocham, ode-
brała mi rozum.
— Zbyt wiele

z tem nie miała.

Mieszkania
| pokoje

Mieszkanie
3—lub 4-pokojowe, sło-
neczne, z wygodami, mo-
żliwie przy Pohulance

10 szofer
od 9—12 g.

1962—1
roboty

 

  
żółciowych. aaakr 3,50 b pe į albo Zakretowej poszu-

tmań: . ki r je„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA « Sc 2 bat | nym opisóm wpzącze sią
| są naturalnym łagodnym środkiem przeczyszcza- |; Miód Polonja Ne 8, od do Administr. Dz. Wil.
jącym, ułatwiającym funkcje organów trawie- zł. 6,— za but. pod Nr. 1980. 1980—1

Miód bardz. stary Ne 10
od zł 8,— za but. WKEEZUNINEWCZNSEKZWA

E WINA ORYG. FRAN- Bieda zawsze z tym
z” CUSKIE krawcem...

białe od 5 złot. za but, — Masz świetne ubra-
B i drožej. nie, czy możesz mi po-

POLALA dač adres twego krawca?

L DOM-HANDL. — Bardzo chętnie, o

o ile nie zdradzisz mu me-

go adresu.

RÓŻNE
—0o

6DSAT EL
Sprytna Magdusia. 25 zł

nagrody wy-
« płacę znalazcy

rewolweru  Mauzer w
— Powiedz mi, Magdo, żółtej skórzanej poch-

na co człowiek stworzo- wie zgubionego 6 b. m.

Ludwisarska 14—12 —) H. Pankowski-Węckowicz biarek do drzewa. Oferty z referencjami pod ny, do jedzenia czy do Sokołowski poczta Gu-

R REL 1975—0 > za Prezesa. 2 „EXISTENZ“ do Tow. Rekl. Międz. j. r. Rudolf roboty? . Ę dogaje lub Wilno, Swię-

DERPSEEBEEEIS I B. Kulesiński Mosse, Warszawa, Marszałkowska 124. 190 4 — Ma się rozumieć, że ciańska 19. 1978

2 — lo roboty.
Sroga zima. Sekretarz. SiĘ 207—0 o 4 -A dlaczego, .

Fi N Sędzia: Rż ośm pla. KUPNO- W”piatniiorzednajje byłstwośsfę. de fałsz u SHa Eos pierwszorzędnej ja- stworzony do jedze- EM
DRA(waga! Radjoamatorzy į lutomobiliścii!! SPRZEDAŻ|| kość! z majątki Wizikie: nia, to miałby. dziesięć pozd
Oskarżony: Tak, panie : i Hranicze p. Swidowej gęb, a tylko jeden palec, KARNIA | j

sędzio, ale co to była Od dnia 5 b. m. został otwarty Główny . poleca: D.-H. St. Banel a tymczasem jest cał- t INTROLIGA
6 5 za ostra zima| Oddział firmyMi h ł Gi d Ž i AWilno, SE kiem przeciwnie. TORNIA

cza 23.. z 2 a KESLANGEO RST
rzy ul. Zamkowe, *or

Mamy do ulokowania gotówkę w sumach od Fach Z 2 2 k tłuste już nadeszły do BABKA

500 do 4.000 dolarów na hipoteki miejskieiwiej. !achowe dadowanie i naprawa a umula- irmy
skie. Ajencja „Polkres* Wilno, Królewska 3, torów,
tel. 17-80.

 

sprzęt radjowy i elektrotechniczny.
f

! zamkowa 20 i Szopena 8. Tel. 16—72. y,,, Lwiedryóski >
ska 28,

 

 

GRAMOFONY

| (l. DINCE ul. Wielka 15, tel. 1046.
Sprzedaż na raty. i or

SZCZYT DOSKONAŁOŚCI
.«

i PATEFONY „Urleri
Przy kupnie zwracać uwagę na znak
ochronny „URLERI*. Wyłączna sprzedaż:

 

Oszczędność

 

Nagromad.one rzeczy trykotowe
oddawać do przerobienia do „Z”ódła Pracy"—
Trocka 19, isko do jedynej pracowni trykotar- |
sklej w Wilnie — Dorabianie podeszewek do | perfumeryjne, nabyć mo- Oryginalne francuskie bia-
najdroższych pończoch.
nowych garsonek, swetrów, pończach przyjmu-
km. — Robota wykonuje się solidnie pod

ownictwsm wykwalfikowane| instruktorki

zystkiem !
proszę |

pteczne,

jak również robotę

Drukarnia„Dziennika Wileńskiego”,ul. Mostowa %

Pamietajcie,—-=
že wszelkie towary a-

kosmetyczne i

žecie, po cenach Ę
przystępnych w Polskim A litra zł. 5,50 poleca:
Składzie Aptecznym

Władysława Trubiłły
—19 0 gr Wilno, Ludwisarska Ne 12,

  Wielkanocna 5 się
tylko z MĄKI B-ci
rausse poleca D. H. St.1224. Mi- į

-0
1972—0 Banel i S-ka Wilno,
S —. ckiewicza 23.

WINO
icmo łe reklamowo 1 litr 7 zł. | deze

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

216—1  

majątkowe

dowaniami, sprzedamy
natychmiast

Dom H-K. ,,
Mickiewicza 1, t

9—05. —i
 

Wilno, ui, Moste-
wa Ne 1. Tel 12-44

  

 

  
  
    

 

Przyjmaje

wodny turbinowy wszelkierokoty
wielka siła wodna, w  aakres dru-

karstwa |lntro- *
ligatorstwa
wcho-
dząca.

35 ha, z zabu-

  
s0

 

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA.
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