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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.

  

POCZĄTEK O G. 3 WIECZ.

Telefon Redakcji.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja etwarta od 11 de 16 i od
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wiieński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.   

tema simefu 20 gi.

Nr. 75.

  
 

   
    
  

  

Dancing Towarzyski Młodzieży Wszechpolskiej
ODBĘDZIE SIĘ DZIŚ W SOBOTĘ 2 KWIETNIA W LOKAŁU WŁASNYM PRZY UL. ORZESZKOWEJ 11

PRENUMERATA: miesięczna4zł., z odneszesienm | przesyłką pocztową Ii. 4 aBĄ
zagremicą .

OGŁOSZENIA: га wiersz miłim. przed tekstem | w tukotie (6 lamowa) 86 gr., za
tekstem (10 lamowe) po 12 gr., nekrelogi przed tekstem po BB gr
cyfrowe, skomplikowanei z zastrzeżeniem

druku mogą być przez Mdministr. dowołnit zmieniana.
Konta czekowe w P. K.

.  OQgieszenia
e ES proc. drożej. Terminy

  Mr. 06187.
  

ZAPROSZENIA OTRZYMAĆ MOŻNA W SEKRETARJACIE MŁ. WSZECHPOL. CODZIENNIE W GODZ. OD 6 DO 8 WIECZ.
 

Dziś Dancing Patronatu Więziennego w cukierni B. Sztralla (Mickiewicza róg Tatarskiej).
 

PODZIĘKOWANIE.
p. Prof. Michejdzie, p. Doktorowi Zaleskiemu, p. Doktorowi Malinowskie-
mu oraz całemu personelowi Kliniki Chirurgicznej U. S. B za bezintere-
sowną i troskliwą opiekę lekarską w czasie choroby; Księdzu Kapelanowi
Zakładu Sióstr Magdaienek, Skorce, Zarządowi i Kolegom Wileńskiego
Banku Ziemskiego, Krewnym, Przyjaciałom, Znajomym i wszystkim tym,
którzy okazali nam tak wiele życzliwości i współczucia, oraz odprowadzi=
li na miejsce wiecznego spoczynku drogie zwłoki Męża, Ojca i Teścia

naszego

6. + p.

| WALENTEGO SKORUPSKIEGO
składa serdeczne podziękowanie

RODZINA.

Pesymistyczne wynurzenia p. Walerego
Sławka

na posiedzeniu klubu parlamentarnego BB.
(Tełeionem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wxpiątek odbyło się posiedzenie klubu parlamen-
tarnego BB.

Przemawiał tylko poseł Sławek. © konferencji premjerów w
Spale powiedział p. Sławek tylko tyle, iż miała ona na celu udziele-
nie p. Prezydentowi informacyj o położeniu państwa.

Narady takie odbywać się będą także i w przyszłości i zapewne
już 20 b. m. nastąpi najbliższa konferencja.

P. Sławek położył szczególny nacisk na potrzebę pracy we-
wnętrznej w BB, a to z tego względu, iż rząd zamierza przed wy-
daniem poszczególnych dekretów zasięgać opinji swego stronnictwa.

Więcej uwagi poświęcił także p. Sławek odmalowaniu ciężkie-
go położenia gospodarczego kraju przyczem kryzys określił
mianem „wojny gospodarczej", którą musi się wygrać, a całe
społeczeństwo musi być gotowem do największych ofiar.
Posłowie z BB. muszą w tym kiernnku pociągnąć społeczeństwo.

Nie jest wykluczone, że ten i ów odpadnie, ale to będzie tylko
segregacja ludzi oddanych i wiernych. 3 4

Pos. Sławek nie widzi żadnego innego ugrupowania polityczne-
go prócz obozu rządowego, które mogłoby zastąpić ludzi dziś rzą-

_ dzących. !
Stronnictwo Ludowe, zdaniem p. Sławka, przechodzi dziś proces

fermentów i rozłamów, a z półsłówek p. Sławka wynikałoby, iż czy-
nione są odpowiednie wysiłki w kierunku wprowadzenia analogicz-
nych fermentów do stronnictw robotniczych.

Bilon w ruchu. | RA
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W piątek zostały wypłacone djety posłom i sena-
torom, przyczem z kasy skarbowej przywieziono m. in. na wypłaty
149 woreczków po tysiąc sztuk bilonu 50 groszowego. Była.to cha-
rakterystyczna niespodzianka primoaprilisowa.

Obniżenie stopy procentowej od wkładów.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Masy oszczędności w Polsce mają obniżyć opro-
centowanie od wkładów oszczędnościowych o jeden procent.

Zawieszenie w urzędowaniu sędziów sądu
okręgowego. Я

(Telefonem od własn. korespondenta.)

LWOW. Po kilkumiesięcznem śledztwie, prowadzonem przez
sędziego śledczego, zawieszono w urędowaniu sędziów okręgowych
Kozikowskiego i Dunikowskiego. Obaj sędziowie przeniesieni zostali
w swoim czasie w związku z zarzutami, postawionemi prokuratorowi
Pizubowi, którego spensjonowano. Fakt zawiaszenia sędziów wywołał
wielkie wrażenie. 3

ŻYCIE KATOLICKIE.
WyjazdKs.PrymasaHlonda Powtórzenie się cudu  Wielko-

 

 

państwami sukcesyjnemi b

dokraju.

(CITTA del VATICANO, tel. wł.
KAP. 1IV.) — W dniu 30 b. m.
Ojciec $w. przyjął J. Em. Ks.
Kardynała Prymasa A. Hlonda na
audjencji pożegnalnej. Tegoż dnia
wieczorem Ks. Kardynał wyjechał
z Rzymu, żegnany na dworcu
przez ambasadora  Skrzyńskiego,
radcę ambasady Janikowskiego

oraz innych członków ambasad
polskich przy Watykanie i Kwiry-
nale, W podróży powrotnej J. Em.
Ks. Prymas zatrzyma się w Tury-
nie u Ks. Ks. Salezjanów, poczem
uda się do Monachjum, gdzie
gościć będzie u kard. Faulhabera.
Powrót Ks. Prymasa do Poznania

/ spodziewany jest 3 kwietnia r. b.

LONDYN (Pat.) W-g informa-
cyj, otrzymanych dziś z Dublina,
należy się spodziewać, że odpo-

| wiedž de Valery na notę Wielkiej
Brytanji dojdzie do rąk rządu
brytyjskiego w poniedziałek. Od-
powiedź |Irlandjj ma być najzu-
pełniej kategoryczna, jeżeli cho-
> o przysięgę poselską i oświad-

gwarantowane
obuwie

» » » ‚„ Skórze '6,80
„ pantof. atłas. jedw. 16,90 „ giemząwe 18,90|Sandały, Plecionki

ki Ik, 23,50

  

piątkowego w Andrii i w innych
miejscach Włoch.

(CITTA del VATICANO, tel. wł.
KAP. 1.IV). Wielkopiątkowy cud
w Rndrii, jaki wydarzył się przy
relikwjach wieńca cierniowego,
powtórzył się jeszcze w dwóch
innych miejscowościach we Wło-
szech, gdzie przechowywane są
relikwje korony cierniowej Chry-
stusa Pana. W małej miejscowo-
ści San Giovanni pod Bergamo
cud nastąpił. w pierwszy dzień
'Wielkiej Nocy o godz. 23 min. 10
po całodziennych żarliwych mo-
dłach zgromadzonych _ wiernych.
Cud ten został formalnie potwier-
dzony przez Ordynarjusza. W tym
samym dniu podobny cud wyda-
rzył się w Monte .Fusco koło
Nocery.

 

Odpowiedź irlandji w sprawie przysięgi
czy, że rząd irlandzki uważa przy-
sięgę poselską na wierność kró-
lowi za nieobowiązującą, a tem
samem za więcej nie istniejącą.
Natomiast w sprawie 3 miljonów
funtów tenuty dzierżawnej rząd
irlandzki ma wyrazić swą goto-
"wość do rokoweń.

[AI ©TARIAAWNOWĆ: ARS as ATEITISiT IPA Ka A TY

Koniec kryzysu nastąpił * """ 9si:szenis niebyvaie)
Polskiej wytwórni obuwia

1), but. na gumie 15,90 tw Wielka

D.-H-go W. NOWICKI
M. '|, but. na gumie - 21,70
в w” w „” Skórza 22,00
w nw „ . lakiery 29.00
mw mom mzowe 25.40
   

Kto kancyduje na prezydenta Rzeszy.
PRRYZ. Pat—W d'ugiem gło- kandydaci: Hindenburg, Hitler i

sowaniu na prezydenta Rzeszy Thaelmann. Kandydatura Wintera
oficjalnie zgłoszeni zostali trzej nie została wniesiona.

Przed wyborami w Kłajpedzie.
BERLIN. Pat. — Z Kowna do-

nosza, że prezydent dyrektorjum
kłajpedzkiego zamianował główną

komisję wyborczą do Sejmu
kłajpedzkiego. Przewodniczącym
komisji został Litwin Balitis.

Bojkot towarów niemieckich w Kownie.
BERLIN. Pat. — Z Kowna do-

noszą, że organ kupców litew-
skich ogłosił odezwę wzywającą
do bojkotu towarów niemieckich

T JL,isRAA COZ TOKOEBWESAWTZZO TY

i żądającą wydalenia z obszaru
Litwy wszystkich obywateli Rze-
szy Niemieckiej, prowadzących
tam interesy.

W PRZEDEDNIU WYBORÓW W NIEMCZECH.
PODRÓŻ BRUENINGA ZA GRANICĘ, — PRZED ZAGAJENIEM
NOWEJ KAMPANJI WYBORCZEJ. — FIASKO HECKENKREUZ-

LERÓW W BRUNSZWIKU. — WALKA O PRUSY.

Rząd Rzeszy odpowiedział już
oficjalnie na zaproszenie na kon-
ferencję czterech mocarstw, na
której omówione ma być stanowi-
sko Francji, Anglji, Włoch i Nie-
miec wobec kooperacji państw
środkowo-europejskich.
Termin tej konferencji nie był do-
tychczas jeszcze ściśle ustanowio-
ny. Kanclerz Rzeszy Dr. Brining
dał odpowiednim czynnikom do
zrozumienia, że dla niego najsto-
sowniej byłoby, gdyby wyjechać

 

onferencja naddunajska.
Przed zjazdem londyńskim.
TERMIN KONFERENCJI.

PARYŻ (Pat). Po ponownej
wymianie zdan rządów Francji i
W, Brytanji ustalono wczoraj datę
i miejsce konferencji czterech, któ-
ra zajmie się próbą rozwiązania
sprawy poroztmienia krajów nad-
dunajskich. -- Po obopólnem po-
rozumieniu między rządami Fran-

cji i Anglji i zgodnie z notam:, wy-
mienionem! w ubiegłym tygodniu,
postanowiono wczoraj, że zebranie
czterech wielkich mocarstw, mają-
cych zredagować zaproszenie do
pięciu państw naddunajskich, od-

„ będzie się w przyszłym tygodniu.

PROGRAM NARAD.

PARYŻ (Pat) Według infor-
mącyj prasy, projekt zaproszenia
na konierencję pięciu państw nad-
dunajskich zawiera między innemi
następujące punkty: zniesienie tam
celnych pomiędzy poszczególnemi

i suk j ylej mo-
narchji austio-węgierskiej, obniže-

nie ich długów prywatnych, udzie-
lenie kredytow długoterminowych
każdemu z tych państw po uprze-
dniem przeprowadzeniu sanacji
budżetu. Francja i Anglja biorą
głównie na siebie ciężary, związa-
ne z finansówaniem tego projektu.

‹ DELEGACI.

LONDYN (Pat). Dzienniki po-
dają, że delegatami. czterech mo-
carstw na konferencję naddunaj-
ską w Londynie będą ze strony
Francji Flandim, ze strony Włoch
Grandi, ze strony Niemiec, Biilow,
z brytyjskiej strony w konferencji
wezmą udział Simon Runciman
oraz premier Mac Donald, który
będzie przewodniczył konferencji.
Spodziewane jest, że konferencja
potrwa dwa do trzech dni i zosta-
nie zakończona najpóźniej w so-

botę, aby umożliwić Simonowi 'od-
jazd do Genewy, gdzie 11 kwietnia
„rozpocznie się konferencja rozbro-
jeniowa, a 12 kwietnia nadzwy-
czajna sesja Rady Ligi Narodów.
W. związku z tą nadzwyczajną
sesją Rady Ligi niektóre dzienniki
wskazują na to, że cały plan nad-
dunajski Tardieu przychodzi za
późno, aby pomóc niektórym pań-
stwom naddunajskim, jak Austrji
i Węgrom, kióre mają już nóż na
gardle.

_ WIELKA MOWA TARDIEU.
PARYŻ, (Pat). Zegnając się z

Izbą Tardieu wygłosił dłuższe
przemówienie, w którem zazna-
czył, że miniony. okres ustawo-
dawczy charakteryzują trzy wy-
niki; zakończenie stabilizacji mo-
netarnej, zapoczątkowanej przez
Poincarego, amortyzacja 21 mil-
jardów diugów publicznych oraz
obniżenie podatków na sumę
6 miljardów rocznie. Przecho-
dząc do odpowiedzi na zarzu-
ty socjalistów co do udziela-
nia pożyczek zagranicy, pre-
mjer stwierdził, że były one
udzielane na żądanie Brianda
I to narodom, sprzymierzonym
z Francją, pracującym nad u-
trwaleniem pokoju Światowego.
Tardieu wyraził zdziwienie, że so-
cjaliści, występując przeciwko
udzielaniu kredytów sprzymierzeń-
com Francji, domagają się jed-
nocześnie przyznaniai kredytów
Rzeszy Niemieckiej. i to bez
wszelkich gwarancyj z jej stro-
ny. Czy, aby partja socjalistyczna
zgodziła się na udzielenie które-
mukolwiek z państw pożyczki,
musi na jego czela stać marsza-
łek?—pyta Tardieu (oklaski na
centrum i na prawicy, okrzyki
na skrajnej lewicy).

W. rzeczywistości kontynuował
premjer—socjaliści są zawsze
gotowi udzielać pożyczek tym
rządom zagranicznym, które
są popierane przez socjalistów.
chociażby rządy te były nawet
dyktatorskie (okrzyki na skraj-
nej lewicy). Socjaliści, którzy
twierdzą, iż walczą przeciwko
wszelkiej dyktaturze, oszczędzają
gabinet Rzeszy Niemieckiej, rzą-
dzący dekretami, z tego tylko
powodu, że popierany . jest :on
prźez niemiecką  partję  socjal-
demokratyczną (skrajna lewica

reaguje gwałtownie na słowa
premjera,  oklaskiwane gorąco
przez większość Izby. Dają się
slyszeć okrzyki: „Premjer dostar-
cza argumentów Hitlerowi*). Od-
powiadając w dalszym ciągu na
zarzuty opozycji co do polityki
zagranicznej, Tardieu powiedział:
„Niech opozycja nie sądzi, że na-
ród rządu lub większości rządo-
wej znajdzią podczas kampanii
wyborczej ludzi zastraszonych
lub zrezygnowanych.

OŚWIADCZENIE MASARYKA.

LONDYN (Pat). _ Tygodnik
„Spectator' w numerze dzisiej-
szym zamieszcza obszerne spra-

wozdanie z rozmowy swego na-
czelnego redaktora z prezydentem
Czechosłowacji Masarykiem na te-
mat paktu naddunajskiego. — W

rozmowie tej prezydent podkreślił
m. in. gotowość Czechosłowacji do
zawarcia specjalnych traktatów
gospodarczych z Austrją, Węgra-
mi, Rumunją, Jugosławją i Buł-
garją, zaznaczając, że traktaty te
powinny mieć chazakter ściśle e-
konomiczny, przez co automatycz-
nie poprawią się również stosunki
polityczne między państwami Eu-
ropy Środkowej. W dalszym ciągu
prezydent wypowiada się stanow-
czo przeciwko  wspėludzialowi

Niemiec w porozumieniu naddu-
najskich państw Europy Środko-
wej. Otwarcie przyznaję — ©-
świadczył Masaryk — że obawia-
my się niemieckiej konkurencji i

niemieckiej hegemonji w takim
pakcie, śdyby Niemcy przystąpiły
do niego od samego początku. Po-
dobnie nie popieramy wstąpienia
w pierwszem stadjum żadnego in-
nego z wielkich mocarstw do tego
ściśle gospodarczego porozumie-
nia. W końcu prezydent podkre-
ślił, że omawiany projekt nie jest
w żadnym stopniu zwrócony prze-
ciw Niemcom.

Wilhelm nie opuszczał
Doorn.

AMSTERDAM. (Pat). Holen-
derska agencja telegraficzna o”

świadcza, iż pogłoska jaka uka-

zala się zagranicą o rzekomym

powrocie byłego cesarza Wilhel-

ma jest fantastyczna, gdyż by ły

cesarz przebywa w dalszym  cią-

gu w Doorn.
 

Z państw bałtyckich.
Ostatnie w tym sezonie przedstawienie

Teatru Polskiego w Łotwie.
Dnia 31 marca Teatr Polski w

Łotwie dał ostatnie przedstawie-
nie, na które złożyła się sztuka
St. Kiedrzyńskiego pod tytułem
„Wino, kobieta i dancing".

Zaznaczyć należy, że to była

ostatnia sztuka, w której wzięła
udział p. Janina Skrobecka.

P, Janina Skrobecka opuściła
Rygę, udając się do Wilna, które
zaangażowało ją do teatrów
miejskich.

Zmiana konstytucji estońskiej.
Parlament estoński uchwalił

zmianę koaslytucji estońskiej. Na
mocy nowej ustawy parlament
składać się będzie z 80 posłów
zamiast 100, przyczem posłami nie
będą mogli być urzędnicy pań-
stwowi ,z wyjątkiem ministrów,
kontrolera Państwa oraz profeso-
rów wyższyci uczelni autonomicz-
nych. Kadencja parlamentu bę-
dzie trwała 4 lata, przyczem pre-
zydent będzie mógł rozpisać nowe
wybory, o ile interes państwa bę-

dzie tego wymagał. Prezydent ma
prawo nieogłoszenia ustaw przy-
jętych przez parlament i poddania
postanowienia parlamentu pod no-
we głosowanie. Po powtórnem
przyjęciu lub po przyjęciu po no-
wych wyborach prezydent jest
obowiązany ustawę ogłosić. Pre-
zydent zoslajc wybierany przez
naród na okres pięcioletni drogą
powszechneżo, równego, ezpo-

średniego i tajnego głosowania.

Transport sowieckiego złota.
(WiPodczas świąt przeszedł przez
Rygę nowy transport sowieckiego
złota do Niemiec w ilości 400
kgm.

Transportu teg» strzegło 60
czekistów, gdyż kolejowe władze
łotewskie nie wzięły na siebie
cdpowiedzialności za całość złota.

mógł z Niemiec dopiero po wybo-
rach prezydenta, bowiem swój u-
dział w drugiej kampanji uważa za
konieczny. Tak jak przed miesią-
cem, tak 1 teraz chce zwiedzić

główne centra, aby przemawiać do
szerokich warstw ludowych i pod-
kreślić doniosiość wielkiej walki
politycznej, Prawdopodobnie žy-
czenie jego zostanie spełnione i
konierencja zwołana zostanie po
wyborach prezydenta.

Kampanja wyborcza zagajona
zostanie już w przyszły poniedzia-
łek. Wszystkie partje przygoto-
wują się do decydującego ataku.
„Żelazny front” już obecnie pracu-
je gorączkowo. Niemiecki związek
zawodowy wezwał swych człon-
ków, aby zasilili związek Reichs-
bannerów, tak, że powstaje kolo-
salna organizacja, która jest prze-
ciwwagą ruchu ekstremistycznego.

Hitlerowcy liczą na swe zgroma-
dzenia i prasę. Ich pisma już obec-
nie oznajmiają, że wprawdzie wy-
chodzić będą w zmniejszonej obję-
tości, ale w większym nakładzie,
z czego wnioskować można, że
rozdawane będą darmo jako ulotki
agitacyjne. Tego rodzaju agitacją
hitlerowcy rzeczywiście pobijają
wszelkie rekordy, jak to sam Hit-
Jer publicznie powiedział, Po wy-
borach prezydenta, agitacja nie u-
stanie. Wszystkie partje kontynu-
ować będą dalej walkę agitacyjną,
która będzie jeszcze bardziej za-
ciętą, bowiem decydować ma o
dalszych losach Niemiec. Dniem

decydującym będzie 24 kwietnia,
kiedy to odbywać się będą wybory
do Landtagu pruskiego, bawar-
skiego, wiirtemberskiego i ham-
burskiegc. Od wyników tych wy-
borów zależeć będzie dalszy los
parlamentu Rzeszy. Wszystkie

partje uświadamiają sobie różnicę
pomiędzy wybcrami na prezydenta
a wyborami do Landtagów po-
szczególnych państw  związko-
wych. Hindenburg jest tak popu-
iarny pomiędzy szerokiemi war-

stwami, że potrafił skupić olbrzy-
mią ilość głosów, ale przy wybo-
rach do Landtagu partjom politycz
nym chodzić będzie o to, aby gło-
sy te pozyskać dla siebie. Dlatego
też o głosy lc stoczona będzie
walka pomiędzy żywiołami skraj-
nemi a umiarkowanemi,

Naogół zdaje się, że ruch hitle-
rowski słabnie cośkolwiek. Zjazd
hackenkreuzierów w Brunszwiku,
ogłaszanyz takim krzykiem za-
kończył się sromotnem fiasko.
Nie przybył ani Hitler, ani hacken-
kreuzlerzy z Niemiec; widocznie o-
bawiali się zakroczeń rządowych.
Przeciwnicy ruchu narodowo-so-

cjalistycznego  oświadczają, że
hackenkreuzlerom imponuje tylko
stanowczość 1 że rząd powinien
wytrwać przy swojej bezkompfo-
miisowej linji, jeśli uratować chce
to, co uratowac się da.

Wszelkie przypuszczenia od-
nośnie wynikow wyborów pru-
skich są bezpodstawne. Nikt nie
może przewidywać, jakie będzie
rozstrzygnięcie, względnie jaka bę-
dzie większość. Sejmowi pruskie-
mu bowiem przysługuje prawo
wybierania bez dyskusji prezy-
denta ministrów i wyznaczania mi-

nistrów. Decyduje większość więc
prowadzona będzie walka. Wszyst
ko zależy od lego, czy partjom re-
publikańskin uda się uzyskać

przynajmniej 51 proc. oddanych
głosów. Gdyby wyborcy głosowali
lak jak przy pierwszych wyborach
na prezydenta, to większość taka
mogłaby być csiąśnięta. Zresztą

partje republikańskie liczą na to,
że komunisci rie staną po boku
hitlerowców ! niemieckich nacjo-
nalistów, bowiem tu chodziłoby o
ich własną egzystencję. Republi-
kańskie partje oświadczają, że

prezydentem ministrów może być
tylko dotychczasowy prezydent.
Dr. Braun 1 przypuszczają, że tak
ież się stanie. Oczywiście w ta-
kich warunkach trudno przewidy-
wać, `>  
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Na tle sytuacji.
Co pewien czas ożywiają się

w prasie naszej. zarówno fachowej,

jak i codziennej rozprawy na te-
maty gospodarcze. Ekonomiści

i politycy, powołani i niepowołani

z mniejszą lub większą pewnością

siebie wysnuwają ze smutnej na-

szej rzeczywistości różnorodne

wnioski, stawiają horoskopy. Oto

i teraz, na przełomie sezonu zimo-

wego z wiosennym, głównym nie-

mal tematem rozważań publicy-

stycznych są sprawy finansowe
i ekonomiczne. Dałoby się może

nawet uslali. etapy wszelakich

przewidywań, począwszy od po-

czątku kryzysu, to jest od drugiej

połowy 1929 roku zwłaszcza he-

roldowie gospodarczy obozu rzą-

dzącego kilsakrotnie już zapowia-

dali zmianę na lepsze i — nie-

stety — bezskutecznie.

Coraz rzadziej pojawiają się

tego rodzaju proroctwa, coraz
częściej natomiast dochodzą do

głosu ludzie albo z tytułu swego

zawodu ohznajomieni z istotnym
stanermi rzeczy, albo zbliżeni do

kół gospodarczych i siłą rzeczy

odczuwający na własnej skórze

ciężar sytuacji. Mówimy tu natu-

ralnie ciągle o obozie sanacyjnym.

I dlatego ocena wypada bardziej

blisko rzeczywistości, a więc bliż-
sza pesymizmu, niż różowych

nadziei.
Tak dziś patrzy na naszą sy-

tuację przedewszystkiem prasa

konserwatywna, z „Czasem” na

czele. Ale nic tylko ta część obo-

zu sanacyjnego wytrzeźwiała z

„konjunkturalnego“ oszołomienia.

Zgórą dwuletnie doświadczenia

oblały zimną wodą również prasę

pułkownikowską. Pp. Matuszew-

ski, Miedziński, Koc, Starzyński

i inni nie bawią się już w opty-

mistyczne horoskopy na łamach

„Gazety Polskiej”. Zanik beztro-

skiego optymizmu na całym fron-

cie...

Rzeczywistość bije zbyt wy-

raźnie w oczy. W dniu wczoraj-

szym weszliśmy w nowy rok

budżetowy. Deficyt 11 miesięcy

ubiegłego osiągnął około 160 mi-

ljonów, jeśli liczby za marzec

wyniosą chociażby połowę @ей-

cytu z lutego -— niedobór za cały

rok budżetowy 1931—1932 wy-

niesie 1/5 miljonów w liczbach

urzędowych. W rzeczywistości

jest znacznie wyższy dzięki róż-

nym operacjom kredytowym.
Budżet na rok 1932—1933 zo-

stał uchwalcny z deficytem ti

w wysokości, zgóry uznanej za

nieosiągalną po stronie wpływów.

Zapowiedzi pod tym względem są

więc jaknajbardziej niepomyślne.
Stan gospodarczy kraju ilu-

struje powszechne zubożenie, do-

chodzące w pewnych kołach nie-

mal do nędzy. Możnaby z dużą

dozą prawdorodobieństwa powie-

dzieć, że jedynie ludzie, pobiera-

iący wynagrodzenie z kas pań-

stwowych, mają zapewniony skro-

mny byt na najbliższe dni. Znacz-

ny, niebywały spadek zarobków

obserwuje się ostatniemi czasy —

nie mówiąc już o rolnictwie, prze-

myśle i handlu — w zawodach wy-

zwolonych. «Jest to także oznaką

stopniowego zaniku wszelkiego

ruchu, związanego z żywszem tem-

pem życia gospodarczego. Przesi-
lenie pogiębia się i wciąga w swój

niepowstrzymany wir coraz szer-
sze koła.

 

W takich warunkach odbyła

się w tych dniach, w obecności

P. Prezydenta, konferencja pre-

mjerów rządów pomajowych. W

konferencji wzięli udział pp. Bar-

„tel, Świtalski, Sławek i Prystor.

Konferencja -— rzecz prosta —
miała charakter poufny, ale nie

ulega wątpliwości, iż poświęcona

była między innemi sprawom go-

spodarczym P. Prystor wyraził,
jak informujc sanacyjna „Iskra“,
prośbę, ażeby konferencje takie
odbywały się częściej.

Zastanawiającym był fakt udzia-

łu w niej byłego parokrotnego

premjera, p. Bartla. Jakiś czas

prasa sanacyjna usiłowała ukryć,

i konferen.ja taka ma się odbyć,
ale przedewszystkiem to, że bę-

dzie w niej uczestniczył p. Bartel.
To też, gdy stało się to faktem,
rozeszły się dość nieprawdopo-

dobne pogłoski o możliwości po-
wrotu p. Bartla do rządu, przytem
w charakterze premjera. Nie bar-

dzo to jest prawdopodobne, ale

przecież dzić wszystko jest mo-

_ żliwe.
P. Bartel uchodził w swoim

czasie za mężaopatrznościowego.

Cieszył się nawet dużem uznaniem

DZIENNIK WILEŃSKI

STAN ROLNICTWA NIEMIECKIEGO.2 prasy.
Sanacyjne pojęcie państwa.

Na temat powyższy oraz „wy-
chowania państwowego pisze
prof. Rybarski w „Kurjerze Lwow-
skim“:

„Państwo sanacyjne nie może uzna-
wać żadnej opozycji. Ponieważ siłę swo-

ją czerpie nie z opinji publicznej, ponie-

waż nie buduje na wolnych przekona-

niach obywateli, lecz na przymusie, stara

się przez przymus wytępić przeciwne so-

bie przekonania i odebrać im wszelki

walor,

Przejawem tych tendencyj jest „wy-
chowanie państwowe”. W praktyce ten
termin nie oznacza bynajmniej tylko wy-
chowania młodzieży w duchu poszano-
wania instytucyj państwowych i przy-
wiązania do państwa, lecz to wychowa-
nie „państwowe” wyraża się w tem, by
z całego systemu wychowania młodzieży
zrobić narzędzie utrzymania się przy
władzy. Celem jego jest wpojenie w mło-
de pokolenie przekonania, że państwo
zawdzięcza swój byt grupie rządzącej i że
całe jego losy są związane z tą grupą. Że
przy tej sposobności fałszuje się historję,
że podkopuje się autorytet władzy przez
to, iż uważa się za jednoznaczne insty-
tucje państwowe z ich  chwilowymi
przedstawicielami, o to już nie troszczą
się przedstawiciele wychowania — „рай-
stwowego”.

A jaka jest ostateczna konsekwencja
takiego pojmowania państwa? Człowiek,
instytucja społeczna, to wszystko jest
czemś małem, a rząd jest jedyną istotną
wartością wielkością. Rząd może
wszystko robić, a zarazem rząd potrafi
wszystko zrobić. Niechaj mieszkańcy
państwa postępują tylko wedle wskazó-
wek rządu, niechaj czczą jego przedsta-
wicieli, niechaj poddadzą się ich kierow-
nictwu i kontroli, a wszystko będzie
dobrze.

Ta psychologia ma swoje głębokie
skutki w życiu gospodarczem i polityce
gospodarczej — warto poświęcić im tro-
chę uwagi”.

Й
Rząd... parlamentarny w Polsce,

Niewątpliwie najzabawniejsze
objašnienie ostatnich zmian w rzą-
dzie dała łódzka „Prawda“ (nr.
13), pisząc:
— „W ustroju parlamentarnym

wszelkie zmiany personalne w łonie ga-
binetu ministrów, podobnie jak każda
zmiana całego składu rządu, są zawsze
wyrazem pewnych przesunięć w łonie
większości parlamentarnej, na której o-
piera się rząd, względnie w składzie ko-
alicji stronnictw, tworzących większość.
My mamy rownież system parlamentarny
i rząd formalnie opiera się na większości,
jaką tworzy Bezpartyjny Blok Współpra-
cy z Rządem. Zatem ostatnia częściowa
rekonstrukcja gabinetu p. premjera Pry-
stora stanowi niewątpliwie zewnętrzny
wyraz prądów, jakie podczas ostatniej
sesji sejmowej zarysowały się w łonie
Bloku.

Praca nad budżetem w Sejmie nie
ujawniła w łonie Bloku żadnych rozbież-
nych ani sprzecznych poglądów. Pewne
różnice w poglądach zarysowały się do-
piero przy niektórych przedłożeniach
skarbowych, a pod koniec sesji przy
projektach ustaw socjalnych. Z tych roz-
dźwięków rząd wyciągnął konsekwencje,
których wyrazem jest obecna rekon-
strukcja gabinetu.

Projekty zarysowane przez zaintere-
sowane resorty, nie były wolne od uste-
rek i błędów, które niezawsze mogły być
ujawnione podczas dyskusji w łonie Rady
Ministrów. Skutkiem tego, gdy znalazły
się na porządku dziennym Sejmu, stawa-
ły się powodem rozbieżności poglądów
w łonie większości rządowej. Okazała się
więc potrzeba stworzenia autorytatywnej,
podresortowej instancji... Tem tłumaczy
się ustanowienie urzędu wicepremjera
dla spraw gospodarczych”.

Trudniej juź, niż to mianowanie
p. Zawadzkiego, przedstawia się i
utyka objaśnienie w tensam spo-
sób usunięcia p. Janty-Połczyń-
skiego z ministerstwa rolnictwa, a
w sprawie zniesienia miinisterstwa
robót publicznych pismo łódzkie
narzeka płaczliwie:

— „Byłoby bardzo źle, gdyby likwi-
dację tej epoki pojmować należało w ten
sposób, że skoro skarb niema funduszów
na prowadzenie robót publicznych, a na-
dzieje na uzyskanie kredytów zagranicz-
nych na ten cel również stały się niere-
alne, to nie trzeba nam także ministra
robót publicznych i wystarczy, jeżeli re-
sortu tego doglądać będzie w wolnych
chwilach minister kolei żelaznych. Ozna-
czałoby to bowiem rezygnację i wyrze-
czenie się wszelkiej inicjatywy w tej
dziedzinie. Sądzimy, że w Polsce, w Pol-
sce dzisiejszej, minister robót publicz-
nych ma przed sobą wręcz olbrzymiej
doniosłości zagadnienia, że ma do roz-
wiązania zagadnienia o  niesłychanem
znaczeniu dla teraźniejszości i przy-
szłości”.

Okazuje się zatem, że ostatnie
zmiany w rządzie są wynikiem po-
iączenia polityki... systemu parla-
mentarnego w pomajowem wyda-
niu z polityką... pustej kieszeni.

Kwasy w rodzinie sanacyjnej.

„Naprzód” opowiada o zabaw-

nem zdarzeniu literackiem w War-
iManowicie niejaki p.szawie...

Prędski, sanator, napisał  „po-

wieść” pt. „Alkohol'. Podobno

miały w niej być delikatne aluzje
do pewnych głośnych w erze sa-

nacji wydarzeń. Wpbec tego w 24

godzin po opuszczeniu prasy po-
wieść została skonfiskowana ze
względu na moralność publiczną.

W 2 tygodnie jednak powieść:
zwolniono od konfiskaty.

„I teraz — pisze „Naprzód” — hi-
storja przybiera zgoła nieoczekiwany
obrót. Referent literacki wielkiego dzien*
nika, subwencjonowanego przez sanację,

pisze omal że entuzjastyczny artykuł o
nowej książce, podnosząc talent autora:

Artykuł wraz z gotową kliszą aprobowa-
my przez naczelnego redaktora pisma,
idzie do druku i jest gotowy do zamiesz-
czenia w numerze z przeznaczeniem na
już wyznaczone miejsce, gdy w tem zja-

wia się jedna z figur pracujących w du-

żym gmachu redakcyjnym i zakłada veto

przeciw omówieniu tej książki, z akcen-

tem na... zależność wydawnictwa od

czynników, spokrewnionych z  policią,
cenzurą etc...

Artykuł w ostatniej chwili zostaje

cofnięty, a jego autor dowiaduje się, iż z

tą chwilą jest „niebłagonadiożny”. Rów-

nocześnie wydawca tygodnika literackie-

go zostaje spowodowany do usunięcia z

już złóżonego numeru artykułu, napisa”

nego przez naczelnego redaktora tego
pisma o — wpływie cenzury na twór-

czość literacką, w związku z powyższą

konfiskatą i nawiązaniu do dawnej po-

wziętej uchwały związku: zav li-

teratów. Artykuł ten zostaje wyrzucony

z numeru bez wiedzy autora, który jest

zarazem naczelnym redaktorem tygodni-
ka, a nawiasem mówiąc, jednym z najwy-

bitniejszych poetów współczesnych, lau-

reatem, znanym zagranicą, a wkrujueks-

ponowanym „piłsudczykiem”.

Nie trzeba wielkiej domyślności,
by stwierdzić, o jakie tu pisma i o

jakich redaktorów chodzi!... Naj-
ciekawszem zaś jest to, że rzecz

cała rozgrywa się w dobranem to-
warzystwie sanacyjnem.

Ucieczka od życia.
T

W związku z epidemją samo-
bójstw, szerzących się na tle obec-
nego kryzysu gospod., zamiesz-
cza p. Iza Moszczeńska na łamach
„Kurjera Warszawskiego” bardzo
trafnie ujęte uwagi.

„Na nic się nie zdadzą gołosłowne
wezwania, aby trwać i przetrwać. Со-
dzienne fakty wskazują, że nie wszyscy
przetrwać mogą. Nietylko. dla tego, że
większość tych życiowych dezerterów nie
ma o czem przetrwać, ale i dlatego tak-
że, że daremnie pytają, jak długo, poco i
naco trwać im kazano”.

Dałej stwierdza autorka, że
„wszelka panika wybucha zawsze
tylko wśród bezsilnych: i - bez-
czynnych”.

„Stwierdzono, że podczas burzy mor-
skiej, grożącej rozbiciem słatku, szerzy
się ona przedewszystkiem wśród pasaże-
rów pod pokładem; nie ogarnia maryna-
rży i załogi Nietylko dlatego, że trwać
na posterunku jest ich  zaprzysięžonym
obowiązkiem; człowiek oszalały,ze stra-
chu, gotów jest zapomnieć o:swych przy-
sięgach. To, co go utrzymuje przy świa-
domości, co mu pozwala opanować trwo-
gę, to są te czynności, jakie z najwyż-
szem wytężeniem i skupioną uwagą speł-
niać musi, których cel rozumie, w któ-
rych skuteczność wierzy.

Ludzie pod pokładem czekają tylko,
co się z nimi stanie, kiedy się to skończy
i jak się skończy. Ci, co okręt prowadzą
i obsługują, muszą wciąż. czuwać, zabie-
gać, śledzić każdy ruch okrętu, badać
stan maszyn — nie mają czasu bać się o
siebie”.

Przechodząc od.przenośni toną-
cego okrętu do naszej dzisiejszej
rzeczywistości, zapytuje autorka:

„Czy ofiarom obecnego kryzysu po-
wiedziano, co mają robić, aby przetrwać?
Czy wiedzą, jaką drogą, do jakiego celu
plyna po tych skłębionych -bałwanach,

tóre już tylu pochłonęły.i wszystkim za-
tonięciem grożą? Czy w mgle i ciem-
ności, wśród coraz bardziej nieprzenik-
nionej gmatwaniny niespodzianek i za-
gadek ukazano im jakiś jaśniejszy cel,
jakąś metę, do której wspólnym  wysil-
kiem zmierzać należy, a dotrzeć można ?
Nie a nic. Wiedzą one tylko, że „muszą
być ofiary' — 1 kaźdy czuje się predesty-
nowany na ewentualną ofiarę. Może on,
może kto inny, może dziś, może jutro do-
= utonie. A p aiz dożyje, zo-
aczy, gdzie nasfalazaniesie".

Bierność i  niešwiadomošč
wśród szerokiego ogółu, bezplano-
wość steru, oto — zdaniem autor-
ki — istotne przyczyny panicznej
ucieczki od życia.

Powieikanocne refleksje.

Feljetonisia „Kurjera Lwow-
skiego'* tak sobie wesoło .gwarzy
na temat ubiegłych świąt:

„Człowiek rad ucieka od szarej rze-
czywistości dzisiejszej i cofa się w lepszą
przeszłość. Dlatego bardzo zawsze chęt-
nie czytuję w dziennikach” świątecznych
opisy „święconych” w dawnej Polsce, jak
to ongiś jadano u Radziwiłła czy Sapiehy
ijakie żołądki mieli nasi przodkowie.

Taki przodek żakąsił sobie dwuna-
stoma łokciami święconej kiełbasy, zjadł
całego jelenia ze złoconemi:rogami a na-
dzianego dwunastoma zającami,papaoyii
szynką dzika, zapił to wszystko kilkoma
garncami miodu i węgrzyna, na deser
spałaszował jeszcze święconą babę, a po-
tem takie ci holubce krzesał podkutymi
butami, aż skry leciały z podłogi i z oczu
nadobnych białogłów.

Bodaj ci przodkowie! A dziś co?
Przyjechało sobie do Radziwiłła paru
bebeków z Warszawy, zjadło po plaster-
ku kiełbasy, zachowanej jeszcze z cza-
sów wyborczych i po kawałeczku indy-
ka, popito naparstkiem wina i... dostało
niestrawności! Ha Niemasž już męstwa
w tej rzeczypospolitej sanacyjnej, jak by
powiedział Zagłoba”.

EIYiRST INNEOTSZOOTOWARY

lewicy socjalistycznej i chłopskiej

i dość zręcznie umiał prowadzić

grę, w której społeczny radyka-

lizm w Polsce oddawał mu się na

usługi. Stopniowo to zaufanie ma-

lało, aż wreszcie stracił je zarówno

w kołach kierowniczych sanacji,

jak i na lewicy. W czasie procesu

brzeskiego zdzyskał część zauła-

nia lewicy. Okazuje się teraz, że

ma go jeszcze sporo w obozie rzą-

dowym. Rzecz jasna, iż dziś nie

dałyby się powtórzyć kombinacje

z lat 1929--1930, chociażby dla-

tego, ponieważ grupy lewicowe

utraciły dużo ze swego znaczenia.

Ale p. Bartel ma w swej prze-

szłości też wielkie minusy dla sa-

nacji. On jest w znacznej mierze

odpowiedzialny za obecną sytuację
finansową państwa. ' Jeśli sam nie

był inicjatorem, to w każdym-razie

bardzo ulegtym wykonawcą 'haśeł

radosnej twotczości, wielkich bu-
dżetów i pozabudżetowych: wy-

datków. Obecnie szkodliwość ich

stała się widoczną dla wszystkich

wPolsce. "Powrót p. Bartla do

władzy nie byłby zapewne widzia-
ny dobrze nawet wkołach sana-
cyjnych.

Z punktu widzenia społeczeń-
* stwa i dla jasności sytuacji byłoby
też lepiej, ażeby czysta linja obec-

nych rządów była zachowana na-

dal, aż do końca.

W obecnej chwili w Niemczech
dyskusje ia temat kryzysu rolnego
zeszły na drugi plan. Nie znaczy
to; by'sprawa straciła swe znacze-
nie'w-ramach ogólnego yo
gospodarczego niemieckiego. Prze-
ciwnie, rolnictwo odgrywa w Niem
czech dużą rolę w życiu ekonomicz
nem kraju. Prof. Kurt Ritter w „La
Revue Economique Internat." daje
obraz sytuacji. w: rolnictwie nie-

mieckiem. Według ostatniego spi-

su dokonanego w 1925 r., pisze
prof. Ritter, w rolnictwie było za-
trudnionych 9,8 milj. osób, czyli
30 proc. pracującej ludności. Ale
jeżeli pragniemy poznać istotną
doniosłość rolnictwa w chwili
obecnej, pisze autor, to musimy
wziąć pod uwagę, że wielka liczba
bezrobotnych zawiera tylko skro-
mny odsetek pracowników rolnych
(śród ogólnej liczby jeszcze. zatrud
nionych. 36. proc.. prącuje-. w: rol-
nictwie). Zresztą Niemcy nie są
krajem przeważnie przemysłowym,
jest to kraj pół-przemysłowy, pół-
rolniczy. Kryzys objął przede-
wszystkiem wielką własność na
wsi ie, z biegiem czasu jednak
dotarł do zachodu i dotknął nawet
małe gospodarstwa: włościańskie.
Kryzys dzisiejszy niemieckiego
rolnictwa: charakteryzują dwa ry-
sy znamienne: obniżenie skali ży-
cia: z jednej strony i wzrost zadłu-
żenia z drugiej strony.

Co do zadłużenia, to już w 1929
roku stwierdzono zatrzymanie się
tego procesu, zwłaszcza na wscho-
dzie Rzeszy, głównie z powodu
zbyt wielkiego obciążenia mająt-
ków: (pożyczki zagraniczne!) to też
majątki! nie stanowiły gwarancji
wystarczającej dla nowych poży-
czek. Były częste wypadki,że dłu-
gi przerastały wartość objektu za-
stąwionego r wierzyciele nie otrzy-
mywali należności, niekiedy nawet
mając 2 ieczenie na pierw-
szem miejscu hipoteki. Trzeba też
pamiętać, że wartość ziemi po
wojnie znacznie spadła. Na zacho-
dzie Niemiecsytuacja w.rolnictwie
wyła znacznie lepsza. Prócz ko-
rzystniejszej ceny zboża, były tu
buraki cukrowe i produkty ogrod-
nicze, które odgrywały dużą rolę
w gospodarce wiejskiej, lecz od
1927 sytuacja się pogorszyła.

Polepszenie techniki rolniczej
zwłaszcza.w krajach zamorskich
tak rozwinęło produkcję, że dzisiaj
na głowę mieszkańca przypada da-
leko więcej produktów rolnych
niż przed wojną. Po Anglji Niemcy
zajmują drugie miejsce jako kraj
importujący produkty rolnicze.

ing sowiecki spowodował
spadek ceny żyta, które jest głów-
mym produktem wschodnich Nie-
miec. To też żyta zaczęto używać
jako karmu dla trzody chlewnej.
W latach 1914 — 23 rolnictwo

niem. ograniczyło znacznie swą

produkcję. Gdy na jesieni 1923 r.
pieniądz się ustabilizował, cały
wysiłek był skierowany do jednego
celu: podnieść produkcję do pozio-
mu przedwojennego a nawet prze-
kroczyć ten poziom. Pragnęli też
rolnicy poprawić bilans handlowy,

ograniczając do minimum import

produktów roiniczych. Jaki był po-
żytek tej polityki ze stanowiska
ekonomicznego — nad tem nie za-
stanawiano się. Nie brano też pod

uwagę problemu jakości, który stał
się przedmiotem poważnych stu-
djów w krajach eksportujących do
Europy. Zaledwie w 1929 r. za-
gadnienie jakości zaczęło intere-
sować rolników niemieckich. Jed-
nocześnie zaczęto stosować śro-
dek, który uważano za zupełnie
bezpieczny —- to kredyty. Przed
wojną rolnictwo Rzeszy było ob-
ciążone długiem 13 miljardów ma-
rek i;procenty od tej sumy wyno-
siły 550 miljonów — wszystko to
spadło w czasie inflacji.

Pamiętać jednak należy, że w
1923 r. większość zbiorów była
sprzedana za pieniądze zdewaluo-
wane i OE wiosną 1924 r. rol-
nicy odczuli brak kapitału. Ale,
jak wiadomo, kasy oficjalne;na-
gromadziły duże zapasy gotówki i
nie trudnoo było o kredyty na cele
rolnicze. Są to właśnie te kredyty,
które. zapoczątkowały „okres nie-
szczęść w: rolnictwie. Powstawały
wciąż nowe zadłużenia, które w
1926 r. wynosiły około 9 miljar-
dów mk., a w 1929 r. już 11,4 mil-
jard. Oprocentowanie tych poży-
czek było dużowiększeniż przed
wojną. Dzisiaj rolnictwo niemiec-
kie powinno, zapłacić 928 milj. mk.
procentów. Są to krótkoterminowe
pożyczki, które ostatniemi czasy
dało się częsciowo zamienić na
długoterminowe: 65 proc. długoter-
minowych i 35 proc. krótkotermi-
nowych. Jednak ciężar odsetek
jest wciąż wielki.
W jakim stopniu objawy obec-

nego kryzysu są natury struktu-
ralnej, a w jakim — konjunktural-
nej trudno powiedzieć, bo nie mo-
żemy jasno rozróżnić. tych dwóch
przyczyn w dzisiejszem  przesile-
niu gospodarczem šwiatowem,
Jedno można śmiało zalecić: pro-
dukować jaknajtaniej. W Niem-
czech jak i w innych krajach brak-
ło idei. kierowniczej w polityce
agrarnej. Zresztą w: żadnym. kraju
ekonomia polityczna nie poświęca-
ła tyle uwagi produkcji rolniczej
co produkcji przemysłowej. Lepsza
przyszłość rolnictwa zależy nie ty-
le od zdolności jednostek co od po-
„Etyki ekonomicznej kraju. Niemcy
nie mogą stosować. polityki libe-
ralizmu ekonomicznego dopóki
jej nie stosują inne kraje, a pro-
tekcjonizm stał się w obecnej chwi
li koniecznością.

Leon Perkowski.

Północna lzba Rolnicza.
(Artykui dyskusyjny).

Obecne . trudności finansowe
Wileńskiego Towarzystwa Organi-
zacji i Kółek Rolniczych nasunęły

of. .Staniewiczowi myśl wydzie-
enia naszego Towarzystwa z Cen-
tralnego Towarzystwa w Warsza-
wie w Samodzielną organizację w
teraźniejszym charakterze, opiera-
jąc ją o rolników samych'i na ich
dobrowolnych świadczeniach.

Oparcie takie byłoby zawodne
i w obecnych warunkach nie dało-

'«by'pożądanych rezultatów.
„Dzisiejszy:stan materjalny, psy-

chiczny'i wreszcie poziom kultu-
ralny większości naszych.rolników
nie zdaje się tem sprzyjać.

Stworzenie jednak samodziel-
nej organizacji rolników dla pół-
nocno-wschodniej połaci kraju ze
wszechmiar jest wskazane.

Za tem przemawiają warunki
przyrodzone, gospodarcze, kultu-
ralne, cywilizacyjne i finansowe,
tak odmienne od reszty kraju.
Zresztą to taki ogrom obszaru i in-
teresów,.że.na ; podporządkowaną
jednostkę nie nadajesię, i jako ta-
ka nie może być. z należytym skut-
kiem dla rolnictwa tutejszegoi
rolników prowadzoną.

„Rozwiązanie tej sprawy _wi-
działbym w stworzeniu Izby Rol-
niczej, która objęłaby obydwa
województwa północne: Wileńskie
i Nowogródzkie iprzyległe powia-
ty województw Białostockiego i

Poleskiego o charakterze do po-
przednich województw ZZ.

loł-jak np. powiaty Grodzieński,
kowyski, Białostocki i północne

owiaty „Polesia. Byłby to
pleks rolniczo, cywilizacyjnie,

kulturalnie i finansowo zbliżony
do siebie, zarazem wystarczający
dla stworzenia 'samodzielnej silnej
organizacji zawodowej.

Zapewne stworzenie Izby Rol-
niczej pociągnie za sobą nowe o-
podatkowanie. .W| dzisiejszych
warunkach będzie to rzeczą nie
popularną, podniesie się hałas, za-
pewne. Jeżeli jednak zważymy,
że dzisiejsze subwencje czy to
rządowe, czy samorządowe, 0 któ-

re tak stery rolnicze zabiegają,
pochodzą wszak z podatków, to
pogodzić się z tem będzie - nam
łatwiej.

Musimy tylko sobie uprzytom-
nić taką prostą rzecz, że ani mi-

wi PR s as rolnictwa,

względnie wojewoda czy starosta

Sw «własnej« kieszeni  sub-

wencji nie dadzą. Dziwne dopraw-
dy wytworzyło się u nas pojmo-
wanie rzeczy. d rządu dub sa-
morządu wziąć — to jakby darmo,
jakby społeczeństwo  opłacając
podatki i naąpełniające kasy. rządo-
we, a rząd z nich wydatkujący —
to-całkiem co innego.

Mogą być tylko przesunięcia
sum z jednego województwa czy
powiatu na drugie, z jednej dzie-
„dziny i gaięzi gospodarczej na

śą.
Nieracjonalnego wydatkowania

nie biorę tu.pod uwagę.
Dziś jednak te przesunięcia co-

raz trudniejsze wobec powszech-
nego zubożenia.

Dawniej, żeby płacić podatki
trzeba było-drobnemu $ arzo-
wi sprzedać trochę drobiu i nabia-
łu;-przy obecnej; taniźnie:produk-
«tów «wiejskach« trzeba: «sprzedać
krowę.

Jednym z dokuczliwszych po-
datków dla wieśniaka to tak zwa-
ny podatek wyrównawczy gminny.
Przedewszystkiem naprzód jest on
niewiadomy, więc wzięty w kal-
kulację gospodarczą być nie może,
a następnie bywa dość. znaczny,
gdyż dochodzi niekiedy do dwóch
i pół złotych z hektara. Trzeba
więc wydatka gminne, oparte o ten
„podatek, ograniczyć i.unormować
i tem ułatwić płacenie świadczenia
na rzecz izby Rolniczej.

Izba Rolnicza nie będzie u nas
-nowością, mamy. wszak Izby-Rol-
nicze: pomorską,. śląską, wielko-
„polską i od roku próbnie lzbę
«warszawską. Trzeba tylko: urzą-
dzenie Izby 1 program prac dopa-
sować do naszych warunków.

Z. Izby. naszej , Przemysłowo-
Handłowej należy zabrać . dział
rolny, tembardziej, że ontam sła-
bo stosunkowo :funkcjonuje, żeby
«waten sposób Izba Rolnicza objęła
i produkcję i zbyt. Oparta zaś Izba
a stały: dochóa byłaby instytucją
strwałą, « Zakres> działalności Izby
winien być unormowany w stosun-
ku do potrzeb 1możności. Oparta
zaś Izba o własne dochody byłaby
wolną od zbędnej zależności i for-
malistyki, no i.nie miałaby insty-
tucja zawodowa rolników charak-

| teru «corocznego żebraka.o  sub-
wencje.

Przedewszystkiem jednak „nie
, powinna* naśladować. naszej Izby
»Przemysłowo:Handlowej, w której
<brak.-100zł..dlą-pracownika, a są

- wysoka, no 1 nie bacząc naturalnie

„jeno. ludzie, ich. duch i ich wartość

W tych dniach

wkinie N
„HELIOS

EEI SANT ORKA S
SZKICE I OBRAZKI.

йART, |
Proszę łaskawie się nie irytować. |

Trudnoli...
Niesłychana sensacja

grobowca okazaia się fikcją.

Wielki książę został odkryty, ale... |

po mozolnem poszukiwaniu w umysłach

zespołu redakcyjnego.

A ludziska poczuli miły dreszczyk

niepowszedniości na swoich grzbietach,

Wilenko_ocknęło się na chwilę — by, po |

przeczytaniu niniejszych szkiców... zapaść !

znów w letarg...
Tak dzieje się zawsze. |

Na prima aprilis intryguje się ludzi

w sposób niewinny, lub żartobliwy...

I tak:
Prokurent podpisuje nazwiskiem swe-

go szefa weksel na 1000 złotych, zięć

kupuje teściowej bukiet kwiatów... z bi-

bułki, żona uśmiecha się do męża, a miła

dzieciną tłucze kosztowną farfurkę... dla

żartu.

Uśmiechy, prezenta, podpisy... to
fikcja i nie należy tego brać za złe ni-
komu.

Choć ludzie nie lubią, by z nich żar-

towano... nie lubią nawet wogóle żartów
i, uśmiechu...

Ale tradycia tradycją...
Spotyka mnie dzisiaj jeden stary zna-

jemy, ma na ustach radosny uśmiech i po”

wiada:
— Wiesz, mam syna!

Jestem ostrożny, bo to pierwszy
kwietnia i wybucham śmiechem:

— A to świetny kawał... rozumiem...

prima aprilis... No, może mi powiesz, kto
jest jego ojcem?

Człowiek ten obraził się na mnie

śmiertelnie i przyszle mi zapewne sekun-

dantów...

No, trudnol...
Przychodzili dziś do redakcji ludzie

z pretensjami...

O co? О kawał, na którym jakiś

głupi bubek się nie poznał.

W kronice zamieszczono wzmiankę

o ulgach podatkowych, które można wy”
jednač za pomocą Sekretarjatu BBWR.

Ludzie tam telefonowali z prośbą
o informację, na co im jakiś matokultu-

ralny bubek odpowiadał — wymysłami.
Fe! fel drogi panie!... |
Animozje polityczne swoją droga

ale żart jest żartem i gniewać się zań
nie wypada... Tv źlę świadczy o panu...

I mnie dziś zrobiono kawał, a ja 516

nie obraziłem.
Powiedziano mi, że ciotka mi umarła

i majątek zapisała... Uradowałem się #
„tego- wielce -(ż, majątku, _a-nie-z ciotki):
no i okazało się, że to tylko żart.

W. każdym razie mam trochę tremy'"
Czy też kasa redakcyjna nie wypłata mi
jakiego kawału.. i nie wypłaci mi gažy

odnalezienia

No, ale to byłby już jeden z takich
kawałów, które ranią boleśnie.

M. Junosza.

   
    

  

   

0d Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom miejscowym którzy za-
legają z opłatą prenumeraty

„Dziennika Wileńskiego" .będzie-
my zmuszeni bezwzględnie

wstrzymaćprzesyłanie pisma |

krocie na budowę własnego gma”
chu, bez którego można, łacno
obchodzić się 3

Przedewszystkiem Izba Rolni“
cza winna dbać o rolnictwo i rol
ników, t, j. o to dla czego jest stwo”
rzoną, a dopiero potem o swe wy”
gody 1 komfort, czyli inaczej mó”
wiąc, nie robić tak, jak my do tel
pory kle czynimy. Niech nó
ten raz będzie tabaka dla nosa
niech Izba będzie dla. rolników:
a nie rolnicy dla Izby.

Jestem przekonany, iż tą droga
idąc, Izba prędko znajdzie uznani
śród rolników. Żeby temu dorów?
nać, trzeba dobrać w niej ludzi
odpowiednich do pracy, znających
kraj i rolnictwo, a przedewszyst*
kiem ludz! fachowych i doświad”
czonych, ludzi pracy i zamiłowa”
nia do niej. Trzeba przy personal
nej budowie, Izby uchronić ją od
zarazy zwanej „protekcją”, be?
względu na lo czy to będzie pa
tyjna protekcja, czy rodzinna:
przyjacielska, jaśniewielmożna lub

na rangi wojskowe. 2
Następnie trzeba uchronić jej

personel od t. zw. „zasłużonych”:
t dajcie emeryturę zasłużoną.
Toiessbó czynu, a nie dekoracji

i wygodnictwa, chociażby i zasłu-
żonego. Ludzi odpowiednich, 0
jakich mówię, nie zabraknie w
Polsce.

Jestem pizekonany, że. odpo
wiednio zorganizowana. Izba Ко!-
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i co do. pracowników, naprzekór
kryzysowi, dużo pomoże naszemu
rolnictwu i rolnikom. Główny na-
cisk przy budowie Izby kładłbym
jednak na skład rewp bo
nie ściany, stoły ivbiurka, ani też
statuty i regujaminy tworzą. rzecz

  

    

   

    

prawdziwa.
Tu rzucam tylko myśl o Izbić

Rolniczej w. nadziei, iż i inni za”
biorą. głos w tej sprawie. Qmówie”
nie szczegółowe sprawy zostawiańi
do innego razu: '

Dr.J.Pawłowski.
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"zynach Wileńskiej

KRONIKA. |
Nie będzie zniżki taryfy elektrycznej.
Na skulek podjętej ostatnio

akcji przeciwko zbyt wygórowa-
e cenom za prąd elektryczny,
agistrat, jak wiadomo, zarządził

przed kilku tygodniami przepro-
wadzenie 1ewizji dotychczasowej
taryfy i na podstawie ponownie
przeprowadzonych kalkulacyj no-
sił się z zamiarem ewentualnego
obniżenia cen. W. tym celu wyło-
niono nawei specjalną komisję.
Obecnie, nie przesądzając faktów,

Z MIASTA.

— Z herbaciarni dla inteligen-

cji. Frekwencja w herbaciarni
wzrasta z dnia na dzień.

Odczuwa się brak szachów, о-
raz pism tygodniowych. Ktoby
mógł ofiarować szachy lub warca-
by, zechce iaskawie skomuniko-
wać się z kierownictwem herba-
ciarni. . Również uprasza się o za-
ofiarowanie przeczytanych tygo-
dnikówimiesięczników.
— Arbon bezrobotnym w

„Dniu Bezrobotnych". Dyrekcja
Towarzystwa Miejskich i Między-
miastowych Komunikacyj Autobu-
sowych (Arbon) w Wilnie zadekla-

rowała na rzecz bezrobotnych 5
procent od obrotu w niedzielę
dnia 3 kwietnia, jako w dniu po-
święconym specjalnie pomocy bez-
robotnym. Arbon, jak wiadomo,
już raz. w dniu otwarcia ruchu о-
fiarował połowę dochodu tego dnia
również na rzecz bezrobotnych
i wpłacił wowczas dwa tysiące
dwieście kilkadziesiąt złotych do
Wojewódzk. Komitetu do spraw
bezrobocia.
—Kinematograty — bezrobot-

nym, Właściciele wileńskich kine-
matografów ofiarowali na rzecz
bezrobotnych trzy procent od ca-
lodziennego obrotu kasowego w
niedzielę dnia 3 kwietnia, t.j. w
dniu, w którym całe Wilno zjedno-
czy się w akcji pomocy bez-
robotnym.

SPRAWY SANITARNE.

— WiosennaInptrecia domėw
i podwėrzy. Przed kilku dniami
miejskie komisje sanitarne rozpo-
częły wiosenną lustrację domów,
podwórzy i studzien. W wypadku
stwierdzenia antysanitarnych wa-
runków sporządzane są protokuły
oraz nakazy usunięcia braków. (a)
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— izba Skarbowa w Wiinie

komunikuje pam w. związkuz no-
tatką naszą o zaginięciu sacha-

rymy, przechowywanej w maga-
Izby Skarbo-

wej.
Pochodząca z przemytu sa-

charyna przesyła się od r. 1928
do Ūrzędu Skarbowego Akcyz i
Monopolów Państw. w Wilnie,
który magazynuje ją w specjal-
nej składnicy, mieszczącej się w
gmachu lzby Skarbowej. Ujawnio-
ny przez władze skarbowe brak
tej sacharyny wynosi 410 klg.,
zaś wartośc jej, według cen
sprzędażnyęh skarbowych, stano-
wi 7359 zł, a nie kilkadziesiąt
tysięcy, jak o tem głosi notatka.
Czy brak ten powstał na skutek
złej woli magazyniera, czy też
złożyły się na niego ubytki nor-

malne, powstające z powodu wy-
sychania i oksydowania się sa-
charyny lub też rozpylania się

przy kilkakrotnem przenoszeniu
jej z jednej składnicy do drugiej,
a także przy wydawaniu, ustali
dopiero szczegółowe dochodze-
nie, które obecnie przeprowadza

się, tak przez władze skarbowe
jak i przez sędziego śledczego.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Zlikwidowanie stacji miej-

skiej przy ul. Wiwulskiego, Dy-
rekcja Kolei Państwowych w Wil-
nie komunikuje:

Z dniem 1 kwietnia została
zamknięta Stacja Miejska w Wil-

nie, Od powyższego terminu Sta-
cja Miejska zaprzestała przyjmo-
wania towarów do przewozu ko-
leją i przystąpiła do zlikwidowania
Przesyłek jej klientów, pozostają-
cych na przechowaniu w maga-
'zynach.

 

można powiedzieć, że Magistrat
żadnych ulg nie poczyni na skutek
katastrofalnego stanu finansów
miejskich, Zmniejszenie zaś taryfy
elektrycznej sytuację finansową
miasta jeszcze bardziejby powi-

„kłało. Czy jednak z faktem tym
pogodzą się rozgoryczeni abonenci
elektrowni miejskiej i nie zechcą
proklamować ogólnego strajku —
trudno przewidzieć. (a)

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zmiana regulaminu po-

mocy Żywnościowej Bratniej
Pomocy. Bratnia Pomoc Pol.
Młodz. Akadem. (I S$. B. podaje
do wiadomości, że na posiedze-
niu Zarządu Stowarzyszenia w
dn. 1 kwietnia r. b. został zmie-
niony $ 3 regulaminu pomoc
żywnościowej (obiadów ulgowych),
którego brzmienie ustalono jak
następuje: „Dopłata za obiady
jest dwojakiego rodzaju: obiady
ulgowe |-ej kat.—Stowarzyszenie
dopłaca 50 proc. do ceny każde-
go obiadu, członek korzystający
z ulgi resztę; obiady ulgowe ll-ej
kat.—Stowarzyszenie — 75 proc.,
członek — resztę". Wobec tego
korzystający z obiadów ulgowych
I-ej kat. doplacają do każdego
obiadu 30 gr., II ej kat. 15 gr.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Łarząd Koła Wileńskiego

Związku Oficerów Rezerwy
przypomina wszystkim swym
członkom o obowiązku przybycia
na walne zgromadzenie Koła,
które się odbędzie w niedzielę
dnia 3 kwietnia r. b. o godz. 11
min. 30 w lokalu własnym ul.
Wileńska 33.

Porządek dzienny, tudzież
sprawozdanie z działalności Koła
za rok 193132 podamy do wia-
domości w komunikacie Nr. 10
rozesłanym do wszystkich człon-
ków Koła.
— Nowy związek przyłączył

się do Centrali Chrz. Zw. Zaw.
Ostre starcia, panujące od kilku
dni wśród kierowników sanacyj-
nych Gospodarczych Związków
Zawodowych, spowodowały maso-
we wystąpienie członków z po-
szczególnych związków.

Przedwczoraj członkowie Go-
spodarczego Związku Zawodewe-
śo Malarzy wszyscy wystąpili ze
wspomnianego związku, a zorga-
nizowali się w Chrześcijańskim
Związku Zawodowym Malarzy,
który został wciągnięty w skład
Centrali Chrześcijańskich Związ-
ków Zawodowych.

Wczoraj odbyło się zebranie
organizacyjne nowopowstałego
związku, na którem wybrano nowy
zarząd w składżie następującym:
pp. Wiincenty Kanecki, Lebiedziń-
ski, Jakób Downarowicz, Jan
Moszko i Paweł Sawicki. (s)
— Walne zgromadzenie szew-

ców. Wczoraj o godz. 4 popoł.
odbyło się w lokalu przy ul. Domi-
nikańskiej 4 walne zgromadzenie
członków Chrześcijańskiego Związ
ku Zawodowego Szewców.
Obradom pizewodniczył p. Piotr

Piętko. Na wstępie omawiano
rprawę cennika, poczem wybrano
komisję cenuikową, która ma za
zadanie ureguiowanie cennika z r.
1930. W dalszym «ciągu postano-
wiono cennik z r. 1930 obniżyć
o 35 proc. Obniżka ta nastąpiła
skutkiem polanienia kosztów u-
trzymania i cen skóry. Następnie
postanowiono obniżony cennik wy-
słać do Związku Kupców Obuwia
do zaakceptowania.

W. końcu postanowiono zwołać
następne ogólne zebranie w po-
niedziałek 4 kwietnia 1932 r. Na
zebraniu tem komisja cennikowa
poinformuje ogół szewców o za-
łatwieniu sprawy cennika. (s)

  

DZIENNIK, WILERSKI..
— Święcone w Związku S. M.

P. W dniu 30 ub. m. odbyło się
w lokalu przy ul. Metropolitalnej 1
święcone druhen i druhów Stowa-
rzyszeń Młodzieży: Polskie zrżeszo
nych w Związku S. M. P.

Z terenu miasta Wilna przybyło
przeszło 400 młodzieży męskiej i
żeńskiiej.

Święcone odbyło się w obecno-
ści władz Związku Stowarzyszeń
Młodzieży Polskiej, przedstawicieli
patronatów poszczególnych stowa-
rzyszeń; przedstawicieli ducho-
wieństwa: ks. ks. Romejki i Ko-
walczyka.

Na wstępie prezes Związku

S. M. P. ks. Maciejowski wygłosił

przemówienie, w którem podkreś-
lił znaczenie święconego.

Po przemówieniu ks. Maciejow

skiego zebrani podzielili się świę-
conem jajkiem.

Następnie druhowie i druhny z
poszczególnych drużyn wykonali
szereg produkcyj wokalno - mu-
zycznych. (s)

ODCZYTY.

— Studjum Akcji Katolickiej
wznawia cykl odczytów niedziel-

nych w sali Sniadeckich U. S.B.
za tydzień z dniem 10 kwietnia
referątem p. prof. Marjana Masso-
niusa p. t. „Encykliki Papieskie
o Wychowaniu“.

ZABAWY.

— Dancing towarzyski Mło-
dzieży Wszechpolskiej. Dziś w lo-
kalu własnym przy ul. Orzeszko-
wej 11 organizują wszechpolacy
dancing towarzyski, na który za-
praszają seniorów, członków i
sympatyków.

Zaproszenia. można otrzymać

jeszcze dziś w sekretarjacie.
Zabawa zapowiada się świetnie,

a gospodarze szykują szereg mi-
łych niespodzianek.
— Sobótka w Ognisku Aka-

demickiem. W dniu dzisiejszym

w Salonach Ogniska Akademic-
kiego (ul. Wielka 24) odbędzie
się zabawa taneczna. Do. tańca

przygrywać będzie doborowe trio
akademickie. Bufet na miejscu

obficie zaopatrzóny. Początek o
godz. 2l-ej. Wejście tylko za
okazaniem legitymacji lub karty
wstępu.

Nowe karty wstępu wydawane
będą dziś w godz. 19—21.

— Dancing towarzyski od-
będzie się w dniu 2 kwietnia r.

b. o godzinie 23ej w «cukierni

Sztralla (ul. Mickiewicza 22) sta-

raniem Zarządu Centrali Opiek

Rodzicielskich Srednich Zakładów
Naukowych w Wilnie, dochód z

którego przeznacza się na kolonje

letnie dla chorych i niezamoż-
nych uczni. Wstęp 2 zł., akade-
micki1 zł. "Bufet na miejscu,
obficie zaopatrzony.

SPRAWY ŻYDOWSKIE

—Badanie sytuacjiekonomicz-

nej żydów w Wileńszczyźnie, Do
Wilna przybył radca Instytutu Ba-
dania  Syluacji _ Ekonomicznej
Mniejszości Narodowych p. Świe-

chowski, który. ma za zadanie

zbadanie syluacji ekonomiczno-

gospodarczej żydów w  Wileń-

szczyźnie, Radca Świechowskiod-
był dłuższą konferencję z przed-

stawicielami żydowskimi oraz z
członkiem tego instytutu ławni-
kiem Krukiem. Delegaci żydowscy
prosili p. Świechowskiego, by wy-
jednał u władz centralnych subsy-
dja dla szkół zawodowych, lecz
delegat warszawski w sprawie tej
interwencji odmówił, gdyż władze
centralne w obecnych czasach
żadnych szkół mniejszościowych

zawodowych nie subsydjują- z po-
wodu braku na ten cel kredytów.

RÓŻNE.

— Podziękowanie. Zarząd Bi-
bljoteki im. Tomasza Zana składa
p. Arsenjuszowi Pimonowi gorące
podziękowanie za obywatelski
czyn obniżenia komornego bibljo-
tece, w chęci ratowania jej zagro-
żonego bytu, o 116 złotych miesię-
cznie na rok cały.

RZECIEWYDANIEDIANY LL НИННИНИНИИНИНИННИ

  

TEATR, 1 SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. $. P.
— Na Pohulance, Dziś o godz. 8 w.

pierwsze przedstawiemie Zespołu Redu-
ty — sztuki M. Szczepkowskiej p. t.
„Sprawa Moniki*, która po premjerze
warszawskiej zyskała niezwykły rozgłos
oraz żywe zainteresowanie artystycznych
sfer Warszawy. „Sprawa Moniki' jest
sprawą wszystkich kobiet; Jest odpo-
wiedzią na niesłychanie ważne pytania,
dotyczące stosunku. kobiety do męż-
czyzny i do samej siebie. Niezawodnie
w Wilnie sztuka ta zrobi wielkie poru-

szenie i zainteresuje najszersze warstwy
społeczeństwa. Mimo dużych. kosztów

ceny miejsc zwyczajne. Zniżki ważne.
Jutro wieczór poświęcony sprawom

bezrobocia p. t. „Nasze dziady”.
— w Litai. Dziś Rewja Warszaw-

ska — „Parada humoru*. z Leonem
Wyrwiczem.-- *

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE.
— Na Pohulance: „Sprawa Moniki”.
— W Lutni: Ostatnie przedstawienie

rewji p. t. „Tęcza nad Wilnem”.
— Dzisiejszy koncert S, Benoni w

Konserwatorjum. Dzisiejszy jedyny kon-

cert słynnego basa opery w Chicago —

S. Benoni, będzie bezwątpienia atrakcją

dła prawdziwych miłośników śpiewu.
Znakomity ten artysta, posiadający

obecnie już A Me wszechświatową, cza-

rować będzie słuchaczy wykonaniem
wspaniałych aryj operowych: „Carmen”,
"Mefistofeles", „Wesele Figara", „Książę
Igor“i inne.

Prasa polska w Chicago podkreśla
nadzwyczajne walory wokalne S. Beno-
niego, szczególnie po koncercie na rzecz

kolonji polskiej w, Chicago, Biey, artysta
ten był przedmiotem, niezwykłych za-

chwytów i owacyj. Akompanjament objął
p. R. Rubinsztejn.

Początek o godz. 8 wiecz. Bilety od

godz. 9 r.-w ciągu dnia całego w biurze

podróży „Orbis', od godz. zaś 7 wiecz.
w kasie Konserwątorjum.

 SORWRANRAWECYC::OBRETOAWEEE
CO TO BĘDZIE? CO TO BĘDZIE?

JUTRO W NIEDZIELĘ?
*

Wielkie atrakcje czekają nas w ju-
trzejszym dniu 3 kwietnia. Na ulicach

i placach, w kawiarniach i w teatrze,

wszędzie rozebrzmi głośna ianfara: „Ra-

een bezrobotnych!”.Niedzielny „Dzień

dla bezrobolnych'* nie będzie jednak na-

trętnym dniem karoty i żebraniny. Nie!
Komitet organizuje różne rozrywki i sen-

sacje, a publiczność, uczestnicząc wnich,

będzie mogła połączyć przyjemne z poży-

tecznem. A więc:
1) W Teatrze na Pohulance o 8 wie-

czorem rozbije się raz jedyny wielka
bania śmiechu i sat! wileńskiej w 3-ch

aktach p.t. „NASZE DZIADY” (familij-
ne i społeczne, cywilne i wojskowe,

dziennikarskie, naukowe i literackie).
Cały zespół odegra tę fenomenalną rewię,
odtwarzając. znane wszystkim postacie
tutejsze, « jak: Prasedsai Le Fojewski,
Wice-Tschisch, proi. Truszezycki, pro.
So-Li-Man, dr. Lorenzo Mansako, Wicek
i Wacek (dwa gizberty), pani Romen-
Omen, Bułhaczyk, wizytator Ostro, red.
Mac-Cat-on, alla Wźtulla, prezes U.
Niechowski, dyr. Nierychłowski, pułk.
D. O. Baczewski, Hop-Lop-pal, Promasz-
kara i-wielu innych.  Reżyserja: W, Ra-
dulski i K. Wyrwicz-Wichrowski (konfe-
ransjer).

2) Na ulicach i wszędzie sprzedawa-
na będzie bogato ilustrowana jedno-
daiówia humorystyczna „Nasze dziady”.

Cena *
3) Wróżnych nktach miasta od-

będą się w niedzielę w południe kon-

certy orkiestr wojskowych.
4) W południe i wieczorem w loka-

lach „publicznych odbywać się będą uroz-

*maicone koncerty lotne w wykonaniu

ie sił teatralnych i muzycznych.
"tych pnpaišinė unktach od-

'bywać się będzie: zbiórka dobrowolnych
datków i sprzedaż żetonów pamiątko-
aż w cenie 25 gr. i 1 zł. na cele walki

z bezrobociem.

'" POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 2 kwietnia

11.58. Sygnał czasu.
12.10. Poranek ze. Lwowa.
1410. Progi. dzienny.
14.15. Muzyka hebrajska i symfoni-

czna (płyty).
15.15.+ Wiadomości wojskowe z War-

szawy.
15.25. Przegląd wyd. perjod. z War-

szawy.
1545. Koncert życzeń (płyty).
16.10. „Weimar“ — sis z Warsz.
16.30. Koncert życzeń e yty).
16.40. Codzienny odcinek powieścio-

wy.
16.50. Muzyka z płyt.

17.10. Audycja dla dzieci ze Lwowa i
koncert z Warszawy.

18.00. Transm. nabożeństwa z Ka-

plicy w Ostrej Bramie w Wilnie.
19.15 „Teatr w kościele” (o wnętrzu

kościoła ŚŚ. Piotra i Pawła w Wilnie)
19.30. Progr. na niedzielę.
19.35. Transm. z Wiednia.

festivalu haydnowskiego.
21.35. Pras. dzien. radj. z Warsz.
21.55. „O, konkursie. chopinowskim”
22.10. Koncert chopinowski z War-

szawy w wyk. zdobywcy pierwszej na-
środy na konkursie chopinawskim

22.40. Kom. z Warsz.
23.00. Kabaret (płyty). Konferansjer-

ka pióra Teodora Bujnickiego, w wyk.
ana Ciecierskiego, art. dram.

Fragm.

2

Aresztowanie sekwestratora II Urzedu
Skarbowego w Wilnie.

Sekwestrator II Urzędu Skar-
bowego w *Wilnie Wiktor Roz-
mowski, zam. przy ul, Subocz 2,
nie wniósł do kasy 5.338 zł., po-

branych od róznych płatników na

poczet podalsow. Zapytany przez

swego zwierzchnika, czy nie po-

siada żadnych pieniędzy podatko-
wych, Rozmowski dał odpowiedź
wymijającą. Wobec tego przepro-

wadzono dochodzenie i stwierdzo-
no, iż sekwestrator dokonał nadu-
żyć. Rozmowski widocznie zorjen-
tował się w sytuacji, gdyż naza-
jutrz nie pykazał się w biurze
i usiłował zbiec z Wilna. Powia-
domione o nadużyciu władze śled-
cze zarządziły aresztowanie de-
traudanta. (a)

KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
WILNA

podaje do wiadomości posiadaczy wkładów oszczędnościowych w Kasie,

że w losowaniu odbytem w dniu 1-go Kwietnia 1932 r. wygrane po 500—
(pięcset) złotych każda padły na następujące numery:

14, 1788, 3099, 840, 4111, 1475, 865, 2912,:2023, 3381.
Jednocześnie podaje się do wiadomości osób pragnących brać udział w

   

 

  

OFIARY.
Zamiast wizyt Wielkanocnych ofiaro-

wują na K-t „Chleb dzieciom” — p. Dy-

rektor Ludwik Maculewicz — 10 zł, p.

Tadeusz Miśkiewicz — Zastępca Dyrek-
tora — 3 zł. oraz pracownicy Państwowe-

go Banku Rolniczego Oddziału w Wilnie
Jan  Sterło-Orliński — 5 zł, Józef

Krupko — 3 zł, F. Tyman — 2 zł., E.

Odyniec — 2 zł., W. Pietkiewicz — 2 zł.,
WŁ. Szemiako — 2 zł., A. Bielewicz — 2

zł, W. Klimontowicz — 2 zł., W. Buter-

lewicz — 2 zł, A. Poniatowski — 2 zł,
J. Garliński — 2 zł, W. Stabiński — 2 zł,
St. Machnicki — 2-zł., T. Grześkowiak —

2 zł., J. Horodniczy — 2 zł, A, Kuczuk
— 2 zł, A, Fanti — 2 zł, A. Sobolewski
—2 złą WŁ. Reychman — 2 zł., P. Soko-
liński — 1 zł., K. Niewęgłowski — 1 zł,

Wł. Sielanko — 1 zł, W. Hermanowi-
czówna — 1 zł., J. Kaszewski — 1 zł.
St. Kiernowicz — 1 zł, M. Skowzgirdów-
na — 1 zł, A. Lidtke — 1 zł., W.;Lubo-
wiczówna — 1 zł, W. Malinowski — 1
zł, M Sidorowiczówna — 1 zł., M. Mi-
chajłowska 1 zł, Br. Nieplukowowa
— 1 zł, K. Hołownia — 1 zł, Wł. Niem-
czewski — i zł, H. Szadurska — 1 zł.,
W. Rogińska — 1 zł, P. Anusewicz —

1 zł, J. Drużyłowska — 1 zł, J. Bujwid

— i zł, Korolewicz Antoni — 1 zł, J.
Mejerowa — 1 zł, W. Piotrowiczówna —
1 zł, H. Dworakowska — 1 zł, W. Ku-
sterowa — 1 zł, S$, Skinder — 1 zł, M.
Pilecki — 1 zł, R. Borowski — 1 zł., .
Trejczke — 1 zi. Z. Żongołłowicz — 1
zł, M. Kobecki — 1 zł., A. Rzepezyna

—1 zł, St. Nowicki — I zł, A. Czela-
dzinowa — zł., H. Klimontowicz — 1 zł,

Z. Zdrojewski — 1 zł. J. Jentysówna —
1 zł, L. Kontrymówna — 1 zł., B. Kopa-
cewicz — 1 zł, P. Jabłonowski — 1 zł.,
Z. Zawisza — 1 zh, M.“ Scholzowa —
1 zł, A. Lir — 1 zi, J. Rossudowski —
1 zł., A. Rython — 1 zł., Wł. Szykowski
—1 zł, J. Wenkowa — 1 zł., K. Żardec-
ki — 1 zł, W. Kirchner — 1 zł., L. Bo-
rowski — i zł, M. Kłyszyński — 1 zł.,
Bohusz-Szyszko Br. — 1 zł., K. Zdanowi-
czowa — 1 zł, Wł. Rewieński — 1 zł., E.
Kuczyński — 1 zł, Wł. Gumowski — 1
zł. W, Łuczyński — 3 zł., St Podbielski
— 1 zł, W. Łucewicz — 0,50 gr., L. Że-
browska — 50 gr., E. Bohdanowiczówna
— 50 gr., P. Malyszko — 50 gr., I. Szwe-
dowa — 50 gr., St. Butkiewicz — 50 gr.,

A. Drozdowska — 50 gr., J. Zaleska —
50 gr, W. Jankowska — 50 gr., R. Bro-
niewicz — 50 gr. Cz. Beiiermann — 50
gr. L. Borodzikówna — 50 gr. — razem
złotych 121.

WPEOSSIOARAWIEADO TETRA WNT

Z ZA KOTAR STUDJO.
Teatr w kościele,

Feljeton ks. Piotra Śledziewskiego
p. t. „Teatr w kościele” wtajemniczy
radjosłuchaczy w zagadkę wspaniałych

rzeźb we wnętrzu kościoła św. Piotra

  

i Pawła na Antokolu. Kompozycja i wza-

jemny stosunek niezliczonych figur, zdo-
biących ściany tej świątyni, tłumaczą się
niezwykle jasno, gdy zrozumie się ich
przewodnią myśl, gdy posiada się klucz,
który odkrył po długoletnich żmudnych
dociekaniach prelegent, znany historyk
sztuki (godz. 19,15).

Ku czci wielkiego kompozytora.

O godz. 19,35 transmitowany będzie
przez rozgłośnię Polskiego Radja w Wie-

dniu wielki jubileuszowy festival ku czci
sławnego kompozytora niemieckiego w
dwuchsetną rocznicę jego. urodzin. Ze
sławą Haydna łączy się napisanie Mszy
na cześć poległego pod Trafalgarem

admirała angielskiego Nelsona. Utwór
ten, zatytułowany „Nelsson Messe”, u-

słyszą właśnie radjosłuchacze w trans-

misji z Wiednia.

Laureat przed mikrofonem.

Odtwórcą wiekopomnych dzieł pol-
skiego mistrza tonów będzie zdobywca
pierwszej nagrody na konkursie chopi-
nowskim w Warszawie, p. Aleksander
Uninskij. Początek recitalu o godz. 22,10.

KSIĄŻKI
ROMANA DMOWSKIEGO

SWIAT POWOJENNY I POLSKA
Cena 10 zt.

już opuściło prasę i jest do nabycia we wszystkich
księgarniach.

następnem losowaniu dnia 1-go października 1932 roku, że do tego loso-

wania będą dopuszczone równieź książeczki wydane przez Komunalną
Kasę Oszczędności m, Wilna do dnia 15-go kwietnia '932 r.

(-) JÓZEF KOROLEC
Prezes Zarządu K K O m Wilna  

1 lby Rremiednicej w. Wie
W dniu 30 marca b. r. w lokalu

lzby Rzemieślniczej w Wilnie przy
ul. Mickiewicza 23 — odbyło się
Walne Plenarne Zebranie Izby z
udziałem 15 radnych, oraz instru-
ktora Korporacyj Przemysłowych
p. St. Czarnousa.

Przewodniczył prezydent Izby
p. Władysław Szumański. Po od-
czytaniu protokułu ostatniego Wal
nego Zebrania, który został przy-
jęty bez poprawek, p. dyrektor
Łazarewicz wygłosił trzygodzinne
szczegółowe sprawozdanie z Okrę-
gu Izby za r. 1931.

Szczególne _ zainteresowanie
wzbudziły wśród zebranych dzia-
ły: organizacyj rzemieślniczych,
kredyt, obciążenia podatkowe,
oraz nieuczciwej konkurencji. Na
liczne zapylania w sprawach doty-
czących tych działów p. dyrektor
udzielał wyczerpujących objaśnień.

Sprawozdanie zostało jedno-
głośnie przyjęte i zatwierdzone.
Zebrani na wniosek p. radcy Żyt-
kiewicza wyzazili podziękowanie
za opracowanie z całą sumienno-
ścią i ogromnym wysiłkiem tak po-
ważnej pracy, która po wydruko-
waniu zapozna rzemieślników, o-
raz sfery zainteresowane ze sta-

nem rzemiosia w woj. Wileńskiem.
Następnie zebrani na wniosek

Zarządu powzięli kilka ważnych
uchwał, a mianowicie: 1) postano-
wiono przyłączyć się do wszczętej
na terenie m. Wilna akcji, mającej
na celu obniżenie ceny prądu ele-
ktrycznego 1 równocześnie wzywa-
jąc Zarząd do dalszej intensywnej
w tym kierunku inicjatywy.

2) Upowažniono Zarząd Izby do
wszczęcia kroków u odpowiednich
władz skarbowych w celu uzyska-
nia ulg przy ściąganiu bieżących i
zaległych podatków od rzemieślni-
ków woj. Wileńskiego.

3) Uchwalono wezwać Zarząd
do podjęcia natychmiastowego od-
powiednich kroków w Komitecie
do spraw bezrobocia w celu uzys-
kania zapomog i świadczeń tej in-
stytucji dla pozbawionych pracy
i znajdujących się w nędzy rze-
mieślników woj. Wileńskiego.

4), W związku z podniesieniem
stopy procentowej z 8 do 12%
przy wymiarze podatku lokalo-
wego dla lokali ponad trzyizbo-
wych. Polecono Zarządowi paczy-
nienie wszelkich starań u czynni-
ków miarodajnych, aby podwyżka
ta nie dotyczyła lokali, w których
znajdują się pracownie, rzemie-
ślnicze.

5) W związku z kryzysem, jaki
przeżywa rzemiosło woj. Wileń-
skiego, Walne Zebranie Izby po-
stanowiło przedłużyć ulgową taksę
egzaminacyjną dla egzaminów mi-
strzowskich uproszczonych do dnia
1. TX. 1932 r."

Nadužycia przy dostawach
dla wojska.

W związku z nadużyciami po-
rucznika Gromadki z 2 pułku
łączności w Jarosławiu, areszto-
wano 2 poruczników i 4 podofi-
cerów. Szkody, jakie poniósł
skarb państwa w związku z temi
nadużyciami, mają sięgać sumy
200.000 zł.
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Po Syberji i Mandžurji,
Nie wszystkie jednak wyprawy kończyły się tak

pomyślnie. Jednę z nich zepsuł mi doszczętnie nowy
„dowódca sotni chorąży Syczow.

I w tym wypadku udało m1 się zaskoczyć chun-
chuzów, ale kiedy wydawałem Syczowowi rozkazy,
gdzie i jak ma zająć stanowisko, odcinające im od-
wrót, on, — polując na bohatera — głośnym okrzy-
kiem: „z koni za mną!” poderwai kozaków z szabla-
mi w ręku na zamkniętą bramę.

Przebudzeni chunchużi spotkali ich ogniem ka-
rabinowym z dachów i z za muru. <

Zanim kozacy nie wycolali się na skraj lasu, nie
mogłem strzelać z dział, a piechota znajdowała się
jeszcze w kólumnie marszowej w śłębi: lasu.

„_ „Kiedy wreszcie zagrzmiały działa, chuchuzów już
nie było w impani. Wąską, głęboką doliną uszli oni
o” bezkarnie przęd goniącemi za nimi szrapne-
ani.

„Tym razem straty ich były minimalne. Myśmy
ponieśli większe, co dla naszego szczupłego oddziału
rćwnało się poważnemu niepowodzeniu.

- Byłbymoddał.Syczowa pod sąd polowy, ale zli-
towałem się nad ciężko rannym. Miał on przestrze-

loną nogę w kostce i w kolanie, w powrotnej drodze
przechodził istne męczarnie, jak zresztą i inni nasi
pa dla których nie miałem środków  transporto-
wych.

Z tej wyprawy przesłałem do wojskowego mu-
zeum w Chabarowsku kożuch uriadnika (wach-
mistrza) sotni. Kożuch był pizestrzelony kulami
w 13-tu miejscach, a uriadnik nie był nawet za-
draśnięty.

'Wrogi stosunek miasta do nas przybierał z cza-
sem coraz ostrzejsze formy. Nie miałem wątpliwości,
że w gronie ojców miasta musieli znajdować się
wierni sprzymierzeńcy chunchuzów. :

| Skargi na rzekome gwałty 1 bezprawia, popeł-
nione przez mój oddział, sypały się jak z rogu obfi-
tości. Mało mię one obchodziły. Starałem się tylko
być rzeczywiście w zupełnym porządku. Zwłaszcza
w dziedzinie rozrachunków pieniężnych.

Od pierwszego dnia pobylu w Bajan-susu wszel--
kie rachunki regulowałem 'w obecności urzędnika
z magistratu. Gotówkę wpłacałemna jego ręce, a on
przymnie wręczał ją osobie zainteresowanej, zaświad-
czając pokwitowanie odbioru podpisem i pieczęcią
miasta. Mój Wańka baczył pilnie, by kwit był pra-
widłowo wypisany.

„Któregoś razu Wańka odrzucił jakiś dokument
z widocznem oburzeniem. Urzędnik bez słowa pro-
testu wystawił inny. A oł !

Z wielkim trudem zmusiłem Wańkę do powie-

„dzenia mi o co chodzi. Mocno zażenowany powie-
dział mi wreszcie, że chciano mi wręczyć mie pokWI*
towanie ale kartkę znajgorszemu ństwami.

Bardzo prędko po tyn: wypadku: dokonałem
znów wypłaty w obecności tego samego pana. Tym
razem pieniądze pobierał chińczyk stary, chudy i ja-
kiś wylękniony.

IPrawie zaraz po ich wyjściu odemnie, wpadł do
mego pokoju jeden z kanonierów i tak wymownemi
gestami wołał mnie.co prędzej za sobą, że nie zasta-
nawiając się ani przez chwilę nad jego zachowaniem
się wręcz urągającem przepisom karności i szacunku
względem przełożonego, wybiegłem za nim na nasyp
okalający podwórze i stamtąd ujrzałem następującą
scenę: stary chińczyk leżał na ziemi przyduszony ko-
lanami urzędnika i ostatkiem. sił.starał się nie wy-
puścić z kurczowo zaciśniętej dioni pieniędzy, które
mu tamten wydzierał. Urzędnik ułatwiał sobie za-
danie bijąc starego pięścią po skroniach.

Oburzony do najwyższego stopnia straciłem pa-
nowanie nad sobą.

Na mój rozkaz: przedstawaciel chińskiej władzy
znalazł się znowu na naszem guścinnem podwórzu,
i spo i PA które miały na
celu zaoszczędzić dolną część jego ubrania, otrz 1so dai ączęśćjeg yma

Nazajutrz zginął mój Wanka.
Schwytano go na ulicy pod zarzutem jakiejś

zbrodni, osądzono i ścięto, zanim ja wogóle mogłem

się zorjentować, czy Wańka jest, czy wyszedł gdzie
„ma chwilę, Ujęcie, przewód sądowy i egzekucja za-
jęły razem mniej godziny czasu.

Śmierć Wańki była mojem pierwszem ciężkiem
przeżyciem.

Poruszyłem wszystko i wszystkich. Uzyskałem
to, że władze chińskie musiały ukarać winowajców
tego mordu.

Widziałem ich trzech z owym urzędnikiem na
czele, odbywających karę. Stali oni na placu ze sku-
temi rękami, dźwigając na ramionach długą i szeroką
kłodę. Okrągłe wycięcia w niej szczelnie okalały ich
szyje.

Widziałem ich granatowe, obrzmiałe z bólu
twarze, sterczące ponad kłodą. Ściekał z nich pot
dużemi kroplami. Każde przestąpienie z nogi na no-
gę któregoś z mich, każda drgawka w kolanie, dusiła
wszystkich trzech, zmuszając 1ch do rozpaczliwego
szukania jakiegoś wspólnego modus vivendi. Szamo-
tanie się przez czas dłuższy mogło wywołać śmierć,

Nowy rok w Bajan-susu spotkałem uroczyście.
Aż cztery świece paliły się na moim stole, a ja —
chociaż siedziałem przy nim ubrany. jak zwykle
w walonki i kożuch z ciepłą popachą na głowie —

 
miałem na sobie pod kożuchem galowy mundur i ko- -
szulę z krochmalonemi mankietami. Na stole stała
flaszka szampana, biszkopty, budzik i kalendarz
zawczasu sprowadzony ż Charbina.

(C. d. n.)
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Niezwykła metoda lecznicza we wsi

Lechickie Bory.
Mieszkanka wsi Lechickie Bo-

ry, gm. rakowieckiej Aniela Szym-
nowa 6-letniego syna swego An-
toniego dla racjonalniejszego i
szybszego wyzdrowienia ze świerz-
by wysmarowała dziegciem, a na-
stępnie chłopca ułożyła na desce
w napalonym piecu. Chłopiec za
poradą sąsiadki Bolesławy Łaba-
nowej miał leżeć około 5 minut.
W międzyczasie młodszy synek
Szymnowej Piotr w koszuli wy-

szedł na dwór i udał się w kie-
runku stajni. Matka pobiegła za
chłopcem zupelnie, zapominając
o znajdującym się w piecu Anto-
nim. Gdy matka wróciła z chłop-
cem, posłyszała przeraźliwe jęki
syna pozostawionego w piecu.
Przerażona matka momentalnie
wydobyła nieprzytomnego chłop
ca z pieca, który śmiertelnie po-
parzony po godzinie zmarł. Szym-
nową zatrzymano. a

Aresztowanie defraudantów warszawskich.

Na skutek listów gończych na
granicy w rejonie Kołosowa uję-
to dwóch defraudantów-inkasen-
tów z Warszawy K. T. Wiktoro-

wicza i T. Szymczaka, którzy po
zdefraudowaniu większej sumy
gotówki usiłowali zbiec na teren
Rosji sowieckiej. a

Wzrost bezrobocia w Lidzie.

Spółka Akcyjna Przemysłu czasie od 19 do 26 marca 51 ro-

Gumowego „Ardal* w Lidzie, na botnic i 11 robotników. (Pat.)

skutek braku zbytu zwolniła w ч A

Podziękowanie.

Schronisko Serca Marji w Lidzie oraz Szanownym Państwu Rodziewiczom
składa najserdeczniejsze podziękowanie
Przewielebnemu Ks. Dziekanowi Bojaruń-
cowi za ofiarne starania dla Ochrony,

i Warsockim za pomoc udzielaną temuż
Schronisku.

 

Z Rosji sowieckiej.
Opuszczone wsie. *;

cza»

Z Rosji sowieckiej nadeszły tu

wiadomości, że przy rewizji pogo-

towia zasiewów, nakazanej przez

centralne władze znaleziono w o

kręgu uralskim 1 w północnych re-

jonach Kazakstanu całe wsie o-

puszczone zupełnie przez ary sig

Brygady rewizyjne znalazły w

b E asi tylko wielkie ob-

szary pokryte śniegiem, z podktó-

rego sterczały kominy. Po ludziach

nie pozostało ani śladu. Według

opowiadan ludzi, którzy współpra-

cowali z brygadami rewizyjnemi

obecnie nie można stwierdzić

gdzie ludnosć siępodziała, czy po

rekwizycjach rozeszła się w róż-

nych kierunkach czy też pozostaw-

szy bez opału (słomę zabrano im

już w jesieni) 1 bez zapasów Żyw-

ności zaginęli, nie mając już sił

walczyć z zywiołem.
Według wiadomości pochodzą-

cych z ludowego komisarjatu rol-
nictwa znikanie rolników ze wsi
daje się zauważyć we wszystkich
stronach. Powszechnie sądzi się,
że zjawisko to należy przypisać
temu, że lud wędruje za chlebem.
„Gdzie chleb, tam i rolnik; jeśli

«Pięciolatka» dla
Organ ateistów żydowskich

„Apikojres' zamieszcza dłuższy
artykuł poświęcony drugiej „pięcio
latce dla walki z religją. Prezy-
djum „Związku wojujących ate-
istów” opracowało program walki
z religją, złożony z 13 punktów,
który ma być zrealizowany pod-
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Wielka 47. tel. 15-14.

 

DZWIĘK. KINO-
TEATR «PAN»

Ul. WIELKA 42.
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chleb jest w mieście, to i rolnik
idzie do miasta”.

Kierownicze czynniki sowiec-

kie przypuszczają, że tegoroczna
akcja zasiewów nie da się usku

tecznić, tak jak w latach poprzed-

nich. Wsiom trzeba będzie dostar-

czyć dostateczną ilość żywności,

bowiem w przeciwnym razie na

wieś nie przyjdzie odpowiednia
ilość sił roboczych. Najgorszem

jednak jest to, że brak tych środ-

ków żywnościowych i nie będzie

ich można dostarczyć dla okręgów

wiejskich. Wywóz produktów rol-

nych, zwłaszcza do Wiłłoch był w

jesieni zbyt wielki i wobec tego w
ostatniej chwdi trzeba gromadzić
zapasy zboża dla sowchozów (go-

spodarstw sowieckich), bowiem
okazuje się, że brak środków @а

zatrudnionych sił pracowniczych.
Zamiast więc dostarczania zboża

wsiom przeprowadza się rekwi-

zycję zboża, które przechowywane
było na zasiew. Łatwo sobie

przedstawić, jak zakończona zo-

stanie  kampanja zasiewów w
28. S.-R>

walki z religją.
czas najbliższych 5 lat.

Jak głosi ten program „muszą

zniknąć przyczyny, które powodu-
ją trwanie przesadów religijnych”.

Pozatem musza być „wykorzenio-
ne te klasy, które zainteresowane
są w istnieniu religii".

! * R !a monie „DzikiePola: 'ealizacj| genja

Ceny pobytu I ieczenia bardzo niskie.

Informacyj udziela w Warszawie Związek Uzdrowisk Polskich, Świętokrzyska17,
tel. 434—38 i Zarząd Zakładu w Sclieu Zdroju, poczta w miejscu.
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w Europie
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SPORT.
Sezon narciarski skończył się.

Większość nart znajduje się już
na strychu. Narciarze nasi zaczy-
nają odpoczywać po sezonie.

Tegoroczna zima, chociaż przy-
szła ze znacznem opóźnieniem, to
jednak była nadzwyczaj dogodna
do uprawiania sportów zimowych.
Narciarze mieli idealne warunki
śnieżne i przez cały okres, aż do
kwietnia jeżdżono na deskach.

Niewątpliwie, każdego sporto-
wca zainteresuje ogólny bilans se-
zonu, pewne porównanie z ubiegłą
zimą i rzut oka na przyszłość.

Jeżeli w roku ubiegłym cieszyli
śmy się tem, że u nas zaczyna nar-
ciarstwo zdobywać coraz większą
popularność, to w ytm roku miłoś-
nicy sportu muszą szaleć z uciechy,
że Wilno w okresie zimy zaczyna
przypominać Zakopane. Każdej
niedzieli jeździ mnóstwo narciarzy,
we wszystkich lepszych miejsco-
wościach można spotkać na wzgó-
rzach sunące sznurem wycieczki.
Często daje się nawet zauważyć na
śniegu całe rodziny. Ojciec, ma-
tka, syn, córeczka i t. ., — wszy-
stko to kręci się na śniegu.

Sport narciarski stał się mo-
dny — dziś marzeniem każdej sztu
baczki są spodnie narciarskie, a
marzeniem sztubaka tuba dobre-
$0 smaru.

Bardzo łaćnie, ale prócz tego
ruchu wszerz, prócz propagandy
wśród najszerszych mas, musi ist-
nieć również propaganda zawodni-
cza.

Musimy pamiętać, że dziś nar-
ciarstwo wileńskie samo swoje zdo
bywa prawa 1 samo siebie propa-
guje, ale pamiętajmy również o
tem, że od nas zależy kierunek tej
propagandy.

To, że dzisiaj jeżdżą setki na
nartach, nie jest zasługą X, czy Y—
ale zasługą musi być to, że niektó-
rzy zaczynają jeździć dobrze. I tu
właśnie tkwi ogromne zadanie
władz narciastwa wileńskiego, któ-
re muszą koniecznie wziąć cały
sport narciarski w swe ręce, by
rozwojem jego kierować należycie.

Dotychczas w tym kierunku u-
czyniono bardzo mało. Narodziła
się u nas cała armja tak zwanych
dzikich narciarzy, którzy bez ni-
czyjej opieki i pomocy, o własnych
siłach łażą po Sócsóh, Stan taki
jest anormalny. Należy stanowczo
zaapelować już na początku sezo-
nu do wszystkich bez różnicy wie-
ku i płci, by ci analfabeci zechcieli
skorzystać z doświadczeń star-
szych narciarzy. Słowem muszą
w Wilnie wejść w życie krótkie,
kilkodniowe kursy. Musi istnieć
tak zwana poradnia narciarska. I-
naczej za kilka lat mimo wzmożo-
nego ruchu narciastwo nam wciąż
stać będzie na miejscu, a nawet
skarłowacieje. O tych sprawach
i bolączkach pisałem na początku
sezonu i radzę Wil. Okr. Zw. Nar.
jeszcze raz poważniej zastanowić
się nad tym wnioskiem. Może je-
dnak dałoby się coś zrobić: Nie
można wciąż oglądać się na pomoc
ze strony wojska, bo wojsko ma te-
krutów, których też uczy narciar-
stwa. Nie można oglądać się
wciąż na szkoły, bo młodzież uczą-

 

Dziśi Dawno oczekiwany największy przebój dźwiękowy o niewidzialnym dotychczas przepychu i niedoścignionej

technice Cudowne zespole-Kongres Tańczy Najrozkoszniejsza operetka filmowa! Akcja toczy sie na tle Kongresu

 

Dziś! Wieika uroczysta premjera najnowszego filmu dźwiękowego produkcji polskiej, kióry wytworzył przełom w do-
Inego reżysera Józefa Lejtesa, twórcy filmów „Huragon* i „Z
Początek o godz. 2. Bliety honorowe nieważne. Ze względu

na cełość artystyczną filmu uprasza się o przybywanie punktualnie na początki seansów 2, 4, 6, 8 i 10,15.
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Solec-Zdrój
wody siarczano -słone | pierwszorzędne kąpiele małowe,

które leczą skutecznie reumatyzm, artretyzm, ischias, następstwa przymiotu, choroby
skórne, zołzy, krzywicę, choroby nerwowe, zapalenia stawów | kości.

PRACA

ЗАМТВТСЕЕНТЫ АЬЕ
= Zaraz potrzebna młoda,
M z:rowa służąca, umieją-

modzielnie go ować
zać się tylko z po-

= refere mi.
== Adres w jagrż

Wil.” 8584

  

 6218—2 o

=p !nteligentna osoba śred-
nich lat, poszukuje pra

Aa uż: 5 2 M r Ado dzieci,

' wy lub do gospodarstwa do-
į Akuszerki | i ska mowego. Ma dobre świa-
l ы 4 dectwa. Makowa 8 m

' AKUSZERKA
MARJA LAKNEROWA
rzyjmuje od godz. 9 do

7w. owa 7 m. 5.
WZP69

2000

  

AKUSZERKA
MARJA BRZEZINA,

Mickiewicza 24, m. 29.
WZP 3003

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSK ||

Poszukuję pożyczki
dol. na I hipoiekę

miejską Informacje: Biu- $łużąca ze wsi, młoda,
c A TYO
s k

 

arbar- zgrowe, Silna poszukuje
116—1 posady do wszystkiego.

Umie gotować. Może
być z praniem. Swiadec-

Domek drewniany Z twa, rekomendacje. Po-
ogrodem do sprzedania. łocka 9 u dozorc:

Turgielska 6-a m. 1. ”
8571

 

1814. Udział biorą: urocza Liljan

Henry Garat kusząco piękna Łil Dagovwer | najlepszy komik naszych czasėw Armand Bernard Dodatki dźwię-
kowe. Dla młodzieży dozwolone. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,15.

 

ca się sama potrzebuje opieki.
Trzeba zakasać rękawy i o wła-
snych siłach wziąć się do pracy —
a wyniki tej pracy przyjdą na pe-
wno.

Dość już cieszyć się tem, że w
Wilnie dużo ludzi jeździ na nar-
tach. Niech cieszą się inni! Musi-
my przedewszystkiem pracować!
Kluby narciarskie i związek okrę-
$owy musi większą przejawiać ini-
cjatywę i staranniej spełniać swoje
zadania.
W pierwszym rzędzie stanow-

czo za mało w tym roku było im-
prez. Przerzucono punkt ciężko-
ści na zowody P. O. S. i P. Z. N.
Mysl jest dobra, godna poparcia,
ale extra klasie narciarskiej tego
jest za mało. Doczekaliśmy się, że
zawodnicy nasi przez sezon cały
spali.

Na początku odbyły się prote-
stowane zawody sztafetowe, które
pozostawiły dużo  pouczających
wspomnień.

Potem nadeszły mistrzostwa
Ari i tutaj postawić należy kro-

pkę. |
Bo w danym wypadku nie mo-

żemy wziąć pod uwagę zawodów
organizowanych z okazji zakończe
nia kursów czy też z okazji podo-
bnych uroczystości.

Zawodnicy spali!
Klykken odegrał ogromną rolę.

Nauczył, a raczej pokazał, jak na-
leży prawidłowo biegać i niewątpli
wie nauka jego w las nie pójdzie.

Ponadto odbył się prócz mis-
trzostw jeden tylko konkurs sko-
ków, a skocznia była w dobrym
stanie przez wszystkie niedziele
marca i lutego.

Zapomniano również zorganizo-
wać w tym roku bieg z przeszkoda
mi. Ba! Zapomniano nawet w
mistrzostwach wręczyć istniejące
nagrody przechodnie. Zapomnia-
no...

Niech mi wybaczą tych pa-
rę słów prawdy, ale doprawdy cza-
s szczypta pamięci nie zaszko-
zi.
Cóż robić — trzeba przebaczyć

i zapomnieć, ale czy zapomnieć mo
żna? ‚

Od zawodnikėw i organizato-
rów przejdźmy na zakończenie do
tematu weseiszego.

„Zakopane w Wilnie". Tak jest .
—przecierz Wilno takie duże, Za-
kopane takie małe — zmieści się
chyba.

Wesoło robi się w duszy czło-
wieka, gdy chociaż na chwilę
wspomni o tych inowacjach, jakie
zostały w tym roku zapoczątkowa-
ne. pierwszym rzędzie skjórinś
za końmi i za motocyklami. Nie
ulega kwestji, że na przyszły rok
imprezy te cieszyć się będą ogrom
nem powodzeniem.

A teraz jeszcze słówko o dzie-
ciach. Dobrze się stało, że się to
w tym roku odbyło. Dzieci zasma-
kowały w emocjach zawodów i za-
smakowały również trochę w na-
grodach, a to bardzo ważne.

Dałoby się jeszcze dużo napisać
o cisnących się na myśl refleksjach
— może kiedyś specjalnie jeszcze
parę słów o klubach i zawodni-

 

 

Harvey, najmiiszy

nasiona roślin
wnych;

poleca:

 

leżą> ja R 11-a s a: (10L i e złożonych) różnych barw.
ądajcie jnnika. 15 Roślin trwałych różnych barw.

Ochmistrzyni piśmienna 143—19 o 10 Hiacyntów (Hyacinthus
uczciwa poszukuje pra- 50 Anemonów, znany kwiat o tęczowych barwach.
cy. Zna się doskonale na otocyki F. N. w do- 50 Rononkułów „małe różyczki" w różnych barwach.
gospodarce | kuchni. Wa- M brym stanie do 30 Oxalis Deppil zwane „roślina szczęścia”,
runki skromne. Łokieć „-rzędania. _ Maksimo- 15 Montbretias różnych barw.
3-1. wicz - Ludwisarska 14 15 Dalilas „Aurora's Roem“,

8578—1 o 350 Cębulek i roślin za 70 fr. (24 zł. 50 gr.)
RÓŻE ki Podwójna kolekcja 700 sztuk za 130 ir. (45 zl. 60 gr)

Mieszkania dzik” soka, Nate R KOSY, na. miejsce,zew
„zdrowia” załączone przy każdej wysyłce przez urząć opalo-

į !pokoje i giczny. Opakowanie katleżo gatunku z etykietą. y
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Sprz Stały lokator poszu- do wynajęcia od zartz. ewentualnie z obiedami
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NASIONA
warzyw | kwiatów

z pierwszorzędnych źró-
det zagranicznych, oraz

koniczyna, ty
motka i inne o wypró
bowanej sile kiełkowania

Zygmunt Nagrodzki
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Urząd skarbowy odpowie-
dział po 6 latach

tyle czasu trzeba było na obniżenie
podatku o... 3 zł.

Sosnowiecki „Kurjer Zachodni“ do-
nosi z Zawiercia o fakcie następującym:
Jedna z właścicielek firmy handlowej za
złożenie po terminie zeznania o podatku
dochodowym została w r. 1926 ukarana
grzywną przez urząd skarbowy w Zawier
ciu. Niezadowolona z wymiaru grzywny
— wniosła rekurs do izby skarbowej w
Kielcah, uiściwszy, oczywiście—grzywnę.

Minęło lat sześć. Dnia 14 ub. m. „pe-
tentka”* otrzymała pismo „komisji odwo-
ławczej podatku dochodowego przy izbie
skarbowej w Kielcach”, na którem wi-
dnieje data 29 września 1931 roku. Z tre-
ści tego pisma wynika, że komisja odwo-
ławcza po przeprowadzeniu dochodzenia
i po rozpatrzaniu zarzutów przeciw wy-
miarowi grzywny za rok podatkowy 1926
— decyzją z dnia 29 września 1931 roku
obniżyła ogólną sumę o zł. 3.

Jest Sa. charakterystyczną, że po-
danie z r. 1926 rozpatrywane było dopiero
we wrześniu 1931 roku, zaś z Kiele do
Zamiościa wędrowało aż 5 i pół miesią-
ca. Gdyby kto chciał odbyć wędrówkę z
Kielc do Zamościa na kolanach — to uczy
niłby w krótszym czasie, niż izba skarbo-
wa, która przesyła papiery pocztą.

A wszystko to dzieje się w epoce ra-

dosnego „usprawniania urzędów państwo-

wych”

žais msAL i

kach, Teraz zaś, składając narty
na strych, życzyć należy narciar-
stwu wileńskiemu, by w przyszło-
ści nabrało więcej stanowczości,
śmiałości i przyjacielsko podało
wszystkim dłoń. Ja. Nie.

 

Sternicy radzą...
We wtorek o godzinie 19 w lokalu

przy ul. Żeligowskiego 10 odbędzie się
zebranie wszystkich. sterników  Wileń-
skiego Towarzystwa Wioślarskiego.

Na zebraniu mają być poruszane
bardzo ważne sprawy, tyczące zbliżają-
cego się sezonu.

Obecność wszystkich sterników ko-
nieczna. Ja. Nie.

Zwycięstwo bokserów łódzkich

nad Estończykami.

ŁÓDŹ (Pat). W] dniu 31 b. m.
odbył się w Łodzi międzynarodo-
wy mecz bokserski między mi-
strzem Estonji z Tallina Boxi-
Clubem a mistrzowską '/ drużyną
Łodzi L K.P., zakończony zwy-
cięstwem łodzian 10:6. Goście
estońscy byii przeciwnikami rów-
norzędnymi 1 zaprezentowali się
z jak najlepszej strony, zdobywając
sobie uznanie za nadzwyczaj spor-
towe zachowanie się. — Poszcze-
gólne wyniki:

W, wadze muszej Kabi zwycię-
ża na punkty Graczyka.

Wi wadze koguciej Leszczyń-
skiemu niesłusznie przyznano zwy-
cięstwo nad mistrzem estońskim
Seebergiem.
W wadze piórkowej Taborek

z Łodzi niepizekonywująco zwy-
ciężył Henricksona. |
W wadze lekkiej Banasiak z

Łodzi contra Lester — walka za-
kończyła się remisowo.

W wadze półśredniej Garn-
czarek z Łodzi zwycięża przez
nokaut techniczny Saloniego.
W wadze średniej Stahl II z

Łodzi bez rezultatu walczy z
Reino.
W wadze półciężkiej najlepszy

zawodnik estoński Ruuhra odnosi
piękne zwycięstwo nad Kępą.

Wynik końcowy ustanawia
mistrz Polski Konarzewski, zwy:
ciężając przez nokaut w 10-ej se-
kundzie Adeimana.

w prawdziwy raj ziemski.

raźnie nazwisko, imię i adres.
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Róg = zamówienia,
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Sprowadzajcie cebulki bezpośrednio z najłepszej firmy w Hołandjil

Otrzymujemy od PE: czasu zamówienia cebulek na kwiaty
olski. W celu ostatecznego wprowadze-

nia naszej firmy na rynek polski, sądzimy, że najlepiej będzie ofia-
rować Sz. Państwu kolekcję korzeni i cębulek, tak bogatą w odmiany,

Kolekcja zawiera 350 cebulek i roślin wszelkiego rodzaju i zo-
Stała skompletowana przez specjalistów i zastosowana do polskiego

wiaty „Aurora“ dają radość młodym i starym, biednym
i bogatym. Kolekcje „„Aurory” zmieniają wasze pokoje lub ogrody

Z uwagi na to, że otrzymujemy codzień
dużo zamówień, prosimy o zawiadamianie nas zawczasu,

wienia tej kolekcji jak najprędzej pod naszym adresem:

Aurora Bulb Nurseries
Hillegom—Hollande—Europe

Nasza wspaniała kolekcja zawiera:
100 Gladjolusów o wielkich kwiatach, 5 różnych barw: lila, żółte,

czerwone, różowe, łososiowe.
50 Gladjolusėw oARCE kwiatach w pięciu pięknych barwach.

Candicans) królowa kwiatów.

wany zewskazówkami w języku angielskim, francuskim i niemieckim
wysyła się gratis z każdem zamówieniem. Do zamówień z opłatą
zę), dołączamy gratisowo sześć nowych odmian słynnej „Aurory”

i
Jeśli nie otrzymujemy żadnych wskazówek co do wykonania

wysyłamy je za zaliczeniem pocztowem,
5 fr. (1 zł 75 gr.) na koszta porta.

Zi i 1ii ĖS
E Mieszkanie w rejonie Poszukuję od

Katedry z 3-ch pokojów większego pokoju z wy

ROZMAITOŚCI.
ILE KILOMETRÓW ROBIĄ ROCZNIE

GOSPOSIE.
Dopiero dzięki metodom badawczym

tej nowej gałęzi wiedzy, jaką jest fizjo-
logia pracy, zdołano odpowiedzieć na
takie pytanie, jak powyższe:

Okazuje się, mianowicie, że gospo-
Sia, posiadająca kuchnię niepraktycznie
urządzoną, o powierzchni 14 metrów kwa-
dratowych, przebiega w niej w ciągu r.
580 kilom., gdy tymczasem w kuchni tej
samej wielkości, ale urządzonej prakty-
cznie, tak, że piec kuchenny, zlew i zmy-
walnia naczyń znajdują się w bezpośred-
niem sąsiedztwie, przestrzeń, przebiega-
na przez gosposię w ciągu roku ma wyno-
sić tylko 134 kilom., t. j. mniej o 446 km.!

Już mały ten przykład uwidocznia,
jak wielką oszczędność czasu i wysiłku
fizycznego można osiąśnąć przy racjo-
nalnem urządzeniu mieszkania.

„SPRZEDANA NARZECZONA”
BARANA.

‚ , Był sobie w Kielcach taki Baran (na
imię mu było Stanisław), który... ustąpił
swych praw do narzeczonej za 6 zł. Suma
niewielka, ale i narzeczona w dzisiejszych
czasach — to również nie jest rzecz du-
ża, wobec wielkiego zaofiarowania w tym
„tachu“.

Znalazł się amator, wpłacił sześć zło-
tych i Baran został bez narzeczonej, któ-
ra potulnie jak owca, zgodziła się na zmia
nę.

Niestety, radość: Barana nie trwała
długo: z żalu po stracie narzeczonej, a z
radości po zainkasowaniu „okupu“ po-
szedł do kinematografu, ty przekonał się,
iż zarówno 5 zł, jak i 1 zł. były fałszywe.

Prawdziwy Baran dał się wziąć na
fałszywe pieniądze — i w bek!

Baran — wobec takiego stanu rzeczy
uważa, iż tranzakcja nie ma mocy... praw-
nej.

Innego jednak zdania jest podobno
narzeczona, która. przestała być potulna
jak owca i pokazuje koźle rogi!
—

KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?
W szesnastym dniu ciągnienia

5-ej klasy 24-ej polskiej loterji pań-
stwowej, większe wygrane padły
na numery następujące:

ZŁ. 10-000 na N-ry: 5045 126942.
ZŁ. 5.000 na N-ry: 21184 130084.
ZŁ 3.000 na N-ry: 25733 65128

110095 111951.
ZŁ 2.000 na N-ry: 851 23459

31780 33248 43004 48465 49011
62062 82707 87626 88323 94993
96139 97131 111224 122031 122659
125775 129954 137264 137924.

ZŁ 1.000 aa N-ry: 3150 6917
17634 18025 20978 29784 44031
45315 45627 50295 57910 75551
15885 81303 82519 90009 98793
98822 98951 100341 100347 104015
112832 126952 132011 159907.

, WARSZAWA (Pat). W 17-tym
dniu ciągnienia 5 klasy 24 polskiej
państwowej loterji klasowej wy-
NousZY ZYCHDAGA na

r. 47. 15 tysi zło +
123.215. W USA

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 1. IV. 1932 r.

Dolary 8, 9'|,—8,9'',—8,87! ,.
Holandja 36'.00—361,9-—360.10.
Londyn 34,20—34,25 34,40—34,06.
Nowy York8,916—8,936—8,886.
Nowy York kabel 8,921—8,941—8,901.
Paryż 35,15—35,74—35,06.
Praga 26,42—76 48—26,36
Szwajcarja 173,40—173,38—172,97.
Berlin w obrotach nieofiejalnych 212,40.
Tendencja mocniejsza.

3%, pożyczka budowlana 38. 57,
SOO p» ai owa 49,25—

,30—49,25. 7%, Stabilizacyjna 58,75—
59-585 6, LZ BGK |B. R., obli-
gacje B.G. K. 94. Te same 7, 83,25.
8%, obl. bud. BGK. 93. 7, L. Z. ziem-
skie dol. 54. W Warszawskie 63,25—
62,10 62,45. Tendeneja mocniejsza.

Bank Polski 85—84,50. Węgiel 15.

 

Lilpop 56, Sterachowiee s. B. 30,50.
Tendencia mocniejsza.

ožyczki polskie w Ni Yorku
Dołarowa 58,75. Dillonowska 59,85. Sta-
bilizacyjna  56,62/,. Warszawska 41.
Sląska 43,50.

ORLERSCZRAOREOZECEAZFOROYOO УОИ
ZUW OWWWI

HILLEGM AURORA HolanDiaZ

isząc wy-
Nikt nie powinien zaniedbać zamó-

701—8 o

Katalog ilustro-

doliczając

zaraz

z kuchnią z wygodami godami w śródmieściu,

kuje pokoju b. ładnie Wiadomość Zaułek S'to Oferty: Skopówka 9—4.
Jerski 5/13.

Pokój
Pokój dla 1

 

pań.

— Oskarżony zapewne
8588 źonaty?

— Nie, panie sędzio,
do wynajęcia te dziury w głowie mam

Kalwaryjska J9Szcze z cznsów wojny.
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