
 

    

 

    

 

 

   
      
    

    

      

    

   

    
  
  

 

Rok XIV.

DZIENNI
 

=IEDAKCJA I ASNIKISTRACJA ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
i Adrninistracjj 448, Drukarni 1244. Adres

Redaktor przyjinuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,

w niedzielę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wiieński* wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

Dudrowisko-[efnsh
w maj. SIERŻANTY

2, 4,5 pok. las sosnowy,

rzeka 1'/, kłm. stacja kol.

i poczta Gudogaj.

 

W drugą rocznic: zgonu

š. + p. ANNY JACKOWSKIEJ
w kościele Wszystkich Świętych odbędzie się msza żałobna w dniu 24-IV

g. 9-ej.
O czem powiadamiają krewnych i przyjaciół

b. r. o

  
MĄŻ i SYN.

drukarni: Mostowa I.

  

cych do kategorji pancerników,
przyczem zawiadomienie, roze-
słane do wszystkich sygnatarju-
szy traktatu, zawierające odnośne
szczegóły, winno być uczynione
w miesiąc po rozpoczęciu i za-
kończeniu budowy każdego z wy-
mienionych okrętów wojennych.

2 Układ zawiera porozumienie, we-

DYWANY ŻYWIECKIEŚ
NA TARGACH POZNAŃSKICH.

- Ze -

REESEECESOBIEZEOWEN |TEZPOZNETA
Pepierajcie Polską Macierz

Szkolną.
Wileńska 15—5.

 

Od Administracji.
Do dzisiejszego numeru gazety „DZIENNIK WILEŃSKI" do-
łączyliśmy dla wszystkich prenumeratorów zamiejscowych blan-
kiet nadawczy P. K. O. Konto 80.187 dla załatwienia opłaty
należności za prenumeratę. Prenumerata miesięczna z prze-
syłką 4 zł. 50 gr. Nieopłacone egzemplarze będą z dniem

1-ym maja 1930 r. wstrzymane.
 

 

Wykręty niemieckie w odpowiedzi na
protest Polski.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Poseł niemiecki w Warszawie p. Rauscher powró-
cił dziś do Warszawy. P. Rauscher zgłosi się niebawem do Min. Za-
leskiego, aby wyjaśnić stanowisko rządu niemieckiego. Co do treści
polskiej noty protestacyjnej do Niemiec w sprawie wprowadzenia
nowych ceł importowych na produkty rolne, utrzymują, iż p. Rau-
scher prawdopodobnie podkreśli wobec Polski, iż uchwalenie i wpro-
wadzenie w życie nowych ceł nie godzi w interesy importu z Polski
do Niemiec w tych rozmiarach jakto w Polsce zrozumiano. Ponadto
zwracają w kołach niemieckich uwagę na to, że pomimo podwyższe-
nia ceł import świń polskich nie ucierpi, gdyż zgodnie z umową
polsko-niemiecką posiada zagwarantowany kontyngent. Wogóle zda-
niem kół niemieckich cała ta sprawa zostanie pomiędzy Polską i
Niemcami załatwiona pomyślnie.

Znaczne zmniejszenie się nadwyżkibudże-
towej.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Według tymczasowych zestawień obrotów kaso-
wych, dochody w ub. okresie budżetowym 29,30 wyniosły 3.030.674
tys..zł., wydatki 2.970.742 tys. zł. Osiągnięta nadwyżka budżetowa
wynosi 59.932.000 zł. Uiwzględniając jednakże wydatki na cele budo-
wnictwa wynoszące około 20 mil. zł. nadwyżka za 29-30 r. wyniesie
około 40 mil. zł. W porównaniu z okresem budżetowym 28-29 wpły-
wy wyniosły o 22 milj. więcej, a wydatki o 151 milj. więcej, a zatem
ostatecznie nadwyżka budżetowa będzie w r. 29-30 o 129 milj. mniej-
sza niż nadwyżka z 28-29 r.

Przyjazd rumuńskiego szefa sztabu gen.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W piątek przybywa do Warszawy szef rumuń-
skiego sztabu generalnego, gen. Samsonoici.

Otwarcie Banku dla Rozrachunków Mię-
dzynarodowych.

Wybór dyrektora wbrew protestowi niemieckiemu.

BAZYLEA, 224. (Pat.) Dziś o
godz. 11.30 przed południem ze-
brała się rada administracyjna
Banku dla Rozrachunków Między-
narodowych na swe pierwsze po-
siedzenie. Po przyjęciu sprawo-
zdania delegata angielskiego sir
Charlesa Addisa o pracach ko-
mitetu organizacyjnego rada
administracyjna obrała  jedno-
głośnie swym prezydentem przed-
stawiciela Ameryki Mac Garrahe.
W toku dyskusji, jaka się roz-
winęła nad sprawą obioru gene-
ralnego dyrektora Banku Między-
narodowego prezydent Banku
Rzeszy dr. Luther złożył oświad-
czenie, iż delegacja niemiecka
ze względów zasadniczych
sprzeciwia się powołaniu przed-
stawiciela Francji na stano-

wisko dyrektora generalnego
Banku dla Rozrachunków Mię-
dzynarodowych.
„Sprzeciw Niemiec—podkreślił

p. Luther — nie zwraca się prze-
ciwko osobie, wysuniętej na to
stanowisko, dyrektora Banku
Francuskiego p. Quesney'a, lecz
wypływa z motywów natury ża-
sadniczej. Po krótkiej przerwie
posiedzenie rady administracyj-
nej otwarte zostało ponownie
o godz. 3-ej po południu.

O godz. 4 rada administracyj-
na wszystkiemi głosami prze-
ciwko jednemu wybrała na
stanowisko dyrektora gene-
ralnego Banku dia Rozrachun-
ków Międzynarodowych przed-
stawiciela Francji p. Quesney'a.

Wyniki konferencji morskiej..
Traktat układu morskiego.

LONDYN, 22.4. (Pat). Tekst
układu morskiego 5 mocarstw
składa się ze wstępu i z 5 części,
zawierających 26 artykułów.

Wstęp ujmuje przedmiot ukła-
du, wymienia strony, biorące w
nim udział i stwierdza, iż mocar-
stwa, biorące udział w traktacie.
zgadzają się nie korzystać z pra-
wa budowy pancerników w ciągu
"lat 1931—36, jak to bylo prze-
widziane przez uklad waszyng-
tonski. Nie dotyczy to Francji i
Włoch, które w pewnej mierze
pod tym względem będą korzy-
stały z postanowień umowy wa-
szyngtońskiej.

Następnie nkład _ wymienia
ilości pancerników,  ulegające
skreśleniu i podaje odnośne szcze-
góły, z których wynika, że Anglja

 

skreśla 6 pancerników, Stany
Zjednoczone 3 i Japonja 1 w
ciągu 30 miesięcy. Traktat prze-
widuje, iż każde z mocarstw, któ-
re dokonały powyższych skreś-
leń, a więc Anglja, Stany Zjedno-
czone i Japonja zachowują po
jednym pancerniku dla celów
ćwiczebnych.

(kład omawia następnie ogra-
niczenia, dotyczące rozmiarówi
liczby łodzi podwodnych, co by-
ło już podane do publicznej wia-
domości, oraz wyszczególnia jed-
nostki morskie, nie podlegające
ograniczeniom. Zgodnie z brzmie-
niem traktatu, każda ze stron
przystępujących do umowy zo-
bowiązuje się zawiadamiać o roz-
poczęciu i zakończeniu budowy
okrętów wojennych, nie należą-

dług którego łodzie podwodne w
sprawie bezpieczeństwa pasaże-
rów i załogi okrętów handlowych
winny stosować się do przepisów
prawa międzynarodowego.

Część Ill umowy obejmuje po-
rozumienie, zawarte przez Stany
Zjednoczone, Anglję i Japonię,
dytyczące tonnażu krążowników,
torpedowców i łodzi podwod-
nych. Tak zwana klauzula bezpie-
czeństwa, zawarta w art. 21, po-
stanawia, iż w razie, gdyby wzglę-
dy bezpieczeństwa narodowego
któregokolwiek z sygnatarjuszy w
dziedzinie programu morskiego
ograniczonego częścią Ill umowy,
zdaniem którejkolwiek z zaintere-
sowanych stron były zagrożone
budową nowych okrętów przez
którekolwiek z mocarstw poza
wymienionemi powyżej trzema
zainteresowanemi. mocarstwami,
wówczas strona zainteresowana
zawiadomi pozostałych sygnata-
rjuszy o potrzebie i powodach
przemawiających za  rozszerze-
niem programu budowy. Pozo-
stałe dwie strony będą wtedy
upoważnione do podobnych kro-
ków z zachowaniem stosunku.

Część V traktatu przewiduje,
iż pozostanie on w mocy do 31
grudnia 1936 roku. W razie, gdy-
by nie zapadła odmienna decy-
zja ze względu na bardziej ogól-
ne ograniczenie zbrojeń mor-
skich, sygnatarjusze traktatu spot-
kają się ponownie na konferen-
cji w roku 1935, by opracować
nowy. traktat, który zastąpi i w
dalszym ciągu rozwinie zadania
obecnej umowy. (imowa wchodzi
w życie w stosunku do Anglji,
Stanów Zjednoczonych i Japonii
w. chwili ratyfikacji. Pierwsza,
czwarta i piąta części umowy
wchodzą w życie w stosunku do
Francji i Włoch z chwilą ratyfi-
kacji przez wymienione państwa.

Traktat został podpisany naj-
pierw przez Stimsona i innych
delegatów amerykańskich, następ-
nie zaś przez przedstawicieli in-
nych mocarstw w porządku alfa-
betycznym.

LONDYN, 22.4. (Pat). Dzisiej-
sze posiedzenie konferencji mor-
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skiej, kładące kres trzymiesięcz
nym rokowaniom, nosiło wszel
kie cechy pozornego powodzenia.
Mowy delegatów pełne były wy-
razów w rodzaju: „dobra wola”,
„przyjaźń” i „szczerość”, a tylko
słowo „pokój” akcentowano pra-
wie niewidocznie. Wszystkie de-
klaracje mocarstw stwierdziły ko-
nieczność rozbrojenia, zastrzega-
jąc natomiast, że rozbrojenie ta-
kie musi być przeprowadzone w
granicach potrzeb własnej obrony.
Można twierdzić, że dominującem
hasłem końcowego posiedzenia
było nie słowo „pokój”, lecz „sa-
moobrona"*.  Naogół deklaracje,
w porównaniu z deklaracjami
przy otwarciu konferencji wstycz-
niu, były niewątpliwie krokiem
wstecz. Dotyczy to tak samo
wstępu do paktu, który w porów-
naniu ze wstępami w traktacie
wersalskim, w pakcie Ligi Naro-
dów. w pakcie lokarneńskim oraz
w pakcie Kelloga jest stanowczo
krokiem wstecz, nie czyniąc
aluzji ani jednem słowem do
idei pokoju powszechnego.

Wszyscy obecni odczuwali
sztuczną atmosferę dzisiejszego
posiedzenia, które odbyło się
automatycznie bez żadnych obja-
wów wzruszenia lub entuzjazmu.
Sam akt podpisania paktu odbył
się z pominięciem form urzędo-
wych, raczej w pewnym niepo-
rządku. Delegaci w kolejce, oto-
czeni grupą stu dziennikarzy,
składali podpisy wśród ogólnej
wrzawy. Dopiero po podpisaniu
jedynym prawdziwie uroczystym
momentem posiedzenia było wy-
stąpienie Brianda, który wbrew
odczytanej poprzednio deklaracji
zabrał głos, wypowiadając krótką
lecz piękną mowę, w której były
zarówno momenty wzruszenia,
jak ironji i humoru. Kulminacyj-
nym momentem bylo wypowie-
dzenie przez Brianda słów: „Wy-

7ścig zbrojeń jest zatamowany*.
Ž zdaniu tem zawarte bylo

istotne znaczenie konferencji oraz
gwarancje, że Francja  po-
mimo braku porozumienia z
Italją, nie zamierza iść po linji
wzmożenia zbrojeń i żywi zaufa-
nie do pokojowych dążeń ital-
skich. Mowę  Brianda odczuli
wszyscy jako jedyny głębszy mo-
ment konferencji, to też wywo-
łała ona spontaniczne oklaski ca-
łego audytorjum. Przeciwnie mo-
wa Mac Donalda, zamykająca
konferencję, wywołała już tylko
oklaski konwencjonalne.

nistyczne w Czecho-
słowacji. ;

PRAGA, 22.4. (Pat.) W dzień
Wielkiejnocy usiłowali komuniści
zorganizować w Radocinie w po-
bliżu Pragi demonstracyjny po-
chód, czemu jednak przeszko-
dziła žandarmerja. Zaatakowani
przez komunistów kamieniami
żandarmi dali salwę, skutkiem
której zranionych zostało 5 ko-

biet i dzieci, stawionych przez
komunistów w pierwszym szeregu.
Również w jednej miejscowości
na Rusi Podkarpackiej komuni-
stycznie nastrojony tłum urządził
demonstrację. Jeden z żandar-
mów wystrzelił, kładąc trupem
demonstranta.

Koniec procesu ukraińskiego w Charkowie
Skazanie 45 działaczy „ukralńskich."

RYGA, (Pat). Z Charkowa do-
noszą: w Wielką Sobotę, późnym
wieczorem zapadi wyrok w głoś-
ńym procesie 45 działaczy ukra-
ińskich. Wyrok ogłoszono w prze-
pełnionej sali opery państwowej
w obecności korpusu konsular-
nego w pełnym składzie, i dzien-
nikarzy zagranicznych. Na mocy
wyroku b. viceprezydent ukraiń-
skiej Akademji Nauk prof. Jefre-
mow, biskup ukraińskiej cerkwi
autokefalnej, Czechowskij, b. mi-
nister w rządzie atamana Petlury
Nikowski, znana powieściopisarka
Staricka-Czerniachiwska oraz sied-
miu uczonych ukraińskich skaza-
ni zostali na karę śmierci. Ze
względu na wiek skazanych,
przekraczający 60 lat, oraz przy-
znanie się do winy, trybunał za-

Pożar fabryki
BIAŁYSTOK, 22.4. (Pat.) —

Wpierwszy dzień świąt w godzinach
porannych w przędzalni i tkalni
pod firmą Margulis, Giersoni
Morduchowicz wybuchł pożar,
skutkiem którego fabryka spło-

mienił karę śmierci na 10 lat
ciężkiego więzienia każdemu:
29-ciu oskarżonych skazano na
różne terminy więzienia od 3 do
8 lat. 5-ciu skazano na wydale-
nie z granic (lkrainy i zesłanie
na 3 lata. Wszystkich oskarżo-
nych skazano ogółem na 225 lat
ciężkiego więzienia.

Wyrok, skazujący wybitnych
przedstawicieli inteligencji ukra-
ińskiej na długoterminowe cięż-
kie więzienie wywołał przygnę-
biające wrażenie. Surowe kary
nałożone przez trybunał przypi-
sać należy naciskowi Moskwy,
a szczególnie interwencji szefa
GPU Mienżyńskiego, który żądał
jaknajostrzejszego ukarania ukra-
ińskich separatystów.

w Białymstoku.
nęła doszczętnie. dtraty wynoszą
około 400 tys. zł. Fabryka otrzy-
mała ostatnio szereg zamówień
rządowych tak, że mogła praco-
wać. Przyczyny pożaru dotychczas
nie ustalono.

Wielki pożar kościoja w Rumunii.
Liczba ofiar wynosi przeszło sto

BUKARESZT, (Pat). O kata-
strofalnym pożarze kościoła w
Contiesti donoszą następujące
szczegóły. Rozpoznano  dotych-
czas zwęglone zwłoki 116 ofiar
pożaru. Jak przypuszczają, zwłok

około 10 osób, znajdujących się
pod zgliszczami, nie da się już
rozpoznać. Pożar trwał niespełna
godzinę. Większość ofiar pożaru
Stanowiła” młodzież i dzieci. W
Contesti niema prawie jednej ro-

terminowe umieszczenie oa

za granicę 8 zl.

dziny, któraby nie była pogrążo-
na w żałobie. W czasie katastrofy
wiele osób dostało ataku szału.
W miasteczku na wieść o pożarze
rozegrały się nieopisane w swej
grozie sceny. W celu niedopusz-
czenia poważnych incydentów in-
terwenjowała żandarmenrja. Ro-
dzice ofiar katastrofy gromadzą
się na cmentarzu. Ministrowie
spraw wewnętrznych i opieki spo-
łecznej, przybyli na miejsce ka-
kastrofy, osobiście kierowali orga-
nizacją pierwszej pomocy. Ofiary
katastrofy pochowane zostaną we
wspólnym grobie, wykopanym w
miejscu, w którym stał kościół.

Kościół, który uległ pożarowi,
był zbudowany z drzewa przed
stu laty. Miał on tylko jedno

PRERUMERNATA: miesięczna 4zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Zł. 4gr.Bł;

ŚSGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożej,

zagraniczne o 56 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

niem miejsca © 26 proc. drożej. Administracja nie bierze odpowiedzialności za
oszeń. Konto czekowe w P. 0. Na 80187.

małe wejście i jedno malutkie
okno. Ogień powstał od šwie-
czek woskowych, wetkniętych w
wieńce. O pożarze dowiedziała
się ludność miasteczka dopiero
od osób, które zdołały się ura-
tować i wszczęły alarm. W pło-
mieniach zginęły całe rodziny.

BUKARESZT, (Pat). Ofiary
tragicznej katastrofy w Contesti
pochowane zostały w 40 grobach,
w łaki sposób, że w każdym gro-
bie pogrzebano członków jednej
i tej samej rodziny. Ogółem po-
chowano 110 ofiar. W pogrzebie
uczestniczyło około 10 tys. osób,
w tej liczbie wiele osób przyby-
łych z okolic. Mszę żałobną od-
prawił biskup Argesz w otoczeniu
licznego duchowieństwa.

Straszliwy pożar w więzieniu amerykań-
5 skiem.

Przeszło 360 oflar.

COLUNBUS (stan Ohio), 22.IV.
(Pat). W tutejszem więzieniu wy-
buchł pożar, pociągając za sobą
śmierć 300 osób, przeważnie zło-
czyńców.

COLUMBUS, 22.IV. W czasie
pożaru w tutejszem więzieniu ro-
zegrały się okropne sceny. Wce-
lach rozlegały się przeraźliwe krzy-
ki więźniów, którzy dobijali się
gwałtownie do zamkniętych drzwi.
Istnieje przypuszczenie, że pożar
podłożyła w kilku miejscach
zbrodnicza ręka. Ze względów o-
strożności wysłano na miejsce
wypadku oddział złożony z 1500
żołnierzy, zaopatrzony w kulo-
mioty i gazy łzawiące. Koło pół-
nocy żołnierze oraz straż wię-

zienna zdołali przeprowadzić kon-
trolę kilku tysięcy więźniów

COLUMBUS. 22. IV. (Pat). A-
gencja Reutera podaje dalsze
szczególy pożaru w  tutejszem

więzieniu. Na podwórzu więzien-
nem znaleziono 305 ciał zmar-
łych i rannych. Wielu więźniom
nie udało się wydobyć z zam-
kniętych cel. Więzienie było wi-
downią okropnych scen i nieby-
wałego zamieszania. Szpital prze-
pełniony jest ofiarami pożaru,
które w większości wypadków mu-
siano położyć wprost na podło-
dze, wielu zaś wogóle musiano
odmówić przyjęcia. Wśród więż-
niów znalazło się wielu, którzy
dzielnie pomagali straży ognio-
wej w walce z ogniem i ratowa-
niu ludzi. Według ostatnio otrzy-
manych danych urzędowych licz-
ba ofiar wynosi 307.

COLOMBUS, 22.1V. (Pat). Pierw-
sze oficjalne doniesienia mówiły
o 276 ofiarach pożaru więzienia
w Columbus. Ostatnie nieoficjal-
ne obliczenia wskazują na to,
że zginęło ogółem 336 osób.
 

 

Z BIAŁORUSI SOWIECKIEJ.
Tydzień Wiełkanocny był kięską bezboźników w Mińszczyźnie.

Z pogranicza donoszą, iż zwią-
zki bezbożników na terenie Biało-
rusi sowieckiej i w Mińsku,
w kresie Wielkiego Tygodnia
i świąt wielkanocnych prowadzili
zakrojoną na większą skalę anty-

wielkopostną i tygodniową pro-
pagandę.

Zadaniem związków było prze-
prowadzenie kaimpanji antyreli-
gijnej w fabrykach, instytucjach,
wśród ludności miejskiej i wiej-
skiej przez wydawanie antyreli-
gijnej literatury, książek wyszy-
dzających religję oraz wyświetla-
nie filmów antyreligijnych. Mimo
tej usilnej agitacji, kampanja

antyreligijna na Białorusi nie po-
wiodła się na całej linji i związki
bezbożników poniosły całkowite
fiasko. Największą klęskę ponieśli
bezbożnicy w Mińsku, gdzie wy-
świetlane w kinach antyreligijne
filmy zostały zbojkotowane przez
ludność katolicką. Specjalne kino
ustawione na placu wolności,
które o godz. l2-ej w nocy
w Wielką Sobotę wyšwietlalo
antyreligijny film zostało zdemo-
lowane, zaś film spalony przez
ludność chrześcijańską.

Wogóle antyreligijny tydzień
załamał się na całej linji. d

 

' Unieważnienie wyborów w Święcianach.
Jak wiadomo, Sąd Najwyższy

rozpatrywał sprawę protestów
wyborczych w okręgu Ne64 (Świę-
ciany), gdzie w czasie wyborów
Komisja Okręgowa uniewažnila
listy Wyzwolenia i Stronnictwa
Chłopskiego, co znakomicie po-

mogło uzyskaniu mandatów przez

2 posłów z B. B. (pp. Brokow-
skiego i Raczkiewicza) obok 3
posłów bialoruskich i 1 P. P. S.

W okręgu tym unieważnienie
list dokonane zostało zapomocą

prostego zabiegu uznawania pe-

wnej ilości podpisów pod listami
kandydatów za nieważne lub nie-
czytelne.

Otóż Sąd Najwyższy w orze-
czeniu swem stwierdził w spra-
wie listy Wyzwolenia Ne 3:

„—..Protest nie kwestjonuje
wykreślenia 12 podpisów osób
nie figurujących w spisach wy-
borców... Natomiast za niesłu-
szne uznaje Sąd Najwyższy skre-

ślenie z listy 12 podpisów posłów,
którzy złożyli deklaracje o wyco-
faniu swych podpisów z listy...

W celu wyjaśnienia autentycz-
ności zakwestjonowanych przez

Komisję Wyborczą podpisów 4

wyborców, na polecenie Sądu

Najwyższego, wyborcy ci byli

zbadani pod przysięgą, przez Sę-

dziego Grodzkiego w Łyntupach,
okręgu Sądu Okr. w Wilnie, a w

wyniku ich zeznań Sąd Najwyż-
szy uznał za autentyczne i nale:
życie złożone 4 podpisy...
Sąd Najwyższy ustala, iż z 70
podpisów wyborców, figurujących
na liście Ne 3, ważne są 53 pod-

pisy (70 mniej 12 i mniej 5) i

przeto lista ta odpowiada wymo-
gom art. 45 ord. wyb."
W sprawie listy Str. Chłop.

Ne 10 orzeczenie Sądu Najwyż-
szego stwierdza:

„—..Komisja wywodzi, że
unieważniona lista zawiera 58

podpisów, gdy w rzeczywi-
stości zawiera ora 60 podpi-

sów..  (Skreślenie 8 podpisów
uznaje Sąd Najw. za uzasadnio-
ne)... Skreślenie z listy podpisu
Jana Świrbułowiczaze względu że
wycofał on swój podpis, Sąd
Najw. uznaje za niesłuszne,
a podpis za ważny... Dwa podpi-
sy, Zofji Roginia (Ne 16) i Prozy-
ny Swirbulowiczowej (Ne 20), Ko-
misja skrešlila z listy jako nie-
czytelne, Sąd nie podziela
tego wniosku Komisji, gdyż pod-
pisy są najzupełniej wy-
rażne... W wyniku rozważania
postanowienia Komisji odnośnie
do listy Str. Chłop. Ne 10, uznaje
Sąd Najwyższy, że odpowiada
ona wymaganiom art. 45 ord.
wyb., gdyż zawiera 52 ważne
podpisy (60 mniej 8)...” -

Wreszcie dodaje Sąd Naj-
wyższy:

„—P. Str. Lud. Wyzwolenie i
Stronnictwo Chłopskie, jak o tem
wyraźnie zaświadczyły wybory do
Sejmu poprzedniego, mają w
okr. 64 znaczną ilość zwolenni-
ków, niesłuszne więc unie-
ważnienie list tychże stronnictw
przez Okr. Kom. Wyb. z dn. 11
lutego 1928 r., jest w sprzecz-
ności z zasadami ordynacji wy-
borczej, która dąży do możliwie
pełnego ujęcia woli wyborców*.

Na tej podstawie Sąd Najwyż-
szy unieważnił wybory w całym
okręgu nr. 64.

Z orzeczenia Sądu Najwyższe-
go widać, że w okręgu tym po-
sługiwano się na rzecz B.B. spo-
sobem unieważnienia innych list
polskich przez matematykę odej-
mowania tylu podpisów (t. zw.
nieczytelnych, lub t. zw. wycofa-
nych przez osoby do tego nakło-
nione grubszym naciskiem), aby
nie było 50-ciu wymaganych przez
ustawę.

A teraz wszystko to pasku-
dztwo wyłazi na wierzch w naj-
drobniejszych szczegółach.

 



 

fałszowanie pistori
Do jakiego stopnia zaciekłość

partyjna potrafi zaślepić ludzi

zkądinąd niewątpliwie godnych

szacunku, tego przykładem slu-

żyć może artykułp.Michała Obie-
zierskiego, w n-rze świątecznym

„Słowa”, poświęcony 11-tej rocz-

nicy zdobycia Wilna.

Artykuł zatytułowany został

„W jedenastą rocznicą oktrojo-

wania wielkości".

Na wstępie autor tłumaczy zna-

czenie wyrazu „oktrojowanie*:
„Wydawanie, narzucanie jakiegoś

rozporządzenia, czy też ustawy z racji
wyższej władzy — z mocy monarszej—
nazywa się oktrojowaniem*.

Po takim zaś wstępnem wy-
jaśnieniu czytamy:

„Dzień 20 kwietnia, jako rocznica
zdobycia przez Józefa Piłsudskiego Wil-
ne, zmusza nas od szeregu lat do sta-

łego podkreślania niezbitego faktu, iż
w dniu tym Wódz Naczelny, wbrew
woli dwuch Sanicznidjazych ugrupo-
wań politycznych n.-demokratów I
p. p. socjalistycznej, oktrojował Polsce
wielkość, wyprowadzając państwo z cia-
snych etnograficznych granic na rozle-
głe mocarstwowe tereny".

Nie będziemy się tu zajmować

kwestjami strategicznemi, komu

właściwie  zawdzięczyć należy

odzyskanie Wilna, czy śmiały

rajd kawaleryjskł na Wilno wo-

góle możliwy był, gdyby jedno-

cześnie Szeptycki nie zdobył Ba-

ranowicz, zmuszając przez to

północne skrzydło bolszewickie

do cofnięcia się.

Wolimy nie przypominać, jak

to w parę dni po pamiętnym

„tryumfalnym wjeździe* Wilno o

mały włos nie dostało się ponow-

nie w ręce bolszewickie. Sytuację

ratowały przybyłe niespodzianie

pułki poznańskie. W każdym bądź

razie lekkomyślność, z jako wy-

stawiło się miasto na zemstę i

rzeź powrotnej fali bolszewickiej

była zadziwiająca.

Lecz sprawy strategiczne wyma-

gają bardziej fachowego wyjaśnie-

nia, nie sposób ich poruszać w

artykule dziennikarskim.
Nie naszą też sprawą wyjaś-

niać stanowisko socjalistów w

sprawie wileńskiej—panowie kon-

serwatyści, zasiadający brat za

brat w jednym klubie z socjali-
stycznym odlamem towarzysza

Moraczewskiego i comp. lepiej

od nas są o tem poinformowani.
Natomiast pozwolimy sobie

zapytać na jakiej zasadzie i ja-

kiem prawem p.  Obiezierski

twierdzi, że Wilno zdobyte zo-
stało „wbrew woli n. demo-
kratów?

Nie przeczymy, że pomiędzy

naszym poglądem na sprawę

Wileńską a poglądem tych kół,

których należy p. Obiezorski za-

chodzi głęboka różnica. Różnica

na tem polega, że t. zw. Piłsud-

czycy (do których w danym wy-

padku i socjaliści należeli) chcieli
zawsze z Wilna stworzyć jakąć

odrębną, autonomiczną, czy zgo-

ła niezależną jednostką politycz-

ną, czemu wyraz dał sam p.

Piłsudski w swej pamiętnej odez-

wie po zdobyciu Wilna.
A więc nie o mocarstwowość

Polski chodziło — przeciwnie, o

jej rozdrobienie. Na stanowisku

Polski mocarstwowej, jednolitej,

razem z Wilnem stała jedynie
Narodowa Demokracja. Broniliśmy
tego stanowiska w prasie naszej

wileńskiej od chwili odrodzenia

tej prasy na tutejszym terenie

po pierwszej rewolucji rosyjskiej

'—o ile oczywiście pozwalały na
to ówczesne warunki cenzuralne.

Broniliśmy przynależności Wilna

do macierzy czasu okupacji nie-

„mieckiej, protestowaliśmy prze-

ciwko odezwie p. Piłsudskiego,

zwalczaliśmy poronioną koncepcję

„Litwy Środkowej", przeprowa-

dziliśmy pamiętną uchwałę Sej-

mu Wileńskiego żądającą bezwa-

runkowego wcielenia Wileńszczyz-

ny do Polski, przeprowadziliśmy
urzeczywistnienie tej uchwały na
gruncie warszawskim wbrew ma-

chinacjom ówczesnego rządu—a

to są nasze zasługi w stosunku

do sprawy Wileńskiej — tak wy-
gląda prawdziwa „polityka mo-
carstwowa”.

Jeżeli kto „oktrojował* Wilno
Polsce—była to jedynie i wyłącz-

nie zasługa Stronnictwa Narodo-

wego, które śmiało podjęło wał-

kę o Wilno z ugrupowaniami t.
zw. demokratycznemi, federacyj-

nemi (dzisiejsza sanacja) i walkę
tę przeprowadziło do zwycięskie-

go końca.
Wzywamy autora artykułu

„W jedenastą rocznicę" aby nam
wskazał choć jeden artykuł pra-

Sy narodowej. jedną enuncjację

List otwarty do ministra rolnictwa.
Związek Ziemian  uwiadomił

swych członków o przyjęciu przez
Sejm ustawy o ochronie drob-
nych dzierżawców. W ustawie tej
są przepisy, urągające wszelkie-
mu prawu i porządkowi rzeczy,
oraz grożące zniszczeniem wszyst-
kich warsztatów rolnych. Jednem
pociągnięciem pióra znoszą one
zagwarantowane przez Konstytu-
cję prawo własności, wydają na
pastwę samowoli każdego właści-
ciela ziemskiego, wprowadzają
zupełną anarchję, chaos i bolsze-
wicką samowolę, oraz wnet roz-
budzą i rozpętają nienawiść jed-
nych do drugich. Panu Ministrowi
musi być wiadomem, że wyżej
wspomniane przepisy podciągają
pod kategorję drobnych  dzier-
żawców każdego, kto otrzymywał
od właściciela gruntu, na prze-
ciąg bieżącego roku, kawał ziemi
do zasiania, a potem podziału
zbioru na części, kawał łąki do
skoszenia na części, kawał past-
wiska do paszenia swego bydła,
że dają prawo własności do da-
nego gruntu takiemu siejącemu,
koszącemu lub  pasącemu i do
tego z prawem wyboru na całem
terytorjum właściciela, parceli w
rozmiarach poprzednio używane-
go gruntu. Pan Minister nie mógł
nie zastanowić się nad tem, co
takie potworne przepisy wywołają,
a przeto jako minister, opiekun
rolnictwa, musi rolnictwo w ca-
łej Polsce, a szczególniej na Kre-
sach bronić. Nie będę przykłada-
mi wykazywać, jaki będzie stan rol-
nictwa gdy dzięki tym przepisom
każdy taki siejący, koszący czy
pasący, momentalnie i bez za-
strzeżeń uzyska prawo włas-
ności do dawnych gruntów, z
prawem wyboru równoważnego
kawałka gruntu na całem tery-
torjum właściciela! Jeżeli Pan
Minister nie był obecny w Sej-
mie, "gdy to prawo przechodziło,
lub—może—nie zwrócił uwagi na
horendalne jego - skutki i tym
sposobem przepuścił chwilę nie-

dopuszczenia do czegoś podob-
nego, to teraz całe rolnictwo,
cała Polska, widząc zgubę, gro-
żącą nad naszemi głowami, woła
do Niego o opiekę i obronę, bo
przecież Pan jako Minister rol:
nictwa, jako jego obrońca, nie
może dopuścić do tak potworne-
go i niesprawiedliwego, z bol-
szewji rodem, niby prawa, a w
rzeczywistości przepisu, niszczą-
cego porządek prawny Państwa
Polskiego, sprzecznego z prawem
cywilnem, hipotecznem prawem
własności i wszelkiemi zasadami
prawnemi. P. Ministr. nie trudno
zrobić odpowiedne kroki w Se-
nacie, jeżeli Senat się zbierze i
rozpatrywać będzie tę uchwałę
Sejmu, lub zwrócić się do Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej z
przedstawieniem, aby odwrócił to
nieszczęście od rolnictwa, a przez
to od Polski, bo Polska na rol-
nictwie stoi i na niem się opiera.

Wreszcie zwrócić muszą uwa-
gę Pana Ministra, że u nas na
Kresach każdy objekt gospodar-
czy ma zawsze dziesiątki, setki
takich, co jednorocznie biorą
paszę, lub sieją, czy koszą na
części.

Gdy takie setki rzucą się, jak
stado jastrzębi, rozrywać między
sobą odpowiedne kawałki gruntu,
z prawem wyboru na całem te-
rytorjum właściciela, pytam, co
będzie z nieszczęsnym  właści-
cielem i co będzie nawet z tą
falangą uprawnionych rabusiów,
gdy jeden drugiemu zechce wy-
rywać sobie lepsze kawałki, lep-
sze kąski?! Obrazek ten, wymo-
wniej niż wszystko, przekona Pa-
na Ministra, iż odrodzoną Ojczy-
znę naszą od czegoś podobnego
wszelkiemi sposobami bronić i
obronić trzeba.

Bolesław Skirmunt
właściciel maj. Szematowszczyzna

ziemi Wileńskiej.
P. S. Upraszam wszystkie ga-

zety o przedrukowanie niniejsze-
go listu otwartego.
 

Z PODWÓRKA SANACYJNEGO.
Jak zbierano na fundusz
dla walki ze szpiegostwem.

_ Ostatni numer  „Placówki*
przynosi sensacyjne rewelacje o
Funduszu dla walki ze szpiego-
stwem, który — jak wiadomo —
miał być „odszkodowaniem* za
skreślenie z funduszu  dyspo-
zycyjnego Min. Spr. Wojsk. 2
miljonów, a zarazem dobrowolną
ofiarą społeczeństwa na rzecz
walki ze szpiegostwem. Otóż
„Płacówka" pisze:

1) Z całą stanowczością stwier-
dzamy, iż „wydatki administra-
cyjne" Funduszu Zbiórki przeno-
szą już 60.0Q0 (sześćdziesiąt ty-
sięcy złotych) — podczas kiedy
rzucono hasło, iż dla tak wznio-
słego celu pracuje się bezpłat-
nie.

2) Bezprawnie, nie mając żad-
nego pokrycia (poza skarbcem
Banku Gospodarstwa Krajowego
oczywiście) „pożyczono" z tegoż
Funduszu przeszło 240.000 (dwie-
ście czterdzieści tysięcy złotych)
na wydatki Federacji.

"3) Rozporządzano się rozrzut-
nie sumami, pochodzącemi nie-
rzadko naprawdę z żołnierskich i
wdowich groszy, po to, aby np.
panu  Czakiemu płacić pensję
3000 (trzy tysiące złotych) — za
pracę przy „propagandzie* Fun-
duszu.

4) Wydano przeszło 20.000
(dwadzieścia tysięcy złotych) na
sprowadzenie ze Śląska pocztów
sztandarowych przy wręczaniu
pierwszego miljona złotych Mar-
szałkowi.

„A zatem raz jeszcze bujda,;—
raz jeszcze nadużycie zaufania i
wiary społeczeństwa, raz jeszcze
„sanacyjne" postawienie sprawy.

Ale teraz chodzi o pieniądze
publiczne, pieniądze pochodzące
ze Zbiórki publicznej. To nie fun-
dusze dyspozycyjne Ministerstwa,
czy dyspozycyjne sumy  Il-go
Oddziału S. G., — to, podkreśla-
my, grosz publiczny.

Czy możeby tak Komitet Zbiór-
ki natychmiast ogłosił stan finan-
sowy Funduszu“?

Z za kulis prasy gadzino-
wej.

Swego czasu znany tygodnik
polityczny „Placówka* umieścił
pod adresem redaktora „Kurjera
Czerwonego" i „Prasy Polskiej"
wierszyk humorystyczny, gdzie
między innemi znalazł się taki
ustęp:
„Choć w redakcji gmach wspaniały
Wlieźli Niemcy na udziały
Za maszyny 2 remanentu
Na pięćdziesiąt pięć procentów".
„Polska Prasa” się rozszerza
Z Belwederu do Nieświeża
Chociaż boją sią panowie
Że się skończy... w Mokotowie".
Prasa „czerwona* wystąpiła

przeciw „Placówce* na drogę są-
dową i sprawa ta znalazła się w
Sądzie Okręgowym.

' Polskiej”,

Z ramienia „Placówki* wystę-
pował adwokat Niedzielski, który
przedstawił dokumenty na to, że
prasa czerwona:

1) przy kapitale 1.500.000 zło-
tych otrzymała z rządowego Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego prze-
szło 1.000.000 złotych pożyczki
hipotecznej, oraz

2) już później, gdy kapitał za-
kładowy wzrósł do 2,502,000 zło-
tych, „Prasa Polska" wzięła na
siebie zobowiązania wobec nie-
mieckich firm maszyn. drukar-
skich na 238.000 dolarów, t. j:
przeszło na dwa miljony zło;-
tych.

Ogromne wrażenie wywołało
na sali odczytanie pozycji po-
szczególnych sum, które „Prasa
Połska" otrzymywała od Banku
Gospodarstwa Krajowego, zwłasz-
cza zaś pozycja, wynosząca zgó-*
rą pół miljona złotych, którą
Bank Gospodarstwa Krajowego
wypłacił „Prasie Polskiej* przed
wyborami do obecnego Sejmul

Adwokat Perzyński i adwokat
Jarosz, jako pelnomocnicy „Prasy

przemawiając w spra-
wie przedstawionych przez adwo-
kata Niedzielskiego, dokumentów,
twierdzili, że dokumenty te nie
mają znaczenia dla istoty
sprawy.

Sąd jednak przychylił się do
wniosku adwokata Niedzielskiego
i całą sprawę skierował do śledz-
twa.

Społeczeństwo z naprężeniem
oczekiwać będzie wyników śledz-
twa.

Na to idą pieniądze z fun-
duszów dyspozycyjnych?

Skreślony przez Sejm fun-
dusz dyspozycyjny i propagando-
wy min. Spraw Zagranicznych
stał się powodem žalosnego o-
kólnika ministra Spr. Zadranicz-
nych do placówek zagranicznych,
którym obniżył minister sumy
przeznaczone na działalność kul-
turalną wśród wychodžtwa o 20
proc. Równocześnie minister Spr.
Zagr. odmówił grupie parlamen-
tarnej francusko-polskiego fun:
duszu na prowadzenie agend tej
grupy, oraz odmówił posłom sejś
mowym, przynaležnych im do:
tychczas bezpłatnych paszportów

* zagranicznych.
Jak jednak słusznem było ob-

niżenie przez Sejm funduszu dy-
spozycyjnego min. Spr. Zagr.,
pokazuje najwydatniej następują-
cy fakt. Mianowicie, jak się oka-
zuje, Związek młodzieży ludowej,
organizacjacja sanacyjna, pozo-
stająca pod prezesurą posła Po
lakiewicza, opiera swój byt na
funduszach państwowych, a więc
m. in. ministerstwo Rolnictwa w
roku ub. dało na rzecz tej orga-
nizacji około 6.000 zł., minister-
stwo Spraw Wewnętrznych około
1.000 zł., tyleż min. Spr. Wojsko-
  ma
 

narodowych polityków, która upo-

ważniła go do  horrendalnego

twierdzenia, że Wilno odzyskane
zostało „wbrew woli nar. demo-
kratėw“.

Jeżeli tego nie uczyni — a

uczynić nie może — piętnujemy

artykuł jego jako świadome fał-

szowanie prawdy historycznej,

podyktowane chyba przez bez-

graniczną, zaślepiającą zaciekłość

partyjną, owe „partyjnictwo” któ-

ro doszło do potwornego wprost
rozrostu od czasu powstania „Blo-

ku Bezpartyjnego”.

ORK

wych. Ministerstwo Oświaty dało
Związkowi temu 3.200 zł., nato:
miast Min. Spr. Zagranicznych
udzieliło tej organizacji subwen-
cji w wysokości aż 8.000 zł. t.
zn. subwencji przekraczającej
8-miokrotnie sumę daną Związ-
kowi Młodzieży przez min. Spraw
Wewnętrznych.

Na jakiej podstawie min. Spr.
Zagranicznych, które przedew-
szystkiem ma prowadzić agendy
związane z zagraniczną polityką
państwa i zagranicznemi intere-
sami Polski, udzieliło subwencji
tak wysokiej związkowi dzialają-
cemu na terenie kraju nie moż-
na sobie wytłumaczyć.

„Bogaty* numer „Monitora
Polskiego".

Licytacje... licytacje.
Leży na naszem biurku ostat-

ni numer (80) „Monitora Polskie-
go“ (z dnia 154 b. r.) liczący 36
stron.

Z poważnej tej liczby zadru-
kowanych kolumn 32 zajął Za-
rząd Wileńskiego Banku Ziem-
skiego.

Zapewne ogłosił pożyczki? Ale
gdzież tam! To licytacje nierucho-
mości miejskich, ziemskich, —łą-
cznie ponad 1000 pozycyj.

Leci majątek, leci dorobek spo-
łeczny pod młot licytacyjny a
„Monitor Polski* ma 32 stronic
płatnych ogłoszeń.

Wskazanem by było, by każdy
sanacyjny redaktor zanim chwyci
do rą« pióro i zacznie pisać o
„wyścigu pracy*, o „radosnej
twórczości" i naszem położeniu
gospodarczem położył sobie pod
głowę ten „gruby* numer „Moni-
tora Polskiego“.

Może mu ogłoszenia licytacyj-
ne Wileńskiego Banku Ziemskie-
go wypędzą z głowy gorączkę
sanacyjną.

Jeszcze jeden para-
wanik socjalistyczny

dziś bezsprzecznie
zdaje sobie sprawą, że w  dzie-
dzinie gospodarczej kwestja roz-
woju ruchu spółdzielczego wy-
suwa się na czoło zagadnień na-
rodowych a nawet i państwowych
a to

1-o dlatego, że spółdzielnia
jako jednostka gospodarcza wią-
żąc w sobie członków obywateli
państwa wciąga ich niejako w
sferę interesów większych czę-
sto od tego, który każdy zosobna
prowadzi i narzuca im obowiązek
myślenia nad większemi proble-
matami gospodarczemi—a  prze-
dewszystkiem poucza społeczeń-
stwo praktycznie o możliwości

=. wypracowania nawet b. dodatnich
"rezultatów przy pewnej dozie
myśli woli i czynu;

2-o dlatego, że wciąga ogół
społeczeństwa do pracy dla do-
bra Narodu i Państwa przez pra-
cę nad podniesieniem gospodar-
czem jednostek, których zamoż-
ność łącznie wzięta stwarza ogól-
ne podniesienie dobrobytu pań-
stwa.

I dlatego to właśnie pismo
nasze baczną uwagę na tę dzie-
dzinę zwraca i skoro jest okazja
te' wysiłki popiera, a jeśli po-
trzeba wytyka nawet ostro błę-
dy, bo stoi na stanowisku, że co
ma być pożyteczne to musi być
zdrowe i dobrze zbudowane.

Zajęcie przychylnego stano-
wiska wobec spółdzielczości nie
pozbawia nas jednak prawa do
krytycyzmu czy to w stosunku
do poszczególnych placówek, czy
też do poszczególnych kierun-
ków. =

O kierunkach spółdzielczych
pisaliśmy już w n-rze 252 z
1.X1.1929. wskazując, że istnieją:
1) „Un j a*—poznański kierunek
oparty na zasadach chrześcijań-
skich, wszechstanowych, na czele
którego stoi ks. prałat Adamski;
2) „Zjednoczenie“—klaso-
wy kierunek rolniczy oparty na
zasadach demokratycznych stef-
czykówek—dziś specjalnie obsta-
wiony i przez sanację popierany;
3) „Społem*—kierunek o za-
sadach socjalistycznych.

Zatrzymamy się tym razem
nad tym trzecim kierunkiem spół-
dzielczości spożywców, bo jest
on zbyt mało znany i dlatego
nasi socjaliści chcą w mętnej
wodzie nieświadomości rybki
łowić. >

Znana na terenie spożywców
działaczka p. Daszyńska-Golińska
w swej popularnej broszurze p. t.
„Przez spółki spożywcze do przy-
„szłego ustroju" mówi wyraźnie—
najpierw trzeba zorganizować ko-
operatywy, następnie usunąć ku-
piectwo, później opanowywać
warsztaty i fabryki, a przez to
usuwać fabrykantów i rzemieślni-
ków, by wreszcie obejmować
spółdzielniami ziemię i iść tak
daleko, aż dojdzie się do tego,
że wszystko należeć będzie do
tysięcy spółdzielni i nadejść ma
taki jasny dzień dla socjalizmu,
że uchwała jakiegoś centralnego
Związku w jednym dniu zniesie
prywatną własność i zostanie tyl-
ko... wspólnota. „Socjalizm—pisze
z zachwytem p. Daszyńska —
znalazł drogę urzeczywistnienia
swoich ideałów. Burząc ustrój dzi-
siejszy stawia na jego miejsce
nowy". Pisząc to w roku 1907
p. Daszyńska nie przypuszczała,
że komuniści pozwolą nam oglą-

Każdy już
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dać ten raj socjalistyczny na wagi przywiązuje do strony ideo-
ziemi.

Sprawa,
raźnie przedstawiona,
jeszcze dowody:

Jeden z filarów P. P. S-u, p.
Posner, omawiając ruch spół-
dzielczy belgijski (str. 9, 10) pisze:

„Trzy czwarte OOO Z.
nych rozwinęło się z zalążka kóoperaty-
wnego... koło klijentów się rozszerza,
nasamprzód przybywają po tym, długie
szegi tych, którzy nie są socjalistami,
ci zostają w kooperatywie socjalistami...
i oto kooperatywa po niejakim czasie
staje się związkiem politycznym... Tak
się dzieje nietylko w mieście ale i na
wsi...“

285 Inny socjalista, Janowicz, oma-
wiając tarcia w łonie polskich
spożywców w 1922 r. podaje:

„W ciągu! paru miesięcy usunięto
lub zmuszono do usunięcia się wszyst-
kich tych, którzy ujawniali choć cień
samodzielności w myśleniu; pozostali
prawomyślni członkowie P. P. $...

Jednocześnie Związek otrzymał za-
pomogę z funduszów państwowych...
i wszedł w stosunki z t.zw, Ludowym—
bankiem partyjnym P. P. S.*

W n-rze 21 „Trybuny* poseł
Niedziałkowski mówiąc o spół-
dzielczości spożywców wyraźnie
sprawę stawia: „Musimy postawić
na czele Związku ludzi do któ-
rych żywimy zaufanie, którzy nie
zawiodą, którzy nie odejdą”.

| jeśli teraz często spotykamy
się z twierdzeniami, że spożywcy
większy nacisk kładą na stronę
wychowywania „społecznego* (?),
jeżeli do nas dochodzi wieść, że
„podniesienie poziomu ideowego
kooperatyw musi być najcelniej-
szym zadaniem Związku*.. to
teraz jaśniej zrozumiemy w czem
tkwią te ideały spożywców. Zwłasz-
cza po uwzględnieniu podanych
cytat zrozumiemy, czemu to
spółdzielczość spożywcza więcej

sądzimy jasno i wy-
ale oto

KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

-— Zmiany personalne. Na
mocy zarządzenia J. E. ks. Ar-
cybiskupa-Metropolity wileńskiego
w składzie osobistym duchowień-
stwa zaszły następujące zmiany:

Ks. Antoni Czechowicz z ar-
chidjecezji mohylowskiej został
przeniesiony na probostwo do
Majewa.

Ks. Franciszek Cybulski, pro-
boszcz parafji dokszyckiej — na
probostwo do Krzywicz.

Ks. Bolesław Gudejko, pro-
boszcz parafji radoszkowickiej —
na probostwo do Łukonicy.

Ks. Józef Kropiwnicki, pro-
boszcz parafji krzywickiej — na
probostwo do Radoszkowicz.

Ks. Jan Zawistowski, wikary
wojstomski — na probostwo do
Leonpola.

Ks. Wincenty Bujnowski, pro-
boszcz parafji Ilja — na probo-
stwo do Belmontu.

Ks. Nikodem Dziadul,  pro-
boszcz parafji belmonckiej — na
probostwo do Skrundž.

Ks. Piotr Węckiewicz, pro-
boszcz parafji Skruńdzie—na pro-
bostwo do Mickun.

Ks. Zenon Gierdziewicz, za-
stępca proboszcza w Dobrzynie-
wie—na probostwo do Ilji.

Ks. Michał Wieliczko, pro-
boszcz parafji mickuńskiej — na
probostwo do Węsławinięt.

Ks. Aleksander Łoszakiewicz,
proboszcz parafji suderwiańskiej—
na probostwo do Konstantynowa.

Ks. Bolesław Łozowski, pro-
boszcz parafji leonpolskiej — na
probostwo do Dzisny.

Ks. Adolf Romecki, wikary
parafji iwiejskiej — na probostwo
do Daniuszewa.

Ks. Jan Żuk, proboszcz parafji
łukonickiej — na probostwo do
Suderwy. >

Ks. Zygmunt Żejdis, proboszcz
z Węsławinięt na probostwo do
Dokszyc.

Ks. dr. Ildefons Bobicz, pro-
boszcz hermanowicki i dziekan
miorski—na probostyo do Iwja i
dziekanat wiszniewski. |

Ks. Romuald Swirkowski, pro-
bos:cz miorski — na stanowisko
dziekana miorskiego. (w)

— Z Kapituły Metropolital-
nej. Na ostatniem swem  posie-
dzeniu Kapituła Bazyliki Metro-
politalnej dokonała wyboru no-
wego sekretarza na miejsce ustę-
pującego ks. kan. Lucjana Cha-
leckiego, który pełnił ten urząd
w ciągu sześciu lat bez przerwy.
Następcą jego został ks. kan.
Antoni Cichoński, który jedno-
cześnie będzie pełnił obowiązki
kustosza muzeum archidjecezjal-
nego, archiwisty i bibljotekarza
kapitulnego.

Do komisji rewizyjnej zostali
wybrani ks. prof. Franciszek Wo-
łodźko i ks. kan. Adam Sawicki.
Powyższy wybór został już za-
twierdzony przez J. E. ks. Arcy-
biskupa-Metropolitę. (w)

Z miasta.
— Koncerty w ogrodzie Ber-

nardyńskim. Na skutek prośby
Wileńskiego T-wa Filharmonicz-

 

wej zamiast do gospodarczej.

Teraz zrozumiemy prędzej,
czemu to władze bądź poszcze-
gólnych spółdzlelni, bądź też
Związków Okręgowych, bądź Cen-
tralnego „Społem*—są obsadzone
przez najwybitniejszych  socjali-
stów z Daszyńskim na czele.

Wyjaśnienie to, niewątpliwie
jest dziś na czasie, zwłaszcza, że
nasi socjaliści wileńscy krzątają
się dookoła zorganizowania sobie
nowej kadry, której zamierzają
dać szyld „Powszechna Spółdziel-
nia Spożywców w Wilnie*,

Ponieważ jednak wielu ludzi
tkwiących w tych kooperatywach
a nie uświadamiających sobie do-
tychczas prowadzonej przez kie-
rownictwo zakulisowej roboty so-
cjalistycznej zacznie się może
obecnie zastanawiać nad kwestją
zerwania stosunku ze spółdzielnią,
przeto uważamy. za wskazane
odradzać występowanie ze spół-
dzielni, lecz zalecalibyśmy raczej
dążenie do uniezależnienia danej
placówki od zarażonego przez
socjalizm (ściślej mówiąc P.P.S.)
„Spolem“.

Zastanówmy się nad dzialal-
nością naszej spółdzielni, a jeżeli
sięgniemy pamięcią wstecz, to
niejedno sobie przypomnieć po-
trafimy, co o szmuglowaniu zasad
socjalistycznych na terenie ko-
operatywy świadczyć będzie.

I jeżeli wówczas zapytamy
siebie, czego domagamy się od
ruchu spółdzielczego — czy ko-
rzyści gospodarczych, czy raju
socjalistycznego, to wnet będzie-
my wiedzieli, jak dalej postępo-
wać mamy. K.

m

nego, które zwróciło się do Ma-
gistratu m. Wilna o wydzierża-
wienie ogrodu Bernardyńskiego
na urządzanie koncertów symfo-
nicznych, Magistrat na posiedze-
niu wczorajszem zdecydował przy-
chylić się do prośby T-wa na
warunkach następujących:

Koncerty symfoniczne urzą-
dzane będą w ogrodzie Bernar-
dyńskim 3 razy tygodniowo, przy-
czem za wstęp na koncerty po-
bierana będzie opłata w normach
poniżej wymienionych: -

a) miejsca siedzące 1 zł.,
b) bilety wejściowe gr. 40,
c) ulgowe gr. 20.
Koncerty mają się rozpocząć

z'dniem 1 maja i. trwać będą
przez miesiące letnie aż do wrze-
šnia. (d)

Sprawy miejskie.

— „Przyšpieszone tempo“
robót magistrackich. Na ostat-
nim posiedzeniu Magistratu m.
Wilna postanowiono we wzmo-
żonem tempie przeprowadzić ro-
boty niwelizacyjne części góry u
wylotu ul. J. Jasińskiego, gdzie,
jak wiadomo, prowadzone są ro-
boty przygotowawcze pod budo-
wę stacji centralnej dla autobu-
sów dalekobieżnych.

Magistrat postanowił roboty
niwelizacyjne prowadzić przez
cały dzień, zatrudniając robotni-
ków na dwie zmiany. (d)
— Kolonje letnie dziatwy.

Magistrat m. Wilna projektuje w
b. rr na kolonje letnie wysłać
600 dzieci i na półkolonie 180.
Oprócz tego z żydowskich szkół
publicznych ma być wysłanych
45 dzieci na kolonje i 100 na
półkolonje. Kolonje i półkolonje
rozpoczną się z dniem 1 czerwca
i potrwają do 1września r. b.
Kolonje i półkolonje będą czyn-
ne na dwie zmiany,
— Posiedzenie komisji fi-

nansowej. We czwartek 24 b. m.
odbędzie się posiedzenie Komisji
finansowej. Na porządku dzien-
nym: 1) sprawa zaciągnięcia w
B. G. K. pożyczki w wysokości
180.000 złotych na zakończenie
budowy szkoły powszechnej na
Antokolu i domu robotniczego na
Pióromoncie. 2) Sprawa przenie-
sienia kredytów w budżecie na
192930 r. 3) sprawa umorzenia

zaliczek. d

Handel i przemyst.
— Natargowisku mieįskiem.

W ciągu ubiegłego tygodnia na
targ miejski spędzono 2.760 sztuk
bydła, z czego na konsumcję
miejscową zakupiono 2.740 sztuk,
resztę zakupiły pobliskie „o a

Spęd bydla w tygodniu przed-
świątecznym był znacznie oży*
wiony. Popyt znaczny. Ceny utrzy-
mały się na poziomie poprzed.
nich tygodni (d)
— Rumianek sowiecki na

rynkach polskich. W ub.
niu Sowiecka misja handlowa
importowała w większej ilości
niezbędny środek leczniczy ru-
mianek po cenie 2 i pół zł. za
1 kg. Tymczasem polski produ-
cent sprzedawał dotychczas ten
rumianek hurtownikowi po cenie
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3 i pół zł. za klg. Zważywszy, iż
przy obecnych kosztach produk-
cji producent nie jest w stanie
sprzedać hurtownikowi rumianek
po cenie mniejszej niż 3i pół
zł. za 1 klg. dojdziemy do wnio-
sku, że polityka konkurencyjna,
rozwijana przez sowieckie przed-
stawicielstwa handlowe ma na
celu  dozorganizację naszego
handlu i przemysłu.
— łzba Rzemieślnicza zwró-

ciła się do Okręgowego Inspek-
tora Pracy XII okręgu z prośbą
o wskazanie lekarzy do badania
młodocianych na terytorjum Wil-
na, oraz na powiatach. W odpo-
wiedzi na to Okręgowy Inspektor
wyznaczył do badania młodocia-
nych d-ra J. Łukaszewicza (dla
chłopców) i d-ra H. Marynowską
(dla dziewcząt).

Sprawy podatkowe.
— Wileńska Izba Skarbowa

podaje do wiadomości, że w dniu
15 kwietnia rb. urzędy skarbawe
m. Wilna rozesłały  platnikom
nakazy płatnicze na podatek
przemysłowy od obrotu za 1929 r.

Termin płacenia uwidocznio-
nego w nakazach płatniczych po-
datku oraz pierwszej zaliczki na
podatek za rok 1930 upływa z

dniem 15 maja br. W tymże ter-
minie płatnicy mogą wnosić od-
wołania od ustalonych sum obro-
tui obliczonych kwot podatku
do Komisji Odwoławczej na ręce
tej władzy, która podatek wymie-
rzyła.

Niedoręczenie nakazów  płat-
niczych nie może być powo-
dem dla przedłużenia terminu na
wniesienie odwołania, a więc
płatnicy, którym nakazy nie zo-
stały doręczone, mogą informo-
wać się o ustalonych sumach
obrotu i przypadającego podatku
w odnośnych urzędach skarbo-
wych i w magistracie m.Wilna,
gdzie wyłożone są listy płatników
podatku przemysłowego.
— Pobór 10-procentowego
Za dodatku do
podatkówi opłat. Na podstawie
rozporządzenia Ministra Skarbu,
pobierany będzie od 1 kwietnia
1930 do 31 marca 1931 roku nad-
zwyczajny dodatek w wysokości
10 proc. od uiszczanych w tym
okresie podatków bezpośrednich,
podatków pośrednich, oplat stem-
plowych, podatku spadkowego i
od darowizn, jako też od wpła-
canych, względnie przymusowo
ściąganych, w tym samym okre-
sie, zaległości wyżej wymienionych
danin.

Ten nadzwyczajny dodatek nie
będzie pobierany od podatku do-
chodowego, od uposażeń służbo-
wych, podatku od lokali i placów
niezabudowanych, podatku od
kapitałów i rent, podatku ma-
jątkowego, daniny lasowej, opłat
stemplowych, opłat celnych, jak
również od podatków samorzą-
dowych. Nadzwyczajny 10 proc.
dodatek będzie pobierany jedno-
cześnie z uiszczeniem danin pu-
blicznych. Od dodatku tego nie
będą obliczane kary za zwłokę,
względnie odsetki za odroczenie.

Sprawy wojskowe.
— Posiedzenie Komisji wej-

skowej. Dzisiaj, we środę, w lo-
kalu przy ul. Bazyljańskiej 2, o
godz. B-ej rano odbędzie się osta-
tnie dodatkowe posiedzenie Ko-
misji poborowej dla tych wszy-
stkich, którzy dotychczas, z ja-
kichkolwiek bądź przyczyn, do po-
boru nie stawili się. (4
— Terminatorzy a służba

wojskowa. W okólniku do wo-
jewodów Min. Spr. Wewn. wy-
jaśnia, że terminatorzy w rze-
miośle t. zw. uczniowie u maj-
strów lub w  przedsiębiorstwach
przemysłowych, albo odbywający
naukę handlu na podstawie za-
wartych pisemnych urnqów o nau-
kę, powinni dołączyć do podania
o odroczenie zaświadczenia o od-
bywaniu nauki rzemiosła lub na-
uki handlu, wydane przez zarząd
właściwego cechu rzeiniešlnicze-
go lub korporacji przemysłowej,
o ile przemysłowiec udzielający
nauki jest członkiem cechu czy
też korporacji. W przeciwnym ra-

-niemi, polowania z

 

zie zaświadczenia takie wydaje w
wypadkach nauki rzemieślniczej—
zarząd izby rzemieślniczej, zaś w
wypadkach nauki handlu—zarząd
izby przemysłowo-handlowej. Za-
świadczenia takie mają być po-
twierdzone u terminujących w
rzemiośle przez instruktora kor-
poracji i cechów lub przez wy-
dział przemysłowy danego woje-
wództwa, u odbywającego naukę
w handlu—przez właściwą władzę
przemysłową. W braku cechów
rzemieślniczych albo korporacji
przemysłowych, lub o ile izby
rzemieślnicza lub przemysłowo-
handlowa nie działałyby na tere-
nie odnośnym, zaświadczenia ta-
kie powinien wydać instruktor
korporacyj lub właściwa władza
przemysłowa. Takie zaświadcze-
nia wystawia władza przemysło-
wa | instancji a potwierdza wła-
dza przemysłowa wojewódzka.

Jeżeli poborowemu  przysłu-
guje prawo odroczenia służby
wojskowej z dwóch tytułów rów-
nocześnie, wtedy w podaniu win-
no być oznaczone w sposób wy-
raźny z jakiego tytułu odroczenie
ma być udzielone. Wymienionej
kategorji podania należy wnosić
najpóźniej do 1-go lipca.

Poczta i telegraf.
— Posiadacze skrytek pocz-

towych często uskarżają się, że

korespondencja adresowana do
nich nie wkłada się do skrytek,
lecz doręcza się do mieszkania
co powoduje znaczne opóźnienie.
Dyrekcja P. i T. wyjaśnia, że o
ile właściciel skrytki pocztowej
pragnie podejmować korespon-
dencję ze skrytki a nie otrzymy-
wać w domu to w adresie prócz

imienia, nazwiska i ewentualnego
adresu musi być również ko-

niecznie podany Nr. skrytki pocz-
towej a to z tego względu aby
podczas rozdzielenia korespon-
dencji powyższy list skierowano
do skrytki a nie na salę listonoszy
do r. rozniesienia.

Z życia stowarzyszeń.
— Sekretariat Wileńskiego

Komitetu Ochrony Przyrody
jest czynny we wtorki i piątki
w godz. 12 — 14, a w lokalu Za-
kładu Geograficznego przy ul.
Zakretowej 23, tel. 910. Po świę-

tach—od piątku 25 b. m. Sekre-
tarjat składa podziękowanie za
dotychczas otrzymane przezeń od
szeregu osób informacje w bar-
dzo aktualnej sprawie ochrony
ptaków oraz prosiodalsze. Szcze-
gólnie pożądane są  wiado-
mości o ewentualnych naduży-
ciach w tej dziedzinie (zastawianie
sideł, pułapek na ptaki, handel

flowerami,
procami etc. (w dzielnicach: anto-
kolskiej, na Zarzeczu, Nowym
Swiecie a także Zakręcie) Wileń-
ski Komitet Ochrony Przyrody
apeluje do społeczeństwa wileń-
skiego o jaknajintensywniejsze
zwalczanie, tak niestety rozpo-
wszechnionego w Wilnie barba-
rzyńskiego wyniszczania przez
różne niekulturalne, nieuświado-
mione elementy, naszych skrzy-
dlatych śpiewaków. Sprawa ta
jest szczególnie aktualna teraz
wobec nadchodzącego kiermaszu
w d. św. Jerzego, na którym
zwykle *kwitnie barbarzyński han-
del ptakami leśnemi.

"7— Walne zebranie T-wa kol.
letnich zdrowotnych odbędzie się
dn. 6 maja r. b. o g. 6 w dużej
sali konferencyjnej Urzędu Wo-
jewódzkiego, p. Magdaleny 2.
— Doroczne Walne Zebra-

nie Stowarzyszenia Kupców i
Przemysłowców _— Chrześcijan
odbędzie się w niedzielę dnia 27
b. m. o godz. 4-ej w lokalu Sto-
warzyszenia Kupców i Przemy-
słowców Chrześcijan w Wilnie u!.
Bakszta 7 (w drugim terminie o
godz. 5-ej). Sprawozdania: Zarzą-
du z działalności za r. 1929, Sek-
cyj branżowych, Sądu rozjemcze-

go, Dyrekcji Sredniej Szkoły Han-
dlowej Stow. i Komisji rewizyjnej.

Zatwierdzenie preliminarza budże-

towego na rok 1930. Uzupełniają-

ce wybory do Zarządu. Wybory
5-ciu członków Komisji rewizyj-

nej.
= Doroczne Ogólne Zgro-

madzenie Wileńskiego Towa-

rzystwa Wioślarskiego odbę-
dzie się w lokalu własnym (ul.
Mickiewicza 15) w niedzielę dnia

4 maja o godz. 4-ej z następują-
cym porządkiem dnia: Sprawo-
zdanie Zarządu i Komisji Rewi-
zyjnej; Uchwalenie przeliminarza
na rok 1930; Sprawa budowy no-
wej przystani; Wybór nowych

członków Zarządu i Komisji Re-
wizyjnej.

Sprawy białoruskie.
— Rozłam w sekretarjacie

białoruskiego klubu poselskie-
go. W ub. tygodniu wystąpił z
liczby członków Centralnego Se-
kretarjatu Białoruskiego Robotni-
czo-Włościańskiego Klubu Posel-
skiego (ul. Piwna 3), były redak-
tor białoruskich gazet hromadz-
kich, Wojciech, który od roku
1925 był mężem zaufania biało-
ruskich posłów. W roku 1929 Woj-
ciech został zwolniony 'z więzie-
nia na Łukiszkach, gdzie odbywał
karę przeszło rok za umieszcze-
nie w prasie białoruskiej artyku-
łów antypaństwowych.

Wojciech cieszył się zaufaniem
posłów białoruskich, którzy w
obecneści Wojciecha odbywali
konferencje antypaństwowe.

Obeenie Wojciech ma zamiar
ogłosić w prasie sensacyjną re-
welację z życia Białoruskiego Ro-
botniczo-Sielańskiego Poselskiego
Klubu w Wilnie, który, jak wia-
domo, jest w kontakcie z Komin-
ternem.

Wraz z Wojciechem, wystąpili
z Centralnego Sekretarjatu Posel-
skiego Klubu, inni pracownicy,
wobec czego, w Poselskim Biało-
ruskim Klubie powstał całkowity
rozłam i chaos. Posłowie palą
część papierów Centralnego Se-
kretarjatu.

Sprawy szkolne.
— Zjazd Koleżeński b. wy-

chowankóB 2-go Gimnazjumw
Kijowie odbędzie się w dniu 3
maja 1930 roku w Warszawie.
Uprasza się P. T. Kolegów o ła-
skawe nadsyłanie zgłoszeń pod
adresami: Aleksander Korybut-
Daszkiewicz, Warszawa, Moko-
towska 51 lub Jerzy Dorożyński,
Warszawa, Mokotowska 15a.
Ewentualna składka bez bankietu
wyniesie 10 zł. Komitet Organi-
zacyjny.

* Dobroczynność.
. — Kwesta na rzecz sierot

„Żródła pracy" dała po odlicze-
niu 13 zt. 39 gr. wydatków, czy-
stego dochodu 804 zł. 32 gr. Za-
rząd Tow. Pań Mił. św. Wincen-
tego a Paulo składa wszystkim
kwestarkom i ofiarodawcom ser-
deczne „Bóg zapłać”.

Z życia prawosławnego.
— Odznaczenia. Z powodu

świąt Wielkanocnych Metropolita
kościoła prawosławnego w Polsce
ofiarował złote krzyże członkam
konsystorza prawosławnego w
Wilnie archimandrycie Filipowi
Morozowowi, duchownym Kusz-
niowowi i Krasnowskiemu.

Kronika policyjna.
„— Katastrofa autobusowa.

Dnia 22 b. m. rano na szosie Mej-
szagoła—Wilno, wydarzyła się ka-

tastrofa autobusowa.  Futobus

Nr. 14310, idący z Wilna do Mej-

szagoły, wskutek uszkodzenia kie-

rownicy wpadł do rowu.

Z pośród jadących, najbardziej

* dotkliwie zostali poranieni szofer

J. Bacewicz, konduktor Rogow-

ski, oraz dwóch pasażerów Kul-

wański i Pękalski.

— Świąteczne pokłosie Po-
gotowia Ratunkowego. Wielka
Sobota, oraz dwa dni Wielkanocy,
obfitowały w tak wielką ilość wy-
padków, iż Pogotowie Ratunkowe
z trudem dawało sobie radę z

opatrywaniem pokrajanych i po-
bitych rąk, nosów i t. p. Szcze-
gólnie w pierwszym i drugim dniu
świąt, zaczynając od -południa,
po za podwożonymi z różnych
części miasta pacjentami, prze-
ważnie pijanymi, w poczekalni Po-
gotowia stały kolejki złożone nie-
kiedy z całego towarzystwa, które
gdzieś tam na przedmieściu, wza-
jemnie upuszczało sobie krwi,
przy pomocy nożów, kamieni, ki-
jów i innej broni, a następnie so-
lidarnie zjawiło się w Pogotowiu,
uważając, iż honorowi i świąte-
cznej tradycji stało się zadość i
za takie głupstwo, jak złamanie
nosa, pokrajanie ręki, nie powin-
no się dłużej chować urazy.

Naogół Pogotowie dziennie
udzielało około 40 świadczeń, nie
licząc wypadków, nic wspólnego
ze świętem nie mających. Niektó-
rzy z pacjentów, z Pogotowia po-
wędrowali wprost do aresztu,
część została umieszczonaw szpi-
talach, a zdarzali się i tacy, któ-
rych koledzy przywozili do Pogo-
towia, po dokonaniu zaś opa-
trunku, odwozili z powrotem do
domu. (w)

Pożar w kościele Św.
Piotra i Pawła. W kościele św.
Piotra i Pawła, od świec palących
się przy grobie Chrystusa Pana,
powsłał pożar, który nie wyrzą-
dził dotkliwych strat, gdyż mo-
dląca się ludność przy grobie,
momentalnie ugasiła palące się
firanki i dekoracje. )
— Fatalny strzał. W dniu 20

b. m. w mieszkaniu Gorańskiego
Jana, przy ul. Kijowskiej 4, wyni-
kła sprzeczka między Janiną Go-
rańską, a bratem jej, Władysła-
wem Piotrowskim, szer. > p. a.€.,
w wyniku której, Wł. Piotrowski
miał znieważyć czynnie swoją
siostrę Stający w jej obronie mąż
Gorański Jan, wystrzelił z brau-
ninga, tak jednak niefortunnie,
iż zamiast Piotrowskiego, trafił
żonę w brzuch. Ranną Górańską
odwiozło Pogotowie Ratunkowe
do szpitala żydowskiego w stanie
beznadziejnym.

Gorańskiego
mała.

policja zatrzy-
d

Ruch wydawniczy.
— „Sztuki piękne". Numer 3

(VI Rocznika) za marzec 1930 ro-
ku, pod redakcją prof. Władysła-
wa Jarockiego, ukazał się w han-
dlu. Treść numeru: 1) Zbigniew
Pronaszko, napisał Przecław Smo-
lik; 2 Kronika artystyczna. Numer
zdobi 11 reprodukcyj w tekście,
oraz 16 rotograwjur z obrazów:
Stefana Filipkiewicza, Wł. Jaro-
ckiego, Leona Wyczółkowskiego,
Juljana Fałata, Wojciecha Weissa,
Kazimierza Sichulskiego, Ksawe-
rego Dunikowskiego i Józefa Me-
hoffera.

Różne.
— Sprostowanie. W numerze „Dzien-

nika Wileńskiego* z dn. 19 b. m. w ogło-
szeniu bilansu Komunalnej Kasy Oszczę-
dności m. Wilna został opuszczony pod-
pis (—) Anatol Fried.

— Zamiast wizyt swiątecznych
złożyli ofiarę na budowę Domu Dziecka
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Wo-
jewoda Wileński Władysław Raczkiewicz
i urzędnicy (irzędu Wojewódzkiego su-
mę 235 zł. 50 gr.

Dnia 23.IV b. r. na KIERMASZU
ŚW. JERZEGO

! NIEBYWAŁA LOTERJA I
Fanty w cenie zł. 20 i więcej!

Za 50 groszy można wygrać
palto, suknię, fartuch, bluzki

i inne rzeczy.
Dochód przeznacza się na wpisy
dla niezamożnych uczenic Żeń-
skiej Szkoły Zawodowej im. św.

Józefa w Wilnie.

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

Dziś o godzinie 3 m. 30 po poł., efek-
towna baśń J. Warneckiego „Cudowny
pierścień*.

— Dzisiejszy koncert Arrau w te-
atrze miejskim na Pohulance rozpocz-
nie się o godz. 8 wieczorem. Znakomity
artysta wystąpi w Wilnie z nowym pro-
gramem.

— „Przestępcy. Codziennie od-
bywają się pod kierownictwem reżyser-
skiem dyr. Zelwerowicza intensywne
przygotowania do wystawienia ostatniej
nowości scen europejskich głośnej

 

 

 

 

sztuki Bruknera „Przestępcy“. Premjera
w przyszłym tagodniu.

— Teatr Miejski w „Łutni*-
Dziś w dalszym ciągu „Błędny bokser”.

— Szopka polityczna. W piątek 25
i sobotę 26 kwietnia gościć będie w
Wilnie w teatrze Lutnia „Warszawska
szopka polityczna 1930 r. Szopka war-
szawska będzie produkowana w piątek
dwukrotnie o g. 7 min. 15, oraz o g. 9
min. 15, w sobotę również dwukrotnie
o godz. 7 min. 15 i o g. 9 15.

— Recital fortepianowy Tamary
Bay. W nadchodzącą niedzielę 27 b. m.
w sali teatru miejskiego w Lutni odbę-
dzie się poranek - recital fortepianowy
utalentowanej pianistki Tamary Bay.
Początek recitalu o godzinie 12 w po-
łudnie.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

P-GB 4 TBM:

Środa, dnia 23 kwietnia 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Poranek muzyki popularnej.
13,10. Komunikat meteorologiczny.
15,15. Odczyty dla maturzystów.
16,15. Audycja dla dzieci „Kochajcie

kwiaty".
16,45.
17,15.

Gramofon.
„Wśród książek".

18,45. Kwadrans akademicki.
19,00. „Feljeton wesoły" K. Wyrwicz-

Wichrowski.
19,25. Gramofon.
19,40. Radjokronika.
20,30. Koncert wieczorny

taneczna.
i muzyka

 

ŻK

Ś. p. Fr. Rawita -
Gawroński.

Dnia 16 b. m. w Józefowie
(pod Otwockiem) zmarł ś. p. Fran-
ciszek Rawita- Gawroński, wybitny
historyk publicysta i powieściopi-
sarz. Urodził się w 1846 r. w gub.
kijowskiej, kształcił się w Kijowie
i w Dublanach. Gruntowny znaw-
ca stosunków ukraińskich ogło-
sił szereg dzieł z zakresu prze-
szłości naszej Rusi. Najwybitniej-
sze wśróu nich są praca o Boh-
danie Chmielnickim dwutomowa
historja buntów  hajdamackich.
Ostatnią książką, ogłoszoną przez
ś. p. Fr. Rawitę - Gawrońskiego,
była: „Kozaczyzna ukrainna w
Rzeczypospolitej Polskiej do koń-
ca XVIII wieku“ (1922 r.).

Historyczne prace š. p. Rawi-
ty- Gawrońskiego przyczyniły się
ogromnie do rozszerzenia w Pol-
sce wiadomości o istocie zatargu
polsko-kozackiego,

S. p. Rawita - Gawroński za-
mieszczał prace swe również w
„Dzienniku Wileńskim*.

Odszedł człowiek zasłużony
w obronie polskości na Kresach
Wschodnich, gorący patrjota i
pierwszorzędny talent pisarski.

 

 

Plątanina w okręgowej komisji wyborczej
w Lidzie.

Sąd Najwyższy decyzją z 24.II.
1930 r. unieważnił wybory w okrę-
gu Lida Nr. 62, na podstawie
stwierdzenia całego szeregu prze-
kroczeń ustawy wyborczej, popeł-
nionych przez Komisję Wyborczą
z sędzią Barańskim na czele.

Minister spraw wewnętrznych
pismem z dnia 6.lil. zarządził no-
we wybory.

Należało przypuszczać, że po
unieważnieniu wyborów, organa
wykonawcze w pierwszym rzędzie
Okręgowa Komisja Wyborcza,
przeprowadzą nowe wybory z naj-
dokładniejszem uwzględnieniem
ustawy wyborczej. Niestety, Okrę-
gowa Komisja Wyborcza popeł-
niła jaskrawe przekroczenie Art.
31 ord. wyborczej w swoich
uchwałach, dotyczących zgłosze-
nia list kandydatów.

Dnia 21.II1. Komisja Okręgowa
obwiešcila, że czas, „sposób i
ostatni termin zgłaszania kandy-
datur będzie dodatkowo oglo-
szony.

Istotnie 25.II1. Komisja Okrę-
gowa ogłosiła z 3-ch dniowem
opóźnieniem swą decyzję z dnia
22.lll, że do ponownych wyborów
do Sejmu: w okręgu Lidzkim no-
we listy kandydatów przyjmowa-
ne nie będą.

Dn. 16.IV. Komisja Okręgowa
podala do publicznej wiadomości,
że na podstawie wyjaśnienia ge-
neralnego komisarza wyborczego
uchyla swoją decyzję z dn. 22.III.
ogłoszoną 25.II. w sprawie nie-
przyjmowania nowych list i po-
stanowiła dopuścić nowe listy

Przed wyborami w Lizie.
Dn. 17 b.m. odbyło się posiedze-

nie Okręgowej Komisji Wybor-
czej nr. 62 Lida. Na posiedzeniu
rozpatrzono sprawę składania list
kandydatów na posłów.

Podczas długotrwałych obrad
"komisja postanowiła wycofać po-
przednią uchwałę, dotycząca nie
przyjmowania nowych list kandy-
datów na posłów, uchwalając
jednocześnie. iż nowe listy kan-

kandydatów do wyborów w ter-
minie do 25.IV. włącznie.

Nie wchodząc w meritum orze-
czenia Sądu Najwyższego unie-
wążniającego wybory w Okręgu
Nr. 62 trzeba zaznaczyć, że Ge-
neralny Komisarz Wyborczy nie
jest władzą orzekającą w spra-
wach wyborczych, ale jest tylko
władzą nadzorczą w stosunku do
komisji wyborczych, a przez to
wyjaśnienia generalnego komisa-
rza wyborczego nie mogły być
podstawą do decyzji komisji okrę-
gowej uchylającej poprzednią
uchwałę z 22.III.

Komisja Okręgowa ogłosiła
swą uchwałę o dopuszczeniu no-
wych list kandydatów z 25-cio
dniowem opóźnieniem jest to
jaskrawe pogwałcenie Art. 31-go
ustawy wyborczej. Przekroczenie
to będzie podstawą do skarżenia
wyniku nowych wyborów, Sąd zaś
Najwyższy będzie miał dostatecz-
ne dane do unieważnienia wybo-
rów.

Zdaje się, że okręg Lidzki nie
wyjdzie z zaczarowanego koła
skarżenia, unieważniania i pono-
wnego wybierania. Ludność stale
będzie narażana na wstrząsy ner-
wowe, skarb państwa w ciężkie
czasy będzie musiał wypłacać
setki tysięcy złotych na powta-
rzające się bez potrzeby wybory.
„Kabalistyczna* metoda tluma-
czenia ustaw, przyjęta przez górę
z łatwością udzieli się dołowi,
a społeczeństwo musi cierpieć
i płacić.

dydatów mogą być w dalszym
ciągu przyjmowane. O uchwale
tej zakomunikowano wszystkim
obwodom' głosowania w całym
okręgu wyborczych nr. 62. (d)
Pierwszy pożar z uderze-

nia pioruna.
Dnia 19 b. m. we wsi Tatar-

skie, gm. rakowskiej, na szkodę
Zenguja Konstantego, wskutek
uderzenia pioruna spaliła się sto-
doła. Straty 1.000 zł.
 

Jesicze © pewnym zabobonie.
P. Witoid Hulewicz zamieścił w je-

dnem z pism wileńskich artykuł prze-
ciwko t. zw. „łańcuchom szczęścia”,
„catena de la fortuna, zabobonowi,
krzewiącemu się jak złe ziele i na na-
szym, wileńskim gruncie. Pod wywoda-
mi autora, piętnującego energicznie tę
„psychozę“ należy się oczywiście obu-
rącz podpisać—myli się jednak p. Hu-
lewicz, twierdząc iż „zarazę tę przy-
wieżli do Europy amerykańscy žolnie-
rze i oficerowie podobno w czasach
wojny*.

Co do amerykańskiego pochodze-
nia tego idjotyzmu—nie przeczymy, na-
tomiast z całą pewnością stwierdzić mo-

żemy, że zaraza ta grasowała u nas je-
szcze przed wojną. Piszący te słowa
sam niejednokrotnie otrzymywał tego
rodzaju listy i występował przeciwko
temu przesądowi w prasie wileńskiej
przedwojennej.

Dodać wypada, że przed wojną za-
bobon ten miał nieco odmienną bardziej
jeszcze szkodliwą formę, mianowicie
zamiast dzisiejszych, właściwie beztre-
ściwych listów, rozsyłano w on czas ja-
kieś idjotyczne, biužniercze „modlitwy“,
które należało przepisać w 9 egzempla-
rzach it. d. it d 2

Cała akcja miała charakter sekciar-
ski, co zdaje się potwierdzać przypusz-
czenie, że zwyczaj ten przyszedł do nas
z Ameryki, owej obiecanej ziemi wsze-
lakich sekt.

Renė Pujcl. 22) a ten osobnik źle zrobił, interesując się zajętą przez
nas pieczarą. To też umarł biedak!...

— Ach więc ten trup, któregośmy znaleźli

pomocy. Po dokonaniuh zabójstwa Niemcy zmu-
szeni byli zwinąć cały kram w obawie,
strzałów może im sprowadzić na kark niepożądane

że odgłos
i niestety nie możemy się ich spodziewać
wrotem w ruinach zamku Santandrea.

z po”
Być może,

  

Krzyk z przestrzeni.
Przekład autoryzowany lzy Glinki.

(Przedruk wzbroniony).

— Jakiej narodowości byli ci inni?
— Nie wiem i teraz nie będę mógł się do-

wiedzieć. Dzisiaj miałem tę sprawę wyjaśnić, ale
zepsuliście mi cały interes, ułatwiając cyganom
ucieczkę.

— Ci ludzie mieli wszystkie dokumenty w zu-
pełnym porządku.

— Dziecinny pan jest,
były sfałszowane.

-Rennefert opowiadał dalej o tem, czego mu
się udało dowiedzieć o obu organizacjach. Pier-
wsza — niemiecka, podtrzymywała stały kontakt
z Berlinem za pomocą komunikatów, nadawanych
ze swojej tajemnej radjostacji. W tych komunika-
tach była mowa o istnieniu drugiej bandy szpie-
gowskiej, która okazała się znacznie zręczniejszą
od niemieckiej. Obie zaś organizacje śledziły uczo-
nego, któremu wydawało się, że nareszcie nikt nie
przeszkadza mu w pracy.

— Pewnego dnia zdarzył się nam przykry wy-
padek — mówił Rennefert. — Ducasse był w lo-
chach, gdzie mieliśmy nasz aparat odbiorczy, gdy
zastał go tam jeden ze szpiegowskiej bandy, który
być może przypadkiem odkrył naszą kryjówkę. Cóż
było robić? Nasza praca nie zawsze bywa zabawna,

przecież dokumenty

 

wtedy!.. — wykrzyknął Chapotard.
Rennefert potwierdził skinieniem głowy.
— Z przejętych przez nas rozmów dowie-

dzieliśmy się, że Niemcy posądzają o to zabójstwo
tę drugą organizację; wszystko więc układało się
dla nas pomyślnie. Jednakże częste wracanie do
lochów zaczęło nam grozić niebezpieczeństwem,
tem bardziej, że wrazie jakiejś napaści obrona by-
łaby bardzo trudna, przeprowadziliśmy więc linję
aż do Lacave, do domu tego poczciwego Givraca...
Trup pozostał w głębi lochów do chwili, kiedy
odnaleźliśmy go. Wszystko to działo się kilka
miesięcy przed tem, nim usłyszeliśmy w  mikrofo-
nie przeraźliwy krzyk kobiety...

— Przecież ta nieznajoma wzywała pomocy
po francusku? ,

— Zdrajcy są wszędzie — odpowiedział Ren-
nefert i ciągnął dalej; Wraz z Ducassem  pobieg-
liśmy do ruin zamku Santandrea. Kobieta już nie
żyła i oczywiście ograbiona była doszczętnie ze
wszystkich papierów i dokumentów. Bardzo łatwo
uprzytomniłem sobie całe zajście w ruinach...
Niemcy najprawdopodobniej zajęci byli właśnie
nadawaniem komunikatu do Berlina, gdy ich na
tem nieoczekiwanie zeszła kobieta, jak przypusz-
czam, należąca do przeciwnej organizacji. Stała
się niepożądanym świadkiem, musiała więc, rzecz
prosta, być usunięta, a że ludzie w pewnych wy-
padkach nie mogą się powodować sentymentami,
więc zamordowali tę milutką kobietkę, która przed
śmiercią zdążyła jeszcze narobić hałasu, wołając

wizyty, i uciekli samochodem.
W tej chwili sapiący jak miech kowalski

i oblany potem Ducasse dogonił idących mężczyzn.
— Nic mi się nie udało — rzekł — cyganie

umknęli, nikt ich nawet nie zauważył.
— Cóż robić, mój drogi — powiedział spokoj-

nie Rennefert, nie podzielający wzburzenia swego
pomocnika.—Ulkryli się na pewno w jakimś wąwo-
zie, bo nie mieli czasu zbiec daleko. na

— Więc dlaczego nie szukamy ich?—zapytał
Ducasse.

— Nicby to nie pomogło, nie znajdziemy ich
napewno. Dajmy więc sobie spokój narazie
i śpieszmy się, aby zdążyć przed nocą do Lacave.
Głodny jestem jak wszyscy djabli...

X

Niepotrzebni pomocnicy.

Pan Givrac-Rennefert zaprosil do siebie na
obiad zmartwionych policjantów. Pseudo-Małgorzata
była doskonałą kucharką i uraczyła ich świetnym
omletem i kurą w potrawce. Ducasse przebrał się
z powrotem w spódnicę, w której najwidoczniej
czuł się doskonale. Chapotard przyglądał się swemu
koledze z niekłamanym zachwytem. Zdarzało mu
się często charakteryzować i przebierać, jednakowoż
nie wyobrażał sobie, aby w kobiecych sukniach
mógł się poruszać z taką swobodą jak Ducasse.

— Sprawa przedstawia się obecnie tak — za-
czął Rennefert.—Szpiegowie niemieccy umknęli nam

uda mi się jeszcze przejąć jakieś ich komunikaty,
których zresztą ani ja, ani Paryż nie umiemy od-
cyfrować, przez co nie maję dla nas doraźnego
znaczenia, ale nie będę mógł podsłuchiwać ich
rozmów. Jest to dła mnie duża katastrofa, bo przej-
mując ich rozmowy, dowiadywałem się o wszyst-
kiem. Miałem moc przeszkód w ostatnich czasach
i robota mi się nie wiodła. .Naprzykład wtedy. gdy
z Ducassem znaleźliśmy zwłoki tej kobiety, nie
przyszło mi do głowy, że jej wołanie o pomoc
słyszał ktoś jeszcze oprócz nas. Domyśliłem się, że
Niemcy naumyślnie pozostawili trupa na miejscu,
w nadzei, że znajdą go jacyś przygodni wieśniacy,
nie przypuszczając, że ktoś słyszął głos zamordo-
wanej i ich posądzi o zbrodnię. Chciałem więc po-
czątkowo ukryć zwłoki w lesie i czekać, czy zni-
knięcie trupa nie wywoła uszpiegów jakiejś reakcji.
Zabraliśmy się więc do dzieła z Ducassem i wła-
śnie zakrywaliśmy zwłoki gałęziami, gdy licho przy-
niosło te dwa nieznośne małżeństwa, które swoją
zabawą w detektywów popsuły mi cały mój plan.
Zetknąłem się z nimi u doktora Garbet i zapro-
siłem do siebie. Nie miałem innej rady, gdyż zde-
cydowali, że będą oczekiwali przyjazdu policji, wo-
lałem więc mieć ich na oku. Chciałem pozbyć się
ich jak prędzej, bo mi przeszkadzali niemożłiwie.
Nie chciałem jednak, aby to zauważyli, więc z je-
dnej strony zapraszałem ich usilnie do przedłuże-
nia pobytu, a z drugiej podrzucałem im różne
ostrzeżenia i groźby w nadziei, że ich wystraszę.

(D. c: n.)



0 zbytkach wielka-
nocnych i o dostojnej

medycynie.
Dość popularny jest i w na-

szych jeszcze czasach pewien
„toast wielkanocny", pochodzący
ponoć z przed 100 lat, którego
autorstwo przypisywane jest głoś-
nómu redaktorowi „Momusa*,Al.
Zółkowskiemu.
O panowie! niech los w dani

Przynosi nam dużo zysku:

Bądźmy zdrowi i rumiani,

Jak to prosię na półmisku.

Człek na radość sieć zarzuca*

Ale smutki zwykle łowi,

Niech spokoju nic nie skłóca
Nam... jak temu indykowi.

Niechaj każdy będzie syty,

Zdrów i wesółi nie słaby

Miejmy wygląd znakomity,

Jak te placki, jak te baby.

Niech nie znęca się nad nami

Los chorobą, ani zgonem,

Jak naprzykład my dziś sami

Znęcamy się nad święconem.

Na ostatek wasz poeta

Śle życzenia tej godziny:

Niech obejdzie się ta feta

Bez dostojnej... medycyny.

Niestety rzadko udawało się
uniknąć... dostojnej medycyny,
zwłaszcza w dawnej Polsce, gdy
wszelakiego jadła i napojów był
taki dostatek, że cudzoziemcy
oddziwić się nie mogli polskiemu
bogactwu i... polskim apetytom.

Oto jak opisuje zastawę wiel-
kanocną z przed stu latu ówczes-
ny kronikarz: „Na ogromnym

 

IDEALNE W UŻYCIU SĄ H.ŻAKA.G

stole, przykrytym świeżym obru-
sem, środek zajmują szynki, 0z0-
ry, nadziewane prosięta, pieczone
baranki, niby to stara gwardja,
o którą rozbijają się najzuchwal-
sze apetyty; na skrzydłach tego
taboru stoją podobne wieżom ba-
by, zadziwiając ogromem, a jesz-
cze więcej lekkością...

Dalej na brzegach stołu stoją
podobne rzymskim  mozajkom
placki, mazurki, z najfan! astycz-
niejszemi wzorami, pełne kokie-
terji i srnaku... a wszędzie rozrzu-

cone jaja, podobne do piramid
kul i granatów".

Lecz aby Święcone zjeść moż-
na było bez szkody dla zdrowia,
należało zachować odpowiedni
rytuał przy jego przyrządzaniu.

Dlatego też jadło zastawiane
na wielkanocnym stole było oto-
czone setkami legend. Nawetpie-
czenie bab posiadało szczególny
rytuał, od którego nie odstąpiła
dobra gospodyni.

Jednak mimo zachowywania
całego zapobiegawczego ceremon-
jału, zapiski dawnych kronik
świadczą, że przecież nieraz esku-
łapi musieli pomagać swoją wie-
dzą, aby Wielkanoc wesoło spę-
dzona nie przyniosła fatalnych
skutków.

l tak stara maksyma powiada:
Kiedy pusta już komora,

Zawołajcie mi doktora.

Niech łacińską kuchnią radzi,

Brzuch do ładu doprowadzi.

A pewien znamienity lekarz
XVII w. zapisał kilka spostrzeżeń
medycznych w formie rad dla

(AAAAAAAAAAAAA L

obżartuchów i pijaków świątecz-
nych:
— Gdy wypory biją do głowy

nie mierniej, przedewszystkiem
zaś „kolaczyki z miodem*, „gru-
szeczki obwarzane* i „jabłuszka

od zbytniego trunków używania, osmażane* i „goniły za marcy-
a ślina gorzka i bolenie w koś- panem*, pozostawiając mężczyz-
ciach, a na senność nie zbiera nom „mocne jedzenie", które
się niemocnemu, przykryć się odznaczało się ogromną ilością
ciepłą pierzyną i zagotowawszy wszelkich przypraw i korzeni, o
wodę z limonium, pić po szklan-
nicy, co sprawi ulgę i na wypo-
cenie jest przydatne. Bacz, byś
dwukroć lub trzykroć wypił tego,
gwoli rozpuszczeniu  likworów
mocnych, jako to: wina, miodów
i gorzałki.

„Gdy mięsiwa uwięzną w brzu-

czem świadczy starodawne przy-
słowie: „pierno i szafranno, moja
mościapanno”.

 

Sport.
W Wielką Sobotę Pogoń gra

chu, nie siedź jako kura na w piłkę z żydami!!

gnieździe, lecz zażyj konia, lebo Gdy płynąca fala wiernych odby-
truchtem biegnij do trzeciego wała pielgrzymki do kościołów, gdy roz-
potu, od wstrząśnienia poruszy
się pokarm. A gdyby i wtedy nie
ustawała boleść i nie było nija-
kiego poruszenia, baby wołaj i
sadź na brzuch gorące garnki, a
zmieszawszy lnianego oleju z im-
birem, wypij małą szklanicę, mo-
żesz i dwie, gdyś jadł tłusto i so-
lono a pieprzono*.

Krakowski eskulap znał dob-
rze swych ziomków, skorowuwa-
gach iekarskich strofuje polską
gościnność: k
«4 „Proszą i każą — jedz i jedz,
a potem dolewają i gniewni są,
gdyś już osłabł i wymawiasz się
od wina. Kwaśne?  Niedobre?
Pewnie, że nie z pańskiego stołu,
ale chudopacholskie, więc gar-
dzisz... Przetoś obżarł się i opił,
że pamiętasz do Przewodów, albo
i dłużej,

Polskie panienki i kobiety mia  

ły dobre apetyty, ale jadły znacz-*

cy |
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modlony tłum nawiedzał grób (imęczo-
nego — wtedy na boisku Makabi dru-
żyna Pogoni grała w piłkę z żydami!

Na meczu tym z powodu Wielkiej
Soboty nie byłem i sprawozdania spor-
towego pisać nie będę, jednak
o samym fakcie gry słów parę powiem.

Nie będe uwypuklać powagi i na-
stroju dnia Wielkiej Soboty, gdyż uwa-
żam, że każdy czytelnik zgodzi się ze
mną, iż w tak uroczystym dniu gdy są
zamknięte wszelkie widowiska publiczne
nie jest odpowiedniem by odbywały się
imprezy sportowe zabarwione zawsze
humorem, będące pełne wesela i ra-
dości w piłkę nożną i to z drużyną ży-
dowską.

Gdyby już tak wielka zaszła po-
trzeba gry to przecież prócz Makabi
jest jeszcze cały szereg innych drużyn.
Można było przecież grać całemi dnia-
mi w okresie poświątecznym, przez
całe lato, przez jesień całą, bo z koń-
cem dnia Wielkiej Soboty wszystko po-
zostaloby tak jak dawniej — i boiska
pozostałyby te same i piłka skakałaby
tak samo, ba, nawet na trybunach 1e-

; brało by się trochę gapiów.
Stanowczo dosyć mamy już tych

z ży-meczów granych tylko na zysk

 

istotny powód.

— Korkowski ma tru-

dowskiej kieszeni. Materjalizm dnia co-
dziennego przesiąknął nawet szczytne
ideje sportu. Pieniądze! Kasa! Złotówki!
są hasłem dzisiaj owych organizatorów
footbalowych meczy.

Doprawdy, że wstyd, i skandal
nawet.

Sport powinien wychowywać cha-
raktery miodych dusz, 'a nie rozwijać
w nich dążeń do materjalizmu ire-
kordomanji, każdy kierownik powinien
dbać o stronę wychowawczą, o pier-
wiastki moralne zawodnika. Musimy
szanować święte tradycje przodków
naszych, a nie dążyć w zaślepieniu za
brzęczącą złotówką. Klub powińien ko-
chać swe barwy i musi dbać o opinję
swoją, a tymczasem u nas w Wilnie
jest całkiem inaczej; a tem smutniej
nam się robi gdy dowiemy się, że na:
wet w takich protestanckich Niemczech
w dzień Wielkiej Soboty wszystkie
boiska sportowe były zamknięte wszel-
kie imprezy zostałe odwołane, a cóż
mówić o zawodach z żydami!

Ciekaw jestem czy matki tych je-
denastu amatorów kopania piłki z Ży-
dami w Wielką Sobotę w edziały o tem,
że synowie ich bawią się z żydami w tak
uroczystym dniu? Sam fakt bez żadnych
komentarzy dobitnie nam mówi o mo-
1alnej  warłości zawodników Pogoni.
Nikt z nich nie miał odwagi cywilnej
krzyknąč „veto!“ „ja dzisiaj grać nie
będę*. Powiedzą może niektórzy, że
z muchy robią słonia, a niech wiedzą
wszyscy, że to nie jest mucha.

Skompromitowaly się barwy Po-
goni.

Jeśli ktoś ma jakieś pretensje do
inteligencji to powinien szanować uczu-
cia, jeśli własnych niema, to tych którzy
je mają.

Ciekaw jestem czy Pogoń po tym
pamiętnym meczu, który w jej historji
stał się ciemną plamą, dużo skorzystała,
czy znacznie wzbogaciła swą kasę, i czy
od Wielkiej Soboty poziom gry w piłkę
nożną tak znacznie się podniósł?

Ja Nie

 

 

GIEŁDA
WARSZAWA, 22IV. (Pat.).

Waluty i dewizy:

Dolary8,90—8,80'|, —8,91'1,—8,87: ,.
Belgja 124,53—124,84—124,22.
Holandja 358,70—359.60—357,80.
Włochy 43,37*/,—43,63' ,—43,27.
Nowy York 8,908—8,928—8,888
Paryž 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 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-
me7*/, 83,25, 7%, ziemskie dolarowe 75,
41,07, 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.

FRERZRGEADORADZPYBZZEA

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego".

Zamiast wizyt I powinszowań świą-
tecznych.

Dla.rodziny $. W. Stanisław Profic
30 złotych.

Dla najbiedniejszych Jakóbostwo So
bańscy 5 zł, Bernadetta i Wiesiaw Cy-
wińscy 5 zł.

Na Żłobek lm. Dzieciątka Jezus,
Wandalin Kiimontowicz 5 zł.

Na odnowienie Kapłicy Ostro-Bram-
s Bernadetta i Wiesław Cywińscy

zi.

Na Kościół Sw. Teresy w Kamionce
Wanda W. 10 zł.

Na Żłobek Im. Maryi H. M. 10 zł.
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Zna swoją żonusię.
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|PRZEMYSŁAWA   „WODA KOLO
+ MYDKO >

 

  dności w mówieniu. 428SAT )
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— Och, skądżeż się

one biorą?

— Ze strony jego żo-
ny. s

      

Służąca:—Proszę pana
pani zemdlała. Czy mem
iść po lekarza?
— Nie potrzeba. Po:

wiedz pani, że kupię jej

 

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

 

PIERWSZY DŹWIĘKO-
WY KINO-TEATR

Parter od 2 zł. jęcie. Mozżuchin w otoczeniu J. Smosarskiej, Z. Batyckiej i innych gwiazd. W „Moulin Rouge“ i t. d.
Publiczność o wcześniejsze nabywanie biletów i przybycie na początki seansów oBalkon 1 zł. 50 groszy.

 

DÓWIĘKOWE KINO
«HOLLYWOOD»

MICKIEWICZAXe22
Aparaty amerykańskiej świa-

towej sławy „Pacent*

INAUGURACYJNA PREMJERA!
ło Splewno - Dźwiękowe 0
którem mówi cały świat

widzieliściel

Cd dnia 20 do 24 kwiętnia
1930 roku włacznie będzie

wyświetlany film:

Następny progrem:

„Moja najdroższa”
ROGERS. Smiech, łzy, uciecha, napię

m. 30

Tryumfalny przebój wszechświatowy!

ŚPIEWAJĄCY BŁAZEN ;.

 

cie! Wzrusza, bawi, czaruje, upaja!
Początek seansów od godziny 4.

„SZECHEREZADA“.

 

roli

komedjo-dramat Ganoležėsdii
aktów 10. W rolach głównych:
MARY PICKFORD i CHARLES

Kasa czynna od godziny 3

Pierwsze Prawdziwe Rawelacyjne Frcydzie-
tytuł. Niezrówneny Mistrz pieśni,

bożyszcze tłumów wszechśw. sławy AL.
JOLSON ze swym partnerem wzruszającem SŁONECZKIEM (SONNY BOY). Olśni was film, jakiego dotychczas nie

NAD PROGRAM: Rewelacyjny dodatek Spiewno-Dźwiękowy wytw. Warner Bros, New-York: Orkie-
stra symfoniczna skład. się ze i20 osób. NIESPODZIANKA: iwan Mozżuchin w Warszawie! Entuzjastyczne przy-

i
UIASOSIST ET

nięcia natłoku uprasza się Sz

w kolorach naturalnych. W

godz. 4, 6, 8 i 10 w. Honorowe bilety nieważne.

W celu uni-

Parter od 2 zł. Balkon 1 zł. 50 gr.

CENY ZNIŻONE: PARTER od 1 zł. 20 gr. DZIŚ drugi 100 procentowy śplewno-mówiony wszechświatowej sławy film

BROADWAY-MELODY (Trubadurzy New - Jorku) Pipularna operetka
Niebywały przepych wystawy, wspaniały balet, dużo atrakcji wzrokowych i słuchowych, niewidziene dotąd sceny

rolach głównych ANITA PAGE, BESSIE LOVE i CHARLES KING. NAD PROGRAM.
słynny śpiewak GEORGE DEWEY z Waszyngłonu wykona popularną piosenkę SONNY BOY. Początek seansów

o godzinie 4, 6, 8 i 10,25.

 

KINO-
TEATR |
ul. MickiewiczaNr.'11.|

 

DZIŚ! Film ze Złotej
Serji Polskiej

DZIŚ! Film, który wywiera
«L U X» | kolosalne wrażenie ANIOŁ ULICY

pozostanie w pamięci zachwyconego widza

 

Arcydzieło pełne czaru, uduchowionej miłości i poświęcenia.
głównych JANET GAYNOR i CHARLES FARRELE. Film ten na długo

Początek o godz. 4-ej.

«Grzeszna Miłość»

W rołach

Ceny od 40 gr.

 

Potężny dramat miłosny według głośnej pow. AN-
DRZEJA STRUGA „Pokolenie Marka Swidy". W ro-

Kino „PICCADILLY“ | głównej: królowa polskiego ekranu JADWIGA SMOSARSKA. Miss Polonja na r. 1930 ZOFJA BATYCKA oraz
UL. WIELKA 42. Tel. 17-85.

 

powieści"is„WANDA“ |
UL. WIELKA 30. Tel. 14—81. !

 

 

 

       

DZIŚ! Najwspanialsze arcydzieło p/g

 

(ŁAD NEKĆ|
B. Laiuciewski
ul. Wileńska 23

HR. LWA TOŁSTAJA

| czarujący TADEUSZ WESOŁOWSKI, JUZEF MAŁYSZEWSKI i FRANCISZEK DOMINIAK. Mnóstwd senacyj. Impo-
nująca bitwa eskadry lotniczej. Szarpiący nerwy wyścig samochodu z pociągiem. Wspaniały raut arystokratyczn.

MIŁOŚĆ KOZAKA
 

(KOZACY) Monumentalny epokowy dramat w 12
gł. JOHN GILBERT i RENEE ADOREE.akt. W rol

(waga! podczas seansów pełny komplet ORKIESTRY BAŁAŁAJEK | MANDOLIN.

 

 

 

Oszczędność przedewszystkiemI j
Nagromad.one rzeczy trykułowe proszę |

oddawać do przerobienia do „Z'ćdła Pracy*— |
Trockz 19, lako do jedynej pracewni trykotar-

skiej w Wilnie — Dorabianie podeszewek do
najdroższych pończoch. |ak również robotę

nowych garsonek, swetrów, pończoch przyjmu

jemy. — Robota wykonuje się solidnie pod
kierownictwem wykwalfikowacej_instrustorki.

—19 o gr
 

 

duży wybór róż.DA. DOBICKA | S-ka

 

4 e poleca w wielkim
2 wyborze:

Łóżka składane polowe od ZŁ 24—
„ metalowe s 51—
„ dziecinne hygieniczne „ 40—

Materace z morskiej trawy od „ 30— Gruźlica płuc jest nieubłaganą i corocz-
„  Spiężynowe . „ 60— nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-

Otomańy ė . =" = boa= kdsi-"Przy,zwolannake
Kozetki s E p or uenych, mehkitu, grypy
Szafy ubranłowe z bleliźnlarką „ " z uporezywego, męczącego Jons If
Kredens ž „= tosują p. p. arze:

Stoły rozsuwane |, 30: Balsam Thiocolan—Age“
Krzesła wiedeńskie w wielkim wybórze 11>— któ z łatwiaj docoki Si Oy
Garnitury koszykowe salonowe, w wiel- NOTY: PEWNE: RYERE P r y

kim wyborze s 82,— wzmacnia: organizm i samopoczucie t horego

Mebie dziecinne aa oraz powiększa wogę a i wekaszel
3 Už i za.Sak sportowa i Tej zo I m
 

  żę nych towarów wió-
- l Dahikkė kienniczych: płó

l. Jamoszewski tne, wełny, jedwa-
pa >zę biu oraz kołdry,
przy Al m kcce, chustki, poń-

skiej Nr. , czechy it d

| Ceny jak zawsze umiarkowane.
1643 —sU

Czopki Gąseckiego (z
kogutkiem) u-

pieczenie, krwawienie,

. <<

bemoroidalna >>Vearicol
suwają ból, swędzenie,

miejszają guzy,żylaki—Sprzedają większea)

“Po cenie najniższej

 

STARA WIEŚ
PIĘKNE PARCELE LEŚNE
są zaraz do nabycia pomiędzy Otwockiem

a Celestynowem.
Komunikacja dogodna.

Stacja kolei na miejscu w lesie.

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

Sprzedaż na raty.
Zgłoszenia i informacje:

Główny Zarząd Ordynacji Zamojskiej
Dział Parcelacji:

Warszawa: Żabia 4, tel. 2—89.

 

poleca pończochy, skarpetki we wszystkich
najmodniejszych kolorach, bardzo mocne, oraz
dziecinne pończoszki, towary bieliźniane, jed-

wabie, flanele, kołdry watowe. -00

Głowiński — Wileńska 27.
 

   
 

 

 

3091-14 ol

 

 
go 5, tel. 1301. I

 

 

Lakład Jubilersko - Zegarmistrzowski
K. GORZUCHOWSKIEGO

Ul. Zamkowa 9.,
SPRZEDAZ

oraz

SOLIDNA
naprawa

Zegarków i Biżuterji. —10

 

 

 

-
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Agia LETNISKAWYNAJĘCIA

2, 3. 4, 5 pokoi (światło elektryczne, telefon) w
NOWOWERKACH, 4 klm. od przyst statków. Do-
jazd końmi, lub autem. Dowiedz. tel. 8-32, od 4—6 g.

 

ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY

Dra TARNAWSKIEGO
w KOSOWIE za Kołomyją Mip.
otwarty od 1 maja do połowy listopada.
a Maj tutaj najpiękniejszy miesiąc

Środki: wszelkie przyrodolecznicze, kur.
postem, surówką i hartująca po leczeniu

w zdrojowiskach. 274k4

kilku zdol
Poszukuję i Ane dieve Panów

£ l bar-'Pań ożjęca (0breg0 ZAsępstWA azo do.
godnych warunkach. Powodzenia zepewnio-
ne. Zgłosić się 23 — 24 kwietnia u Dyrektora

H. Zinnera. Wilno, Hotel „Italja“. —s0

FORD
TORPEDO

w dobrym stanie nie tak-

 

  
RÓŻNE

LIJ BA Lili

   
USUWA

„Esencja CHINOWO-CHMIELOWA"
| „Mydło CHiINOWO-CHMIELOWE"

z (Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy
apteczne. Główny skład Apteka
GĄSECKIEGO, ul. Freta Nr. 16.

  

 

 

aš i

 

Dbajcie o swóje zdrowie!
„Śzwajczrskie Gorzkie Dioła"

(2 marką „Kogut“) są stosowane
przy cborobacb RC ki-
Rzek, obstrukcjiikaznieni

żółciowych.

nISZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA «
są naturalnym łagodnym środkiem przeczyszczo-
jącym, ułatwiającym funkcje organów trawie=
mia i działającym przeciwko otyłości.

Sprzedają po 2 zł za pudełko aptekii skła”  
 

       
     

  

PA pracownik—
pracowniczka biuro=

wy od zaraz, z kaucją
od zł. 2,000 — gotówką.
Oferty składać w Admi-
nistr, pod „odpowie-
dzialny“. 2602—2    

 

   

Pok6į
z wygodami do wynaję-
cia dla pań. Jagielloń-
ska 8, m. 14. 2612—0
 

pokos umeblowany,
elektryczność, wy-

gody, oddzielne  wej-
ście, używalność  ku-
chni, do wynajęcia. Mi-
ckiewicza 4! m. 19 od 4
do 6. 1953—2

 

P okój umeblowany
do wynajęcia, Gar-

barska 7, m. 5. 2613—0
 

Do wynajęcia
| mieszkanie 7-mio poko-
jowe, oraz dwie stajnie
nadające się na garaź,
Św. Anny 2—2. 1359—0

Mieszkanie
do wynajęcia dla nie-
wielk, rodziny 2—3 po-
koi, kuchnia, balkon, e-

nową suknię.
Po kilku minutach.
Pan: — Czy pani le-

piej?
Służąca:—Jeszcze niel.

Pani pyta, czy, pan prócz
sukni kupi jej kapelusz?

===0

gub. pamiątkową brosz-
kę koło kościoła św.

Jakóba uczciwego zna-
lazcę uprasza się o zwrot
za wynagrodzeniem ul.
Konarskiego 22—2.

26063 zę:

dci*
majątkowe

Kupis bez pošrednic-
twa dom osobniak z

wolnem mieszkaniem z
ogrodem owocowym
względnie placem zadrze-
wionym nie mniej 500
sążni kwadratowych naj-
chętniej w okolicy Pohu-

  

lanki lub Zwierzyńca.
Zgłoszenia _ pismiennie
lub ustnie codziennie,
ułica Jakóba Jasińskiego
15, m. 8. 1917-1
 

pocia do sprzedania
na Antokolu Ne 115

4 domy, 3 fronty 27 tys.
m. kw. ziemi. 1952—0

Posiadanų
do ulokowania różne su-
my na hipoteki miejskie.
Wileńskie Biuro Komi-
sowo-Handlowe, Mickie-
wicza 21. tel. 152. 78—0

Do sprzedania domy
z płacami, również

same place - ogrody ro-
zmaitej wielkości bardzo
tanio w najładniejszej
części Antokola idealne
pod zabudowanie. Anto-
kolska ul. 8, m. 5. —s0
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światowej sławy
Pleyci, Bechstein ete.,
takož Arnold Fibiger,
Kerntopf i Syn, A. Dry-
gas, uznane rzeczy-
wiście za najlepsze ;
w kraju przez najwy-
bitniejszych  fachow-
ców na Pow. Wysta-

wie w 1929 r.

K. DĄBROWSKA,
WILNO, uł. Nie-
miecka 3, m. 6.

Sprzedaż i wyna-
jęcie. 17—s0  

D sprzedania Auto
o „Buick“ w b. do-

brym stanie. Dowiedzieć

Ceny fabrycznej

dy apteczne 667 -29 on

E PiAN!-| Chcesz otrzymać
posadę?

NA i Musisz ukończyć kursy
FORTE-| facho we  korespon-
PIANY. dencyjne prof. Sekuło-

wicza, Warszawa, Żóra-
wia 42-4. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauk
handłu, prawa, kaligrai,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skieg+, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
oraz gramatyki polskiej.
Po ukończeniu świadec-
two. Żądajcie praspek-
tów. 1790—12

į POTRZEBNY
| od zaraz chłopiec do
j biura lat 18, wyma-

gane najlepsze refe-
rencje. Wiadomość:
Dom H-K. „Zacheta“

się Portowa 10 szofer| Mickiewicza 1, tel.
Jankowski od 9—12 g. 9—05. 0

1962—0 I Zgłaszać się od 9—10
i rano.
 

Pianina
najsłynniejszej wszech-
światowej firmy „Erard*,
oraz Bettinga i K. A. Fi-
bigera, najlepsze w kra-

sówka okazyjnie do ju, sprzedaję na dogod-
przesyła szybko i aku- Sprzedania. Kaiwaryjska6 nych warunkach. Kijow-
ratnie biuro: L. Taic, Ry- Warsztaty. |-0 ska 4, m. 10. 2610—2
 ga Postfoch Ne 511. Na
artofle nasienne
(špieszka, amerykan-

ka, różówka) do sprze-
dania. Amerykany różo-
we oryginalne (nasiona
sprowadzone z. Pozna-
nia. Kalwaryjska 52, Sa-
raceński zauł. 6, właści-
ciel domu. 1990 0

ortepian do sprzeda-
nia wyjątkowo tanio.

Ul. Sosnowa 9—6. 2611-1

odpowiedź załączyć zna-
czek pocztowy na 50 gr.

 jowóz bryczki wozy
uprzęże i konie do

sprzedania. Szeptyckie-
1-1

 

Wydewca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

 

 

amoch6d torpedo
„Ford“ w dobrym sta-

nie sprzedam tanio. Sty-
czniowa Ne 3. 2609—1

hłopak z dobrej ro-
dziny potrzebny do

sklepu S$. Bielińskiego,
Zarzecze 7. Zgłaszać się
z rekomendacją. 2000-1

  

Drukarnie.Dziennika Wileńskiego”, ul. Mostowa 1.

Potrzebna
służąca do wszystkiego
na wyjazd do, Gniezna
(pensja zł. 50 miesięcz-
nie). Mickiewicza 5 — 5
od 11—2-ej. 229—0

Młynarza
na kamienie kawalera
przyjmę na ordynarję lub
miesięcznie z utrzyma-
niem od zaraz. Zgłosze-
nia pisemne z odpisami
świadectw, poczta  Za-
błoć k Lidy. maj. Kup-
ciowszczyzna. 1998—0

Potrzebny
do biura chłopiec na po-
syłki. Zgłaszać silę Z ro-
dzicami, od godz. 10—12
do Biura „Interpol“ Por-
towa 28.; 2602—3

Fedakter odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA,

PSOETO TTEZOZZOP DOO

LETNISKA.

lektryczność woda i zlew.
Dowiedz. od 4—6. Jas-
na 49. 2607—1 į

2—3 lub 5.000
dolarów

/ ulokujemy na |-sze hi-
a WYMAROK | poteki miejskie.

mieszkanie pokoi. An-  pomk- hęta'*

tokol 106 od 1-go maja. Mickiewicza 1, tel.
ask nA 9—05.  —s0

Pokój --
cieply jasny umeblowa- NOWY DOM

A APCSRORAŁAC niedekretowy b. soli-sługą, wejście osobne.
Sierakowskiego 25 — 17. ; dnie zbudowany o 3

mieszkaniach z dużym2601—0
ogrodem warzywnym,

ackói duży jasny w| Sprzedamy przy go-
okėj „dužy „Jasny w| *tówce 23.000 zł.  ogrodzie. Do wyna-

jęcia. Antokolska 8, m. 2|Dom H-K. „Zachęta'
ód 2 — 8. 2604—2| Mickiewicza 1, tel.

9—05. —s0.
 

 

=== Do sprzedania
s 2 do.ny z dużym placem

Nieporozumienie. i ogrodem owocowym.

Mloda wielce skonfun- Popowska Nr. 22 — 6.
dowana osóbka zdaje e- 1999—s2
gzamin z higjeny.
— Jaki jest najlepszy

ubiór przy pielęgnowa-
niu noworodków? DRU-
— Krótka koszulka, z KARNIA

tyłu rozporek. ! INTROLIGA-

D == TORNIA

„BLIEKAIKA
AILEŃSKIEGG"

     
   

ULE poetaA kasė i wa e 1. Tel.12-44
nad Dniestrem. Pierwszo-
rzędny pensjonat „Świt" Przyjmuje
A. Psarskiej poleca po- wszelkie roboty
koje z wykwintnem utrzy- RZECE Th
maniem wyłącznie dla
chrześcijan. Dla nerko-
wo chorych opieka le-
karska i scisłe przestrze-
ganie djet. Zgłoszenia:
Warszawa, Poznańska 17
m. 47.

karstwa I lntro*
ligatorstwa

 —
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