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BIEZALEŻNY ОБСАМ DEMOKRATYCZNY 

Dr. prof. Kazimierz Bartel. . 

Kilka uwag o praktyce parlamentarnej w Polsce. 
Wyznaję, że kiedy w jesieni 

1922 r. zrobiono mnie posłem do 

Sejmu Rzeczypospolitej, byłem tą 

nową godnością, zajęciem czy funk- 

cją mocno uderzony i onieśmielony. 

Interesowałem się zawsze i przeży- 
wałem silnie sprawy publiczne; mia- 

łem za sobą żywą pracę na niwie 

życia akademickiego, w Tow. Szkoły 

Ludowej, w Związku Strzeleckim; 

miałem za sobą pracę w trzech ga- 
binetach jako minister w czasie woj- 

ny w r. 1919/20 i w Radzie Obrony 
Państwa — ale praca poselska była 
mi obcą a ponadto — wyznaję to 

szczerze—nie pociągała mnie w do- 

statecznym stopniu. Nie pociągała 

mnie, bo najpierw nie wiedziałem 
„jak się to robi", miałem starą awer- 

sję do c. k. parlamentu austrjackie- 

go, a stosunek t. zw. Sejmu Usta- 

wodawczego do Naczelnika Państwa 
uważałem za tak lekkomyślny i nie- 

sprawiedliwy, że wywoływał moje 

stałe oburzenie. Sejm, którego rozum 

polityczny nie starczył na opanowa- 

nie nienawiści i podyktował Kon- 
stytucję napisaną jakby jednostronny 

protokół przeciwko Marszałkowi Jó- 
zefowi Piłsudskiemu — Sejm ten nie 

zachącał mnie do „pracy“ parlamen- 
tarnej. 

Długie lata studjów izawód pro- 

fesora szkoły akademickiej w dzie- 

dzinie nauk ścisłych wyrobiły we 

mnie pewną ostrożność w wypowia- 

daniu ostatecznych sądów w spra- 

wach nowych i nieprzestudjowanych. 

Wszedłem tedy do Sejmu z zamia- 

rem dopełnienia obserwacyj swoich 

poczynionych nad tą Instytucją w 
pierwszem jej wydaniu w ciągu peł- 

nego roku. w charakterze Ministra 
kolei. 

Przedewszystkiem uderzony by- 

łem ilością ludzi, wypowiadających 

swoje sądy w sposób najbardziej 

kategoryczny i stanowczy. Często 

ludzie zupełnie niewykształceni, ale 

i niedoświadczeni, podejmowali po- 

lemikę z wytrawnymi urzędnikami 

resortowymi z taką niewyszukaną 
pewnością siebie, że wprowadzali 

mnie 'w podziw. Nie mogłem zrozu- 

mieć ani tego tupetu, ani owego 

rozpierania się. Stanowisko posła 

w pojęciu bardzo wielu moich kole- 
gów miało być jakby zupełnie uprzy- 

wilejowane, mój stosunek natomiast 

do funkcji posłowania nie pozwalał 

mi nigdy powoływać się na godność 

_ poselską, podobnie jak nie legitymo- 

wałem się nigdy należeniem do Tow. 

Politechnicznego, Związku Strzelec- 

kiego i t. p. Uważałem—a zdaje mi 

się, że może trochę niesłusznie—że 

podkreślanie zajęć poselskich stawia 

mnie w rzędzie tych moich kolegów 

posłów, na których patrzeć musiałem 
dosyć krytycznie iktórzy jako orga- 

nizacje psychiczne nie wywoływali 

moich sympatyj. Nie pragnąłem za- 

liczać się do rzędu ludzi, którzy po- 

wiedzmy — bo i takich spotkałem 

wśród posłów—z braku innych kwa- 

lifikacyj lub też z braku ochoty do 

szarej, codziennej pracy wzięli na 

siebie zawodowo ciężar trosk o do- 

bro i szczęście Państwa. Broniłem 

się przed uważaniem mnie za takie- 

go zawodowego opiekuna obywateli 

i zawodowego kontrolera admini- 
stracji. 

Po pewnym czasie zauważyłem, 

że posłowanie poczyna działać na 
pewnych młodych ludzi — a miano- 
wicie na tych, którzy uciekli się do 

tego zajęcia z braku kompetencyj, 
talentów, lub ochoty do innych za- 
trudnień—w sposób bardzo dziwny. 
W tempie bardzo szybkiem ludzie 
ci stawali się, w swojem pojęciu, wy- 

kładnikami kompetencyj we wszyst- 
kich sprawach bez wyjątku. 

Począłem zastanawiać się „nad 
„parlamentaryzmem" polskim i jego 

ъ 

niedomaganiami. Mala grupka moich 
przyjaciół na terenie Sejmu i Senatu 
była mi w tem pomocną. 

Rozważania moje stały się bar- 

dziej aktualne, gdy 15 maja 1926 r. 

powierzono mi utworzenie Rządu. 

W okolicznościach w ten sposób wy- 
tworzonych wypadło mi wyrazić sto- 

sunek swój do parlamentaryzmu pu- 

blicznie i jasno. Uczyniłem to kilka- 
krotnie w swoich mowach sejmo- 

wych. 
Nie negując istoty parlamenta- 

ryzmu, odniosłem się krytycznie do 

„nałogów sejmowych” stwierdzając, 

że zamiast ustroju demokratycznego 

posiadaliśmy swoistą formę oligarchii. 

Nie mniej jednak mandatu posel- 

skiego nie składałem, aby tym sposo- 
bem zaświadczać czynnie, że jestem 

zasadniczo zwolennikiem ustroju par- 

lamentarnego a to ewentualnie do 

czasu, gdy mi ktoś wskaże inny, lep- 

szy i pewniejszy ustrój państwowy. 

Powiadam „ktoś wskaże"—gdyż sam 

dotąd, dla naszych stosunków, wy- 
myśleć go nie potrafiłem. 

Przez trzy lata pracy ministerjal- 

nej, w okresie pomajowym, godzi- 

łem rolę członka Rządu z rolą parla- 

mentarzysty. Wypadki ostatnich mie- 

sięcy przypomniały mi znowu—i to 

w sposób bardzo natarczywy—aktu- 

alność rozważań nad wzajemnym sto- 

sunkiem władzy ustawodawczej i wy- 

konawczej. Kiedyś, myślę, że w nie- 

dalekiej przyszłości, ostatnie trzylet- 
nie przeżycia swoje ministra i posła 

ogłoszę drukiem. Nie mam nic do 

ukrywania, ale zato więcej do po- 

wiedzenia. Wysokość nakładu ustalę 

w stosunku do liczby swoich prze- 

ciwników, których liczba rosła, przy 

mojem świadomem współdziałaniu, 

z każdym niemal dniem;—egzempla- 

rze autorskie starczą dla przyjaciół... 

Na dziś uważam za potrzebne wy- 

powiedzieć się w sprawie ostatnich 

walk już chyba nie Rządu ze Sej- 

mem—ale odwrotnie. 
Budżet na rok 1927/28 przekro- 

  

czony został, w dziale wydatków 

szacunkowych i inwestycyjnych, o 
przeszło 500 miljonów. Jest rzeczą 

zrozumiałą, że przekroczenia te, czy- 

nione na podstawie uchwał Rady 

Ministrów, wymagają dodatkowego 

zatwierdzenia przez Parlament. Spra- 
wa ta, podniesiona na posiedzeniach 

Sejmowej Komisji Budżetowej, wy- 

wołała moje zasadnicze oświadcze- 

nia się o stosunku moim do praw 

Sejmu. Powiedziałem wówczas—a te- 

go zdania jestem i dzisiaj i przy tem 

zdaniu pozostanę —że uznaję pełne 

prawo Sejmu do kóntroli budżetowej 

i finansowej gospodarki Rządu, że 

kontroli takiej—gdyby jej nie było— 
musiałbym się domagać. Zapowie- 

działem, że usiłowania Ministerstwa 
Skarbu do uporządkowania gospo- 

darki budżetowej wyrażą się w naj- 

bliższej przyszłości przedłożeniami 

zamknięć rachunkowych za lata 1924 

do 1927. Zapowiedziałem, że zam- 
knięcia rachunkowe za rok 1927/28 

znajdą się w najbliższych dniach 

w Najw. lzbie Kontroli Państwa, že 

wraz z niemi przedstawione będą 
Sejmowi, jako przedłożenie rządowe, 

przekroczenia budżetowe za ten 
okres. 

Stwierdzam, że Sejm uchwałą 

swoją powziętą dnia 5 grudnia 1928 r. 

przyjął to moje oświadczenie do za- 

twierdzającej wiadomości. Tym spo- 

sobem fakt nieprzedłożenia mu do- 

tąd przekroczeń budżetowych uznał 
i terminu dla wniesienia dodatko- 
wej ustawy skarbowej bynajmniej 

nie określił. 

Wbrew temu stanowisku Sejmu 

zjednoczona opozycja sejmowa po- 

stawiła wkrótce potem Ministra 
Skarbu p. Czechowicza w stan o- 
skarżenia przed Trybunał Stanu. 

W momencie akcji przeciw Mi- 

ninistrowi Skarbu zgłosiłem solidar- 

ność z nim Rządu, rozumiejąc przez 

to gotowość ponoszenia przez cały 
Rząd odpowiedzialności za karygod- 

ne, zdaniem większości Sejmu, dzia- 

łania Ministra Skarbu, Owa solidar- 

ność przecież inaczej rozumiana być 

nie mogła — prawo pociągnięcia mi- 

nistra czy też Rządu do odpowie- 

dzialności konstytucyjnej przed Try- 

bunałem Stanu przysługuje bowiem 

wyłącznie Sejmowi. Uznaliśmy się 
współwinnymi i zgłosili do wlašci- 

wego prokuratora, t. j. do Sejmu — 

ale Sejm zgłoszenie to milcząco od- 
rzucił. 

Postępowanie większości sejmo- 

wej w sprawie p. Czechowicza jest 

tak niesłychane, tak krzywdzące 

a przytem (tak małostkowe, że nie 
będzie zaiste nigdy uznane za zwy- 

cięstwo idei parlamentarnego ustro- 

ju. Ubolewam nad tem szczerze ja- 

ko wolny obywatel i od |jakichkol- 

wiek grup politycznych czy osób 

niezależny poseł. Ubolewam nad 
tem. bo wiem, wiem lepiej aniżeli 
większość panów posłów, jak dłu- 

ga, żmudna i ile wysiłków wyma- 
gająca jest drogą, którą przebyć mu- 

si Polska, aby móc stanąć na twar- 

dym gruncie. Ostatnie zwycięstwa 

sejmowe nie są zwycięstwem parla- 

mentaryzmu — są jego klęską. Na 

czem polega krzywda wyrządzona 

parlamentaryzmowi przez Sejm? — 

na jego małostkowości, na rwaniu 

się do łatwego zwycięstwa wbrew 

logice, a nawet wbrew prawom 
walki. 

Przyjąwzzy dnia 5 grudnia1928 r. 

do zatwierdzającej wiadomości о- 
świadczenie Prezesa Rady Ministrów, 

iż Rząd zgodnie z postanowieniami 

Konstytucji i ustawy skarbowej przed- 

stawi Sejmowi niezależnie od zam- 
knięć rachunkowych kredyty dodat- 

kowe za rok budżetowy 1927/28 

do ustawowego zatwierdzenia —Sejm 

mógł, choćby w tym dniu gdy pod- 

jął oskarżenie przeciwko p. Czecho- 

wiczowi, zamiast tego oskarżenia 

zażądać od Rządu przedłożenia 

tych kredytów dodatkowych w ozna- 

czonym ściśle terminie. Jest to jego 

dobre prawo, z którego może ko- 

  

rzystać. Gdyby wezwanie to nie od- 

niosło skutku Sejm winien był po- 
ciągnąć Rząd do odpowiedzialności 

parlamentarnej—udzielić mu votum 

nieufności i udzielać te vota wszyst- 

kim po kolei Rządom, któreby żą- 

daniu Sejmu nie czyniły zadość. 

Ale na Trybunał Stanu w tem 

stadjum sprawy miejsca nie było, 

nie było tego miejsca z punktu wi- 

dzenia znowu interesów parlamenta- 

ryzmu. Orzeczenia Trybunału Stanu 

nie mogą być zmieniane ani przez 

władzę ustawodawczą, ani przez 

władzę wykonawczą. Przyjmijmy, że 

Trybunał Stanu uwalnia od winy 

i kary p. Ministra Czechowicza. 

Otrzymuje on tym sposobem abso- 

lutorjum za swoje działania i Sejm, 

który mógłby być zdania innego, 

fakt ten uznać musi. Sejm przelal 

część swoich uprawnień—sądzę, że 

bezwiednie, albo i świadomie ponie- 

siony prądem nienawiści—na Try- 

bunał Stanu. Oczywiście Trybunał 

Stanu może stanowisko Sejmu sko- 

rygować w tym względzie przez 

wyczekanie załatwienia sprawy z 

przekroczeniami budżetowemi z roku 

1927/28 przez Sejm. Jeżeli to było 

zamiarem większości sejmowej, to 

pobudką takiego działania nie był 

napewno wzgląd wyższy. 

Niekonsekwencja, z jaką Sejm 

postępował w sprawie Pana Cze- 

chowicza, dowodzi, iż znajduje się 
on w rozwoju swoich metod działa- 

nia tam, gdzie był w połowie roku 

1926:—niczego nie nauczył się i ni- 
<zego nauczyć się nie pragnął. 

Pozbawiony własnych polskich no- 

woczesnych tradycyj czerpał on siłę 
z najgorszych bankrutujących obcych 

„świątyń niekompetencji". Nie zdo- 
był się w najmniejszym stopniu na 

zorganizowanie swojej pracy, trwo- 

niąc tym sposobem wiele sił, nie- 

kiedy z wielką dla Państwa szkodą. 
Parlament—w mojem rozumieniu 

—nie jest „gadalnią“, nie jest nawet 

wyłącznie instytucją prawodawczą 

Dookoła zmiany w gabinecie. 
(Tel, od własnego korespondenta z Warszawy). 

W sytuacji politycznej nie nastąpiły w dniu wczorajszym żadne zmia- 

ny. W każdym razie konferencje czynników decydujących, co do zmiany 
rządu trzymane są w tak ścisłej tajemnicy, że absolutnie nie z ich prze- 

biegu nie przedostaje się do opinji publicznej. Zapowiadana na wczoraj 

konferencja decydująca pana Prezydenta Rzplitej, Marszałka Piłsudskiego 

i premiera Bartla, nie odbyła się, natomiast wieczorem o godzinie 6-ej pan 

premjer Bartel udał się na Zamek, gdzie był przyjęty przez pana Prezy- 
denta Rzplitej na dłaższą konferencję. 

W związku z pogłoskami, jakie krążą na temat kandydatur przy- 

Powrót Marsz. Szymańskiego. 
WARSZAWA. 10.IV. (Pat). Biuro 

Senatu komunikuje, że p. marszałek 
Senatu Szymański powrócił w dniu 
wczorajszym i objął urzędowanie. 

Nominacja p. Remera. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Dn. | kwietnia minister oświaty 
mianował p. Remera, ostatnio kon- 
serwatora sztuki w Wilnie, radcą 
ministerjalnym w piątym stopniu 
służbowym, na stanowisko zaś kon- 
„serwatora sztuki w Wilnie powoła- 
ny został p. Lorentz. 

Chrzest nowego samolotu 
polskiego. 

WARSZAWA, 10.IV.(Pat). Dzisiaj 
na tutejszem lotniku odbyła się u- 
roczystość chrztu i lotu próbnego 
nowego samolotu polskiego, zbudo- 
wanego w Białej Podlaskiej przez 
warsztaty lotnicze „Podlaska Wy- 
twórnia Samolotów".  Ceremonji 
chrztu dokonali pani Kuehnowa, 
małżonka ministra komunikacji i p. 
wiceminister spraw wojskowych gen. 
Konarzewski. Samolot nosi nazwę 
„P.W.S. 20 Gniezno“. „Gniezno“ ma 
wygodną kabinę dla 8 podrėžnych, 
łącznie więc z pilotem i obserwato- 
rem mieści 10 osób. Samolot posia- 
da wysokie zalety: łatwość kierowa- 
nia, zwrotność, krótki start i oszezęd- 
nie zużywa paliwo. W ciągu około 2 
minut może wzbić się na wysokość 
około 4 tys. metrów. 

Obłąkany chciał zabić Poincaregó. 
PARYŻ. 10.4. Do ministerstwa 

finansów zgłosił się pewien młody 
człowiek i poprosił o audjencję u 
Poincarego, oświadczając: „Chcę za- 
bić Poincarego". Został on natych- 
miast aresztowany. Jest to chory 
umysłowo. 

szłych ministrów, dowiadujemy sięą że obowiązki szefa biura perso- 

nalnego M. S. Wojsk objął pułk. Aleksander Pristor. Tem samem, jak wi- 
dzimy, wysuwana na stanowisko min. Pracy i Opieki Społ. kandydatura 
pułk. Pristora przestaje być aktualna. 

* 

` 

* 

Tymczasem prace rządu są prowadzone zupełnie normalnie. Pan 
premjer Bartel konferował wczoraj w sprawach resortowych z min. komu- 
nikacji Kuehnem, a następnie przyjął posła włoskiego Maioniego, który 

złożył mu wizytę pożegnalną. 

Konferencja ministra angielskiego z Marsz. Piłsudskim. 
(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

W bież. niedzielę bawił w Warszawie przejazdem angielski min. ro- 

bót publieznych lord London Derry, który w towarzystwie kilku przyja” 
ciół odbywał wycieczki po Wschodniej Europie. Lord London Derry, który 

jest wybitnym członkiem partji konserwatystów, oraz towarzyszący mu 

członek parlamentu angielskiego, tegoż stronnietwa Casalet, przyjęci byli 
przez Marszałka Piłsudskiego, który odbył z wybitnymi politykami an- 
gielskimi długą rozmowę. 

Następnego dnia goście angielscy odjechali do Gdyni, gdzie zwiedzili 

port, którym lord London Derry, jako min. robót publicznych, bardzo się 
interesował. 

Prasa włoska o artykule Marszałka 
RZYM, 10. IV. (Pat). Cała prasą zamieszcza długie wyjątki z ostat- 

niego artykułu Marszałka Piłsudskiego, załączając do nich szerokie komen- 
tarze. — Prasa nazywa artykuł lekcją daną parlamentowi, jak trzeba rzą- 
dzić, aby nie osłabiać państwa. — Dzienniki odejmują szczególnie argu- 
ment, wykazując, że Sejm uchwalił budżet skarbu zgłoszony przez mini- 
stra, którego postawił w stan oskarżenia. — Przebieg ostatniej sytuacji 
rządowej w Polsce śledzony jest przez prasę z wielkiem zainteresowaniem. 

Delegacja 10 pułku ułanów 
n p. Prezydenta. 

WARSZAWA. 10.IV. (Pat). Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął 
w dniu dzisiejszym delegację 10 
pułku ułanów z Białegostoku z do- 
wódcą pułku ppłk. dypl. Porczyń- 
skim na czele, która prosiła Pana 
Prezydenta o zaszczycenie swą obec- 
nością święta pułkowego, połączo- 
nego z obchodem 10-lecia powstania 
pułku. 

Wołyń na fundusz dyspozycyjny 
Marszałka. 

ŁUCK, 10.1V. (Pat). Z inicjatywy 
wołyńskiego Związku Legjonistów 
nastąpiło tu otwarcie zebrania orga- 
nizacyj społecznych w sprawie ak- 
cji na rzecz funduszu dyspozycyj- 
U ministra spraw wojskowych. 
Uchwalono przez aklamację powołać 
specjalny komitet dla zbiórki skła- 
dek. Zebranie, na którem między 
innemi reprezentowany był także 
Związek ZiemianWołynia, cechował 
charakter entzjastyczny. 

Wielkie zwycięstwo Bloku Ber- 
partyjnego na Podhalu. 

W tych dniach zakończyły się 
wybory do rady miejskiej w No- 
wym Targu. Na ogólną liczbę 48 
radnych B. B. zdobyła 47 manda- 
tów. B. charakterystyczny wynik 
wyborów był w czwartem kole, któ- 
re — jak wiadomo — reprezentuje 
interesy najszerszych mas. Wszyst- 
kie mandaty z tego koła zdobył 
Blok Bezp., a RORORODA opozycja, 
złożona z endeków, socjalistów i 
wyzwoleńców nie uzyskała ani jed- 
nego mandatu. 
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i powołaną do kontroli Rządu, par- 

lament winien być szkołą, pielęgnu- 

jącą myśl państwową i działającą 

wychowawczo na cały Naród, a 
w tem także i na posłów; niema 
wszak uniwersytetów, gdzieby kształ- 
cono deputowanych lub ministrów. 
Z żalem przychodzi mi stwierdzić, 

że proces podniesienia parlamenta- 
ryzmu polskiego na właściwy po- 
ziom nie poczynił postępów. 

Z rozróżnienia między istotą par- 
lamentaryzmu a ptaktyką sejmową 

i jej przeróżnemi przejawami wy- 
nikało moje pojmowanie zadań Sze- 
fa Rządu w stosunku do Sejmu. Ja- 
ko człowiek uprawiający naukę, sto- 
sowałem w pracy swej na terenie 
Parlamentu pewne metody na tem 
pojmowaniu oparte. Chemik, dążący 
do uzyskania z kilku elementów 
pewnego połączenia, czy to dla ce- 
lów naukowych, czy też praktycz- 
nych, nie może reagować na niemi- 
łe wrażenia zmysłu powonienia lub 
smaku, albo pozwolić opanować się 
myślą o ewentualnych, szkodliwych 
dla zdrowia skutkach odbywających 
się reakcyj. i 

W miarę oswajania się z niemi- 
łemi właściwościami praktyki sejmo- 
wej wyrobiłem w sobie pewne znie- 
czulenie na ciągle jeszcze powtarza- 
jące się objawy i nawroty tej prak- 
tyki, mając na myśli stałe cel, do 
którego zdążałem, i drogę, t. j. me- 
todę do tego celu wiodącą. Jednym 
z podstawowych elementów tej me- 
tody była, w mojem rozumieniu, 
obopólna szczerość i lojalność czyn- 
ników państwowych, Sejmu i Rzą- 
du, w stosunku do tych zadań, któ- 
rych dokonanie od ich współdziała- 
nia jest zależne. Brak tych elemen- 
tów musiał z konieczności kierować 
działania Sejmu i Rządu nie na linje 
zbiegające-się w bliższej lub dalszej 
odległości, lecz na linje nie posiada- 
jące punktu wspólnego wcale, W tym 
ostatnim wypadku cel istnienia i 
działania Sejmu i Rządu nie mógł 
być nigdy osiągnięty, a wszystko 

musiałoby się sprowadzić do jakie- 

goś wzajemnego psocenia lub walki 

tych dwóch czynników państwo- 

wych, nie posiadających przecież 

same w sobie, w oderwaniu od ży- 
cia, żadnej własnej wartości absolut- 

nej. Moje pojmowanie współpracy 

Rządu i Parlamentu nie znalazło, 

jak mi się zdaje, dostatecznego od- 

dźwięku w Sejmie Polskim, co nie 

może oczywiście działać zachęca- 
jąco. 

Jeżeliby także wśród decydują- 

cych czynników pozasejmowych u- 

trwaliło się przekonanie o bezowoc- 

ności cierpliwej taktyki obliczonej na 

dalszą metę celem wyłuskania praw- 

dziwego polskiego |parlamentaryz- 

mu z obecnych czy to poczwarko- 

wych, czy to zwyrodniałych form, 

a natomiast przeważyła wiara w sku- 

teczność może trochę odmiennych 

metod, to ja związany z własną me- 

todą pracy nie umiałbym z należytą 

a potrzebną lekkością przerzucić się 

do innej koncepcji i być jej dobrym 
wykonawcą. 

W powojennych stosunkach Eu- 

ropy wyrodziła się pewna pochop- 

ność w ujemnem ocenianiu parla- 

mentaryzmu. Jest— podkreślam to— 
wielką zasługą Marszałka Piłsudskie- 

go, że od chwili odzyskania niepo- 

dległości, mimo i wbrew oczekiwa- 

niu niekiedy najbliższych nawet lu- 

dzi i grup (i to takich, które dziś o 

tem zapomniały) ciągle i wielokrot- 
nie torował On drogę i dawał szan- 

se dla powstania i ugruntowania zdro- 
wego parlamentaryzmu w Polsce. 
Kto inaczej rozumie działania Mar- 
szałka w tym względzie, ten — mo- 
jem zdaniem -— wcale ich nie ro- 

zumie. 
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Ożywienie polityczne w ZSSR. 
Miesiące kwiecień i maj są w 

Rosji miesiącami ogólnego ożywie- 

nia politycznego. Przyczyna zjawi- 

ska tego tkwi w okoliczności, że w 

okresie tym odbywają się w Rosji 

zazwyczaj doroczne zjazdy Sowie- 

tów powiatowych, gubernjalnych i 

okręgowych, a w maju mają miej- 

sce obrady ogólnopaństwowych zjaz- 

dów poszczególnych republik zwią- 

zkowych oraz Zjazd ogólnozwiąz- 
kowy Sowietów z całego państwa. 

Już dnia 2-go kwietnia odbyło 

się w Moskwie plenarne posiedze- 

nie nowego sowietu moskiewskiego. 

Na posiedzeniu tem, które nosiło 

wielce uroczysty charakter, wybra- 

no przewodniczącym sowietu mos- 
kiewskiego, t. j. „moskiewskim sta- 

rostą“, komunistę Uchanowa. Wiel- 

kie przemówienie wygłosił na tem 

posiedzeniu Kalinin, który powitał 

mowy sowiet w imieniu rządu mo- 
skiewskiego. 

Charakter obrad sowietu mo- 

skiewskiego jest jeszcze wybitnie 

lokalny. Inaczej ma się jednak rzecz 

z obradami sowietów powiatowych, 

gubernjalnychi okręgowych, w szcze- 

gólności zaś z obradami zjazdów po- 

szczególnych republik sowieckich. 

Na tych zjazdach dominują już za- 

gadnienia ogólnopaństwowe, zagad- 

nienia wybitnie polityczne. A jak się 

zdaje, tym razem obrady zjazdów 

tych stać będą nietyle pod znakiem 

dyskusyj zagraniczno - politycznych, 

ile pod znakiem ożywionych rozpraw 

nad problemami sowieckiej polityki 
wewnętrznej. 

Prasa sowiecka już teraz stara 

się przygotować opinię sowiecką do 

burzliwych obrad tegorocznych zjaz- 

dów sowietów, na których przed- 

miotem szczególnego zainteresowa- 

nia będzie sprawa walki z opozycją 

prawicową, czyli z t. zw. „prawem 

odchyleniem* w partji komunistycz- 

nej ZSSR. 
„Trockizm* odsunięty został na- 

razie na plan drugi. gdyż podczas 

ostatnich wyborów ujawniło się w 

całej pełni daleko groźniejsze nie- 

bezpieczeństwo ze strony opozycji 

prawicowej, ostrożnie, ale niezmier- 

nie stanowczo zarazem prowadząca 
swą akcję przeciwko obecnemu 

Centralnemu komitetowi wykonaw- 

czemu ogólnozwiązkowej partji ko- 
iebezpieczeństwo, 

grożące obecnym naczelnym wła- 

dzom partyjnym ze strony „prawego 
odchylenia" jest szczególnie wielkie 

na wsi rosyjskiej, gdzie podczas os- 

tatnich wyborów  opozycjonistom 

SI 
EK BUJKO FRANCISZ 

„prawicowym* udało się zdobyć 
cały szereg nowych pozycyj, zajmo- 
wanych dotychczas przez komunis- 
tów „praworządnych*. 

Komuniści prawicowi uważają, 
že z t. zw. „kulakami“, t. j. zamož- 
nymi wlošcianami walki aktywnej 
prowadzić nie należy, wychodząc 
przytem z założenia, że „kulacy“ 
zrosną się z socjalizmem „drogą 
pokojową". Dlatego też zwolennicy 
t.zw. „prawego odchylenia" wystę- 
pują z całą stanowczością przeciwko 
akcji centralnego komitetu wyko- 
nawczego w kierunku zaostrzenia 
walki klasowej, uważając, iż zaos- 
trzenie takie może być w swych 
następstwach gospodarczych dla kra- 
ju wprost katastrofalne. 

Zwalczający „prawicowych opo- 
zycjonistów* zwolennicy obecnej po- 
lityki Centralnego komitetu wyko- 
nawczego, czyli t. zw. „staliniści* są 
jednak innego zdania. Uważają oni 
mianowicie, że „kułacy" mogliby z 
łatwością zdewauować komuńistów 
wiejskich, którzy w hipnozie oportu- 
nistycznej bez oporu mogliby pozy- 
cje swe oddać elementom drobno- 
burżuazyjnym. Chcąc zapobiec tej 
ewentualności, staliniści propagują 
ideję wzmożonej walki klasowej, 
wychodząc z założenia, że tylko w 
ten sposób można będzie z powo- 
dzeniem stawiać czoła radykalnym 
„trockistom“ i skłonnym do ugody 
z „żywiołem drobnoburżuazyjnym* 
opozycjonistami prawicowymi. 

Propagując usilnie ideję wzmożo- 
nej walki klasowej, staliniści powo- 
łują się na słowa Lenina, który po- 
wiedział był w swoim czasie, że 
„przy dyktaturze proletariatu walka 
klasowa nie ustaje" i że „na pew- 
nych odcinkach wzmożenie walki 
klasowej jest nieuniknione". A pra- 
widło to obowiązywać winno,—wed- 
ług słów Lenina—tak długo, dopóki 
„nie zniszczona zostanie definityw- 
nie baza gospodarcza wroga klaso- 
wego". 

Obawa przed zbyt daleko idącym 
rozrostem nastrojów „oportunistycz- 
nych* w szerokich warstwach no- 
wych członków sowietów zmusi 
obecnych kierowników polityki so- 
wieckiej i czołowych działaczy par- 
tyjnych z pod znaku Stalina do 
jaknajenergiczniejszego występowa- 
nia przeciwko „prawemu odchyleniu" 
na kwietniowych i majowych zjaz- 
dach sowietów. Pod znakiem walki 
tej stać też będzie tegoroczne oży- 
wienie wojenne w życiu politycznem 
ZSSR. 

Kasjer Rzeźni Miejskiej. 

Zmarł w dn. 10. IV b. r o godz. 6 rano w wieku lat 51. 

Odprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa odbędzie się dnia 13.IV b. r 

o godz. 4-ej popołudniu. Zawiadamiając o powyższem swych ezłonków prosimy 

o waięcie jaknajliezniejszego udziału. 

    

Zarząd Żydowskiego Związku 
Hendlarzy Mięsnych m. Wilna. 
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Ss P Dakai, ja, dze, Brałam, Głębokie, Wołożyn łoduizki 
Na zbliżający się sezon nasienny oferujemy | 

KONICZYNĘ i 1 YMOTKĘ 
we wszystkich gatunkach w Wilnie oraz ze składów prowincjonalnych. 

Dla prowineji — specjalne ulgi. 

Som GRE 
— ——— 

Wizyta autora „Czamych skrzydeł . 

Kijem w mrowisku były dwie 

ostatnie książki Kadena Bandrows- 

kiego, wywołując ukazaniem się 

swojem wrzawę, dawno już w Pol- 

sce, niesłyszaną — chyba po „Przed- 

wiośniu".. ze zrozumiałem zatem za- 

"interesowaniem oczekiwano w Wil- 

mie ich autora. Szkoda tylko, że 

bardzo wysokie ceny biletów nie 
pozwoliły wielu go usłyszeć, dla- 

tego też stosunkowo nie dużo, bo 

nie o wiele więcej niż połowę sali 

zapełnili w niedzielę słuchacze tak 

interesującego gościa. 

Nad tem czy takie autorskie pre- 

łekcje maią rację bytu, czy nie są 

swego rodzaju niedyskrecją albo ja- 

kąkolwiek inną niewłaściwością — 

zastanowił się autor „Czarnych skrzy- 

deł* na początku swego odczytu 

i doszedł do wniosku pozytywnego. 

Są potrzebne — choćby dlatego aby 

podkreślić rolę tego zapoznawane- 

go zazwyczaj w dyskusjach o dziele 

sztuki i jego autorze, trzeciego mo- 

mentu, jakgdyby współczynnika 

w tworzeniu pierwszego — t. j. #г0- 

dowiska. Dzieło sztuki powstaje jako 

rezultat zetknięcia się autora z da- 

nem środowiskiem. Autor jest jak- 

by anteną chwytającą jego emanacje 

i przetwarzającą je odpowiednio. 

Czy warto jednak fatygować po- 

ważnych obywateli, aby roztrząsać 
wobec nich tak subtelpe, tak nie- 
uchwytne zagadnienia? Warto. W 

rzeczywistości są to bowiem sprawy 

wielkiej wagi i trwałości. Przykład. 

Anglja. Kraj o olbrzymiej eks- 
panzji kolonjalnej, naród awanturni- 
czych nawigatorów, potężnych zdo- 
bywców. Wśród mich w XVl-ym 
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wieku trzeciorzędny aktor, „kabo- 
tyn" nie mający według ówczesnych 
pojęć — prawa do 'pochowania go 
na poświęconej ziemi, pisze dzieła, 
z których dziś jeszcze czerpiemy 
mądrość życia, gdy z tylu, o wiele 
więcej poważnych, współcześnie mu 
dokonywanych prac i dzieł, z zakre- 
su np. jakiejś, bardzo cenionej me- 
dycyny nic się niszczącemu dziala- 
niu czasu nie oparło i prędzej czy 
później upadło jako przeżytek. 

On jeden, wielki poeta umie jak 
nikt inny unieśmiertelnić w swoich 
słowach rytm czasu, rzeczy najważ- 

niejsze, najtajniejsze drgnienia serc 

ludzkich danej epoki, duszę swego 
środowiska wyczarować. 

Ale nietylko to. Jest on tego 
środowiska obrońcą przeciw róż- 
nym narošlom, garbom, sklerozie 
owej epoki, zwalom przesądu, ru- 
tyny, ociężałości. Jego utwory to 
w swoim czasie rewelacja i rewolu- 
cja zarazem. „Hamlet“, to nietylko 
tragedja uczuć syna do matki, ale 
i czyn niezwykłej odwagi, śmiałości, 
od której niewątpliwie współcze- 
snym widzom i słuchaczom po głęb- 
szem tego rozważeniu włosy pow- 
stawały na głowach. Było to ukaza- 
nie wszem wobec faktu, iż ci olim- 
pijscy dotychczas, ci „pomazańcy 
Boży”, ci wielcy, niedosiężni lordo- 
wie, książęta etc. mogą być i są ta- 
kimi samymi, zwykłymi śmiertelni- 
kami jak dwaj grabarze kopiący 
grób Ofelji. 

Inny przykład: znów przeciętny 
aktorzyna niejaki Moliere we Fran- 
cji, dobrodziej nas wszystkich twór- 
ca przedziwnie straszliwych igraszek 
słownych, pierwszych jaskółek tego 
olbrzymiego przełomu, z którego do 
dziś czerpiemy— Wielkiej Rewolucji. 

' znaczenie 
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Odwołanie posła łotewskiego 
z Moskwy. 

RYGA, 10.IV. (Pat.). Rada mini- 
strów postanowiła zaproponować 
prezydentowi Rrzeczypospolitej uwz- 
ględnienie prośby o zwolnienie z zaj- 
mowanego stanowiska łotewskiego 
posła w Moskwie Ozolsa, którego 
odwołania domaga się od dłuższego 
czasu partja narodowa. Od | maja 
Ozols będzie 'w rozporządzeniu mi- 
nisterstwa spraw zagranicznych. Ja- 
ko przypuszczalnego następcę na 
stanowisku posła w Moskwie wy- 
mieniają dotychczasowego posła w 
Stokholmie Sarinsa. 

Studencka Mała Ententa, 
BUKAREST, 10.IV. (Pat.) Wed- 

ług doniesień z Paryża, studenci ru- 
muńscy, czechosłowaccy i jugosło- 
wiańscy utworzyli tam grupę stu- 
dentów Małej Ententy, która między 
innemi ma na celu zapoznanie Za- 
chodu z pokojową akcją państw, 
wchodzących w skład Małej Ententy 
i z jej rolą w utrzymaniu pokoju w 
Europie środkowej. 

Sukcesy komunistów w Niem- 
czech. 

BERLIN. 10.IV. (Pat). Odbywa- 
jące się w dalszym ciągu w Niem- 
czech wybory do rad załogowych w 
wielkich przedsiębiorstwach przemy- 
słowych dają nadal poważne suk- 
cesy komunistom, przynosząc cięż- 
kie straty listom socjalistycznym. 
Wczoraj odbyły się wybory do rady 

załogowej w wielkich zakładach Le- 
unawerk pod Hallą. 

Na 17.400 głosów komuniści uzys- 
kali 9.200, a listy socjalistyczne tylko 
5.900. Dziś, we czwartek i piątek 
odbywać się będą wybory w jednem 
z największych przedsiębiorstw prze- 
mysłowych w Niemczech, mianowi- 
cie w zakładach A.E.G. w Berlinie, 
których wynik będzie miał poważne 

symptomatyczne dla na- 
strojów w kołach opozycyjnych. 

Kresztowanie sekretarza żony 
b. cesarze. 

BERLIN. 10.IV. (Pat). Komuni- 

styczny „Welt am Montag* donosi, 
że na wniosek prokuratora koloń- 
skiego aresztowano w Berlinie by- 
łego sekretarza żony b.cesarza W:l- 
helma, księżny Herminy. Dziennik 
twierdzi. że aresztowanie to ma cha- 
raktek sensacyjny i otaczane jest 
ścisłą tajemnicą. Sekretarz ks. Her- 
miny miał w czasie przesłuchania 
poczynić rewelacje w różnych taj- 
nych akcjach. organizowanych przez 

otoczenie b. cesarza w Doorn. 

Rzekomy sekretarz — OSZus(em. 
BERLIN. 10.IV. (Pat). Rzekomy 

sekretarz księżny Hierminy, : obecnej 

małżonki b. cesarza Wilhelma, Har- 
tung, który w/g doniesień prasy zo- 
stał aresztowany, był—jak się oka- 
zało — oszustem i udawał tylko se- 
kretarza ks. Herminy. 
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Przesilenie rządowe w Niemczech zažegnane. 
BERLIN, 10.IV (Pat.) Wczorajsze obrady międzyfrakcyjne trwały do 

| późnej nocy. Konferencja przewodniczących frakcyj u kanclerza nie dała 
żadnego pozytywnego wynika tak, że postanowiono szukać wyjścia z za- 
wikłanej sytuacji wewnętrznej, wywołanej decyzją socjalistów co do gło- 
sowania przeciwko drugiej racie na budowę pancernika w ten sposób, że 
rząd Rzeszy ma pa dzisiejszem posiedzeniu Rady Ministrów sformułować 
deklarację, w którejby zobowiązał się do prowadzenia dalszych prac na 
podstawie  kompromisowego programu finansowego, opracowanego 

prez rzeczoznawców finansowych stronnictw. 
Deklaracja ta będzie dążyła do stworzenia jakichkolwiek możliwości, 

które pozwoliłyby pozostać obecnemu gabinetowi u władzy, nie załatwi 
natomiast wcale sprawy utworzenia zwartej wielkiej koalicji. Dzisiejsze 
dzienniki poranne traktują sprawę wielkiej koalicji jako całkiem pogrzebąną. 

BERLIN, 10.IV (Pat.) „Vossische Ztg.* podaje treść dzisiejszej jedno- 
myślnej uchwały gabinetu, zawierającej apel do 5 stronnictw. Rząd Rze- 
szy w apelu tym oświadcza, że wobec sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej 
oraz ze względu na toczące się w Paryżu rokowania reparacyjne istnienie 
w Niemczech rządu zdolnego do działania jest nieodzowną koniecznością. 
Dlatego też rząd Rzeszy oświacza, że wszystkie swe siły skieruje ku temu, 
by nie dopuścić do wstrząśnienia podstaw niemieckiej gospodarki pań- 
stwowej i w tym celu bezzwłocznie przedłoży Reichstagowi do załatwie- 
nia budżet na rok 1929. Gabinet powtarza z naciskiem swą uchwałę nie- 
dzielną, akceptując opracowany przez rzeczoznawców finansowych projekt 
budżetu i zapowiada, że cały gabinet zwarcie działać będzie dla przepro- 
wadzenia tych projektów łącznie z budżetem ministerstwa Reichwehry. 
Rrząd wyraża dalej oczekiwanie, że 5 frakcyj Reichstagu, wchodzących 
w grę, poprze go w tej akcji i przeciwstawi się zarówno wszelkim wnio- 
skom co do dalszych skreśleń, wykraczających poza granice projektu 
kompromisowego, jak i wnioskom co do podwyższenia wydatków. Rząd 
oczekuje, że wszelkie projekty, dotyczące gospodarki państwowej, stawiane 
będą tylko za wzajemnem porozumieniem tyc pięciu stronnictw. Na tej 
podstawie — głosi w końcu powyższy apel — rząd Rzeszy porozumie się 
z wymienionemi partjami Reichstagu, aby przez stały ścisły kontakt za- 
bezpieczyć osiągnięcie tych celów politycznych, jak również wdrożyć 
bezzwłocznie akcję nad rozszerzeniem gabinetu. 

Obniżenie spłat niemieckich. 
PARYŻ, 10. IV. (Pat), Jak donosi „Temps*,* prowadzone obecnie ro- 

kowania między rzeczoznawcami reparacyjnemi państw sprzymierzonych 
zmierzają do obniżenia wysokości spłat niemieckich w pierwszym okresie 
tak, aby maksymalna ich wysokość nie przewyższała sumy 2.500 miljo- 
nów. — „Journal des Debats* przewiduje, że prace rzeczoznawców zakoń- 
czą się najwcześniej za kilka dni. 

Posiedzenie podkomisji w sprawie mniejszościowej. 
LONDYN. 10.1V. (Pat). W dniu 29-go b. m. odbędzie zię w Foreign 

Office posiedzenie podkomisji mianowanej przez Radę Ligi podczas ostat- 
niej sesji z poleceniem zbadania kwestji mniejszościowej. 
głównym będzie się Chamberlain. 

Sprawozdawcą 

M ronescu w Londynie. 
LONDYN, 10 IV. (Pat). Przybył tu dziś wieczorem rumuński mini- 

ster spraw zagranicznych p. Mironescu. 

Wykrycie spisku komunistycznego w Turcji. 
WIEDEŃ, 10. IV. (Pat), Prasa donosi z Konstantynopola, że wła- 

dze tureckie w Konstantynopolu, Smyrnie i innych miastach tureckich 
dokonały licznych aresztowań wśród komunistów. Władze oświadczają, 
że wpadły na trop spisku komunistycznego. 

Gen. Daves ambasadorem amerykańskim w Londynie. 
NOWY YORK, to. IV. (Pat). Jakkolwiek władze w Białym Domu za- 

chowują milczenie, to jednak korespondent Reutera dowiaduje się, iż za- 
proponowano rządowi angielskiemu osobę gen. Davesa, jako kandydata na 
stanowisko ambasadora amerykańskiego w Londynie. 

Na meksykańskim frencie. 
NOWY YORK, 10.IV. (Pat.) Powstańcy ewakuowali wczoraj wieczo- 

rem Juarez. Mieszkańcy utworzyli strąż obywatelską, która ma czuwać 
nad utrzymaniem władzy w mieście. Samochód, uzbrojony w kulomioty, 
patroluje po ulicach. Jak podaje Reuter, powstańcy uprowadzili mechanika 
amerykańskiej służby lotniczej. 

MANAGUA, (Nicaragua) 10.IV (Pat.). Zaprzeczają tu wiadomości, 
jakoby samoloty Stanów Zjednoczonych miały zniszczyć bombardowaniem 
prawie doszczętnie miasto Las Limas w Hondurasie. Według ostatnich 
doniesień, został zniszczony tylko jeden dom. 

"FILMOW 
Zw. Art. Szt. Kin, w Wilnie     

od dnia 1 kwietnia do dn. 1 maja przyjmuje zapisy na rok szkolny 1929. 
Sekretarjat czynny codziennie od godz. 11 — 1 i 5 — 8 w lokalu szkoły ul. Ostrobramska 27. 

  

Tu w Wilnie. Ubogi skromny, 
„suplent“ gimnazjalny, nauczyciel 
gimnazjum w Kownie, którego sło- 
wo przyczyniło się w olbrzymiej 
części do tego, że Polska jest dziś 
na giełdzie świata mocarstwem. 

Rzecz więc nie taka błacha jak 
może wygląda z pozoru, owe „pył- 
kie, nieokreślone" zagadnienie dzie- 
ła autora i środowiska jest jednak 
zagadnieniem bardzo ważnem i mo- 
że być tematem rozmowy autora z.. 
publicznością. 

Oczywiście szaleństwem i nad- 
mierną złośliwością byłoby tu impu- 
towanie prelegentowi, że mówiąc o 
tych wielkich ludziach zestawia się 
z mimi, gdy chodzi mu tylko o wy- 
ciągnięcie z tego jako z ogólnych, 
zasadniczych, najbardziej klasycz- 
nych przykładów odpowiedniej nau- 
ki. Każdy z tych wielkich stał na 
linji największego oporu w walce o 
swego wielkiego człowieka. Taki był 
Prus, taki - jak go prof. Uniw. Warsz. 
Ujejski nazywa— „Ostatni wajdelora*, 
który dożył ziszczenia swego snu— 
Stefan Żeromski. 

Bo bohaterskim wysiłku zbroj- 
nym zdobywania i utrwalania Nie- 
podległości, życie potoczyło się w 
kierunku organizacji. „Tu przepra- 
szając Państwa za to, pozwolę 
sobie przytoczyć fragment z mego 
własnego utworu". Rok I8-ty. Front. 
W tyraljerze, w linji bojowej, leży 
żołnierz. Przypadł na chwilę do zie- 
mi w marszu na nieprzyjaciela. Le- 
ży a dokoła niego różnego rodzaju 
„odpadki”, jakaś puszka od konserw, 
jakiś kawałek rzemyka i t. p., je- 
dnem słowem—śmietnik. | oto naraz, 
tego żołnierza chwyta radość. Ra- 
dość, że owego śmietnika już z ni- 
kim nie potrzebuje dzielić. Jest pierw- 

  

szy raz w walce bez potrzeby dzie- 
lenia się z zaborcami jej wynikami. 
Radość z odzyskanego śmietnika. 

Dziś chcemy ten śmietnik urzą- 
dzić, wyrzucić śmieci. Czuje się tę 
niezmierną energję pracy, tę chęć 
budowania, radość konstrukcji. 

Nie będą to żadne cuda, żadne 
szklanne domy, ani ognie Dana. 
Nasz ogień Dana to Starachowice. 
Nie będziemy szukać Czarowiców, 
lecz zwykłych, prostych ludzi do 
układania cegieł naszej budowy. 
Szukać na najbardziej wysuniętych 
placówkach frontu pracy, tam gdzie 
jej najpierwsze warunki i dobro 
będą odjęte, gdzie walczą jej naj- 
pierwsi żołnierze— górnicy. 

Trzeba włożyć nędzny, straszli- 
wy lachman i przysypany wstrętnym 

pyłem węglowym zejść pod ziemię. 
Trzeba pójść razem z bezrobotnym 
do magistratu, albo na ich wiec. 

„Nie mogę i nie będę bronił się 
jako artysta, będę bronił swego sta- 
nowiska wobec pracy społecznej. 
Rozsłonić trzeba oblicze kłamstwa, 
pokazać w jaki sposób zasłania ono 
temu „pierwszemu żołnierzowi” dro- 
gę. „Czarne skrzydła" wielką wy- 
wołały wrzawę. Posypały się na 
głowę autora gromy z różnych stron. 
„Faszysta, komunista”, „cios Ojczyż- 
nie w plecy” etc. „Jest to dla mnie, 
jako dła artysty wielki triumf. Do- 
wodzi, że książki moje spowodowa- 
ły pewien zdrowy ferment, Ta wście- 
kła pasja, do której doprowadziły 
one pewne sfery, znakomicie świad- 
czy o tem jak okazały się potrzebne". 

Powieść węglowa. Oparta na tem 
co zajmuje całą ludzkość, co wszę- 
dzie tam, gdzie, jeśli nie żarówki, 
to choćby tylko jakieś klamerki wy- 
rabiają, zagadnieniem naczelnem — 

  

  

na walce kapitału z pracą. Mamy 
wprawdzie stronnictwo, którego na- 
czelną zasadą jest owa walka, P. P. 
S. wyznającą „nienawiść klasową". 
W praktyce jednak to zupełnie ina- 
czej wygląda. Nie tak, jak sobie 
wyobrażał naiwnie, genjalny 'skąd- 
inąd Zola w „Germinal'u* albo nie- 
którzy socjalistyczni teoretycy. „Tu 
my, a tu kapitał i wzajemnie się 
nienawidzimy". „Wezmę nóż w garść, 
wyrżnę tamtych i będzie spokój". 

Gromy oburzenia padły na auto- 
ra „Czarnych skrzydeł" ze strony 
C. K. W. P. P. S. za inne tej kwe- 
stji ujęcie; jak owemu, „trzeciorzę- 
dnemu aktorowi“, obrazoburcy, któ- 
ry („nie mam zamiaru porównywać 
się z Szekspirem") z pewnością wy- 
woływał w swoim czasie dreszcz 
oburzenia, tak i teraz twórcy „Le- 
nory“ i „Tadeusza* podobny los 
przypadł w udziale. Przedstawił on 
dyrektora Francuza, zbrodniarza, 
mordującego dziesiątki robotników. 
Kiedy tego łajdaka ośmielił się na- 
zwać łajdakiem — larum podniosła 
cała prasa „narodowa* głosząc, iż 
cios Ojczyżnie zadają w plecy. Bo 
ten dyrektor to przedstawiciel za- 
granicznego kapitału a nam teraz w 
Polsce tak potrzebny jest kapitał i t. d. 

Dyrektor ów „klasowo nienawi- 
dzi* swego bezpośredniego podwła- 
dnego, dyrektora odpowiedzialnego, 
autochtona, który wszystko musi „na 
wiarę" ślepo podpisywać, ale za 
wszystko jednak odpowiada. Nie ma 
w tem źdżbła przesady. Był taki 
czas w Polsce — na szczęście 
już dawno minął—kiedy każdy mi- 
nister handlu i przemysłu tak pod- 
pisywał papiery obcemu i swojemu 
kapitałowi. 

Dyrektor Francuz zatem pogar- 
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Wiadomości z Kowna. 
Z obłoków do rzeczywistości. 

„Liet. Aidas“ w artykule „й о- 
błoków do rzeczywistości* stwierdza, 
iż w ciągu ostatnich lat polityczne 
życie kraju płynie zgodniej z real- 
nemi warunkami kraju. Takie same 
otrzeźwienie daje się zauważyć rów- 
nież w dziedzinie gospodarczej, Nie 
słychać już teraz pustych, opartych 
nieraz na marzeniach projektów e. 
konomicznych, W pierwszych latach 
niepodległości było dużo elementu 
utopijnego, obecnie bardziej się 
zwraca uwagę na życie realne. Słu- 
sznie powiadają, iż „communis er- 
ror facit ius*. W Litwie takim „er- 
ror communis* był rewolucyjny po- 
gląd, iż drobne gospodarstwo rolne 
ma być bardziej produkcyjne i dla- 
tego powinno być popierane. W swo- 
im czasie konieczność reformy r0l- 
nej była uzasadniana nietylko mo- 
tywami natury specjalnej i poli- 
tycznej, lecz też  ekonomicznemi. 
Jednak okazało się, że narodowcy 
nie mylili się w swoim czasie, do- 
wodząc ujemnego znaczenia refor- 
my rolnej z punktu widzenia ekono- 
micznego. 

Obecnie, gdy reforma ta jest jaż 
na ukończeniu, nikt, oczywiście nie 
myśli o jej anulowaniu. Jest to rze- 
czą niemożliwą. Jednak dzisiaj 
praktyka już wykazała jak dodatnie, 
tak również ujemne strony reformy. 

Przed kilku laty martwiliśmy się, 
że Litwa dla swych produktów rol- 
niczych, zwłaszcza dla zwierząt, nie 
może znaleźć rynku. Tymczasem 
okazało się, że z eksportem nie jest 
tak źle, natomiast, nie umiejąc pod- 
nieść wytwórczości krajowej, nie 
mamy znowuż wiele towarów na 
eksport. 

Obecnie jak polityczne, tak ekono- 
miczne życie z obłoków wkracza na 
tory realnego, ziemskiego życia. 

Zmniejszenie kary zbiegłym 
z obozu koncentracyjnego. 

‚ Ub. soboty Trybunał Najwyższy 
rozważał skargę apelacyjną zbieg- 
łych z obozu koncentrecyjnego w 
Worniach, Wśród nich znajdował się 
również b. poseł sejmu członek partji 
ludowców N. Radis Sąd okręgowy 
w Szawlach skazał ich na 2 i pół 
lat ciężkiego więzienia. 

Trybunał najwyższy zmniejszył 
wszystkim karę do 6 miesięcy, za- 
liczając areszt zapobiegawczy. Wszys- 
cy oni zostaną zwolnieni z więzienia, 
jednak na mocy wyroku sądu pod- 
dani są nadzorowi komendantury. 

Jak za czasów rosyjskich. 
„Diena* komunikuje, że policja 

kolejowa w Kownie spisała protokół 
przeciwko dwóm wyższym urzędni- 
kom litewskim za prowadzenia ro- 
zmowy w języku polskim. 

Przesilenie... w „Dzienniku Wileń- 
skim”. 

W organie miejscowej endecji, 
w „Dzienniku Wileńskim* panuje 
od kilku dni,.. przesilenie. Między 
naczelnym rędaktorem p.Janem Ob- 
stem a współredaktorem p. Stanisła- 
wem Kodziem doszło do nieporo- 
zumienia, w którego wyniku p. St. 
Kodź zgłosił rezygnację z dotych- 
czasowego stanowiska. 
f? Jak nas informują, nieporozumie- 
nie wynikło na tle artykułu p, Stan. 
Kodzia w sprawie ostatniej enuncja- 
cji Marszałka Piłsudskiego. Rezyg- 
nacja jednak p, St. Kodzia nie jest 
równoznaczna z faktycznem opusz- 
czeniem redakcji „Dziennika Wileń- 
skiego". Ostatni bowiem głos w tej 
sprawie ma wydawca p. pos. Zwie- 
rzyński. 

dza tym papierowym dyrektorem 
autochtonem. Ten zaś nienawiść do 
swego zwierzchnika przelewa na 
bezpośredniego podwładnego, i tak 
idzie ta zaraza z góry przechodząc 
linję sztygarów, żrąc robotników, 
którzy znów nienawidzą bezrobot- 
„nych. Nie jest to więc z ową nie- 
nawiścią klasową, tak jak to sobie 
wyobrażał Zola i naiwni teoretycy 
socjalizmu. 

Leader. Generalissimus partji. Lo- 
kalny poseł. Jakiś prałat czy pół- 
kownik partyjny. Durny, niezaradny 
sekretarz, pozatem — masy. Na tych 
stopniach widzimy działanie tego 
co się zowie dyscypliną partyjną. 
Osłabienie i niedołężność wodza. 
Problem prowadzenia i równości, to 
nad czem łamał sobie głowę Sorel 
i inni. Problem wymagający czujnej 
nieustannej twórczości. ażdym 
dniu, w każdej myśli. Ośmielił się 
Kaden pokazać takiego wodza, 
który już na to zdobyć się nie mo- 
że, wie co czynić, ale na czyn 
już go nie stać. Padły ze strony 
P. P. S. zarzuty pod adresem pisa- 
rza, że szarga jej piekną ргте- 
szlošė, wielki dorobek. Nie. Bylo to 
tylko spojrzenie zwyklego czlowieka 
z zewnątrz na te sprawy. 

"Taki np. poseł lokalny. Ma obo- 
wiązek bronienia robotników przed 
„kapitałem”, którego on nie posia- 
da. Zdarza się katastrofa na kopal- 
ni. Nieszczęście. Giną dzięki zbrod- 
niczemu manewrowi cudzoziemca — 
dyrektora dziesiątki robotników. Te- 
raz pan poseł ma kapitał. Zaciera 
ręce. Gra na giełdzie krwią zagazo- 
wanych, popalonych górników. 

W powodzi nonsensownych za- 
rzutów postawionych „Czarnym 
skrzydłom* znalazło się i przezwis- 
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ŻYCIE GOSPODARCZE. 
KRONIKA SKARBOWA. 

„Jawność postępowania wymiaro- 
Wego. 

Nowe zarządzenie ministerstwa 
skarbu. 

Na skutek kilku zapadłych orze- 

„czeń Najwyższego Trybunału Admi- 

nistracyjnego i wielokrotnych inter- 

wencyj organizacyj gospodarczych, 

ministerstwo skarbu wydało okólnik, 

w którym wprowadza w odniesieniu 

do podatku przemysłowego niektóre 

zasady dotyczące jawności postępo- 

wania wymiarowego obowiązujące 

„przy wymiarze podatku dochodowe- 

„go i majątkowego. й 
W okólniku tym ministerstwo za- 

rządziło, iż płatnicy podatku prze- 
mysłowego mają prawo przeglądać 

w urzędach skarbowych wszelkie 

materjały i dane dotyczące wymiaru 

ich podatku, a w szczególności 

wszelkiego rodzaju materjały zebra- 

ne w czasie lustracji przedsiębiorstw 

„handlowych. : ja 

Zarządzenie to nie upowažnia 

urzędów skarbowych do udzielania 

płatnikom do wiadomości tych in- 

formacyj, które urząd skarbowy uzy” 

skał od swych informatorów i rze” 

czoznawców. ; 

Ponadto wyjašnia się, že platnicy 

mogą domagač się od urzędu skar- 

'bowego jedynie okazania im pod- 

staw wymiaru. Natomiast wydanie 

im tych podstaw na pismie w. for- 

mie wyciągu z arkusza wymiarowe- 

"go oraz odpisu uchwały komisji ra- 
chunkowej, jak to ma miejsce przy 
podatku dochodowym i majątko- 

"wym. (—) : 

— Czeki gwarancyjne bez opłaty 

stempiowej. Władze skarbowe stwier- 
dziły, że pobierając od klijenteli 

weksle, niektóre firmy jednocześnie 

biorą od wystawcy weksla czek PKO. 

opiewający na sumę weksla i wy- 

stawiony na termin jego płatności, 

Władze skarbowe wydadzą specjalne 

zarządzenie w porozumieniu z. mi- 

nisterstwem _ sprawiedliwości, na 

«mocy którego będą karane z tytułu 

ustawy o opłatach  stemplowych 
osoby, pobierające t. zw. gwaran- 

cyjne czeki. (—) 

Z CAŁEJ POLSKI. 
— Przekroczenia budżetowe w świe- 

tle cyfr. Ogólna suma dochodów 
aństwa za czas od kwietnia do 
utego włącznie w roku budžeto- 
wym 1928-29 wyniosła 2.752.798.000 
złot. (w budżecie preliminowano 
2.655.010.000 zł.), ogólna zaś suma 
wydatków 2.542.893.000 zł. (w bud- 
żecie 2.528.247.000 złot.). Dochody 
przeto rzeczywiste przewyższyły do- 
chody preliminowańe w budżecie o 
97.788.000 złot., natomiast wydatki 
rzeczywiste przekroczyły sumę pre- 
łiminowaną tylko o 14.646.000 zł. 

Z poszczególnych pozycyj wy- 
datków uderza wydatne okrojenie 
niektórych pozycyj preliminowanych 
«w budżecie, przy równoczesnem 
znacznem zwiększeniu innych pozy- 
cyj ponad preliminarz. Po stronie 
dochodów uderzają zmniejszone 
wpływy z przedsiębiorstw państwo- 
wych (105.609.000 zł. zamiast preli- 
minowanych 199.601.000 z1.), oraz 
-z monopoli państwowych (807.860.000 
złotych zamiast preliminowanych 
876.562.000 zł.). Natomiast wydatnie 
przewyższyły sumy preliminowane 
w budżecie dochody z podatków 
bezpośrednich o blisko 80 milj. zł. i 
z cła o przeszło 92 milj. zł. 

— 0 zniesienie monopolu Irflanego 
na Łotwę. Swego czasu wprowadzo- 
ny został na Łotwie monopol lnia- 
ny, mający na celu zwiększenie pro- 
dukcji i eksportu. Dotychczasowa 
praktyka wykazała jednak, iż nie 
spełnił on swego zadania. Mianowi- 
cie jakość Inu nietylko nie uległa 
polepszeniu, lecz przeciwnie, znacz- 
nie się pogorszyła, tereny uprawy 
zaś zwiększone zostały minimalnie. 

Wobec takiej sytuacji zaintere- 
sowane czynniki opracowały odpo- 
wiedni memorjał, domagający się 
zniesienia monopolu i zastąpienia go 
przez wprowadzenie cła wywozo- 
wego na len. Sfery rządowe praw- 
dopodobnie przychylą się do tego 
postulatu. (Arol). 

— Wywóz ziemniaków do Niemiec. 
W r. 1928 wywóz ziemniaków do 
Niemiec, które są głównym naszym 
odbiorcą, wynosił około 2 miljonów 
800 tys. zł, na ogólną sumę około 
7 milj. zł. Jeśli cyfry te porównamy 
z danemi za r. 1927, w którym wy- 
wieźliśmy do Niemiec za 7 milj. zł. 
ziemniaków, to widzimy b. znaczny 
spadek eksportu, na który złożyły 
się: polityka celna Niemiec, jak rów- 
nież silna konkurencja zagraniczna. 

— 0 podwyższenie cła na ol hę. 
Ostatnio podwyższone zostało cło od 
drzewa olchowego. Zmniejszyło to 
eksport drzewa zagranicę, dzięki 
czemu cena jego ogromnie spadła 
w obrocie wewnętrznym. Spadek 
cen wywołał ze swej strony ożywie- 
nie tranzakcyj wśród przemysłow- 
ców drzewnych, którzy wskutek ta- 
niości surowca są wstanie konkuro- 

wać z wyrobami olchowemi zagra- 
nicznemi, 

Podwyższenie opłat celnych wy- 
wołało zrozumiały sprzeciw ekspor- 
terów zagranicznych drzewa. Ci 
zwrócili się do ministerstwa prze- 
mysłu i handlu z memorjałem, gdzie 
wskazują na szkodliwość tego stanu 
rzeczy. Przemysłowcy zaś bronią 
punktu widzenia celowości wyższych 
stawek cła drzewnego, wskazując na 
wzmożony ruch w kraju i zmniej- 
szenie się bezrobocia. 

W związku z tem w najbliższych 
dniach odbędzie się w ministerstwie 
przemysłu i handlu konferencja, dla 
omówienia tej kwestji. W konferencji 
tej wezmą udział jak przedstawiciele 
eksporterów tak i przemysłowców 
drzewnych. (—) 

— Memorjał w sprawie projektu 
reformy taryfy kolejowej. Sfery go- 
spodarcze przedłożyły rządowi me- 
morjał w sprawie projektowanej 
reformy taryfy towarowej. 

Memorjał ten stwierdza, że za- 
mierzoną w wysokości przeciętnie 
20 do 30 procent podwyżka uderza 
w przemysł w czasie najmniej od- 
powiednim. 

Przemysł wyczerpany jest od 
dłuższego czasu trwającą słabą kon- 
junkturą i ogromnym ostatnio bra- 
kiem gotówki. Tegoroczna nadzwy- 
czaj sroga zima spowodowała komp- 
letny zastój w handlu i przemyśle a 
ostatnie 2 miesiące zdławiły popro- 
stu wszelki ruch w obu tych gałę- 
ziach gospodarczych. 

Rany odniesione przez przemysł 
i handel są tak ciężkie, że kto wie, 
czy miesiące całe potrafią je wyle- 
czyć i doprowadzić do względnej 
przynajmniej równowagi. 

Dlatego, podaje memorjał, pod- 
wyżka taryfowa przy obecnym sta- 
nie przemysłu i handlu jest niedo- 
puszczalna. (—) 

WEWUZEKUWKAI OWO l: SKA KSI D ATRI INE O EEEINET ASU NAES A 

Silne lotnictwo to potęga państwa! 

ko „faszysty“ dane ich bohaterowi, 
„komunisty“ autorowi. 

Powiedzieć jednak człowiekowi, 
który był legjonistą, który schodzi 
w pracy pod ziemię, który walczy 
i ponosi jedną z największych strat 
mężczyzny, strzela do córki dyrek- 
torskiej zabójczyni jego ukochanej; 
wnuk i syn tych, którzy walczyli 
na placu Grzybowskim, białoczerwo- 
ną chwałą okrytych dziś przez 
Rzeczypospolitą — takiemu czło- 
wiekowi powiedzieć, że jest faszys- 
tą?... Odkąd?... . 

A teraz „komunista*. Młody 
22 letni człowiek. Sygnalista na 
kopalni. 10 do 12-u godzin dzien- 
nie spędzający przy windzie kopal- 
nianej, ścigany bezlitosnie, bez chwili 
wytchnienia przez maszynę, aparat. 
Zapisuje bezustannie na dwóch ta- 
blicach różne daty, zaś po tej natę- 
żającej do ostateczności jego wła- 
dze psychofizyczne, pracy, wędruje 
8 kilometrów do domu. Przychodzi 
brudny, cały w pyle węglowym 
i smarach, poczem myjąc się z mie- 
szkania robi chlew. W kopalni nie- 
ma odpowiednich urządzeń, gdzieby 
robotnik po pracy mógł wrócić do 
normalnej czystości ciała. 

Co by powiedziano o człowieku, 
który w takich żyjąc i pracując wa- 
runkach nie byłby, jeśli nie komu- 
nistą, to najczerwieńszym radyka- 
łem? „Chodziłem do tych ludźi w ich 
łachmanach, bywałem w ich miesz- 
kaniach. Całą straszną prawdę po- 
znałem nie z ust tych z wymanikiu- 
rowanemi, lecz od tych z czarnemi 
rękami", Zarzut, że w tej powieści 
o węglu jest zbyt czarno, mogą po- 
stawić ci, którzy nie mają pojęcia 
o tych rzeczach i sprawach. 

O ludzkiej krzywdzie trzeba mó- 

  

wić z najwyższą dyskrecją. Wstydzi 
się pisarz wzruszenia swego i tłumi 
je lub pokrywa szyderstwem. To 
właśnie było przyczyną, że w „Czar- 
nych skrzydłach" rzeczywistość nie- 
tylko nie była przejaskrawiona, ale 
raczej—stonowana nawet. 

Pozostaje ostatni zarzut — „hań- 
bienia polskiej rodziny”, Jak o tej 
rodzinie mówili nasi najwięksi—mo- 
żemy się dowiedzieć gdy zajrzymy 
do tego „sanctuarjum" narodowego: 
„Pana Tadeusza". („To gdy Napo- 
leon wolność Litwie niesie, to waść 
myślisz o procesie?"). Czy też do 
„Pana Fantazego albo Nowej Deja- 
niry“ Słowackiego. Taka rodzina 
nie może być nierozdeptana przez 
potworną energję kapitału. 

„Niechcę przedłużać tych moich 
wywodów aby nie wyglądało to na 
obronę. Kończąc jedno jeszcze 
stwierdzę: 

Jeżeli po przeczytanu mej po- 
wieści, ktoś daleki od wszystkich 
owych poruszanych w „Czarnych 
skrzydłach", bolesnych spraw, kie- 
dyś w jakiemś wygodnem, dostatnio 
urządzonem locum, patrząc na pło- 
nący na kominku czarny kawałek 
węgla, dojrzy zaklęty w nim ogrom 
ludzkiej krzywdy. 

Jeżeli zobaczy w tym kawałku 
materji szamocącego się w niej znę- 
kanego ludzkiego ducha—to będzie 
najwyższym moim triumfem. Walka 
o lepszego człowieka jest prawdzi- 
wie wielkiem zadaniem wojującej 
sztuki". 

) 8. Kl. 

GB 

7. 

WILEŃSKI 

Przed radosną rocznicą. 
Organizacyjne zebranie komitetu obchodu 10-lecia wyzwolenia Wilna. 

Wczoraj wieczorem odbyło się 
organizacyjne zebranie komitetu, któ- 
ry zajmie się urządzeniem obchodu 
I0-tej rocznicy wyzwolenia Wilna. 
Obchód tej tak radosnej dla Wilna 
rocznicy, przypadającej w dn. 19 b. m., 
w piątek, a więc w dzień zajęć po- 
wszednich, przeniesiony został na 
mocy jednomyślnej uchwały wczo- 
rajszego zebrania na niedzielę 21-go 
kwietnia, ażeby umożliwić jak naj- 
szerszym masom ludności udział w 
obchodzie. Na zebranie przybyło stu- 
kilkunastu wybitnych reprezentantów 
wszystkich sfer. ъ 

W zastępstwie wojewody wilen- 
skiego, który jest od dwóch dni 
cierpiący, zebranie zagaił w pod- 
niosłych słowach wicewoj. Kirtiklis, 
przypominając najważniejsze mo- 
menty istoryczne oswobodzenia 
Wilna i dzieje pierwszego 10-lecia 
nowej ery, jaka zaświtała ziemi Wi- 
leńskiej. Wielu z obecnych na sali 
brało udział czynay w dziele wy- 
zwolenia, tem większy oddźwięk 
znalazły słowa p. wicewojewody 
wśród zebranych i przyjęte były 
z entuzjazmem. Uwzględniając ży- 
czenia, wyrażone przez szerokie 
warstwy społeczeństwa, p. wice- 
wojewoda Kirtiklis zauważył, że 
w układaniu programu obchodu 
należy położyć punkt ciężkości 
na umożliwienie udziału w uroczy- 
stościach masom ludności. 10-lecie 
oswobodzenia Wilna, faktu tak bez- 
pośrednio głęboko odczuwanego 
przez ogół naszej ludności, nadarza 
po temu specjalną okazję. Winny 
być przeto zorganizowane w jak- 
największej liczbie obchody ludowe, 
popularne, zabawy i t. p. Inicjatywa 
powyższa spotkała się z jednomyśl- 
nem uznaniem zebranych. 

Uproszono о przewodniczenie 
dalszym obradom p. wicewoj, Kirti- 
klisa, który zaprosił do stołu pre- 
zydjalnego J. M. rektora U. S. B. 
ks. Falkowskiego, generałów Krok- 
Paszkowskiego i Mokrzeckiego, pre- 
zydenta miasta Folejewskiego. We- 
dług projektuenaczelnika Piotrowicza 
szkic programu obchodu przedsta- 
wia się jak następuje: Nabożeństwo 
w Ostrej Bramie, defilada, bezpłatna 
popularna akademja w sali Miejskiej, 
bezpłatne popularne odczyty, przed- 
stawienia w teatrach i kinematogra- 

0 posiedzenia wydziału powiatowego 
W dniu 9 b. m. pod przewod- 

nictwem p. wicewojewody Kirtiklisa 
odbyło się pierwsze po świętach 
Wielkanocnych posiedzenie  wy- 
działu wojewódzkiego. 

Na posiedzeniu tem: |) rozpat- 
rzono i zatwierdzono protokół po- 
siedzenia rady miejskiej m. Wilna z 
dnia 21 marca r. b., 2) rozpatrzono 
10 odwołań od wymiaru podatków, 
dokonanego przez poszczególne 
związki komunalne, 3) postanowio- 
no zwrócić się do ministerstwa 
spraw wewnętrznych z wnioskiem 
w przedmiocie zmiany nazwy gminy 
wiejskiej (Wilejka) na „Kołowicze”*, 
4) rozpatrzono i zatwierdzono wnio- 
sek wydziału powiatowego w Bra- 
sławiu w sprawie ustalenia norm 
podatku wyrównawczego w poszcze- 
gólnych gminach powiatu brasław- 
skiego na rok budżetowy 1929/30, 
5) rozpatrzono i zatwierdzono preli- 
minarz budżetowy  brasławskiego 
powiatowego związku komunalnego 
na rok 29/30. Preliminarz ten po 
stronie dochodów i wydatków zo- 
stał zbilansowany w kwocie 1.336.836 
zł. Na poszczególne działy przypada 
wydatków: administracja ogólna 
99,276 zł., (129/o ogólnej sumy bud- 
żetu), spłata długów 60.276 zł., bu- 
dowa i utrzymanie dróg 653.738 zł., 
oświata 8.000 zł, zdrowotność pu- 
bliczna 118.817 zł., opieka społeczna 
41.600 zł., akcja popierania rolnictwa 
304.428. zł, akcja przeciwogniowa 
i utrzymania aresztów gminnych 
5.193 zł. Reszta wydatków przypa- 
da na zwiększenie kapitału zakła- 
dowego komunalnej kasy oszczęd- . 
ności w Brasławiu oraz na zapo- 
mogi poszczególnym gminom defi- 
cytowym. 

Co się tyczy części dochodowej 
w bież. okresie gospodarczym zwią- 
zek komunalny w Brasławiu zamie- 
rza znieść pobierane dotychczas 
podatki: |) inwestycyjny od przed- 
miotów zbytku i 2) bardzo niepo- 
pularny na wsi podatek od psów, 
wprowadzając natomiast nowy po- 
datek od budynków mieszkalnych. 

Zjazd dyrektorów komunalnych 
kas oszczędności. 

W dniach 12, 13 kwietnia r. b. 
w wielkiej sali konferencyjnej wi- 
leńskiego urzędu wojewódzkiego 
odbędzie się zjazd dyrektorów po- 
wiatowych komunalnych kasoszczęd- 
ności z terenu województw wileń- 
skiego i nowogródzkiego. Na zjazd 
spodziewane jest przybycie szeregu 
gości z Warszawy w osobach: dy- 
rektorów centrali Państwowego 
Banku Rolnego, - Banku Gospodar- 
stwa Krajowego oraz przedstawi- 
cieli Związków miejskich i powia- 
towych kas oszczędności w Folsce. 

JANBULHAK 
ARTYSTA - FOTOGRAF 

Jagiellońska 8, tel. 968, przyjmuje od g. 9—6, 
A 

  

fach, zabawy ludowe, imprezy spor- 
towe, obchody szkolne i t. d. Wła- 
dze miejskie również uczynią w tym 
zakresie wszystko, ażeby dzień ra- 
dosnego święta upamiętnić, nie po- 
mijając nawet zwiększenia w tym 
dniu porcji żywnościowej we wszyst- 
kich miejskich instytucjach dobro- 
czynnych, ochronkach i t. p. Słowem. 
dzień ten ma być dniem powszech- 
nej radości całej ziemi Wileńskiej. 

Ogólny komitet obchodu zawie- 
ra 400 nazwisk. Do komitetu hono- 
rowego weszli: ]. E. bisk. dr. Wla- 
dyslaw Bandurski, prezes sądu ape- 
lacyjnego Lucjan Bochwic, inspek- 
tor armji gen. Stefan Dąb-Biernacki, 
rektor U.S.B. ks. dr. Czesław Falkow- 
ski, prezydent m. Wilna Jozef Fo 
lejewski, J. E. ks. arcybisk. Romu- 
ald Jałbrzykowski, dowódca O. K. 
III gen. Aleksander Litwinowicz, 
prezes Aleksander  Meysztowicz, 
J. E. ks. bisk. Kazimierz Michalkie- 
wicz, prezes Z. O. W. gen. Stefan 
Mokrzecki, posel Jan Pilsudski, pulk. 
Wladyslaw Dolina-Pražmowski, wo- 
jewoda wileński Władysław Racz- 
kiewicz, marszałek Senatu prof. 
Juljan Szymański, minister prof. 
Witold Staniewicz, inspektor armji 
gen. Edward Rydz-Śmigły, gen. Lu- 
cjan Żeligowski. 

Opracowanie szczegółów obcho* 
du i prac połączone z urządzeniem 
wszystkich uroczystości powierzono 
komitetowi wykonawczemu pod pre- 
zesurą prezydenta miasta Folejew- 
skiego, złożonemu z następujących 
osób: St. Brokowski, Z. Chmielew- 
ski, W. Cieszewski, E, Dobaczewski, 
St. Dobosz, E. Fieldorf, |. Giżycki, 
H. Gieczewicz, H. Grzyb, W. Iszo- 
ra, B. Iżycki-Herman, N. Kac, A. 
Kozłowski, M. Limanowski, J. Ło- 
kuciewski, St. Lorentz, J. Mieszkow- 
ski, Cz. Makowski, T. Miskiewicz. 
M. Puchalski, W. Piotrowicz, H. Pro” 
ficowa, M. Rok, F. Ruszczyc, Fr. 
Rychłowski, H. Sergjalis, Fr. Swi- 
derski, A. Sztrallowa, M. Szydlow- 
ski, S. Trocki, H. Wilczewska, W. 
Węsławski, A. Wirszubski, H. Za- 
bielski. 

W końcu zgromadzenie przyjęło 
do wiadomości projekt odezwy do 
ludności. Odezwa ta opublikowana 
będzie w dniach najbliższych. 

  

Wiadomości z kraju. 
TROKI. 

— Zawód miłosny powodem samo- 
bójstwa. W majątku Daginie gminy 
trockiej wystrzałem z rewolweru 0- 
debrała sobie życie Weronika Goły- 
szówna lat 19. Przewieziona do szpi- 
tala Kolejowego w Wilnie Gołyszów- 
na zmarła. Powód samobójstwa—za- 
wód miłosny. 

WILEJKA. 
— Pożar. W dniu 27 marca we 

wsi Tomkowicze gminy krzywickiej 
wybuchł pożar, wskutek którego na 
szkodę Franciszka Korniewicza spa- 
liła się szopa i chlew wartości 
1650 zł. 

Pożar powstał wskutek nieostroż- 
nego obchodzenia się z ogniem. 

GRÓDEK. 
— Sąsiedzkie porachunki. We wsi 

Sielewce na tle osobistych niepo- 
rozumień między Kozłem Borysem, 
a jego sąsiadem Kozlem Bazylim 
wynikła bójka, w czasie której Ko- 
zioł Borys uderzył kołkiem w lewą 
rękę Kozła Bazyla, łamiąc mu kość 
łokciową. Powyższe uszkodzenie 
ciała zakwalifikowano jako ciężkie. 

MOŁODECZNO. 
— Trup w rzece Berezynce. Na 

błotach rzeki Berezynki odnaleziono 
zwłoki umysłowo chorego mieszkań- 
ca wsi Czerepy gminy połoczańskiej 
Szafałowicza Kazimierza, zaginio- 
nego w dniu 15. IIL. r. b. Dokonane 
oględziny trupa śladów przestępstwa 
nie okazały. Zachodzi przypuszcze- 
nie, że Szafałowicz wskutek zmę- 
czenia i wycieńczenia zamarzł. 
Z) 

Diaczego wzrósł popyt na dolary. 
Ostatnio na rynku pieniężnym 

dało się zauważyć wzmożone zapo- 
' trzebowanie na dolary gotówkowe 
Stanów Zjednoczonych. 

Jak się dowiadujemy ze źródeł 
miarodajnych, stan ten jest przejścio- 
wy i długo utrzymać się nie da. 
Sytuację obecną wytworzyła okolicz- 
ność, że wobec zbliżających się świąt 
żydowskich zaczęły napływać z Ame- 
ryki liczne przekazy pieniężne dla 
Żydów zamieszkałych w Polsce od 
ich krewnych emigrantów. Ponie- 
waż jednak banki polskie, za po- 
średnictwam których wypłaty mają 
być uskutecznione nie posiadają w 
zapasie dostatecznej ilości dolarów— 
muszą je kupować na runku, zwię- 
kszając potyt, a tem samem i cenę. 

O przejściowości tego stanu świad- 
czy również fakt, iż kurs innych wa- 
lut w stosunku do złotego nie uległ 
żadnym zmianom. 

Dia zaspokojenia zwiększonego 
zapotrzebowania do dyspozycji Ban- 
ku Polskiego wysłano z Ameryki pół 
miljona dolarów. Ładunek znajduje 
się już w drodze i lada dzień ma 
przybyć do Europy. (—) 

"po 50 gr. od sztuki, 

_KRO 
Czwartek Dziś: Leona Wiel. 

Jutro: + Wiktora 

1 Wschód słońca—g. 5 m. 10. 
Kwietnia] Zachód 5 g. 17 m. 26.     

Spostrzeženia Zakladu Meteorologioznego 

U. S. B. z dnla 10/IV—1929 roku. 
Cišnienie 
šrednie w 767 
milimetrach 

Temperatura | _ o 
średnia Pc 

Opady w 
milimetrach 

Wiatr przeważający į Wschodni 

Uwagi: Pogodnie. 

Minimum: — 80 C. 

Maximum: -- 40C, 
Tendencja barometr.: Wzrost ciśnienia. 

MIEJSKA 

— Dodatkowe opłaty na rzeźni 
miejskiej, Na podstawie uchwały ra- 
dy miejskiej, zaakceptowanej przez 
pana wojewodę wileńskiego, będzie 
pobierana dodatkowa opłata za ko- 
rzystania z rzeźni miejskiej i za ba- 
danie weterynaryjne mięsa na miej- 
skiej stacji kontroli mięsa. 

Dodatkowa opłata wynosi: 
a) za korzystania z rzeźni miej- 

skiej: 
1) od każdej bitej sztuki bydła 

rogatego, koni i nierogacizny po 2 zł. 
od sztuki, 

2) od cieląt, owiec i kóz po30 gr. 
od sztuki. 

b) Na stacji kontroli mięsa: 
1) od całych tusz bydła rogatego 

i nierogacizny po 2 zł. od tuszy, 2) 
od "/, tuszy bydła rogatego i niero- 
gacizny po 1 zł. od sztuki, 8) od'/, 
tuszy bydła rogatego i nierogacizny 

4) od całych 
tusz cieląt, owiec i kóz po 30 gr. 
5) od mięsa w kawałkach, słoniny i 
przetworów mięsnych: przy wadze 
do 25 klgr. —50 gr., przy wadze 50 
klgr.—1 zł, do 75 kigr —1 zł. 50gr., 
przy wadze do 100 klgr —2 zł., przy 
wadze do 125 klgr.—2 zł. 50 gr., do 
150 klgr.—3 zł, przy wadze do 175 
klgr. — 3 zł 50 gr., przy wadze do 
200 klgr —4 zł. i t. d. 

Opłaty powyższe pobierane będą 
przez kasjerów rzeźni i stacji kon- 
troli mięsa i kwitowane naklejaniem 
odpowiedniej ilości nalepek na kwi- 
tach. 

Całkowity wpływ z tego źródła 
przeznaczony jest na budowę nowej 
rzeźni miejskiej w Wilnie. 

— Subwencja. Na wezorajszem 
posiedzeniu prezydjum magistratu 
między innemi zapadła uchwała wy- 
asygnowania 4500 zł. na rzecz szpi- 
tala pedjatrycznego tytułem kosztów 
za A> w szpitalu dzieci żydow- 
skich. 

WOJSKOWA 
— Zasiłki dla: rezerwistów. W 

związku z ćwiczeniami rezerwistów, 
które odbędą się w roku bieżącym 
O jest obecnie zarzą- 
zenie w sprawie wypłaty zasiłku. 

Zasiłki te będą prawdopodobnie tej 
samej wysokości, co i w roku ubieg - 
łym mianowicie: szeregowi rezerwy, 
którzy poza sobą utrzymują jedną 
osobę najbliższej rodziny otrzymują 
90 gr. dziennie, którzy otrzymują 
2 osoby 1.10 zł, dziennie, ci zaś któ- 
rzy utrzymują 2 osoby i więcej о- 
trzymują zasiłek w wysokości 1.30 zł. 
dziennie. Ilość dni odbytych naćwi- 
czeniach obliczać się będzie od chwili 
wyruszenia z domu do chwili po- 
wrotu. 

Z POCZTY 

— Broń w urzędach pocztowych. 
Celem należytego zabezpieczenia 
mienia państwowego w urzędach i 
agencjach pocztowo-telegraficznych 
wileńska dyrekcja Poczt i Telegra- 
fów wydała zarządzenie, by wszyst- 
kie urzędy i agencje p. t. zaopa- 
tzone zostały w krótką broń palną 
systemu „Nagant* produkcji krajo- 
wej. ' 

1-— OQkólnik na czasie. W myśl 
wskazań polityki gospodarczej rzą- 
du, zmierzającej w celu obrony bi- 
lansu handlowego do popierania 
produkcji sę — wileńska dy- 
rekcja Poczt i Telegrafów wydała 
okólnik, w którym zwraca uwagę 
urzędów i agencyj pocztowych na 
niezbędność zakupywania materja- 
łów piśmiennych i kancelaryjnych 
wyłącznie pochodzenia krajowego. 

" — Wstrzymanie zwinięcia agencji 
pocztowej. ślad za tut. pismem z 
dnia 18 marca b. r. L. 8182/II ko- 
munikuje się, że zarządzenie zwi- 
nięcie agencji po Moryno, 
pow. Nowogródek z dniem 10 kwiet- 
nia r. b. wstrzymuje się. 

— Przesyłki pocztowe poza g0- 
dzinami urządowemi. Ministerstwo 
poczt i telegrafów wprowadza w 
przyszłym mesiącu we wszystkich 
większych miastach urzędowanie 
przedłużone w jednym urzędzie > 
cztowym dla nadawania przesyłek 
pocztowych poza zwykłemi godzina- 
nami urzędowemi. Przy nadawaniu 
takich przesyłek pobierana będzie 
dodatkowa cpłata w wysokości 40 
groszy. (—). 

Z KOLEI 
— Kurs taryfowo-handlowy dla 

kandydatów kolejowych. Minister- 
stwo komunikacji po raz pierwszy 
w roku bieżącym uruchamia kurs 
taryfowo-handlowy i zarachowawczy 
dla kandydatów kolejowych. 

NIKA 
Na kursie przewidziano 20 miejsc 

dla kandydatów z okręgu wilen- 
skiego. którzy mają odpowiadać wa* 
runkom: |) obywatelstwo polskie, 
2) wykształcenie wyższe handlowe 
albo prawnicze lub średnie, 3) od- 
bycie służby wojskowej lub zwol- 
nienie całkowite, 4) nienaganne do- 
tychczas prowadzenie się, 5) 2 ka- 
tegorja zdrowia. 

Kandydaci z wykształceniem wyż- 
szem otrzymają 80 proc. VIII gr. 
uposażenia, ze średniem — 75 proc. 
IX gr. uposażenia oraz pewną ilość 
bezpłatnych pomieszczeń w siedzi- 
bie kursów. 

Kandydaci, życzący być przyjęci 
na kursa winni złożyć w terminie 
do 25 kwietnia 1929 roku podania 
do wydziału eksploatacyjnego Dy- 
rekcji Kolei państwowych w Wilnie, 
ul. Słowackiego 2, względnie oso- 
biście zgłosić się, celem dopełnienia 
formalności. 

Do podania należy dołączyć od- 
pisy urzędowo posiadanych doku- 
mentów: świadectwa szkolnego, ksią- 
żeczki wojskowej, obywatelstwa pol- 
skiego, świadectwa moralności, jed- 
ną fotografję i krótki życiorys, przy- 
czem kandydaci będą poddani ba- 
daniu lekarskiemu. 

Praktyczny kurs rozpocznie się 
przypuszczalnie z dniem 15 lipca rb., 
teoretyczny zaś kurs—w drugiej po” 
łowie września, t. j. po odbyciu dwu” 
miesięcznej wstępnej praktyki na 
stacjach, przyczem na ten kurs będą 
przyjęci tylko ci kandydaci, którzy 
po odbyciu tej praktyki, złożą z 
wynikiem dobrym egzamin próbny, 
który odbędzie się przed rozpoczę- 
ciem kursu“. 

— U techników. W piątek dnia 
12 marca r. b. o godz. 8 wieczór w 
lokalu Stowarzyszenia techników ul. 
Wileńska 33, zostanie wygłoszony 
odczyt urozmaicony przezroczami 
przez p. inż. Sakowicza pod tytułem 
„Możliwości wykorżystania torfu w 
Wileńszczyźnie". Wstęp dla czlon- 
ków i gości bezpłatny. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 

— Stowarzyszenie byłych więż- 
niów politycznych oddział w Wilnie 
urządza dnia 15 kwietnia r. b. ogól- 
ne zebranie członków Stowarzyszenia 
o godz. 7 wiecz. w lokalu zw. zawo” 
dowych Wielka 34, dla obioru dele” 
gata na zjazd delegatów wszystkich 
oddziałów Stowarzyszenia byłych 
więżniów politycznych w Polsce, 
który odbędzie się w Radomiu dnia 
3 maia r. b 

— Zarząd wileńskiego Towarzy 
stwa wioślarskiego zawiadamia, że 
doroczne ogólne zgromadzenie człon” 
ków odbędzie się w sobotę 27 kwiet- 
w r. b. o godz. 18-ej, z porządkiem 
nia: 

1) zatwierdzenie protokółu z po- 
przedniego ogólnego zebrania; 

2) rozpatrzenie sprawozdania za” 
rządu i komisji rewizyjnej; 

3) rozpatrzenie sprawozdania ko* 
mitetu budowy nowej przystani; 

4) uchwalenie preliminarza na 
rok 1929; 

5) wybór członków zarządu na 
miejsce ustępujących według statutu 
i wybór prezesa [Towarzystwa wsku” 
tek ukończenia kadencji mandatu. 

Na mocy $ 27 statutu ogólne 
zgromadzenie jest prawomocne do 
uchwał w pierwszym terminie zwo” 
łania bez względu na ilość członków 
Towarzystwa. 

RÓŻNE 
— Awanse w sądownictwie. Pod 

prokurator sądu okręgowego w Wil- 
nie Olgierd  Najman-Mirza-Kryczyń- 
ski został mianowany wiceprokura” 
torem sądu apelacyjnego w Wilnie. 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 
Fala 456 mtr. Sygnał; Kukułka. 

CZWARTEK, dn. 11 kwietnia, 
11.56—12.10. Transmisja z Warszawy. 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjaekiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteoroligi- 
czny. 12.10—14.00. Trans. z Warsz. Program 
dla młodzieży szkolnej. „U progu przed- 
wiośnia*, oraz koncert z Filnarm. Warsz, 
15.35—16.00. Trańsmisja z Warszawy. Od- 
czyt dla maturzystów p. t. „Wielka rewo- 
lueja fransuska i jej następstwa. 16.00 — 

16.20. Odczytanie programu dziennego, re- 
pertuar teatrów i kin i chwilka litewska, 
16.20—16.30. Komunikat harcerski. 16.30— 
16.55. Audycja dla dzieci. Bajki dla naj- 
młodszych. 17..0—17.25. Transmisja z War- 
szawy. „Wśród książek*. 17.30—17.55, Po- 
gadanka radjotechniczna. 17.55 — 18.50. 
Trans. z Warsz. Koncert popołudniowy. 
18.50—19.15. „Wady dzieci wynikłe z nie- 
uwagi starszych* — IIl pogadanka dla mło- 
dych matek. 19.15—19.35. Muzyka z płyt 
gramofon. 19.35—19.55. Tygodniowy prze- 
gląd filmowy. 19.50—20.00. Sygnał czasu z 
Warsz 20.00—2025. Trans, z Warsz. Od- 
czyt dla maturzystów „Słowacki*. 20.25— 
21.15. Koncert wieczorny. 21.15 — 22.00. 
Transmisja z Warszawy, Wieczór literacki, 
„Pamiętnik Warszawski". 22.00 — 22,30. 
Transmisja z Warszawy. Komunikaty P.A,T., 
policyjny, sportowy i inne. 2230 — 23.30. 
Transmisja z Warszawy. Muzyka taneczna. 

Na fundusz dyspozycyjny M.$. W. 
Pp. oficerowie, podoficerowie i 

szeregowcy 6 p. p. Leg. 381 zł. 30 
groszy. i 

P. A. Sarnecki 20 zł. 
* 

P. Antoni Sabiełło z Mickun z 
poborów jednodniowych 6 zł. 

* 

P. inż. Józef Łastowski 50 zł.   

  

   



Z Sądów. 

  

Tajemnicze przemienienie sacharyny w sól. 

Na odcinku I-ej kompanii policji 
granicznej, w okolicy wsi Bortele, 
gm. olkienickiej, zatrzymano wóz 
Symchy Polaczka, który wiózł 2 
worki sacharyny. 

Worki te były szczelnie wypeł- 
nione, zaplombowane i opatrzone w 
znaki fabryki niemieckiej i nadpis 
litewski, opiewający iż ważą po 25 
klg. każdy. 

W drodze do kancelarji kom- 
panji Polaczek zdradzał duże zde” 
nerwowanie. Prosił eskortującego go 
policjanta by pozwolił mu zbiec, 
zaś komendantowi kompanji przy- 
znał się, iż worki te zawierają istot" 

nie sacharynę. 
W kancelarji pieczę nad zatrzy” 

manym Polaczkiem i workami po" 
wierzono post. Zajączkowskiemu, 
ktėry jednak po pewnym czasie wy- 
slany zostal službowo. 

Kiedy przystąpiono do badania 
Polaczka, okazało się, iż plomby z 
obu worków zostały zerwane, zaś 
zatrzymany, wbrew poprzednim ze- 
znaniom, oświadczył, iż nie wie co 
zawierają worki, gdyż te polecił mu 
jakiś żyd przewieźć z Oran do Ol- 
kienik. 

Na drugi dzień post. Zajączkow- 
ski otrzymał rozkaz przewiezienia 
aresztowanego do sędziego śledcze- 
go do Landwarowa. Mimo to, iż 
zazwyczaj drogę z kancelarji kom” 
panji w Wojtowie do Landwarowa 
przebywano w ciągu 4—5 godzin, 
Zajączkowski był w drodze pół 
doby. 

Sędzia śledczy, po zaznajowieniu 
się że sprawą, polecił temuż Zającz- 
kowskiemu przewieźć aresztowanego 
do więzienia w Wilnie, zaś sacha- 
rynę do urzędu celnego. 

Tu dopiero okazało się, iż worki 
naładowane są nie sacharyną, lecz 
zwyczajną solą. 

Sprawę ponownie skierowano 
do sędziego śledczego, który ustalił, 
iż nietylko sacharyna zmieniła się 
w sól, lecz i same worki z białych, 
nowych i całych stały się brudnymi 
starymi, o czem świadczyły rozpru- 
cia na bokach, które następnie były 
zszyte od zewnątrz. Nadto ujawnio- 
mo, że Zajączkowski, eskortując 

|   

Polaczka z Wójtowa zboczył z nor- 
malnej drogi i był w Rudziszkach. 

Wobec tych okoliczności Zającz- 
kowskiego i Polaczka postawiono 
w stan oskarżenia. 

Sprawa ta była rozpatrywana 

przez sąd okręgowy w składzie 
pp. sędziów: Brzozowskiego (prze- 
wodniczący), Bobrowskiego i Hutten- 
Czapskiego. 

Oskarżał podprokurator Narębski. 
W obronie post. Zajączkowskie- 

go wystąpił adw. Miller zaś Polaczka 
bronił adw. M. Bajraszewski. 

Ze względu na to, že nie spo- 
sób było ustalić w jakim momencie 
nastąpiła tajemnicza zamiana sacha- 
ryny na sól i kto się tego przestęp- 
stwa dopuścił, sąd obu podsądnych 
uniewinnił. 

Temniemniej, jak się zdaje, 
urząd prokuratorski nie zrezygno- 
wał z dalszych dociekań i tajemni- 
czą dotąd sprawę wyświetli należy- 
cie, a przynajmniej znajdzie odpo- 
wiedzialnych za tego rodzaju „cu- 
downą" przemianę. 

Ka—er. 

Napad na mieszkanie przy 
ul. Niemieckiej 

We wtorek około godziny 10 
wieczorem do mieszkania zarządza- 
jącego główną synagogą żydowską 
Gordona zam. przy ulicy Niemiec- 
kiej w domu szkolnym weszło 2 
osobników, którzy wobec nieobec- 
ności Gordona postanowili na niego 
zaczekać. 

W pewnym momencie niezna- 
jomi dobyli rewolwery i grożąc ni- 
mi zażądali od wystraszonej Сог- 
donowej i jej dwu córek wydania 
pieniędzy. Jednej z córek udało się 
jenak przedostać do okna skąd po- 
częła wzywać pomocy. Obawiając 
się ujęcia, bandyci rzucili się do 
ucieczki i wybiegli na ulicę. Pomi- 
mo pościgu, który trwał aż do ulicy 
Nowogródzkiej udało się im zbiec, 
kryjąc się w ciemnościach. Policja 
prowadzi energiczne dochodzenie. 

"KUJLER 

TEATR i MUZYKA. 
REDUTA (na Pohulance). 

— „Wlamanie“ Dziś po raz 6-ty—„Wła- 
manie* A. Grzymały-Siedleckiego w prem- 
jerowej obsadzie. 

Poczętek о godz 20-ej, Bilety po 
eenach normalnych wcześniej w „Orbisie* 
1 ой godz. 17-ej kasie teatru. 

— „Złota kaczka”. W sobotę, dnia 18 
b. m. i w niedzielę, dn. 14 b. m. popo- 
łudniu przepiękna bajka Heleny Zakrzew- 
"skiej p. t. „Złota kaczka” z udziałem eałe- 
go niemal zespołu Reduty. H. Zakrzewska— 
krakowianka, żona prof. uniwer. Jagielloń- 
skiego jest autorką znakomitych książek 
dla młodzieży, między innemi powieści p, t. 
„Zaklęty dwór*, „Dzieci Lwowa* i „Białe 
róże”, które zaliezyś można do pereł lite- 
ratury tego rodzaju—oraz drugiego utworu 
scenicznego, opartego na legendzie ludowej 
p. t. „Zabi król". 

Początek przedstawienia w sobotę o 
godz. 16 m. 30 — w niedzielę o godz. 15-ej. 

Bilety w cenie od 20 gr. już są do na- 
bycia w „Orbisie*. 

REDUTA (na prowincji). 
— Dziś w Łueku komedja A. [Słonim- 

skiego p. t. „Murzyn warszawski" 2 Stefa- 
nem Jaraczem w postaci Hertmańskiego. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia”). 
— „Dwaj panowie B* wzięli rekord po- 

wodzenia, codziennie Teatr Polski jest prze- 
pełniony, zaś nadobne słuchaczki, jakkol- 
wiek zielone z oburzenia, biją zawzięcie 
brawo zarówno obydwóm panom B, jak i 
C, D, E, F, Q,H, jednem słowem wszystkim, 
występującym w tej wesołej komedji — 
rewjecie. 

— Dziś „Dwaj panowie B*. 
— „Samolot Nr 13*: Ta wesoła kroto- 

chwila posiada wiele tęgiego humoru i nie- 
pospolicie ujęte typy, które zdają się żyć, 
jakbyśmy ieh dopiero p'żegnali, przed uda- 
niem się na premjerę, w domu, a o ll-ej 
zasiędziemy z nimi do kolacji, aby rozpra- 
wiać o najaktualniejszych zagadnieniach 
politycznych, bowiem obcujemy z figurami 
nielada: są między nimi i senatorowie — 
arystokraci, i posłowie z ludu i prałaci i 
dygnitarze. Jednem słowem polska szopa. 

— „Przedmiešcie“ Langera. Autor czeski 

Langer skalpelem przerażliwego realizmu 
dobywa obrazy przedmieścia wielkiego mia- 
sta z jego zbrodnią i karą, z jego podło- 
ścią i kłamstwem, to też sztuka, pozosta- 
wiając nie zatarte niczem wrażenia, nie 
jest jednak odpowiodnią dla młodszej ge- 
neracji. 

„Przedmieście* raz tylko jeden grane 
będzie w niedzielę o godz. 3-ej p. p. Ceny 
od 20 gr. 

— Wielka rewja „To komenterzy nie wy- 
maga“.. W piątek 12 go kwietnia o godz. 
8 m. 30 wiecz. na rzecz schroniska dla sie- 
rot im. Ksawerego Zubowicza Wil. T-wa 
Opieki nad dziećmi, odbędzie się wielka 
rewja p. t. „To komentarzy nie wymaga”, 
słowa i muzyka J, Swiętochowskiego w wy- 
konaniu amatorskiego zespołu kabaretowe- 
go. Udział biorą: pp. L Majewska, W. Ma- 
ryńska, W. Radwan, H. Tehorzanka, A. Ki- 
sielewicz, J. Konstantynowicz,įZ. Rewkowski 

= KA = 

ЕЕ В оК 1 

i J. ESwietochowski. 
Swiętochowski. 

Bilety w cenie od 1 zł. zawezasu są do 
nabycia u Pań gospodyń, w dniu przedsta- 
wienia w kasie teatru Polskiego od g.11—9 
wiecz. bez przerwy. Początek punktualnie 
o g. 8 m. 30 wiecz. 

Przy fortepianie J. 

Koncert Karłowicza. 

Wileńskie T-wo Filharmoniczne stara- 
niem Dyrekcji i Opieki Szkolnej glmnazjum 
im. A. Miekiewicza organizuje w niedzielę, 
dnia 14 kwietnia rb. w gmachu teatru „Re- 
duty* na Pehulance o g. 5 m. 15 pp. kon- 
cert fsymfoniczny, poświęcony twórczości 
M. Karłowicza w 20-tą rocznicę jego zgonu, 
z udziałem Wił. Ork. Symfonicznej pod ba- 
tutą p. dyrektora A. Wyleżyńskiego oraz 
p. Z. Bortkiewicz- Wyleżyńskiej (śpiew). W 
programie: Odwieczne pieśni, Rapsodja li- 
tewska, Na spokojnem ciemnem morzu, 
Skąd pierwsze gwiazdy i inn. 

Bilety w cenie od 50 gr. do 5 zł. na- 
bywać można w biurze podróży „Orbis* 
(Mickiewicza 11). a w dzień koncertu w ka- 
sie Reduty od godz. 3 p.p. Czysty dochód 
przeznacza się na niezamożnych uczniów 
gimn. im. A. Mickiewicza, 

Prywatne radjostacje nadawcze. 

Ministerstwo Poczt i Telegrafów wydało 
p. Stefanowi Gałkowskiemu (Wiino, ul. Cho- 
cimska 28), i p Stefanowi Banaszkiewiczowi 
(Wilno, ul. Ogórkowa 8) zezwolenie na 
urządzenie * prywataych radjostacyj na- 
dawczych. 

Na wileńskim bruku. 
— Nieszczęśliwa matka. Na scho- 

dach przy ulicy Żeligowskiego 5 
znaleziono podrzutka a przy nim 
kartkę, że matka dziecka postano- 
wiła popełnić samobójstwo z powo- 
du braku srodków do życia. Dziecko 
ulokowano w przytułku. 

— Wypadek samochodowy. Na prze- 
chodzącego przez jezdnię na ulicy 
Wielkiej koło poczty 55 letniego 
Kazimierza Miskiewicza wpadł sa- 
mochód. Poranionego Miskiewicza 
odwieziono do szpitalu żydowskiego. 

— „Kominiarz*., Edwardowi Gim- 
butowi (Mickiewicza 25) skradziono 
ze strychu różne rzeczy wartości 
2 tysięce złotych. Stwierdzono że 
kradzieży dokonał kominiarz, Ale- 
ksander Nagat (Kalwaryjska 138). Do 
kradzieży wymieniony, przyznał się. 

— Dorożka na kupie piasku. Na 
ul. Wielkiej wpadła na kupę piasku 
dorożka prowadzona przez Dawida 
Gobsztajna (Werkowska 20). Dorożka 
się wywróciła, zaś jadąca Wiktorja 
Ostrąg (Trynitarska |) uległa pora- 
nieniom. 

Nr. 83 1428) 

W szale zadał żonie 12 ciosów. 
4 
BERLIN, 10. IV. (Pat). Biuro Wolffa donosi z Ducherow, pow. an- 

klamskiego, że zatrudniony tam w jednym z majątków okolicznych pol- 
ski robotnik sezonowy Kubiszewski uległ atakowi szału i rzucił się na 
swą żonę, której zadał 12 ciosów nożem. Ranną kobietę odwieziono 
w stanie ciężkim do szpitala w Anklam. andarmerja obezwładniła 
szaleńca i umieściła go w sanatorjum w Stralsundzie. 

Echa zabójstwa chorwackiego publicysty. 
BIAŁOGRÓD, 10. IV. (Pat). Sprawa zatrzymania w areszcie adwoka- 

tą Ramljaka, podejrzanego o zamordowanie redaktora dziennika „Novosti“, 
będzie przekazana do rozstrzygnięcia specjalnemu trybunałowi dla ochro- 
ny państwa. 

Wykrycie fabryki bomb w Lizbonie. 
WIEDEŃ, 10. IV. (Pat). United Press donosi z Lizbony, że policja 

tamtejsza wykryła fabrykę bomb, w której skonfiskowano 1066 bomb. 

W stolicy tudzież na prowincji aresztowano kilku oficerów i podofice- 
rów z powodu uprawiania akcji przewrotowej. Koła urzędowe Ošwiad- 
czają, że aresztowania te zapobiegną wybuchowi nowej rewolucji. 

SPORT. 
Dwunasty dzień turnieju gier sp. 

Okr. Ośrodxa W. F. Wilno. 

Makabi—Siła zesp. męskie 31 : 12 
W dwunastym i ostatnim dniu tur- 
nieju gier sportowych Okr. Ośr. W. 
F. Wilno odbył się mecz koszyków- 
ki pomiędzy drużynami Makabi 
i Siły, który przyniósł zasłużone 
zwycięstwo zespołowi Makabi. 

Ostateczne wyniki turnieju. 

Ostateczna tabela turnieju przed- 
stawia się następująco: 

Siatkówka. 

Zespoły męskie 1) A. Z. 5. wygr. 
4, przegr. O punktėw 8, 2) Ognisko 
wygr. 3, przegr. | punkt. 6, 3) So- 
kół wygr. 2, przegr. 2 punkt, 4, 4) Si- 
ła wygr. |, przegr. 3 punkt. 8, 5) Ma- 
kabi wygr. 0, przegr. 4 punkt. 0. 

Zespoły żeńskie |) Ognisko wygr. 
3, przegr. 0 punkt.6, Harcerki wygr. 2, 

przegr. | punkt. 4, 3) Makabi wygr. I 
przegr. 2 punkt. 2, 4) Sila wygr. 0, 
przegr, 3 punkt. 0. 

Koszykówka. 

Zespoły męskie |) Ognisko wygr. 4, 
przegr. 0 punkt. 8, 2) A.Z.S. wygr. 3, 

przegr. | punkt. 6 3) Pogoń wygr. 2, 

przegr. 2 punkt. 4, 4) Makabi wygr. I, 

——— 

przegr. 3 punkt. 2, 5) Sila wygr. 0, 
przegr. 4 punkt. 0. 

Zespoły żeńskie 1) Makabi wygr. 3, 
przegr. 0 punkt. 2) Harcerki wygr. 
2, przegr. | punkt. 4, 3) Ognisko, 
ygr. |, przegr. 2 punkt. 2, 4) Siła 
wygr . 0, przegr. 3 punkt. 0. 

Walki zapaśnicze w cyrku. 
Turniej zapaśniczy zaczyna być coraz 

ciekawszy, wystarczy powiedzieć, że do ta- 
kich sił jak Stibor, murzyn Siki, Garke- 
wienko, Pooschoff, Pietrowicz, Bryła, Wolke 
iin., przybył i już dzisiaj wystąpi na are- 
nie cyrku, sława polskiego zapaśnietwa, 
zwycięsca wszechświatowej olimpjady za- 
paśniczej w Berlinie, wielokrotny mistrz 
Polski Teodor Sztekker. 

P. Sztekker wraca obecnie z Wrocła- 
wia, gdzie pa międzynarodowym turnieju 
zdobył pierwsze miejsce dla barw polskich 
i tytuł mistrza Niemiec na rok 1929, to też 
publiczność wileńska w dniu dzisiejszym, 
tłumnie podąży do cyrku, by zamanifesto- 
wać swą sympatję dla naszego mistrza, 

Rezultat wczorajszych walk: Marko w 
3 rundzie „nokantem* pobił w meczu bo- 
kserskim Motykę. 

Walka Kóblera z Garkowienką po 20m. 
rezultatu niedała. 

Zdobywający sobie coraz większą sym- 
patję publiczności Stibor w 3 m. pokonał 
Vogtmana. 

Ciężki Wolke ciężarem swego cielska 
przytłoczył w decyd. spotkaniu w 29 min. 
Szczerbińskiego. 

Murzyn Siki wyzwał na boks Marka. 
Dziś w czwartek, walczą: Wolke—Gar- 

kowienko, Bryła— Górski, Stibor—Petrowicz 
celach odwetowa Kóhler — murzyn 

i. 

  

  

  

  

    

    

    ECOLE PIGIER de PARIS | Kin M ieiskie asa a iš z B AN DYTA of BRZ s so an- 

_ r. włącznie będą ki t ty. Aktów 8. W rolach głów- ° > 

e J vykšiščiais filmy: La po R ad js Tais ! ч::г:осг Б‘пп‘;. | Kursy Kierowców Samochodowych pensjonat dla młodych panien w pobliżu 

  

    

  

  

kulturaino-ošwlatowe | Realizacja: Donald Crisp. Kožied ch aktach. Paryża (20 min.) Dobre odżywianie, świeże 

> 2 ! Nad B aEkas URO DZINY BOBUSIA Ч 1&К!:;в. GB Ad godziny 3 m, 30. STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW POLSKICH w WILNIE powietrze. Avenue 41, Novembre 18. LA VA- 2 

| Do O rune mastów wi gótiay ioł — — — — Мир лу „KRÓLEWICZ SĘ BAW ul. Ponarska 55, tol 1320. || e G RZ < 
: KINO - TEATR = = 

m AE ŻE 

: ' й Dziś premier a! NN Gru a XXXI | EAREECEEEEEEEEGA | 

L HELI 5 Sensacyjny superfilm ! : KAWIARNIA šį | в в 
- „ N у k ł yjny P k kandydatów na zawodowych ECA ZE rozpocznie „KROLEWIANKA“ a LEKARZE E 

i i 5 : zajęcia dnia 17 kwietnia r. |olojojojojofujojof=lojojol 

Wielas R a) o ę S B ekranu, niezrowWnata Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sekretarjat kursów ecdziennie Zakąski Krolkmaka = DOKTÓR 

    

DOLORES DEL RIO 
jako TANCERKA z MOSKWY === 

Oraz bohater obrazów „Anioł ulisy* i Siódme Niebo* CHARLES FARREL* 

chała w wstrząsającym dramacie „ТапсегКа“. 
caratu: Mikołaja II, jego dwór, działaczy bolsz.. oraz romantyczne przygody Wielk. Ks. Michała. 

Prawdziwa miłość góruje ponad wszelkie przesady i rożnice klasowe | 

  

  

w roli Wielk. Ks. Mi- 
Obraz ilustruje szereg postaci histor. ost. czasów 

  

  

od godz. 12-ej do 18-ej przy ul. Ponarskiej 55. tel. 13-30. 

  

  

| Przy kursach warsztaty reperacyjne dla 

Magistrat m. Wilna ogłasza, 
w dniu 2 kwietnia 1929 r. losowaniu 1 i 3 obligacyj- 

nych pożyczek miejskich skonwertowanych w roku 
1925 zostały wylosowane następujące obligacje: 

I-ej pożyczki obligacyjnej z roku 1901. 
52 zł, NrNr 46, 123, 151, 156, 208, 241, 249, 287, 521, 

     

że na odbytem 

samochodów i ciągówek rolniczych. 
so PEAT STA ZE 

(ERIE 
rące. Piwo. Obiad z2-ch 
dań z chlebem zł. 1.30. 
Abonament miesięcz- 
ny zł. 32. „Gabinety*, 

PIENIĄDZE 
na oprocentowanie w 
każdej kwocie lokuje- 
my solidnie, na abso- 
lutnie pewne gwaran- 

  

  

      

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne, 

Wielka 21. 
049—1i8—8. 
(Telef. 921). 629 

  

Sensacyjne wydarzenia, przepych wystawy. - - - - - - - Seanse o godz. 4, 6, 8, i 10, 15, 508, 658, 771, 780, 868, 888, 051, 1196, 1236. najtaniej nabyć cje. 1058-2 DOKTÓR 

: 
260 zł. NrNr 1271, 1294, 1413, 1481. można Wileńskie Biuro u 

: , KINO - TEATR DZIŚ W rolach głównych: urocza BEBE | 520 zł. NrNr 1590, 1654, 1700, 1782, 1844. Komisowo-Handlowe D Zel 

‹ э dramat salonowo- Z A R S CZ E N Y DANIELS, król eleganeji ADOLF ME- Na ogólną sumę 4,576,— złotych. w D/H Mickiewicza 21, tel. 152 " 

Polon a erotyczny p. t. NIOU i wytworny LEWIS STONE. MB ożyćzkióŚli R ku 1913 ы Е ok 

U Nad program: „Tygodnik aktualny Nr I, a, Go, Ш-е] POZY io Z pa zda л Н Sikorski Potrzebni są SETS 

2 : & z udziałem najlepszych artystów Norman, Kerry, Imogena | 52 zł. NrNr 66, 84, 99, 106, 193, 1 ‚ › a к 

: Mickiewicza 22. Tu ios „BŁĘKITNE NOCE "9 Robertson i Lowie Stone. ° 371, 307. RE ава Us ui UN | 
  

Kino Picadilly 
WIELKA 42. 

  

znane z filmu SA - B . 
Najęenialniejaza. 1 asipopuleanicza ЛОО (9900, I (KANe$ FANAL „Siódme Niebo” 

para artystów w nowem olśniewającem arcydziele Franka 

Borżage'a, twórcy „Siódmego Nieba" 

520 zł. NrNr 1122, 1171. 

w Kasie Magistratu. 

260 zł. NrNr 679, 726, 856, 867. 

Na ogólną sumę 2652.— złotych. 
Spłata wylosowanych obligacyj w ieh wartości 

imiennej będzie dokonywana od dnia 1 lipca 1929 r. 

Opłatę kuponów od obligacyj powyższych poży- 

433 

Majiorzyetni) 

  

  

        
chłopcy 
do terminu krawieekiego. 
Dowiedzieć się: ul. Wiel- 

ka 13, p. Kulikowski. 
RETRO" a d060Ź 
  

Kobieta-Lekarz 

Jr. ZelidWIZOWA 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów moezow. 0d 12—2 

dramat erotyczny w 12 akt. Film pełny o ni: czek dokonywa kasa miejska. ainas ‚ поехоч. 9 

: i poetyckiego polotu. Film ilustrujący dzieje nieszczęśliwye Szef Sekcji Finansowej najdogodniej za- К 4 — 

: dzieweżąt, zmuszonych przez fatalny los i skrajną nędzę do Ławnik Magistratu łatwia pożyczki. Dom drewniany ul. Miekiewicza 24. 

2 w - 6 2 2 —  kupczenia swem ciałom, - - - » - - Główny Buchalter JAN ŻEJMO. Dom H.-K. „ZACHĘTA”. blisko centrum, z 0- 624 W. Zdr. Nr 152. 

Е : A. PIŁSUDSKI. 1086 | | Mickiewicza 1, tel. 9-05 grodem warzywnym i TESS" 

    

  

  

Film dla oka i 
  

  dła*:se re:a. = 

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

  

    
    

      

  

  

  

    

    

  

  

  

          

    
owocowym sprzedamy 

      

  

    

  
DOKTÓR MEDYCYNY 

  

“ > A 1087-1 za 8.000 zł.  1052-1 i 

KINO Dziś zachwycający W k N ° r E kala P ł Ś r z | Pl du- 3 Wileńskie Biuro A GYMBLER * / 

dramai žyciowy 1 t žy i omy Komisowo-Handlowe е e mat życlow alka amiętności „eny.. || FLZYSZAOSĆ ŻADEWNIONA,! | |'A6 3 aro reta Proel" RER 
= ` ładnie położone nad Wilją - 

Jean Dax, Fleora la Breton i Pierre Batcrew 1.000 zł. minimum dochodu miesięcznie zapewniamy sprzedamy niedrogo ra- 5 R CZNE i SKORNE 

Mickiewieza 11“ Przepych wystawy Artystyczne wykonanie. pueee i Z wen pak YE Z Kupię damski Elektroterapja, Diater 

zajmą się rozsprzedažą obligacyj p. owy: С, i abi 

Kino Kolejowe | Dziś! Nadzwyczajnie ciekawy program „Francuska laika“ czyli „Panna na wydaniu“ wspanialy 8 aktowy dramat na. dogodne spłaty. „Rolkomis*, Gdańska 6. OE A i mia, B P 

współczesnyosnuty na tle głośnej po- i Reflekitujemy tylko na ludzi solidnych i inteli- nie. Oferty nadsyłać: Ber- ża 

0 GN Į 5 KO wieści Paula Armanda w rolach główn MAE MURRAY 1 ROD LA ROCQUE | gentnych. 1090-1 Lokujemy 5 ger, Zawalna 17, dla Ka- Mickiewicza 12 

Rzecz dzieje się w Paryżu New-Yorku i w Miami na Florydzie i Oferty skierować pod „Przyszłość zapewniona J 8 czelnika. 1093-2 róg. Tatarskiej. 

(obok dworca kolejow.) | Początek seansów o godz. 5-ej »_niedziele i święta o godz. $ p. p. do biura ogłoszeń E.Brucka we Lwowie, Kościuszki 2. kapitał Przyjmuje 9 — 2 1 5— 7. 

ы i am pod gwarancje wekslo- EPE e S S 

ZETARG Aaiostenas S aaa ||D O M Es | Or.Kenigsber 
e Komenda Wojewódzka P.P. w Wilnie EW W Iki = muro- az s O: murowany, ° g f 

Dyrekoja Polskiego Monopolu Tytoniowego oglasza przetarg na dostawę es Se kgl. owsa, 15.000 kgl. siana 1 20. sze ie = om Wany Rewa A, ROZ Skasaiisówany. światło OBORORY PNA: 

10.000.000 szt. jednokolorowych otykiet do pakowania w paozki в 25 1 50 g. | ©" Ofarty z wyszozególnieniem dokładnych cen na || OSZCZĘJNOŚCI ACADOSEE) m | de syrzedknie. Molonja | karekie. Przyjmuje 9-13 
tytoni krajanych, a mianowicie; | : : dostarczenie powyższego furażu — zalakowane i za- 8 „| | w śródmieściu z ogrodem в | Wi T Marja Jasus 148 

а) 20.000 000 szt. etykiet „Najprzedniejszy Turecki“ a 25 g. opatrzone w napis „oferta na dostawę furažu“ nale- lokujemy najdogodniej | | sprzedamy za 3.000. dol. Z 6 у BY A : 42 

6) 50.000,000 „ — „ „Przedni Turecki" 1/25 ży składać do Komendy Wojewódzkiej P. P. w Wil- || Dom H-K „ZACHĘTA* „Rolkomis”, Gdańska 6. | EnupEEEECEEEEEEE oso | Mickiewicza 4 

©) 22.900.000 „ „ „Średni Turecki" a 25 8. nie do dnia 15.IV 29 roku ul, Św. Jańska 3, pokój3. Mrokidwióka T-elLOSIIM "GOP 06 tel. 1090. W. Z. P. 73. 

u 0% B оан 0 ® Szczegóły tamże. ь i : MIOD Zgubiony woah cell | mrTeewonrswy 
e) 3. % s „Przedni Tur Я # ódzki P. P. graniczny, x 

) 1.000.000 „ S „Średni Turecki* a 50 g. 1095 zm: BARTOSZEWICZ podkomisarz. PSZCZELNY czechosłowacki za N-rem 5 Akuszerki i RMATOR B 

g) 2.000.000 „ „ „Kresowy a 50 g. des kviatėwlipy Lr6žnych, | 1203/11 wydany na imię | EAEEEGEEGEEGE! @ INFORMATOR 

Szczegółowe warunki przetargu ogłoszone zostały w Dzienniku Urzędo- © G Ł 0 s z E M B E Do wynajęcia z ko ke žų r SAY UxaStibor, unieważnia się. E GRODZIENSKI E 

wym Rzplitej „Monitor Polski“ NrNr 77 z d. ЗДУ; 79 & d. 5JIV i 80 z d, 6/IV № ЁШ“ a y kedai od | Znalazcę proszę za wy- Akuszerka EOGORSOKZNEAGACH 

1929 r. . 1080-1 | Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie ma LETNISKO a EE nagrodzeniem dostarezyč: = Е : 

па в]чусь or ae. poz se składające się z B-olu |B kg. 18 zł, 10 kę. 34 zoo: ul. Stara 11 M. Miszewska 

* dowlany suchy w okrąglym stanie. Dprzedaz | calkowicie  umeblowa- zł., 20 kg. 62 zł. Podol- 2 : TYST. 

Biuro „GWARANCJA* Zamkowa 3 PIANINA detaliczna. Zgłaszać się należy do Dyrekcji | nych pokoi z kuchnią | ski lipcowy 6 kg. 16 zł., JL a Sd aoi 

REJESTRUJE do wynajęcia. „Repe- Lasów Państwowych w Wilnie. ul. Wielka 66, | V Ani SA Vai Aa a sz kaca k tk Zgubioną a BW? od 9 „Tano i od 4 do 6-ej. 

domy, majątki, młyny, lokale handlowe, mniej- ER CA: 9. pokój Nr. Il 4 godz o i saa: Aa Adis oplatą NOSOWE YI USB. ke Nr 4621 na ii a 2 WÓZ Grodno, ul. Kołożańska8. 

, = z ‚ fa i 
i . że * . 

ia. Wszelkie zgłoszenia cmewiczea : rekcja Lasów Paūstwowych | Adres: Kolonja Wileńska, | „Patoka* Kupczyńce, po- | imię Hersza Cynowicza, AZT 

aliss o i S Estko. 146 961-0 Й w Wilnie. ul. Dolna NY 17-a. 1669-1 | Czta Denysów. 557 | unieważnia się. 1091 | Nr. 8098. BR AE ma 

daktor przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 6—7 wiecz. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca, Redaktor — 

REDAK s Jagiellońska 3, Telefon 99. Czynne od godz, 9—3 ppoł, Naczelny re 

Z ч przyjmuje od godz. 12—2 ppoł. Ogłoszenia przyjmują się od godz. 9—3 i 7—9 wiecz. 

CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem — 40 gr., 
1 zastrzeżeniem miejsca—25% drożej, 

o zmiany terminu druku ogłoszeń. 
CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do doma lub przesyłką pocztową .4 zł. 

katy — 1.00 zł. za wiersz redakcyjny, ogłoszenie mieszkaniowe — 30 gr. za Wyraz. 

Dla poszukujących pracy 30% zniżki. Za numer dowodowy 20 gr. 

„Kurjer Wileśski* S-ka z ogr. odp. Druk. „Znicz* Wilno, ul. Ś-to Jańska 1. telefon 3-40. 

e O A 

zamiejscowe — 25% drożej. 

Wydawca „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

Zagranicą 7 zł. 

Do tych cen dolicza się: za ogłoszenie cyirowe i tabelaryczne — 50%, drożej, 

Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-cio łamowy. Administracja zastrzega sobie praw 

Kontb czekówe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ml, Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40, 

w tekście 1, I! str. —30 gr., III, IV, V, VI—35 gi, za tekstem — 15 gr., kronika rekł. - komami- 

w numerach niedzielnych i świątecznych—25% drożej, zagraniczne—100% drożej, 

  

Oddział w Grodnie: ut. Bankowa 14. 

Redaktor odpowiedzialny Józet Jurkiewicz. 

   


