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Oto dzień, kiedy pomimo mrozu, 
śniegu, ślizgawicy! albo błota pierwsze 
go, okropnego wiosennego, całe Wilno 
wylewa się na ulicę, aby dążyć w stro” 
nę placu na którym rozlegają się nie“ 
miiknące odgło. sy. 

już zdaleka słychać gwar, hałas, 
szum, bełkot, turkot, przenikliwe gwi 
zdy. Ludzkie mrowie, krzyki, śpiewy, 
śmiechy, wołanie, harmider na wielką 
skalę, nieopisany tumult, jak przed bu- 
dą -cyrkową i te jakieś muzyki zapra” 
szające do budy. 

Na tym placu musi się dziać ważna 
sprawa, skoro ludziska falą zwartą ze 
wszystkich stron płyną 'i płyną i jeśli 
środkiem dróg, wielkich arteryj jadą 
dorożki, auta, wozy ciężarowe, wózki 
nieoglądane, wehikuły odwieczne za” 

4 pchane przedmiotami i ludźmi. 

Wilno powiedziało sobie: skoro 
słonko zaświeci marcowe idziemy a 
wanturować się i tworzyć hałasliwą cie 
żbę. Robimy ruch, zamieszanie, krąże- 
nie zawrotne, ścisk, że zwłaszcza na” 
sze dziewczęta poczną piszczeć i śmiać 
się do rozpuku czyli będą jak ptaki któ 
re krzykiem oznajmiają, że idzie Nowe 
Latko, nowa zieleń i że mrozy uciekają, 
przepadają. 

Doprawdy na „Kaziuka' sądzić mo 
żna, że uroczystość stworzona jest li tyl 
ko ala dziewcząt, aby sprowokować je 
do pisków, krzyków nawet niezwykłego 
podniecenia i aby te piski, krzyki i pod 
niecenie wszystkich z* kolei i ńa cały 
rok wyprowadziły ze śpiączki, z letar- 
gu i wszelkiego spokoju. Bo przecież 
nagle szare i bezbarwne paltoty i bur- 
nusy w kolorowe gwiazdy, indyjskie 

'krzyczące kwiaty, papierowe pióra ta- 
kiej żywości jak są u rajskich ptaków 
ga równiku, to przypomnąć Wilnu, że 

„słońce może mocno grzać i są na šwie- 
cie kraje, w których owoce słodkię i 
pachnące lęgną się i lęgną. Straszyć 
dziewczęta. Znienacka uderzyć w pisz- 
czałkę lub prymitywny flet rodzący obłę gi 
„ny trel. Niech żyją bałałajki, cytryj trąb 
ki, blachy, o które się uderza, dzwonki, 
struny na których można brzękać albo 
nawet bębny, na których turkotać bę- 
dzie można, naśladując burzę, - która 
zdaleka idzie i którą słychać już*w po 
wietrzu wiosennem i ciep łem, Rozdzie 
lamy między siebie role. Frseba ho- 
wiem straszyć, przerażać, do podziwu 
pełnego prowadzić, do całkowitego oc- 
knienia, do śmiechu. Ty obrabiaj oczy. 
Bierz kwiaty kolorowe te cynobrowe i 
niespodzianie puść krzyczące czerwie- 
nie przed oczy. Patrz, ta ma oczy błę” 
kitne, jakże je rozwarła ale i usta patrz 
się rozwarły i cała natura buchnęła sal- 
wą śmiechu, która umarłego zbudzi. Ty 
obrabiaj ucho. Nagle, niespodzianie 
burcz jak trzmiel albo huknij jak kukuł- 

> ka. Tej do ucha wpakuj świst, a tamtej 
"grzmot czy ryk. Patrz jak zadrżała o- 
błędnie i rękami głowę broni od turko- 
tu. Dobrze celuj, Na te inne puść głosy 
dziewicze, a tę znowu przestrasz ko- 
łatką, to jest dwoma deskami, , które 
biją o siebie, bo i kołatka ma prawo 
być, skoro ma być śmierć mrozu, zi 
my i śniegu. 

J Šwisty, tumulty, harmider, ale to 
nie jest koniec. Dziewczęta są łakome 
na pierniki. Najwięcej oczywiście łako” 
me na pierniki kształtu serca. Zjadać ; 
serca chłopców, mścić sięj za figle i krzy 
ki. Im więcej serc, tem większy apetyt. 
Niech żyją pierniki małe, wielkie, ol- 
brzymie. Polukrowana je na różowo. 
Dokoła brzeżkiem puszczono wężowy 
zygzak zdradliwy. Dlaczego serce išč 
musisz jakąś krętą drogą? Na pierni- 
kach mogą być imiona, stać może, 
Piotr, Jan, Kazio, Ryszard. Całe stra: 
gany pierników rosną w stronę niębą 
a łapcżywe są dziewczęta na serca tej 
wiosny, która zapowiada się pięknie i 
na pewne puści białe, pachnące bzy na 
Antokolu wcześniej niż przeszłego ro” 
ku. Im większy piernik tem większe bę- 
dzie kochanie. Zatem szukajcie, szukaj- 
cie, badajcie, losujcie. Wśród gwizdu 
wszelkiego rodzaju ptaków jakżesz ła: 
two omylić się, zgubić, pochwycić nie 
to co trzeba. Umyślnie mącą chłopcy, 
umyśliie mylą aby tylko źle wybrać 
serce, źle wybrać pięrnik i aby potem 
w domu przekonać Się, że nie to zo- 
+tało kupione, co się z duszy chciało. 

°° Rozumiecie teraz dlaczego wszyscy 
płyną ku temu płacowi, całe Wilno 0- 
cknięte, żywe, jurne, wesołe, karnawa- 
łowe, pełne swobody, apetytu, miłe, 
stoliczne, dziwnie rozbawione, rozocho 
cone, prawdziwa woda żywa oswobo- 
dzona z lodów, które trzymały ją w 
więzieniu. 

4 Kochane Wilno. Skoro na „Kaziw 
ka* poczną dzwonić w kościołach słoń 

ce na niebie zbliża się już da równi: 
‚ Ка. Ма Boże Narodzenie było ono na 

południowej półkuli. Teraz wędruje ku 
nam. W sam dzień 21 marca ustawia 
się na równiku w samo południe aku- 
rat w ziemie, aby z tego zenitu rzucać 

ży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

  

Opiata poczto! 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogloszeń. 

wa uiszczona, ryczałtem. 

  

ogień gorejący na wszystko co leży, 
chodzi lub rośnie na dole. Tak tedy 
nasze Wilna w pierwszych dniach mar- 

ca tęskniąc za słońcem, woła na słońr 
ce wszystkiemi gwi zdami i to słońce 
w naszą stronę krzykami swojemi pro* 
wadzi i nęci. Przyjdź słońce, patrz 
plac cały roi się od ptaków. Gwizdy 
podnoszą się z ziemi i tylko ciebie, cie 
bie brakuje! 3 

Magistrat pełen ojcowskiej troskli- 
wości musi zawsze myśleć o placu aby 

na nim stragany, ludzii gwizdy wszel- 

kie skupić. Uważać przecież trzeba, że 

będzie tłok. Trzeba też wziąć pod uw 

wagę, że kupujący i sprzedający mu 

szą mieć swobodę ruchu. Trzeba wszy 

stko tak jakoś urządzić, aby tłum cyr- 

kulował, kręcił się, wzbierał, ale zara” 

zem aby to wszystko miało sens, jak 

przystoi stolicy starej i światowej. Ma” 

gistrat wie, że placem zabaw, targu, 

Kaziuków był plac Katedralny i że Ro 

sjanie wykurzyli z tego placu kier- 

masz, wrogo usposobieni dla tego kier 

masza. Carat moskiewski nienawidził 

„Kaziuka“. 
Tu się spytasz kochany obywatelu, 

dlaczego rosyjski rząd, jenera guber- 

nator i wielki policmajster, sfora mo 

skiewskich zbirów, która Wilno opano 

wała, dlaczego ta zacna gromada u- 

wzięła się była na kiermasz, aby go 

wygnać z pod Katedry w stronę roga- 

tek miejskich. Cóż komu szkodziło, że 

lud się skupia na placu, i że stoją stra” 

gany, że kwiaty papierowe sprzedają i 

pierniki, obworzanki i wszelkie te gwi 

zdy i piszczałki i to wszystko na placu 

na którym ongiś Polska chrzciła Litwę. 

"Przecież nie z powodu moralności mo” 

skiewskie proskrypcje kazały usunąć 

„Kaziuka“ za miasto, odrywając trady- 

cyjny kiermasz od miejsca, w którem 

się narodził. й 

Racz kochany rodaku zwrócić uwa 

ę na to, że przed Katedrą jest nie ty 

ko wielki plac ale że i na samej Kate 

drze są jakieś wielkie, ogromne, niemal 

tytaniczne postacie. Racz też na to 

zwrócić uwagę, że katedra sama jest 

Katedrą świętego Stanisława i że šwię: 

ty Stanisław, jest patronem nietylko 

bazyliki ale.i placu całego dokoła. Spo 

glądasz na Katedrę i pytasz sie, która 

z tych figur z blachy wykonanych i na 

biało pomalowanych jest figurą patro 

na Polski, świętego, którego w porywie 

gniewu zabił Bolesław Śmiały, ten sam 

co jurnie wieżdżał do Kijowa i miał fa- 

mę polskiego Don Żuana. Na czubku 

Katedry figura z krzyżem. Odrazu wi“ 

dzisz, że ty nie Św. Stanisław. Pytasz 

się zaciekąwiony jakiego znawcy star 

rego Wilna,.kto jest ta kobieta, ta fi- 

gura dźwignięta w powietrze zdaleka 

widziana i z tak bardzo Iśniącym krzy 

żem kiedy słońce zachodzi. Dowiadu- 

jesz się, że to jest Święta Helena. Na 

takie dictum zaczynasz sobie przypomi 

nać,.że Helena była cesarzową i że to 

ona krzyż święty odkryła w Ziemi Świę 

tej, ten sam, na którym wielki dramat 

Golgoty był się był spełnił. Ale która 

z obu figur po bokach jest Stanisła- 

wem .Szczepanowskim, bo musi być 
przecież ten Stanisław skoro Katedra 

jest pod jego wezwaniem. Tu ci na 

myśl musi przyjść że figury skoro sto- 

ją muszą mieć odpowiednie miejsca i 

naczelne. Wiesz dobrze, należy to do 

repertuaru zasadniczych wiadomości i 

elementarnych, że miejsce po prawej 

jest więcej niż miejsce po lewej. Nar 
wet na bankietach prawo to jest sza 
nowane tak jak kiedyś po dworach, 
gdy królewska para była sadzaną na 
tronach i król zawsze na większym tro 

nie niż czcigodna małżonka, 'aczkol- 
wiek białogłowa. Więc też na dachu 
Katedry w Wilnie, to co jest po twojej 

stronie lewej, to jest pierwsze i naczel 

ne czyli prowadzące i przewodnie, leży 
ono bowiem jeśli się patrzysz na plac 

od figur po stronie prawej. Teraz już 

poznajesz patrona Polski po „stronie 

spoglądającej na północ i Wilję oraz 

patrona Litwy, Świętego Kazimierza 

w orjentacji i hierarchji spoglądające- 

go na południe i w stronę wzgórz nad 

miastem. Tu się pytasz kochany, poco 

ja to wszystko mówię i co mają z kier 

maszem te figury do czynienia, oczy” 

wiście ,z wyjątkiem postaci Świętego 
Kazimierza, o której się dorozumie- 

wasz, że może być z kiermaszem zwią 
zaną, skoro ten kiermasz po wileńsku 
został ochrzczony „„Kaziukiem*. 

Ja zaś odpowiem: Każda z iigur 
związana jest z kiermaszem i cały kier 
masz z każdą z tych iigur. Oto naj- 
pierw Święty Stanisław. Ten prezydu- 
je wszelkim kiermaszom w Polsce na 

wiosnę. Jeżeli ciekawy pojedziesz do 

Warszawy i tak abyś się znalazł w 

dzień imienin patrona na Woli gdzie 

jest wielki kościół i moc narodu, ró- 
wnocześnie tumult jak w Wilnie, gwi- 

zdania, które rozdzierają uszy. Na Woli 

ATA ZARY 

możesz kupić grzechotkę, abyś udawał 
gromowe pioruny pierwszej burzy wio 
sennej. Dziewcząt jest w bród i glinia- 
ne koguty stoją rzędem na stołach, ka- 
żdy z gwizdkiem, abyś czynił harmider. 
Nie myśl że tak jest tylko na Woli, 
Ośmega mają w dzień Stanisława ile w 
Polsce kościółów wielkiego Patrona ty 
le jest kiermaszy. Na każdym paraduje 
odmłodzona i odrodzona przyroda w 
formie chrząszczy z gliny, motyli z pa- 
pieru, ptaszków z piór, z waty i kleju, 

Nie liczysz ilości sprzedawanych fujar 

rek, ligawek, trąbek. Głosy natury, wo- 

łanie natury to jest synteza dnia. Ka+ 

żdy głos wabi dziewczynę a dziewczy” 

na wabi słońce. Więc pogański obrzęd. 

A tak. Kościół rachował się z pogań” 

skiemi zwyczajami, z tą magją wywoły 

wania słońca i zwyczaje odwieczne do- 

łączał do kultu świętego, wiedząc, że 

i kult świętego przez to wzrośnie i że 

pogańskie zwyczaje w swej rozwiązłoś 

ci i dzikości mocno się skurczą i nie“ 

winnie przeobrażą. 
Ja sam pamiętam jak na Woli ma- 

jowe słońce na niebie śpiewało a tuż 

w ciżbie ludzkiej gwizdy każdego odu- 

rzały, dając znać że wielmożna Pani 

wiosna już się kryguje i za chwilę zje” 

dzie w krasie; równocześnie organy Z 

kościoła niosły życzenia pobożnych w 

stronę ołtarza na którym tego dnia wie 

le razy wymawiano imię polskiego tau: 
maturgi Sancti Stanisłai. 

Pierwsze „Kaziuki* w Wilnie to 

były więc „Stasiuki*, związane z Ka- 

tedrą i cudownem nabożeństwem w 

sam dzień patrona, kiedy Katedra pier” 

wsza Jagiełłowa, potem Witoldowa go 

rzała od świec na które to świece szedł 

wosk pszczół ihum eńskich, to jest 

pszczół najcudowniejszycn łąk jakie są 

na świecie a które łąki dziś na Biatg: ris 

rusi są za naszym kordonein. 
Zatem „Stasiuki* przed Katedrą. 

Tu przypomnij sobie kochany Wilk 

nianinie że masz zawsze awersyę do ob 

cych. Z chrztem świętym przyjąłeś świę 

tego Stanisława. Modliłeś się do niego 

i Katedrę samą ochrzciłeś jego imie- 

niem, dając przez to znać, że był ci 

drogi Kraków, gdzie szczątki świętego 

złożone są w sarkofagu srebrnym. Sam 

dumałeś wiele o męczeństwie biskupa i 

o zwadzie z porywczym królem, który 

musiał po zbrodni uciekać w świat. Na 

wet ci zrazu nie przyszło do głowy, że 

mógłbyś mieć swojego świętego, tutej- 

szego, czyli z gleby twojej i kości two” 

jej. Tak się działo jeszcze w roku pa- 

miętnym bitwy pd Grunwaldem i Ma- 

tejko w wielkiej prawdzie malował tę 

bitwę w której i Witold gromił krzy: 

żaków prowadząc całe Wilno jako 

cząstkę wielkiego zespołu, 

przewodziła Polska. Jakże prawdziwie 

malował Matejko wielką bitwę poka 

zując nad wszystkiem w obłokach tę 

jedną postać klęczącą, za wszystkich, 

tego Świętego Stanisława w imieniu 

którego ruszał i Zawisza Czarny i Zyn 

dram z Maszkowic i Mikołaj Trąba i 

Domarat z Kobylan i Jagiełło i Oleśnie 

ki i Witold i Tatarzy z Trok, Tatarzy 

z Niemierza, tworząc cyklon ruszający 

na Niemców wśród chrzęstu mieczy, 

świstu R i ryku trąb z kory drzew 

zdartej na Ponarach i w ostępach nad 

Waką. 

Długo Wilno b yło zapatrzone w 

wielkiego Patrona, któremu  zawdzię- 

czało chrzest i Horodelskie zbratanie. 

Pewnego dnia uśmiechnęło się do twa 
rzyczki królewicza „tutejszego czło: 
wieka. Czyż można było przejść do po- 

rządku dziennego nad młodzianem, któ” 

ry w komnatach królewskich tuż obok 

Katedry zamiast paradować w aksami- 

tach leżał krzyżem na ziemi w zgrzeb- 

nej koszuli. : 

Nadciągała burza okropna ze 

Wschodu. Wszystko mówiło, że zetrze 
ona Wilno z powierzchni ziemi. Mo- 
skwa czaiła się do straszliwego skoku. 
Iwan III który był zrzucił niewolę ta“ 

tarską miał nagle ręce wolne i mógł 

swoje pułki okrutne rzucić na zachód. 

Chmury się kłębiły niesamowicie. Orły 

bizantyjskie stawały się herbem państ- 
wa. Obok tych czarnych orłów przy” 

bierał Iwan III tytuł Imperator Russiae. 

już na Kremlu iabrykowano dokumenty 
mające udowodnić, że wszystko co jest 

na Litwie jest ruskie i że wielki książę 

ww Wilnie jest uzurpatorem i impisto: 

rem. : 
W tych to groźnych chwilach, to 

dzieckó w zamku wileńskim zdumiewa- 

ło wszystkich. Nie upijała się winem i 

mie krzyczało wśród zgiełku biesiad 

przeciągających się noc w noc do rana. 

Św. Kazimierz był zjawą,  ostrzeże, 

niem jakiemś niebiańskiem. W ascezie 
przeobrażał się na dworze opulent 
nych, ciężarnych i światowych róż w 
białą lilję świętego. To że na dworze 
kniaziów zdrowych i żarłocznych, jur“ 
nych i żądnych zabawy wyrastała ta 

M   

któremu * 

BIENIAKONIE, — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ki T "WA Lot, 
DĄBRO 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

GRODNO — T-wa „Ruch“. 
HORODZIE) -— Dworzec Kolejowy — 

KŁECH -- „sklep „, . 
LADA — о» Suwalska 13, S. Mateski. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na sronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
sadesane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miimetr 60 gr. Wnumerach świątecznych oraz, z prowincji 

sięgarnia 
'WICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Wiodzimierow, 

či k. Smarzyński, 
WIENIEC — skiep tytoniowy S$. Zwierzyńsku. 

Jedność ** 

%O+ŁODECZNO -— Ksiegarnia f-wa „Ruch”, 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa As 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. 
za OS Księgarni Sp Tas 

— Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PINSK — Księgarnia Polska — St Beduarski. 
POSTAWY — Księgannia Polskie, Macurzy szko 
SŁONIM — Księgarnia D. Lutowskicę ń 
STOŁPCE — Ksiegamia T-awa „Ruch“, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Ryneh ». N. Tarasi 
WILEJKA POWIATOWA — u. Mickiewi 
WARSZAWA — T-wo Księg. : 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. , 
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miejsca. Terminy druku 

„dziecina w światłości, to miało swoje 
imanentne znaczenie. Dzieje może po- 

toczyłyby się inaczej gdyby nie te mo” 
dlitwy, askezy i mistyczne upojenia, 
które starą Litwę w zdumienie wprowa 
dzały, która była w tych trunkach, sto” 
łach biesiadnych i nałożnicach, przywo 

żonych ze Wschodu, z tego czarnomor- 
skiego Sewantu, które obejmowała ów- 
czesna granica państwa. 

nie zapomnijmy tego nigdy, że 

przed trumną Świętego Kazimierza wi” 

siały sztandary zdobyte w bitwie pod 

Orszą, sto lat zgórą po Grunwaldzie i 

że zawieszone były na znak, że do try 

umfu wygranej wojny, zatem pogromu 
Moskwy przyczynił się ten Święty 

przez swoje zagrobowe Łaski. Nie za” 

pomnijmy, że serca, które sz, ty do wal 

ki modliły się były u grobu 26 letnie- 

go młodzieńca i że serca te w czystość 
świętego żywota wpatrzone zdolne by” 

ły wzrośc w wielką Moc, która wstrzy 
mała Azję, ruszającą na Wilno. 

W kronice polskiej Marcina Biel- 

skiego jest wizerunek bitwy pod Grun- 

waldem. Las włóczni i morze zbrojnych 
rycerzy zakutych w żelazo. W tej sa“ 

mej kronice jest podobizna bitwy pod 

Orszą. Wojska z obu stron toczącego 

się Dniepru drżą z animuszu i już wi 

dać jak rzucają się kohorty litewskie ze 

sztandarem Św. Stanisława w rw.ące 

tonie przedzielającej rzeki, aby  jak- 

najprędzej uderzyć i Moskwę z powro” 
tem przegnać.. 

Oto jest więc tytuł do chwały św. 

Kazimierza, to jego zagrobowe zwy'cię 

stwo. Starszego patrona zwycięstwo 

pod Grunwaldem, młodszego patrona 
pod Orszą, dwa uderzenia które po- 

zwoliły Rzeczypospolitej już w pokoju 
dalej rozkwitać. 

Czy ciebie, kochany. słuchączu, te” 

cy do dnia 8 maja i związany z dniem 
krakowskiego Stanisława przeniesiono 
w Wiinie/na 4 marca aby go związać z 
dniem uroczystości wileńskiego Króle- 

wicza? Przestajesz się teraz dziwić, 

dlaczego Rosjanie wyparli „Kaziuka* 
z pod Katedry, w której kosteczki świę 

tego złożone w marmurowej kaplicy 
mówią o pogromie Moskwy na począt- 
ku szesnastego wieku. 

Ale oto „Stasiuki'* zastąpione przez 
„Kaziuki“ nie są końcem  kiermaszu 
skoro się na dachu jeszcze zjawia Hele 
na. 

Ktokolwiek studjuje stare Wilno i 
Katedrę najstarszą, wie, że najwięk- 
szemi świętościami książęcej kaplicy 
były relikwje związane z drzewem krzy 
ża z Golgoty. Cóż to za dziwne per- 
manencje w tem Wilnie z drzewem i 
kultem drzewa, puszczy nieomal leśnej 
i piorunami nad puszczą w powietrzu. 

W pogańskich czasach wznosiły się 
na placu Katedralnym święte drzewa, 
dęby, przed któremi modlona się i za” 

palano znicze., Odwieczny kult święte 

go drzewa był tu jak w Dodonie, jak 

obok Rzymu bliżej Albano i Monte 

Saziale. Kościół pogański kult. zastą- 

pił kultem Świętego Krzyża. Wystarczy 
powiedzieć, że jeszcze dziś nad Wil 

nem wznoszą się trzy krzyże zewsząd 
widziane i że w przeszłości bujnej i ko 
lorowej miasta Święty Krzyż w litur- 
gjach odgrywał naczelną rolę jeśli się 
zważy, że pośrodku Katedry, w jej ser 
cu był ołtarz Sarictae Crucis, przed 
którym paliły się wciąż i nieustająco 
przez dzień i noc niegasnące lampy i 
świece woskowe. 

Nie należy zapominać że w czasach 
najstarszych jagiełłowego Wilna dzień 
trzeciego. maja był dniem najwyższych 
uroczystości związanych z krzyżem 
świętym, czyli dzień poprzedzający o 
5 dni wielkie i solenne liturgje Święte- 
go Stanisława. 

Ze „Stasiukami“ był związany prze 

to kult Świętego Krzyża to jest Świę- 

tego Drzewa. Rozpamiętywanąa wznio- 
słe dotyczyły nietylko wskrzeszenia 

Piotrowina, zbrodni %róla i następst” 
wa tej zbrodni, tajemnic cudotwórczej 

sadzawki i zrośnięcia w jedna ciało 

świętego ale i tajemnic związanych z 

Krzyżem, drzewem najświętszem, któ 

re to drzewo miłośnie było przytula © 

ło do siebie ciała umęczo nego Zbawi- 

ciela. 
Teraz możesz się spytać: jakiż jest 

związek kiermaszu z krzyżem świętym? 
Rozumiemy bowiem, że kiermasz jest 
tajemniczemi nićmi związany z krakow 
skim patronem i z patronem wileńskim, 
ale doprawdy, jeszcze nie rozumiemy, 

jaki może być związek kiermaszu z 
drzewem świętem. 

Odpowiem ci prosto. Na „Kaziu 
kach* s ą nietylko stragany, białe lilje 
z papieru, cynobrowe maki, tijołkowe 

dzwonki, róże i motyle, nietylko pisz- 

czałki i pierniki, ale i sprzęty drewnia- 

ne. 
To co najwięcej frapuje cudzozienr 

;kiermaszu! Przed oczami macie kształ- 

mogą być przez Administrację zmieriene dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

ca, to te wszystkie przedmioty ze świe- 
żego drzewa, sprzedawane w dzień 
„Kaziuka”, przywożone do Wilna ze 
wszystkich stron, białe, czyste. 

Chcesz kupić balję idź na kiermasz 
„Kaziuka'. Chcesz kupić koło do wóz- 
ka aby zastąpić stare idź na kiermasz, kult zmiękczyła jego rozwiązłości. O- 
znajdziesz natychmiast koło nowe, świe krucieństwa, które mają dzieci i młode 
że, dziwnie ulane z drzewa. Tam zno- narody zostały wygnane. Nawet oble 
wu są naczynia do mleka i drzewo się wanie wodą zniknęło, gdyż jest zabój” 
cieszy, że człowiekowi życie umili. Co 
tylko tobie przyjdzie do gławy a mo” 
że być z drzewa, to znajdziesz na Łu- 
kiszkach, bo na tym to placu są wciąż 
jeszcze na banicji *„Kaziuki*,. dopóki 
wreszcie nie wrócą przed Katedrę 
skąd uległy proskrypcji. Więc na: placu 
Łukiskim zobaczysz sprzęty drewniane 
całe góry takich sprzętów. Tu się wła- 
Śnie przekonać możesz, jak cudowną 
rzeczą jest drzewo. Tu zrozumiesz, że 
ona żyje, że człowiekowi się oddało, że 
„jest siostrzyczką i braciszkiem niestru- żby wszelakie, 
dzonym dla człowieka w formie rozma” 
itych istnień, które człowiek sobie wy- 
struga, skleci, zbije, podczas długich 
mroźnych dni wileńskiej ciężkiej zimy. 

Zatem w jednej i tej samej chwili 
w Katedrze odbywały się wielkie litur- 
gje związane z Krzyżem Świętym, drze 
wem pachnącym, o esencji boskiej, a 
na placu targi z drzewem miłośnie od- 
danem człowiekowi w formie  sprzę- 
tów. Tam wystawiono relikwje wśród 
śpiewów i adoracji tysiącznego tłumu, 
tu, na placu już nie tak bezcenne skar- 
by, niemniej przedmioty bez których 
nie można się było obyć. Pod skle- 
pieniem wielkiej bazyliki modlitwy peł- 
ne miłości dla drzewa Świętego i Krzy 
ża, które w zbawieniu Świata odegrało 
tę wielką, tragiczną a tak straszliwie 
synowską i matczyną rolę a tam na 

wychodziły ze słońcem jak niedźwiedź 
z letargu. 

Oto jedna barwa, najstarsza i może 
najbardziej kolorowa. Teraz przycho 
dzi ta druga związana z sercem świę” 
tego Patrona. Owiała ona pogański 

Wilnie. Dziewczęta bezkarnie mogą się 
posuwać, skoro zwyczaj  zmiękczył 
praktyki brutalne. Mogą pierniki kupor 
wać i cieszyć się wróżbami, bo wróżb 
jest na Łukiszkach bez liku. r 

Basia dostanie Piotra, Marynia Sta 
sia a Zosieczka mająca oczy czarowne 
będzie też nieposzkodowaną, gdy trafi 
na imię lubego. Chłopcy się do rozpuku 
śmieją, ale dziewczęta jak kiedyś tak i 
dziś upornie i naiwnie wierzą w te wró 

na Łukiszkach widowiska wzniosłego, 
wielkiego teatrum, prawdziwego mi 
sterjum. Nigdy przenigdy podczas kier 
maszu górne rzeczy nie rozwijały się 

wzniosłe, najwyższe rzeczy wiązać z 
targowiskiem, z kiermaszem, z wrza- 
skiem i zniżać wysokie rzeczy do pozio 

maszu, ale już w kościele. : 
Kiermasz nie był odłączony od kos: 

cioła jak dziś. Kiermasz żył z kościo 
łem,' był tłem na którem najczystszy 
kwiat najcudowniej, nieziemsko rozkwi 
tał Pod sklepieniem Katedry było 
święte teatrum, trzecia barwa we wszy 
stkiem, ta najgórniejsza, tysiące lamp 

nosiły się pod powałę pełną rzeźbio- 
` 2 lacu już bardziej codzienna i po p 

Išerinasz-stary, na LSS CZA isnna L POW dych rozet;"wieńców i iestonów. Obok na adóracja dla przedmiotów, prak- 
tycznych, bez których zwykłe, codzien 
ne życie bytu było tak uciążliwe i cięż- 
kie. 

Muszę ci tu powiedzieć że wie ki 
średnie obdarzały drzewo Świętego 
Krzyża nietylko cudotwórczą mocą. 
Wpatrywanie się w to drzewe upajało, 
jak się to działo z naszą królową Ja- 
dwigą, która miała Święte Drzewo w 
misternym krucyfiksie. Świętemu Krzy 
żowi i jego intencji poświęcone były 
najwyższe egzaltacje. Posłuchajcie ten 
śpiew 'przeszłych dalekich wieków, 
czyż nie jest żywy w naszych sercach, 
kiedy s łowa głoszą: „O Krzyżu Święty 
— gwiazdy na niebie nie mogą iść z 
Tobą w zawody — twoją zasługą było 
pieścić duszę świata — o słodkie drze- 
wo — o gwoździe bezcenne, padamy 
na kolana, powtarzamy twój znak — 
Krzyżu prześwięty — na kolanach peł- 
zamy”. 

Tak więc święta Helena na Katedrze 
i Krzyż wzniesiony nad miastem mają 
zaczarowany związek: oto modlitwy 
wypełniają Katedrę wonnością wierzą- 
cych serc, oto na placu przed wielką 
bazyliką naprościejsze drzewo  miłoś- 
nie jest w tej chwili zasłuchane w owe 
modlitwy do najwyższego: królewskiego 
już i boskiego drzewa. Skoro tamto 07 
fiarowało się Chrystusowi, to prościej 
sze, codzienniejsze Ofiarowuje się czło 
wiekowi w pokorze. 

Więc kupujcie stągwie, balje, sza- 

fki, kadzie, beczki, szprychy, wszelkie” 

go rodzaju, deski, tłoki, magle, misy, 

ramy, walce, młoty. Zliczyć tego wszy 

stkiego nie można co znajdziecie na 

wielkiego ołtarza kaplica Świętego Ka 

strancja. Spiewane tu były litanje naj- 
dziwaczniejsze, w których każde słowo 
jarzy się jąk kamień drogocenny. Z ka 
żdego takiego kamienia wypadał blask 
niesamowity. Dostojne serce drżało 
słuchając wezwania i dziękowania. Są 
przepaście wieczystej prawdy w tych 
litanjach i głębie, w których zakorze- 
niać się można jak w najbardziej uro 
dzajnej glebie. 

„ Człowiek dojrzały tego dnia powra 
cającej wiosny rozmyślając nad żywo” 
tem tak młodo  zgasłego królewicza 

świętą, dziwnie życiodajną idącą od tej 
śmierci i czystega żywota. Proszę tyl 
ko posłuchać wielkie i dostojne wola 
nie w stronę trumienki, zatem w stro- 

męsku wzwyż pokrywając niewidzial- 

słowa litanji, w których to słowach о- 

wiczem i siła cała owocowania historji. 
Rószczko Jagiełłowa — (wniknijcie 

dobrze w to słowo różo, różdżki — pę- 
dzie młody), Niezwykła w Wilnie świa” 

kłe w mieście, w którem tyle zawsze 
było wyjątkowej światłości), Zasłono 
nieprzełomiona Wilnian (nieprzełomio- 

idzie z woli). { 
Czyż takie zdanie z modlitwy wszy 

stkiego wam nie rozjaśni: Boże Ojców 
Naszych, Któryś wśród rozkoszy kró- 

ty, formy, wszelkie sposoby drzewa na 
ginania się, tej pokory, która jest po- 
trzebna w życiu. Białe, pachnące drze- 
wo miękkie, ciepłe, treść żywa, elasty 
czna, już bez kory osłaniającej, gibka 
w swojej istotności, wytrzymałą na wy 
gięcia, stłuczenia, zgniatania. 
„Teraz rozumiecie co to są „Kaziu 

ki“ w Wilnie dzisiejszym, gdy się tło 
czą ludzie. Trzy rzeczy w tej uroczysto 
šci kiermaszoweį śpięte są kolorową 
klamrą. Więc po pierwsze wrzask po” 
gańskiej magji zmuszającej słońce da 
powrotu. Tu są kulty najstarsze, z nie 
mi związany ten kult drzewa pełny so- 

ków wiosny. Budząca się przyroda 

czyż nie idzie z gibkością świeżych, 

zielonych prętów. Z kultem drzewa za” 

wsze związane są zwierzęta. Jeszcze 

dziś w Indjach święte drzewo otacza” 

ne jest przez apsary - tancerki, nimfy 
które czynią sakralne swe 'tańce, aby 

były owoce. Drzewo figowe Nyagroda 
jest symbolem Buddy. Zaś dziewczęta 
tańczące, z wieńcami kwiatów na gło: 
wach i ciele, zaklinają  kłaniając się 
drzewu, które puszcza soki. W Wilnie 

stary kult jest ujęty w dyby. Gwizdy i 
wrzaski są niewinne i znamionują że 
zwyczaje pierwszej Litwy podobnie, jak 
nasze słowiańskie miały to co, i w In- 
djach jest jeszcze żywe, krzyk do słoń 
ca kogutów, turkotanie turkawek i syk 
nawet wężów, które z ziemi do słońca 

świętega Kazimierza cnotą zwycięskiej 
wytrwałości wzmocnił. 3 ! 

Skoro takie stowa padają, czy nie 
staje przed wami ostatni sens kierma” 
szu? W dniach wiosennych roz luźnić 
mogła się natura Wilnian, po długiej 

     

     

   

    

   
   

    
   
    

    
    

    

    

żywiołowo musować i przez to mogły. 
znaleźć się na drodze, na której łatwo 
było -siły roztrwonić. Święty: Kazimierz 
normujący kiermasz i zmuszający wszy 
stkich do trzymania siebie w karbach, 
stawał się więcej niż opiekuńczym du 
chem miasta. > 

£iół cofając „Stasiuki* wstecz, z dni 

majowy kiermasz na Kaziuki dopoma- 
gał przeobrazić się rodzącej się pierw 
szej i nieśmiałej jeszcze dyonyzyjskoś- 
ci na wyższe pragnienia. Data Śmierci 

dzień nosi w swojej treści. Kaziuk jest 
więcej niż kiermaszem. 
tajemniczą siłę Wilna w formie regula- 
tora sił w służbie wyższych potencyj 

szających wilnian iść pod gwiazdy. 
Mieczys ław Li wski. | 

cze w dniach marca, na dworze i w 

które lecą ze wszyst- 
kich stron. „Kaziukowi* brakuje dziś - 

na samym placu. jakżeż można było | 

mu ulicy. Najwyższe rzeczy działy się 
opodal kiermaszu, dotykając tego kier 

i świec gorzało i dymy z kadzideł pód- | 

zimierza tego dnia wyglądała jak mon- 

"miał poczucie, że wypełnia się esencją | 

nę tych kilku kosteczek przechowywa | 
nych, że było kiedyś ciała przedziwna | 
gleba dla duszy, która dźwigała się po - 

nemi owocami, nieziemskich Łask. Oto | 

żenione jest Wilno mistycznie z króle 

tłości (podkreśl cie to słowo niezwy- | 

lewskiego dwora i świata powabów . 

zimie i letargu. Wezbrane soki mogły 

Natura Wilna krzyczy dyonizyjsko 
na wiosnę.: Wiosna raptownie upadai | 
omracza w jednej chwili zmysły. Koś + 

majowych do dni marcowych wygry | 
wał w walce o duszę. Przeobrażając | 

Królewicza założyła w ten sposób pod | 
waliny pod Moc którą Wilno pod dziś | 

Stanowi on. : 

ducha. Zadziwiającym jest kiermasz | 
który stał się jednem z narzędzi zmu | 

W dzień Świętego Kazimierza. 

    

na, z tem akcentem imperatywu, który |
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Przez małą szyhkę 
W uratowanym od bolszewików 

dzienniku ciotki mojej Strukczaszyny, 
w którym dzień po dniu notowane są 
czynności gospodarcze, jak również 
zdarzenia i godne „uwagi  spostrzeże: 
nia, pod datą 12 lipca 1I8I9 roku 
znajduję taką gospodarczą przestrogę: 

„Nie wozić do miasta zboża w 
ziarnie na przedaż, ale wypiekać 
go w domu ną chleb i chlebem 

- przedawać. Bo, gdy cena zboża 
niezmiernie teraz niska, cena chle- 
ba zawsze jednostajna, jak było 
podówczas, kiedy płacono becz- 
ka żyta po rublu dwadzieścia i wy- 
żej. I taks piaci się bułka chle- 
ba pytlowego po złotemu, a bułek 
takich piecze się z beczki sto 
piędziesiąt, więc chociażby na wia- 
dome piekarzom expensa, odtrącić 
bułek siedemdziesiąt, zawsze jed-- 
nak zostanie dla naszego spekula- 
tora bułek ośmdziesiąt, które li- 
czyć po złot. 1, uczyni beczka 
złotych ośmdziesięt, a to nie sześć 
rubli, jak się teraz sprzedaje żyto. 

Toż samo ma się rozumieć © 
wołach i mięsie co się powiedzia- 
ło o życie i chlebie, z tym dodat- 
kiem: że tu jeszcze można mieć 
w zysku skórę i rogi". 

Czytając po stu jedenastu latach, 
w obacnym @@ rolaika klęskowym 
pod względem cen roku, przestrogę 
mojej ciotki—uderza poza Stylem 
owocresnym ta sama myśl, która i 
dziś trapić rolnika powinna. Jest jed 
nak w tem *jeszcze coś więcej, a to 
wskazówka, iż pomimo zdawania so- 
bie przez sto jedenaście lat sprawy, 
iż zło rolnika koncentruje się w 
pośrednictwie 'czerpiącem nadmierne 
zyski, dotąd ze strony rolnika nie 
poczynione zostały odpowiednie kro: 
ki dla usunięcia takowego. 

Dużo się mówi o zorganizowaniu 
przetwórni spółdzielczych, a tymcza- 
sem poza mleczarstwem z wielkiem 
trudem, a bardzo rozmaitym  rezulta- 
tem stworzonem— reszta leży w stanie 
surowym i nietkniętym. 

Współczesnym ludziom _ wydaje 
się, że nawoływanie rolników do zrze- 
szania—jest czemś nowoczesnem, po: 
stępowem A, ot mamy przykład, gdy 
nie żaden ekoqomista polityczny, a 
zwykła kobieta obdarzona zdrowym 
zmysłem gospodarczym sprawę słusz- 
nie ujęła i drogę postępowania wska 
zala, . 

Ale u nas, niema wątku ciągłości, 
niema kultury przeszłości. Przycho- 
dzi nowe pokolenie demokratyczne, 
które zupełnie nie rachuje się z pra- 
cą pokoleń przeszłych. Ma swoich 
proroków nowoczesnych i od nich 
rozpoczyna erę swojej mądrości ży: 
ciowej. Z przeszłością, a szczególniej 
z przeszłością szlachecką nie chce się 
rachować, uważając to sobie za 
uchybienie i rzecz niedopuszczalną. 

Praca i doświadczenie pokoleń 
przeszłych idą na marne, a my roz: 
poczynamy od początku, nie zdając 
sobie sprawy, iż na tem _ tracimy, 
jednocześnie dając się prześcigać 
innym narodom. My powiadamy: tra- 
dycja szlachecka, to są rupiecie, któ- 
re trzeba odrzucić. Nam należy two- 
rzyć nowe formy życia. | znowu za- 
czynamy od początku przerabiać już 
przerobioną lekcję przeszłych poko- 
leń, popełniając te same błędy, z 
jedną tylko różnicą, iż tam błędy te 

były błędami szlacheckiemi, a dziś 
demokratycznemi. Forma się tylko 
zmieniła—treść pozostała ta sama. 

Niedawno w „Siowie“ przeczyta: 
liśmy wiadomość o mającem się roz- 
szerzać osadnictwie. Jakoby minister 
Staniewicz ma nadzielić ziemią žo!- 
nierzy dyw. Litewsko-Białoruskiej. 

__ Otóż i w tym wypadku powstaje 
we mnie wątpliwość, czy w dostatecz- 
nejfmierze wyciągnęeliśmy naukę z 
eksperymentów osadniczych. 

Pytam się, czy Osadnictwo w ta: 
kim stanie, w jakim się po dziesięciu 
latach znajduje, odpowiada zadaniu, 
jakie państwo sobie postawiło? Niech 
mi którykolwiek z działaczy państwo- 
wych odpowie na pytanie: jakim ma 
być typ osadnika? 

н Czy oiicer, bez różnicy swojej 
rangi od generała, aż do porucznika 
włącznie, na swojej osadzie nawet 
40:hektarowej, jest w stanie stworzyć 
dla swego Syna warsztat pracy odpo: 
wiadający mu pod względem intelek- 
tualnym? 

Generał lub pułkownik, pobiera- 
jący emeryturę — jeszcze potrafi od- 
dać syna do gimnazjum, a nawet 
na rolnictwo. Z resztą Szarż jest już 

_ trudniej. Ale co będzie robił syn 
osadnika na 40 hekt naszej ziemi? 
Czy to będzie jeszcze inteligent — 
czy zrozpaczony wykolejeniec? 

Czy tutejszy osadnik — inteligent 
którego niestać na sprawienie trzewi- 
ków dla dziecka, by je móc posyłać 
do szkoły — ma być typem kultur: 
trigera. 

Na to mi odpowiadają — o tem/gl Wil. Agencja Reklamowa 
dziś niema co myśleć. Za 20 lat; kie” 
dy przyjdzie chwila gospodarki syna 

 oflcera—osadnika — 40 hekt. będzie 
wielką rzeczą. Oho 40 hektarów!! 

A ja powiadam patrzcie na te sto 
jedenaście lat, które dzielą nas od 

ELokal 

epoki dziennika ciotki Strukczaszyny. 
Czyż żółwi postęp w ujęciu spraw 
gospodarczych nie przekonywa nas i 
nie przestrasza. Strukczaszy 

ŚWIĘCIANY 

— Obchód imienin Marszałka, W dniu 
25.11 b. r. z inicjatywy kierownictwa powia 

towego związku strzeleckiego w _Święcia 

nach odbyło się organizacyjne zebranie miej 

scowej inteligencji w sprawie obchodu imie- 
nin Marszałka Piłsudskiego. Zebranie zakre 
śliło program obchodu, który  mniejwięcej 

przedstawia się w następujący sposób: 
18.111 wieczór capstrzyk orkiestr i iluminacja 

miasta, 19 rano nabożeństwo, poczem defila 

da stizelców i hufców szkolnych, przemówie 

nia pod otwartem niebem, oraz 2 akademje 
w południe i wieczorem. Sata 

W rezultacie zebranie wystawiło ścisły 
komitet w ilości 7 osób, do którego weszli: 
p.p. Irena Mydlarzowa starościna, St. Skur- 
ski dyrektor państwowego gimnazjum, O. 
Motylewski dyrektor państwowego  semina 
rium. Zgłoscta mjr. Roszniak kpt. i inni, Ż. 

  

WIDZE. 

— Mroźny sztoa powoduje ogromne 
straty. Pochmurne dnie 25 i 26 lutego, obda 
rzyły ziemię niesamowitym jakimś szronem, 
który osiadając na drzewach i krzewach po 
czynił ogromne straty w drzewostanie i 
przewodach telegraficznych. Jadąc dnia 27 

lutego z Widz do Turmontu, na przestrzeni 
50 klm. oglądałem dziesiątki tysięcy drzew, 
przeważnie liściastych z obłamanemi gał ęzia 
mi i przepołowionych od ciężaru nalepionego 
na gałęziach szronu. Wspaniały w, tych 
dniach zaiste był widok, bo wszystkie drze- 
wa w lasach i przy drodze pokryte były 
bielą, niby kwitnące czeremchy. Stare rozło- 
żyste brzozy ugięły się i pochyliły się pod 
ciężarem lodu, dźwigając na sobię tego co- 
najmniej po kilkadziesiąt pudów. Zaś młode 
drzewka wszystkie pochyliły korony do zie 
mi, zgiąwszy się w łęki i w większości zosta 
ły połamane przez pół, pod ciężarem szronu. 

Najbardziej zaś ucierpiały telegrafy i 
telefony. Jadąc i obserwując przestrzeń od 
Turmontu do Dryświat i dalej w stronę 
Widz, naliczyłem prawie połowę | drutów 
porwanych, częścią z wyrwanemi izolatora 
mi ze słupów, a ciężar osiadłego na drutach 
szronu dochodził do kilkudziesięciu kilogra- 
mów, bo druty telegraficzne wyglądały niby 
grube żerdziny. Chyba że ten szron spowo- 
dował szkody i na innych linjach i przestrze 
niach Wileńszczyzny. Adam Habhank. 

SŁONIM 

(7 © Zmarli protestują. „życie Nowogródz* 
kie* w Nr. 48 pod tytułem „Osadnicy słonim 
scy w obronie starosty Henszla" — pisze, iż 
prezydjum powiatowego związku osadników 
w Słonimie wystosowało do p. wojewody 
nowogródzkiego depeszę: w obronie starosty 
Henszla. R: 

Znam doskonale stosunki słonimskie i 
jest mi wiadome, że związek osadników 
przestał istnieć i teraz dowiaduję się, że 
zwiazek protestuje, więc istnieje, a na jego 
istnieniu bardzo mi zależy, bo może moje 
poszukiwania za związkiem, jakie od toku 
bezskutecznie czynię, zostaną uwieńczone 
pomyślnym skutkiem. Możeby „Życie Nowo 
gródzkie'* zechciało podać nazwisko protestu 
jącego prezesa nieistniejącego związku i jego 
bliższy adres. S. R. 

W. ŚNIEGI, POW. BRASŁAWSK, 

— Przedstawienie dzieci szkolnych. W 
sobotę 22.11 b. r. odbyło się przedstawienie 
dzieci szkolnych, zorganizowane staraniem 
kierowniczki miejscowej szkoły, p. J. Kwiat 
kowskiej. Jaką wartość. kulturalną posiadają 
takie przedstawienia, organizowane w głu 
chej wsi, gdzie młodzież wiejska tak często 
iz takim zapałem zagląda do butelki, widząc 
w niej jedyną rozrywkę, o tem pisać, zdaje 
się nie trzeba, Podkreślić natomiast należy 
fakt, iż nauczycielstwo jeśli chce, może (i 
powinno) organizować przedstawienia „dla 
ludności wiejskiej, albowiem niema, Śmiało 
rzęc można, takiej izby szkolnej, takich wa- 
runków, w których przedstawienia te nie 
dałyby się zorganizować. Bardzo to będzie 
dalekie od amatorskich scen powiatowych, 
ale zawsze spełni swoje zadanie. Oto w 
Śniegach. Kilkanaście desek, zebranych od 
gospodarzy we wsi, dwa kozły, kurtyna z 
barwnego samodziału, dekoracje z papieru 
oraz kilka choinek, których zdaje się nigdzie 
nie brak i — scena gotowa. Aktorami — 
dziatwa szkołna. Poruszają się swobodnie, 
gestykulują naturalnie, role umieją, mówią 
poprawnie. Trzy akty komedyjki prąechodzą 
niemal tak szybko, jak u p. Zelwerowicza na 
Pohulance. Dalej — dwa żywe obrazy nawet 
z ogniem bengalskim. Całość wypadła sym 
patycznie. Rodzice grających dzieci wycho 
dzą zadowołeni, pomrukując: „Nia dumau ja 
nikoli, szto moj synok hetak łouka umieić 
ihrač. Šmieszyč, a sam  prydzieržawajecca“ 
etc. Młodzież wychodzi niemniej zadowolo- 
na. Słowo i czyn, rzucone ze sceny, utkwią 
głęboko w duszy, a może też, kto wie, pobu 
dzą do głębokiej zadumy. 

Cześć pracy! Czim. 

  

— Grypę, kaszel bronchit uleczysz Sy- 

stematycznem piciem szczawnickich wód 
kruszcowych „Stefana“ i „Józefiny”. Choro- 
by żołądka i przemiany materji usunie Ci 

szczawnicka „Magdalena“ i „Wanda“. Do 
mabycia w aptekach j składach aptecznych.. 

  

  

najęcia. W. Pohu- 

8-mio pokojowy 
od ulicy do wy- 

lanka 9 Informacje u właścicielki tamże ° 
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Unieważnienie wyborów w okręgu Gniezno 
WARSZAWA, 3. III. PAT. Sąd Najwyższy unieważnił na dzisiejszem 

posiedzieniu wybory do Sejmu o kręgu Nr. 33, obejmującym Gniezno, 
Mogilno, Wrześnie, Witkowo, Środę, Wągrowiec i Oborniki. Sąd stanął 
na stanowisku, że wybory nie były prawne, wskutek niesłusznego uniewa- 
žnienia przez komisję wyborczą listy P. P. 5. Tracą więc mandaty posło- 
wie: Michalkiewicz (Piast), Czyszewski "(Ch. D), įLewandowski (KI. Nar.), 
Brzeziński (NPR) i Wagner (Kl. Niem.) 

  

Drugi gabinef Tardieu 
Rząd ma widoki większości w parlamencie 

PARYŻ, 3. III. PAT. Ukonstytuowany przez Tardieu drugi jego gabi- 

net, który według ogólnego zdania ma wielkie szanse rozporządzania jeżeli 

nie znaczniejszą, to przynajmniej trwałą większością, wywołuje w prasie 
najrozmaitsze odruchy. : 

Zaznaczyć jednak należy, że z wyjątkiem paru organów lewicowych 

jak np. „La Republique", która oświadcza wyraźnie, że zamierza zwalczać 

nowy gabinet wszelkiemi sposobami, inne pisma wyrażają nadzieję, że ga- 

binet ten potrafi się utrzymać i załatwić zagadnienia 'zarówno wewnętrznej 
jak zewnętrznej polityki. 

Skład gabinefu 
PARYŻ. 2.III. Pat. Rząd ukonstytuował się ostatecznie w spo- 

sób następujący: Prezydjum 1 Sprawy Wewnętrzne—Tardieu, 
Sprawiedliwość—Paret. Sprawy Zagraniczne—Briand. Wojna— 

Maglnot, Marynarka—Dumesnili, Finanse -Reynaud, Budżet—Ger- 

małn Martin, Oświata—Marraud, Kolonje—Pietri, Poczty I Tele- 
grafy—Mallarmć, Zdrowie Publiczne-Desire Ferry, Rolnictwo— 
Fernand David, Praca—Laval, Roboty Publiczne—Pernot, Lotnic- 

two—Laurent Eynac, Renty—Champetlers De Ribes, Marynarka 
handlowa —Rollin. 

W skład nowego gabinetu wchodzi 5 senatorów i 29 depu- 
towanych. Trzech senatorów należy do lewicy demokratycznej, 
jeden do unjł demokratyczaej, jeden jest „dziki“, 8 iu deputo- 
wanych należy do republłkanów lewicowych, 6iu do lewicy ra- 
dykalnej. 2-ch do lewicy socjalnej i radykalnej, 2-ch do soc.-re- 

mublikanów, 2-:ch do niezałeż ej lewlcy, 2-ch do socjalnych rady- 

kalėw, 3-ch do grupy Marine a 1 1 40 demokratów ludowych. 

Rząd kanclerza Maeliera w opalach 
Ustąpienie Curtłusa i Moldenhauera pociągnie zą sobą 

dymisję gabinetu 
BERLIN, 3. III. PAT. Sytuacja wewnętrzno-polityczna Jw ciągu dzisiej- 

szego przedpołudnia nie uległa zmianie. Dotychczasowe usiłowania demo- 
kratów doprowadzenia do kompromisu między stronnictwami "ikoalicyįnemi 
nie dały żadnego wyniku. 

W kołach parlamentarnych podkreślają, że o ile partja ludowa w 
dalszym ciągu trwać będzie przy wczorajszej uchwale, odrzucającej katego- 
rycznie wszelkie podwyżki podatków bezpośrednich, to kryzys jest nieunik- 
niony. 

я Kota olityczne liczą sie įsi“ z możliwością odroczenia kryzysu 
na wypadek, gdyby gabfiet nić powziął dziś jeszcze żadnych uchwał i od- 
roczył swoje narady w celu uzyskania na czasie. Pewnem jest, że w razie 
uchwalenia przez gabinet daniny jednorazowej ministrowie niemieckiej partji 
ludowej Curtius i Moldenhauer ustąpią. Ustąpienie to spowodowałoby pra- 
wdopodobnie dymisję całego gabinetu. 

W tym wypadku, według opinji kół parlamentarnych, możliwe byłoby 
stworzenie rządu fachowców, któryby miał za zadanie załatwienie umów 
haskich w Reichstagu, względnie odwołanie rządu koallcji weimarsklej, do 
kiórej przyłączyłaby się jeszcze bawarska partja ludowa. 

Wystawa polska na Targach bipskich 
LIPSK, 3. lil. PAT. Dnia 2 E marca otwarto na międzynarodowych 

targach lipskich zbiorową wystawę polską, zorganizowaną pod protektora- 
tem Państwowegc Instytutu Eksportowego. 

Na wystawie reprezentowanych jest około 50 wystaw polskich.  Wy- 
stawa polska, która ma charakter wybitnie handlowy, wzbudziła wielkie 
zainteresowanie. Dnia 3 marca b. r. wystawę polską zwiedzili przedstawi: 
ciele prasy niemieckiej ;i zagranicznej, których następnie podejmował u 
siebie konsul generalny w Lipsku p. Adamkiewicz. Referat o celach i zada- 
niach wystawy wygłosił attache konsulatu p. Wierski. 

Wznowienie obrad konferencji morskiej 
zależne od ustalenia się rządu Tardieu 

LONDYN. 3.II1. Pat. Wobec tego, że nowy rząd francuski przedstawi 
się ltbie Deputowanych dopiero w Środę, delegacji francuskiej można się 
spodziewać w Londynie dopiero we czwartek, a zatem wznowienia normal- 
nych prac kouferencji oczekiwać można dopiero w piątek. Jeśli nowy ga- 
binet p. Tardieu otrzyma votum zaufania lzby do Londynu przybędą 
premjer Tardieu oraz ministrowie Briand, Dumesnil, Pietri i Kerquezec, 
przewodniczący komisji morskiej senatu. 

Jak się spodziewa „Times*, Tardieu będzie kontynuował politykę 
francuską nieodbiegającą od głównych wytycznych z okresu przed kry- 
zysem. „Times* sądzi, że jeżeli wprowadzone będą jakiekolwiek zmiany, 
to Tardieu jest właściwym człowiekiem, który może zmiany takie przepro- 
wadzić. 

Praca (. zw. komisji jedenastu 
„Rozwój prawa międzynarodowego musi być powolny 

i następować etapami* 
GENEWA, 3.111. Pat. Komisja jedenastu dyskutowała dziś nad zmia- 

ną głównych postanowień art. 15 paktu Ligi Narodów w celu uzgodnie-. 
nia ich z głównemi zasadami paktu Kelloga. Komisja zastanawiała się nad 
wypadkiem, gdy Rada Ligi nie może powziąć jednomyślnej decyzj! przy 
rozstrzyganiu międzynarodowego zatargu. Lord Cecil ostrzegał ponownie 
komisję przed przedstawianiem tego rodzaju rozwiązania, które nie mo- 
głoby być przyjęte przez opinję publiczną państw. będących członkami 
Ligi. Rozwój prawa międzynarodowego musi być powolny i następować 
etapami. 

Pogrzeb kardynała Merty del Val. 
Zwłoki spoczęły w sąsiedztwie grobu Piusa X 

RZYM. 3.il. Pat. Dziś rano rozpoczęła się ceremonja pogrzebu kar- 
jdynała Merry del Val. W ceremonii wzięli udział 21 kardynałów, brat oraz 
siostrzeniec zmarłego, korpus dyplomatyczny, członkowie dworu papie- 
skiego, arcybiskupi, biskupi, zakonnicy, oraz przedstawiciele władz m. Rzy- 
mu. Mszę świętą w katedrze Św. Piotra odprawił "msg. Zamsini. W go- 
dzinach popołudniowych zwłoki zmarłego kardynała pochowane zostały w 
grobowcach watykańskich koło grobu Piusa X. 

Zebranie profestacyjne w Szwecji 
przeciwko prześladowaniom religijnym w ZSSR 

STOKHOLM, 3. III. PAT. Około 3 tys. osób, reprezentujących wszy- 
stkie wyznania religine w Szwecji, wzięło wczoraj udział w zebraniu, które 
się odbyło w jednym z tutejszych kościołów :celem  zaprotestowania prze- 
ciwko prześladowaniom religijnym w Związku Sowieckich Republik 
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P. Barfel wyjechał do Krakowa 

WARSZAWA, 3. Ill. PAT. Dnia 3 
b. m. wieczorem p. prezes Rady Mi- 
nistrów prof. Bartel wyjechał na je- 
den dzień do Krakowa w sprawach 
prywatnych. 

Przyjazd wysnkiego dygnifarza 
Ligi : Narodów 

WARSZAWA, 3. III. Pat. Dnia 2 
marca w godzinach wieczornych przy- 
był do Warszawy Augusto de Vas- 
conellos, wiceprewodniczący komisji 
doradczej i technicznej dla komuni: 
kacji i tranzytu przy Lidze Narodów 

dla spraw 
komunikacji między Polską a Litwą. 
P.Vasconcellos w dniu 3 b. m. złożył 
wizytę p. ministrowi spraw zagranicz 
nych p. Wysockiemu. 

Wyzdrowienie min. Prysfora 

WARSZAWA. 3III. Pat.* P. minis- 
ter pracy i opieki społecznej Aleksan- 
der Prystor powrócił do zdrowia i 
objął urzędowanie. 

Nahsżeństwa żałobne 
za duszę zmarłej małżonki min. 

Posta 

WARSZAWA. 3.III. Pat. W dniu 3 
b. m. o godz. 10.30 rano z inicjaty- 
wy austriackiego chargć d'affaires w 
Warszawie p. von Freudenthai zosta- 
ła odprawiona w kościele 'P. P. Ka- 
noniczek msza Święta za duszę Ś. p. 
p. Post, niedawno zmarłej małżonki 
posła austrjackiego w Warszawie. 
Mszę świętą odprawił j. E. nuncjusz 
apostolski msg. Franciszek Marmaggi 
w obecności J. Em. ks. kard. Alek- 
sandra Kakowskiego, arcybiskupa-me- 
tropolity warszawskiego, P. ministra 
spraw zagranicznych reprezentował 
dyrektor protokółu dyplomatycznego 
p. Karol Romer. Obecni byli p. min. 
Kwiatkowski, p. p.  wiceministrowie 
Czapski i Sieczkowski oraz liczni 
przedstawiciele korpusu dyplomatycz- 
nego z ambasadorami Francji, Włoch 
i W. Brytanji na czele, jak również 
przedstawiciele warszawskich sfer to- 
warzyskich. 

Trzeci zjazd przemysłowców 
budowlanych 

WARSZAWĄ. 31II. Pat. Trzeci 
ziazd przemysłowców budowlanych 
Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się 
w Warszawie dnia 8, 9 i 10 marca 
pod wysokim protektoratem Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej oraz p.p. 
ministrów przemysłu i handlu, skarbu, 
komunikacji, robót publicznych, pra- 
cy i opieki Społecznej. Zjazd po: 

wyższy, związeny z jubileuszem 25 le- 
cła istnienia Stowarzyszenia Zawodo- 
wego Przemysłowców Budowlanych 
Rzeczypospolitej Polskiej, _ wzbudził 
ogromne zainteresowanie, zarówno '4 
wśród czynników miarodajnych, jak i 
wśród najszerszych warstw społeczeń, 
stwa nietylko w ikraju, lecz i zagrani- 
cą. Zapowiedzielł nań swój przyjazd F- 
przedstawiciele poważnych organiza- 
cyj innych krajów, między innemi dy- 
rektor francuskiego związku technicz- 
nego i robót publicznych. 

2 ZA KORDONÓW 
(6 mówi p. Malinowski w Kownie? 
Projekt wywiezienia prochów 
Wielkoksiążęcych nłe upadł. 

Z Kowna donoszą, że bawiący w Wil- 
nie niedawno członek kowieńskiego Komi- 
tetu uczczenia 500-letniej rocznicy Śmierci 

Witolda p. Donat Malinowski udzielił wy- 
wiądu prasie. Z wiadomości jakie otrzyma- 
liśmy, p. Malinowski w dalszym ciągu 
utrzymuje, że prochy Wieikoksiążęce z0- 
stały swojego czasu wyrzucone fz grobow= 

ca, a korona jego skradzioną. W dalszym 
ciągu zaznacza, że w Wilnie istnieje projekt 

przeniesienia narazie prochów Witolda do 

srebrnej trumny, w której „ty.zczasowo" 

znajdować się będą. Ciekawem jest, że w 

końcu oświądcza, iż przewiezienie prochów 

do Kowna nie jest narazie możliwe. Czyżby 
projekt wywiezienia prochów W. Ks. Wi- 
tolda z Wilna do Kowna był w dalszym 
ciągu aktualny w Kownie...? 

Projekt budowy  Mizenm Narodowego 
Z Kowńa donoszą: W tych dniach 

Zarząd Miejski otrzymał od jednego 
z wybitnych inżynierów belgijskich 
projekt budowy Muzeum  Narodowe- 
go w Kownie. Otrzymany projekt zo- 
Stanie rozważony na specjalnem po 
siedzeniu komisji konkursowej Za- 
rządu. 
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kopalnie: Cleofas, Frankienberg, Wil- 

helm, Carmer i Richthofen. 
Jagiellofska 6, tel. 14 97. 
Dostawa od 1 tonny w wozach 
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Mussolini wznowił parlament 
RZYM, 3—III. PAT. Parlament podjął fna nowo pracę, Mussolini, 

przewodniczący izby Giurratti i sekretarz partji faszystowskiej Turatti wy 

głosili przemówienia, poświęcone pamięci Michała Bianchi, poczem posie- 

dzenie zostało przerwane na znak żałoby. 

Nowa zawierucha w Transjordanii Ё 
JEROZOLIMA. 3.II1. Pat. Krążą tu znowu alarmujące pogłoski, nid- 

chodzące z Transjordanji. Prasa arabska donosi, że rząd wysłał samolo- 
ty, automobile pancerne i oddziały wojska w celu odepchnięcia licznych 
band wahabitów, którzy dokonali napadu ina Transjordanję, zabijając 10 

" nistracyjnych, 

  

żołnierzy wojsk transjordańskich. 

Krwawe wybory w Argentynie 
V 

BUENOS AIRES, 3. Iil. PAT. Podczas wezorajszych wyborów uzu- 
pełniających, w czasie wynikłych w związku z tem zamieszek 6 osób zo- 
stało zabitych, a około 20 odniosło rany. 

O 

Ddpowiedź "za artykuł 
o „Zarysie prawa administracyjnego". 

W „Słowie* (Nr. z dn. 15.11 1930 r.) 
ukazał się artykuł p. t. „W ermiszel prawa 
administracyjnego'* mający być „recenzją* o 
mojej księżce „Zarys prawa administracyjne 
go'. Po przeczytaniu tej „recenzji* nie mia 
łem początkowo zamiaru na nią odpowiadać 
z następującego względu: — 

Uważam, że prasa codzienna nie jest 
terenem, na którym mogą się odbywać po- 
lemiki na temat spraw specjalńych, jak np. 
w naszym wypadku, . w dziedzinie . prawa. 
administracyjnego i nauki administracji. 

Z tego więc względu nie będę się bro 
nił szczegółowo, a tylko ogólnie odpowiem, 
że autor krytyki mojej książki jednej rzeczy 
nie zrozumiał, czy nie chciał zrozumieć, a 
mianow., że książka moja nie ma pretencji do сс 
sięgania po laury naukowej pracy, otwiera © 

iącej dyskusje na nowe tematy z teorji pra 
wa administracyjnego i nauki administracji, 
a że intencją moją było napisanie: : 

a) przedewszystkiem podręcznika — &а 
egzaminów t. zw. urzędniczych, ułatwiające 

«go kandydatom opanowanie materjału egza 
minacyjnego, porozrzucanego w całym sze 
regu różnorodnych publikacyj, jak w Dzien. 
niku Ustaw R. P., Monitorach, Dziennikach 
Urzędowych Ministerstw i t. d., 

4) zbioru najnowszych przepisów admi 
й zaopatrzonych — \ okėlniki 

tej materji. Przytoczyłem ustępy te wzgl. 
kom i wogóle obywatelom w codziennem 
życiu zorjentowanie się w obowiązującem 
ustawodawstwie, dla zapoznania się z któ 
rem trzeba mozolnych poszukiwań w „całym 
szeregu różnolitych źródeł prawa, 

c) kompilacji zasad z dziedziny teorji 
prawa, których samo wyszukanie z skarbni 
cy naszej wiedzy prawniczej, w różnych ję- 

zykach opracowanej — zwłaszcza dla nie- 
prawników, — jest prawie niemożliwością, 
dlatego też zarzut, że ; korzystam z prac i 
dzieł pówag z dziedziny prawa administracyj 
nego, jest bezprzedmiotowy, gdyż celem 
opracowanego przezemnie podręcznika jest 
właśnie dać w skondensowanej formie do- 
słówne tezy, zapatrywania i teorje nazjnako 

mitszych naszych i zagranicznych znawców 
tej materji. Przytoczyłem ustępu te wzgl. 
streszczenia z wykładów i prac naukowych 
zgodnie z przepisami prawa autorskiego z 
29.11 1926 r. (Dz. Ustaw R.P. Nr. 48 p. 
286); niezależnie jednak od tego chcąc być» 
nietylko w porządku z formałnymi przepisa 
mi prawa zwróciłem się przed napisaniem 
mojej książki do tych autorów, z prac któ- 
rych szerzej korzystałem, a zwłaszcza do 
znakomitego znawcy prawa, p. prof. dr. Wł. 
L. Jaworskiego, o którym mój krytyk wspe' 

Ii 1929 r. za 
„Najchętniej 

1 i wedle uzna 
nia. Cieszyć się będę jeśli moje myśli dostą 
ną się w ten sposób do szerszych kót'. 

    
   

  

mina, a który mnie w dniu 

Że powyższe intencje moje zostały nag? 
gół zrozumiane i z uznaniem powitane — 

świadczy o tem ta okoliczność, że w Okresie 
zaledwie trzymiesięcznym od cząsu ukazania 
się w druku mej żki zalecili ją do po. 
sługiwania się w u waniu oraz jako pod- 
ręcznik do egzaminów urzędniczych prawie 
wszyscy wojewodowie i cały szereg Mini 

ste: Nawiązując więc do słów Pana W. 
L. F. że „w konkluzji naszej recenzji musimy 
stwierdzić ze szczerym smutkiem, że jedyną № 
zaletą książki p. Reissa jest to, że będzie 
mało czytaną* — muszę mego recenzenta 
Pana W. L. F. pocieszyć w Jego „szczerym 
smutku”, że już zgórą tysiąc książek rozesz 
ło się wśród sfer zainteresowanych w tym 
krótkim okresie trzymiesięcznym. 

Witołd Reiss. 
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(URJER GOSPODARCZY ZIEM WSCHODNI 
Rozbudowa miast a ochrona lokaforów 

i opodatkowanie właścicieli nierachamości 
W swoim czasie, w czerwcu 1928 

r. w gazecie „Słowo Nr. 132 w arty 

kule zatyłowanym „Luźne myśli o roz- 

budowie miast', starałem się uwypt- 

Klić z jednej strony hamujący wpływ 

na rozbudowę miast ustawy o ochronie 

lokatorów, z drugiej zaś strony uzasad 

nić tezę, że jeżeli musi być mowa © 

opodatkowaniu obywateli miast na 

„rzecz rozbudowy, to można myśleć chy 

a o opodatkowaniu wszystkich, obywa 

eli, a nie jednej najbardziej nielicznej 

tegorji właścicieli. _ nieruchomości, 

jakto w owym czasie niektórzy projek 

towali. 
Powtarzać więc wypowiedzianych 

wówczas uwag nie będę, ale mogę z 

przyjemnością skonstatować, że obec- 

nie, gdy kwestja głodu mieszkaniowe 

go staje się w Polsce palącą, (o Wil 

nie bym tego nie powiedział) i kiedy 

z tej racji sprawą tą zajmują się różne 

komisję i ukazały się rozmaite projekty 

załatwienia tej sprawy, wszędzie tu 

znajdujemy przyznanie fatalnego wpły 

wu ustawy ochrony lokatorów oraz 

konieczności prędszej czy, też. później 

szej likwidacji takowej. Sądzę, że na 

ten kierunek myśli ludzi zajmujących 
się tą sprawą do pewnego stopnia 
wpłynęły i przykłady niektórych du 

żych miast zagranicą, ale w każdym 

razie przyjemnie jest powitać przebija 

nie się światłą przez te czarne chmury, 

któremi była masa przeciwników likwi 
dacji ochrony lokatorów, co było rze- 
czą bardzo zrozumiałą z punktu widze 

nia interesów osobistych, bo przecież 

przy naszym systemie wyborów, na 
jednego wyborcę właściciela nierucho 
mości przypadają dziesiątki wyborców 
lokatorów. 

Dalej we wszystkich tych projek 
tach mówi się o przyciągnięciu do 
akcji rozbudowy kapitałów prywat 
nych, jak zewnętrznych tak i wewnętrz 
nych, 'aczkolwiek sprawa ta w obec- 
nym czasie jest zbyt trudna tak z racji 
braku kapitału wewnątrz kraju, jak i 
braku zaufania ze strony kapitalistów 

zagranicznych spowodowanego rozma 
itemi skomplikowanemi przyczynami, 
a między niemi brakiem poszanowania 
do prawa własności i warunkami pra 
cy przy budowie, bo każdy z nas inży 
nierów, doskonale wie, jak wpływają 
na drożyznę wszelkich robót a więc i 
budowy domów rozmaite warunki 
ochrony pracy, a szczególnie zabronie- 
nid robót akordowych. 

Przechodzę teraz do obciążenia 
właścicieli nieruchomości  rozmaitemi 
podatkami. Podatkami, które każdy 
właściciel nieruchomości opłacać musi 
są: podatek od |nieruchomości państwo 
wy, podatek od nieruchomości miejski 
podatek lokalowy, majątkowy i docho 

dowy, poza któremi idą obciążenia w 
postaci remontów, bądź koniecznych 
dla ochrony budynków przed ruiną, 
bądź „przymusowych ze strony władz 
administracyjnych. Oczywiście prze 
ciw podatkom wogóle nic powiedzieć 
nie można, ale obaczmy jak wygląda 
praktycznie wymierzanie niektórych z 
nich, a mianowicie, podatku od nieru 
chomości miejskiego i podatku docho 
dowego. 

Ministerstwo skarbu, za zgodą Mi 
nisterstwa spraw wewnętrznych, okól 
nikiem z dnia 11 lutego 1926 r., zezwo 
мЮ па pobieranie przez gminy miejskie 
podatku od nieruchomości w rozmiarze 
maksymalnej wysokości 50 prac. od 
podatku państwowego. Nałożyć hamu 
lec na apetyty samorządów różnych 
gmin, Rząd był spowodowany prawdo 
podobnie tem, że w iradach miejskich 
powojennych oczywiście musiał prze- 
ważać liczebnie i to bardzo znacznie 
element lokatorów nad elementem wła 
ścicieli domów, więc rada miejska w 
swojej większości zawsze rada byłaby 
pokrywać iwszelkie wydatki i wszelkie 
deficyty opodatkowaniem właścicieli 
domów. 

Stało się jednak, że Rząd nie poła 
żył w swoim czasie veto na rozpędy 
inwestycyjne i niektóre inne wydatki 
niekoniecznie niezbędne różnych miast, 
które zrujnowały tem gruntownie swo 
te finansowe położenie. Dla przykłądu 
można wspomnieć a magistracie m. 
Łodzi, gdzie socjalistyczna gospodarka 
doprowadziła do fatalnych rezultatów 
i gdzie obecna rada miejska wykazała 
tendencję do powiększenia tego podat 
ku aż do 200 proc. od podatku pań 
„stwowego. 

W Wilnie jesteśmy też na tej dro 

dze, bo w roku zeszłym tylko katego 
ryczny sprzeciw władzy / nadzorczej 
ograniczył zwiększenie to do 75 proc. 
zamiast 100 proc. proponowanych 
przez Magistrat. 

Można więc powiedzieć, że obecnie 
pod względem wymierzenia podatku 
pd nieruchomości właściciele takowych 

Są najzupełniej zaieżni od woli przy 

„padku t. j. od tego w jakim stopniu 
inisterstwo zechce  interwenjować, 

bo skoro ignoruje się okólnik z r. 1926, 
to napewno można powiedzieć, że 
zawsze większość radnych zechce po- 
krywać wszelkie wydatki z kieszeni 
miiejszości chociażby to miało prowa 

4 dzić da ruiny domów. 
Z podatkiem dochodowym jest ina 

czej, jest on bowiem ustawowo ściśle 
określony ale i tu dzieją się rzeczy nie 
zupełnie normalne: 

W ustawie tego podatku wyraźnie 
zachowaną jest myśl prawodawcy, że 
podatek dochodowy pobiera się od 
dochodu netto t. j. od sum stanowią- 

  

cych faktyczny czysty dochód a nie od 
sum nierealnych. 

Otóż, o ile chodzi o dochody od 
nieruchomości miejskich, ta dochody 
brutto wyrażają się w formie pobrane 
go faktycznie komornego, ale czysty 
dochód otrzymuje się po potrąceniu 
poniesionych dla utrzymania danego 
budynku, rozchodów. Rzecz jednak w 
tem, że przy obliczeniu czystego docho 
du urzędy: skarbowe skreślają w Toz- 
chodach sumy wydanę na przymusowe 
roboty kanalizacyjne i na takież przy- 
musowe malowanie firontów domów, 
pomimo, że są ta wogóle znaczne Su- 
my a dla dużych domów, wyrażają się 
niemal w dziesiątkach tysięcy złotych. 

Takowe postępowanie należy uwa 
żać za niesłuszne i krzywdzące płatni 
ka dla przyczyn następujących: 

W rozporządzeniu Ministerstwa 
Skarbu, z dnia 14 maja 1921 r. przy 
określeniu pojęcia czystego dochodu 

wskazano, że dochód ten utrzymuje się 

„po -potrąceniu z przychodów: 1) 

wszelkich kosztów poniesionych na 

osiągnięcie, zachowanie i zabezpiecze 
nie tych przychodów i 2) całorocznego 
prawidłowego odpisania na zużycie bu 
bynków*. 

Jednak art. 8 ustawy opiewa, że 

przychodów nie mogą jbyć potrącone 
wydatki na powiększenie lub upiększe 
nie źródła dochodu. Otóż, ponieważ ka 

nalizacja rzeczywiście może służyć dla 
pewnego powiększenia źródła dochodu 
(zmniejszenia rozchodu na asseniza- 
cję), można byłoby uważać  postępa 

wanie urzędów skarbowych za słuszne, 
gdyby tu w grę nie wchodził element 
przymusu, który dowodzi, że skoro 
dany właściciel dobrowolnie przepro- 
wadzić kanalizacji nie chciał, to oczy 
wistem jest, że przy danych warun- 
kach pieniężnych nie widział on w ka 
nalizacji taktycznego powiększenia do 
chodu. 

Jednak, jeżeli nawet zgodzić się z 
puńktem widzenia urzędów  skarbe- 
wych na właściwą kanalizację, to nie 
można uważać za prawidłowe niezali- 
czenie do rozchodów kanalizacji  de- 
szczówek. Nie można zaprzeczyć że ryn 
ny deszczowe na wąskich uliczkach 
dawały się podczas deszczu silnie we 
znaki przechodniom i, że należało je 
połączyć pod ziemią z kanałem miej 
skim, jednak nie można w żaden spo- 
sób twierdzić, że takowe urządzenie 
zwiększyło właścicielowi dochód z je- 
go domu i tem podniosło jego wartość, 
a tymczasem kanalizacja tych deszczó 
wek na ulicach, zwłaszcza tak szero 

kich jak Mickiewicza lub W. Pohulan 
ka, kosztuje bardzo drogo, ponieważ 
kanał miejski znajduje się daleko od ta 
kich domów. 

Jeszcze więcej dziwnem jest. nieza 
liczenie do rozchodu sum wydanych 
pod przymusem na odnowienie fronto 
nów domów i na ich malowanie. Dzie 
je się to podobna pod tym pretekstem, 
że roboty te przedstawiają remont „ka 
pitalny* a takowy rzekomo pokrywa 
się odliczeniem na zużycie (amortyza- 
cja). 

Takie postępowanie jest zupełnie 
niezrozumiałe, albowiem pa pierwsze 
nieprawidłowym jest pogląd jakoby 
istnienie odliczeń na amortyzację nie 

daje prawa zaliczać do rozchodów 
wszystkoj to, co jako rozchód znaczniej 
szy spodoba się nazwać remontem ka- 
pitalnym. Amortyzacja ma na widoku 
zwrót kapitału, albowiem każdy budy 
nek w przeciągu pewnego czasu przy 

chodzi do zupełnego upadku. Oczywi 

ście termin ten jest rozmaity dla roz- 
maitych budynków i naturalnie rzecz 
kompetencji władz skarbowych. ustalić 
te terminy, a w związku z tem i kwoty 
rocznych odliczeń. 

Ustawa określa, że urzędy podatko 
we mogą określać te odliczenia - bez 
przeprowadzenia ścisłych dochodzeń z 
tem jednak, że nie powinny one prze- 
kraczać następnych norm, a mianowi 
cie: dla budynków mieszkalnych 2 
proc. od wartości budynku, dła gospo 
darczych 3 proc. dla iabrycznych 4 
proc. O ile wiem, urzędy: skarbowe 
stosują w Wilnie dla budynków miesz 
kalnych murowanych nie więcej 1% 

czyli ustalają jako przeciętny normalny 
czas egzystencji takiego budynku 106 

lat. 
Nie wchodzę w to, czy taki procent 

jest za mały czy za duży. Naturalnie 
dom doskonale utrzymany i zbudowa- 

ny; z doskonałych materjałów może po 

myślnie egzystować przez lat sto i na 
wet więcej, ale z drugiej strony skąd 

jest pewność, że materjały były dosko 

nałe i że przez tak długi okres czasu 
nie nastąpi wojna, czy jakaś inna kata 

strofa, przy której budynek zostanie 
zniszczony w taki sposób, że i aseku- 
racja nie pomoże? 

W ustawie nie znalazłem wskazów 
ki, że remonty kapitalne nie ma: rć 
potrącone od dochodów rzekomo jako 
objęte amortyzacją. Pogłąd taki uwa- 
żałbym za fałszywy, bo jeżeli remonty 
większe mają być objęte amortyzacj 
to nie widzę, dlaczego nie mają 
objęte i remonty mniejsze, bo przecież 
i takie remonty są konieczne dla pod 
trzymania budynków. 

Oprócz tego, jeżeli wszystkie roz- 
chody na remonty kapitalne nie potrą 
cać od dochodów brutto pod wyżej 
wskazanym pretekstem, to ponieważ w 
Wilnie budynki są ogromnie zrujnowa 
ne przez czas -wojenny i potrzebują 
przez czas dłuższy bardzo znacznych 

z 

   

  

  

  

     

kapitalnych remontów, które mogą nie 
raz prawie dosięgać odliczeń w rozmia 
rze 1 proc., to takowe postępowanie 
można uważać za faktyczne unicestwie 
nie rocznego procentowego odliczenia 
na zużycie i co za tem idzie zatwier 
dzenie, że budynki remontowane są 
wieczne. 

Przeciw takiemu stosowaniu usta- 
wy o podatku dochodowym, właścicie 
le budynków nie mogą nie protestować. 

Dalej twierdzę, że malowanie fron 
tonów domów nie może być nązwane 
remontem kapitalnym, koniecznym. dla 
egzystencji budynków, aczkolwiek w 
miastach jest on niezbędny dla przy- 
zwoitego wyglądu domów i przypomi 
nam, że okólnik Ministerstwa spraw 
wewnętrznych, z dnia 25 września 
1928 r. Nr. 173 opiewa, że malowanie 
domów winno odbywać się każdego 
roku. Sądzę, że okólnik ten będzie zmo 

dyfikowany albowiem malowanie do- 

mów, szczególnie wysokich, drogo ko 

sztuje i dostatecznie jest malować je 

co lat kilka, ale tem niemniej okólnik 

ten egzystuje i doprowadza do logicz 

nego wniosku, że urzędy skarbowe 

tworzą takie kategorje remontów kapi 

talnych, które winny powtarzać się 

pod przymusem cerocznie! 
Więc, jeżeli przyjmiemy pod uwa 

gę, że rozchody na skanalizowanie 
deszczówek i malowanie  trontonów 

domów są bardzo znaczne i że przy 

wskazanymj systemie, praktykowanym 

przez urzędy skarbowe, właściciel nie- 

ruchomości zmuszony jest opłacać pa 

datkiem dochodowym takie sumy, któ 

re jako dochód czysty nigdy do jego 

kieszeni nie weszły, i że oprócz tego, 

ponieważ podatek dochodowy jest po- 

stępowy, zwiększa się stopa procento 

wa šciągana od całości i wszelkich in 

nych jego dochodów, to czyż nie moż 

na twierdzić, że taki system pobierania 
podatku dochodowego od właścicieli 

domów jest dla nich krzywdzący i nie 

odpowiada myśli prawodawcy? 
Okólnikiem, z dnia 28 czerwca 1927 

r. w sprawie norm orjentujących dla 

oszacowania dochodów z budynków, 

Ministerstwo skarbu zwróciło uwagę 

władz wymiarowych na tę okoliczność: 
że „normy komornego wprowadzone 

ustawą o ochronie lokatorów nie wzra 

stały w stosunku proporcjonalnym do 

zmniejszenia się siły nabywczej złote 

go od lipca 1925. r., gdy natomiast 

koszty zachowania, i zabezpieczenia 

dochodów stale się powiększały, eo w 

konsekwencji wpływało ujemnie na sto 

pień rentowności domów wogóle". w 

końcu tegoż okólnika powiedziano, że 

„celem zachowania równomierności w 

opodatkowaniu wskazanem jest, aby 

czysty dochód z domów podlegających 
ustawie e ochronie lokatorów nie prze 

kraczał 40 proc. przychodu brutto”. 
Czy treść i myśl tego okólnika, beż 

warunkowo przychylnego dla właści- 

cieli domów zachowaną jest w pamięci 
nie wiemy, lecz niepotrącanie od do- 

chodu brutto wyżej wskazanych znacz 

nych i przymusowych rozchodów  na- 

suwa pewne pod tym względem wątpli 

wości. 
Rekapitulując wszystko to, co po- 

wiedziano wyżej, widzimy, że właści 

ciele nieruchomości są mocno poszko 
dowani ponieważ: 

1. Już 10 lat trwa ochrona lokato- 
rów, która urąga prawu własności i 

która doprowadza nieraz do tego, że z 

tej lub innej części domu ciągnie zyski, 
nie właściciel, lecz lokator, który zaj 

muje się wynajmowaniem danego loka 

lu sublokatorom. 3 

2. Ochrona lokatorów stosuje się 

względem właścicieli w sposób zupeł 
nie anormalny t. j. zupełnie przeciwny 
myśli prawodawcy, który. miał na wi 
dokit prawdziwe przedwojenne komor 
ne, a nie zaś jakieś fikcyjne, oparte na 
iluzorycznym stosunku rubla do złote- 
go 2,66. 

3. Właściciel domu nie wie, . jaki 
opłaca podatek od nieruchomości, po- 
nieważ każdego roku zależy to ad ape 
tytów panów radnych j od łaski Mini 
sterstwa przy nałożeniu na te apetyty 
hamulca. Dla Wilna naprzykład wła- 
dza nadzorcza uznała za konieczne zre 
dukować apetyty Magistratu w roku 
zeszłym do 75 proc., ale jak będzie w 
tym roku — nie wiemy. 

4. Urzędy skarbowe przy określa= 
niu dochodu netto nie chcą potrącać od 
dochodów brutto nietylko rozchodów 
ma przymusowe połączenie deszczó 
wek z kanałami miejskiemi ale nawet 
rozchodów na przymusowe malowanie 
ścian domów. 

. Czy takie traktowanie właścicieli 
nieruchomości może zachęcać do loko 
wania kapitałów na rozbudowę miast 
nawet przy znacznych lecz czasowych 
podatkowych ulgach — wolno wątpić. 
Wolno też sądzić, że z interesami Pań 
stwa niezgodną jest sytuacja, przy któ 
rej nieruchomość w Wilnie stale i za 
bezcen wychodzi z rąk polskich. Ca- 
veant consules ne quid Respublica. 

Inżynier Br. Chądzyński. 

PODZIĘKOWANIE. 
Panu mjr. dr. Jurowowi Micha” 

łowi za dokonanie naszemu synkowi 
Zbyszkowi Plackowskiemu trzykrot- 
nej operacji usznej i późniejszą przez 
okres 2-u miesięcy nader troskliwą 
opiekę lekarską oraz siostrom oddzia” 
łu zakaźnego szpitala Obszaru Wa- 
rownego p. Wysockiej Jądwidze i p. 
Jaroszewskiej Jadwidze i  riostrze 
oddziału usznego szpitala Obszaru 
Warownego p. Szablińskiej Stanisła- 
wie za prawdziwie siostrzaną opiekę 
przez czas pobytu synka w fiszpitalu 
najserdeczniejsze podziękowanie skła- 

į dają ODZICE. 
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Wraczystość podownego otwarcia Mozenm 
T-wa Przyjaciół auk 

Wniedzielę odbyła się podniosła 
uroczystość ponownego otwarcia muze 
um _T wa Przyjaciół Nauk, mieszczące” 
go się w gmachu przebudowanym i 
przysposobionym do potrzeb muzeum 
przy ul. Lelewela 8. 

Uroczystość zgromadziła liczne gro 
no osób, przedstawicieli władz, instytu 
cyj i organizacyj społecznych oraz 
członków T-wa z pp. wojewodą Racz- 
kiewiczem, JE ks. biskupem Bandur 
skim, ]M ks. rektorem Falkowskim o- 
raz dyrektorem wydawnictw państwo” 
wych i jednocześnie redaktorem ,„Moni 
tora Polskiego“ Wojciechem Baranow 
skim na czele. 

Po przybyciu gości kustosz muze 
um p. Michał Brensztejn wygłosił prze 
mówienie dając w niem obraz powsta” 
nia, stopniowego rozwoju T-wa Przy” 
jaciół Nauk i samego muzeum posiada- 
jącego dziś bogate zbiory jak to: dzie 
ła sztuki, różnego rodzaju wykopaliska, 
niezwykle ciekawe okazy numizmatycz 
ne i t.p. Zbiory te powstały dzięki o- 
fiarności osób zdających sobie sprawę 
2 tego, że każdy okaz muzealny jest 
niejako własnością całego społeczeńst- 
wo i dlatego nie może być chowany 
gdzieś tam na dnie gablotek w prywat 
nych mieszkaniach, a znajqdować się 
znajdować w muzeum dostępnem dla 
każdego. 

Po przemówieniu p. Brensztejna p. 
wojewoda Raczkiewicz przeciął wstę- 
gę wygłaszając krótkie przemówienie 
w którem podkreślił ogromne znaczenie 
muzeum zreorganizowanego z wielkim 
wysiłkiem pracy ku pożytkowi spole- 
czeństwa. Prezes zarządu Towarzyst- 
wa prof. Alfons Parczewski zabrał z 
kolei głos dziękując p. wojewodzie za 
słowa otuchy. ‘ 

  

  

Frnciszek Pieterczkiewicz 
Pracownik Wileńskiego Prywatnego Banku Handlowego Sp. Akc 

zmarł w dniu 1 marca r. b. 

O czem zawiadamia 

Wileński Prywatny Bank Handlowy $. А. 

O S AT ONKOOO ETC PRE ZO KDEBEJ 

  

W bolesną rocznicę śmierci 

<. Te. 

Gabryeia OLSZEWSKIEGO 
odbędzie się w środę dnia 5-go marca r. b. o godz. 10 rano nabożeństwo 

żałobne w WZ św Rafała. 
czem zawiadamiają ŻONA, SYN i WYCHOWANEK. 

I TITAN TWAIN KET LE DSS SIDE TTT 

Po wysłuchaniu przemówień przy 

byli na uroczystość zwiedzili muzeum 

oprowadzani i informowani przez u 

przejmych gospodarzy. Trudno jest w 

krótkiem sprawozdaniu omówić boga 

ctwa muzeum zwłaszcza, że każdy in 
teresujący się tem, będzie miał moż” 
ność zwiedzenia go osobiście , bowiem 

muzeum otwarte będzie dla publicznoś- 

ci we wtorki, piątki i niedziele. W 

dni pracy od 10 — I a w niedziele od 
12 — 2. 

Nie będzie zapewne wkrótce nika 
go, ktoby nie skorzystał z możności za 

poznania się z tak cennemi zbiorami 

jak zgromadzone w Muzeum T-wa 
Przyjaciół Nauk w Wilnie. W.T. 

 DOAERAZZI DROGA TIK BREEZE CT PLEC F ZOB U RIWOCATONZD 

Nowy wysfęp kaslarzy w śródmieściu 
Włamanie do spółdzielni wojskowej przy ulicy Adama 

Mickiewicza 
Wczoraj w nocy nieznani dotychczas sprawcy dostali się do składów 

spółdzielni 
skiego) „zoperowali* 
ilość towaru w postaci manufaktury, 

wojskowej przy ulicy Adama Mickiewicza (gmach Kasyna Oficer- 
dwie kasy ogniotrwałe (podręczne) i wynieśli sporą 

galanterji i t. d. 
Włamanie zauważono dopiero wczoraj rano i o wypadku natychmiast po- 

mładomiono władze śledcze 
Sprawcy dostali się do środka od podwórka, wobec niemożności rozbicia 

zamków od ulicy, gdyż byliby zauważeni. Przystawiwszy do okna znajdujące- 

go się na półpiętrze krótką drabink: 
rzyli okno i wciągnąwszy drabinkę 

rzędzie zorjentowawszy 
mej spółdzielni kasetki 
eelem całej wyprawy. 

, włamywacze po usunięciu lufcika otwo- 
o Środka rozpoczęli grabież. W pierwszym 

się w sytuacji pośpieszyli odszukać pozostawiene w sa: 
ogniotrwałe, które najprawdopodobniej były wyłącznym 

y 
Gdy w rozbitych kasetkach ssodziewanych pieniędzy nie znaleziono, bo- 

wiem spółdzielnia wpływającą gotówkę zawsze przekazywała do banku, o czem 
maturalnie osoby obce nie wiedziały, kasiarze rozejrzawszy się po sklepie i nie- 
chcąc wyjść z pustemi rękami zdjęli kilka walizek i zapełaili je towarami war. 
tość których przekracza tysiąc złotych. 
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I pziš Wschód sł g.6 m 18 

Kazimierza] zachód sł. g. 5 m. 20 
Jutro 

Popielec 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji 
U. S.B. w Wilnie 

z dnia 3 —1Il. 1930 r. 

) 77 

| we 
Temperatura najwyższa: 1-2°С. 

Temperatura najniższa: 0°С. 

Opad w milimetrach: 

Wiatr 
prżeważający 

Fendencja barometryczna: spadek 

Uwagi: gęsta mgła. 
KOŚCIELNA 

— (k) Nieustaana Adoracja Przenajświęt 
szego Sakramentu. Dnia 5 marca w kościele 
w Gieranowiczach przypada całodzienna A- 
doracja Przenajświętszego Sakramentu, dnia 
6 marca w kościele w Krynkach. 

— (k) Nabożeństwa. Dnia 5 marca przy 
pada święto t.zw. Popielec. W Katedrze na- 

bożeństwo będzie odprawione o godz. 9.30, 

połączone z przysypywaniem popiołu. Ciele 
/bruje JE arcybiksup metrop. Wileński. Kaza 
nie wygłosi ks. j. Poniatowski. 

Nabożeństwo popielcowe w kościele Św. 
Ducha odprawione będzie o godz. 9 rano. 

Nabożeństwo popielcowe w kościele Św. 
Jana odprawione będzie o godz. 9 rano. 

W kościele po Bernardyńskim nabożeń 
stwo popielcowe © godz. 9 rano będzie ode 

prawione. 
URZĘDOWA 

— (y) Audjencje u pl. wojewody. Woje- 
woda „wileński przyjął w dniu wczorajszym: 
nowomianowanego prezesa Dyrekcji Ceł, któ 

ry przybył sprzedstawić się p. wojewodzie, 

następnie p. wojewoda przyjął na dłuższej 

konferencji dyrektora Targów Północnych p. 
Jana Łuczkowskiego w $prawie drugich tar 
gów północnych, które mają być urządzo- 
ne w Wilnie w sierpniu bież. roku, 

— (y) Z posiedzenia wydziału wojewódz 
kiego. W dniu wczorajszym odbyło się ko- 
lejne posiedzenie wileńskiego wydziału woje 
wódzkiego na którem: zatwierdzono, z kilko- 
ma nieznacznemi poprawkami, budżet sejmi- 
ku powiatowego w Oszmianie, załatwiono, 
w sensie wydania decy 

ia podatkowe i w I 
szych spraw wydano przychylną opinję 

w:sprawie zapytania pana wojewody w spra 
wie międzykomunainego z wiązku organizo- 
wanego dla budowy i prowadzenia wojewó- 
dzkich zakładów opieki społecznej. Obecnie, 
po udzieleniu przychylnej opinji przez Wy 
dział Wojewódzki nal ię spodziewać za” 
twierdzenia uchwał w: ich sejmików po 
wiatowych i Rady Miejskiej m. Wilna co bę 
dzie się równało zatwierdzeniu statutu wspo 
mnianego związku. 

— (y) Nowy urząd notarjalny. Min. Spra 
wiedłiwości ustaliło jako siedzibę nowego u- 
rzędu notarjałnego miasteczko  Ejszyszki 
pow. lidzkiego. 

Kto otrzyma nominację na stanowisko no 
tarjusza dotychczas nie zostaj 

Głónienie 
średnie w mm 

Temperatura 
średnia 

) Potudniowo-zachodai 

    

         

  

   

    
   
    

  
    а, а- 

kiej brak Wilny 
   

a Po dokonaniu rabunku sprawcy zbiegli 
przez nikogo niezauważeni. Policja prowadzi energiczne dochodzenie. (c) 

KRONI 
ESTA TIT ESM NTSORT SIA K 

Rady miejskiej zapadła uchwała przystąpienia 
m. Wilna do międzykomunalnego związku 
mającego za zadanie budowę i prowadzenie 
zakładów opiekuńczych. 

Jakkolwiek statut projektowanego związ- 
ku nie został jeszcze zatwierdzony (co zre- 
sztą nastąpi niewątpliwie) prace początko- 
we już się rozpoczęły i, jak nas informują, 
związek rozpocząć ma budowę wielkiego za- 
kładu opiekuńczego na Antokolu. 

Jakoby istnieje już znaczna suma 200.000 
rzeznaczona na ten szlachetny ceł. 
ieszkańcy Wilna zdają sobie sprawę 

doskonale z tego, że na polu opieki społecz- 
nej jest jeszcze u nas dużo do zrobienia to 
też powstanie każdej nowej placówki spo- 
tykać należy z radością. 

— (0) Podatek od lokali. Dnia 14 marca 
ADYNA ulgowy termin płatności I raty po- 
datku od lokali za 1 kwartał rb. Po tym ter- 
minie podatek ten będzie ściągany przez Ma- 
gistrat wraz z odsetkami i karami za zwłokę 
oraz kosztami egzekucyjnemi. Poprzednia ra- 
ta tego podatku przesłana jest już w całości 
do egzekucji. 

— (0) Prace budżetowe. Po dłuższej 
przerwie, Magistrat w dniu wczorajszym 
wznowił posiedzenie nad ułożeniem prelimi- 
SE budżetowego m. Wilna na rok 1930— 

i 
— Lombard miejski. Prace przygotowaw 

cze do otwarcia w Wilnie lombardu miejskie- 
go są już na ukończeniu tak, że spodziewać 
się należy, że.łombard rozpocznie swą dzia- 
łalność już pod.zkoniec bieżącego miesiąca. 
Fundusze potizebne na ten cel jak wiadomo 
będą uzyskane z miejskiej kasy komunalnej. 

— (0) Choroby źne w Wilnie. Po 
dług danych wydziału zdrowia Magistratu w 
ubiegłym tygodniu zachorowało w Wilnie: na 
ospę wietrzną 2, płonicę 9, błonicę 9, odrę 
26 (6 zm.) różę 6, krztusiec 8, gruźlicę 19 
(12 zm.) spiączkę 1, zapalenie opon mozgo- 
wych 2 (2 zm.) i grypę 1 (1 zm.) razem 70 
osób, z których zmarło 21, 

POCZTOWA 
— (y) Ruch telefoniczny między Polską 

a Niemcami, Od 1 marca rb.l wprowadza się 
ogólny ruch telefoniczny między Polską a 
Niemcami. Dopuszczone scą rozmowy prywat 
ne zwykłe za opłatą dziesięciokrotną. W o- 
kresie słabego ruchu t.j. od godz. 19 do 8 o 

płata zą prywatną rozmowę zwykłą wynosi 
3/5 normalnej opłaty. Urzędy niemieckie 
mogą wzywać do swych rozmównic osoby 
zamieszkałe poza miejscowym okręgiem do- 
ręczeń za opłatą dodatkową w kwocie 1 fran 
ka. Spisy abonentów sieci niemieckich można 
nabyć w Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Dy 
rekcji Poczt i Telegrafów w Wilnie. 

KOLEJOWA. 
— (y) Nowy naczelnik wydziału mecha- 

ricznego Wil. Dyr. Kolejowej. Stanowisko 
naczelnika wydziału mechanicznego Wil. Dy- 
rekcji kolejowej objął inż. Pieczke z dyrek- 

cji katowickiej. 
UNIWERSYTECKA. 

— Z umwyrsytetu. W środę dnia 5 
bm. o godzinie 13 w Auli Kolumnowej Uni- 
wersytetu odbędą się promocje na doktora 
wszjechnauk lekarskich następujących osób: 
1) p. Łapińskiego Adama i Obuchowicza Eli 
glusza. Wstęp wolny. 

KOMUNIKATY. 
— Z T-wa Przyjaciół Nauk. Dnia 6 bm. 

we czwartek o godzinie 7 wieczór w gmachu 
TIPN przy ulicy Lelewela 8 odbędzie się po- 
siedzenłem miesięczne na którem p. M. Low- 
miańsko wygłosi odczyt na temat: _„Mie- 
szezanie wileńscy w wieku 17 tym.*. Goście 
mile widziani. 

— Najbliższa Środa Literacka odbędzie 

zł. 

    

  

   

zeniusię, ż powodu przyjazdu Kazimiery МаКом! 0 wygodę i skuteczność właściwości kura- 

  

czówny, nie 5, lecz 8 marca i będzie miała 
uroczysty charakter. Program przewiduje, pe 
powitaniu przez prezesa związku Literatów, 

prof. M. Zdziechowskiego, referat prof. Ste 
fana Srebrnego o pierwszej wiłeńskiej laure 
atce literackiej, oraz uczczenie poetki przez 

tutejsze stowarzyszenia kobiece. Prócz tego 

p. Rłakowiczówna czytać będzie własne poe- 
zje, a w części drugiej prof. Zofja Bortkie 
wiczeWyleżyńska śpiewać będzie nieznane 
pieśni Moniuszki. 

К) Zebranie konferencji męskiej Ii 
św. Wincentego a Paulo odbędzie się 7 mar 
ca o godz. 7 pp. na plebanji parafji po Ber- 
nardyńskiej. 

k organizacyj katolickich. 
Zebranie Konferencji Pań Miłosierdzia VI pa 
rafji po Bernardyńskiej odbędzie się 5 marcz 
o godzinie 5 p. w sali ligi parafjalnej. 

— Komitet Domu św. Antoniego urządze 
w ostatni wtorek karnawału, dn. 4 marca r. 
b. tradycyjną doroczną czarną kawę oc 
godz. 8 wieczorem do północy w sali hoteli. 
Georges'a. 

AKADEMICKA 
— Z życia akademickiego. Chcesz za 

albo 3 złote otrzymać tytuł porządnego czł 
wieka? Zaopatrz się więc w dowód obywa 
telstwa akademickiego, albo w kartę wstępt: 
i przyjdź w tłusty wtorek r. b. o godz. € 
wiecz do „Ogniska“ (ul, Wielka 24) na tai: 
czącego śledzia. W sympatycznie udekorow:: 
nej sali czas urozmaici ostatni w karnawale 
występ „Żywej gazetki“. Karty wstępu na- 
bywać w lokalu Sekretarjatu Bratniej Pomc 
cy (ul. Wielka 24) w godz. od 1 do 3 p. p. 
i od 7 do 9 wiecz, 

RÓŻNE 
— (y) Dziś święto urzędnicze z okazj 

„Kaziuka”, Utartym zwyczajem w dniu dzi 
siejszym wszyscy urzędnicy państwowi ko 
rzystać będą. z półdniowego urlopu. Prakty- 
cznie będzie to wyglądało w ten sposób, że 
część urzędników „kaziukować* będzie de 
12 — druga od 12. 

— (a) Zmiany w policji. Dotychczasowy 
zastępca kierownika Ill komisarjtu policji p. 
aspirant Piskozub został mianowany na stałe 
kierewnikiem IV komisarjatu policji. 

Obecny kierownik [V komisarjatu Grusz- 
czyński obejmuje rezerwę. 

— (y) Uroczystość rozdania świadectw 
и om P. W. W lokalu Związku Ofi 
cerów Rezerwy odbyło się w sposób uroczy 
sty rozdanię świadectw instruktorskich 17 
absolwentom  l-go kursu  instruktorskiego 
przysposobienia wojskowego oficerów rezer 
wy. Rozdania świadectw dokonał komendani 
garnizonu m. Wiłna gen. Krok Paszkowsk. 
w obecności dowódcy 1 dyw. Piech. leg. 
pułk. dypl. Stachiewicza, dowódców pułków | 
tutejszej załogi i in. zaproszonych gości. 
Podczas uroczystości rozdania świadectw wy 
głoszono szereg przemówień , w których 
podkreślono znaczenie kursu instruktorskie 
go P.W., oficerów rezerwy jako pierwszego 
tego rodzaju w Polsce. 

Nowokreowani instruktorzy P.W, ofice: 
rowie rezerwy z racji ukończenia kursu prze 
słali depesze hotdownicze Panu Prezydentowi 
Rzeczypospolitej Mościckiemu oraz p. mini 
strowi spraw wojskowych Panu Marszałko- 
wi Piłsudskiemu. z 

— (y) Niema fałszywych  pięciozłotó 
wek. Często jeszcze zdarzają się wypadki, że 
dochodzi do zatargów na tle piacenia nowe 
mi, rzekomo  fałszywemi 5 złotówkami, ktč- 
re nie wydają należytego dźwięku. Tymcza 
sem dowiadujemy się z kompetentnego źró 
dla, że fałszywych 5 złotówek niema w o-- 
biegu prawie wcale, a te co są, podrobione 
były tak nieudolnie, że można je poznać na 
pierwszy rzut oka. 

Brak dźwięku w niektórych monetach tło 
maczy się następującem. Pewna serja mo- 
net 5 YJ wybita była w Belgji. Wsku 
tek zbyt słabego ściśnięcia tych monet pod 
prasą, a przez to samo wskutek utworzenia 
się w nich pustych miejsc powstała różnica 
dźwięku. 

Oddziały Banku Polskiego 

2 

wymieniając 
takie monety na każde żądanie, przyczeni | 
wymienionych nie puszczają już w obieg. 

„W monetach wybitych w Belgji brak kro 
pki pod figurą alegoryczną co też nie zna 
czy, że są one fałszywe. 

Falsyfikaty robione z dużą domieszką 0- 
łowia są znacznie lżejsze i po tem łatwo je 
poznać, *› 

— (a) Konierencja graniczna. W ubie- 
gły piątek na odcinku granicznym Kuko 
wicze odbyła się po stronie sowieckiej kon | 
ierencja przedstawicieli władz połskich i so 
wieckich Z naszej strony w konferencji wzię!* 
udział przedstawiciele starostwa  niešwie . 
skiego i 9 baonu KOP. 

„ |Omawiano sprawy lokalnych zajść gra- 
nicznych jako też aktualną obecną w zwiążke 

  

ze zbliżającym się sezonem letnim sprawę u: | 
możliwienia okolicznym chłopom  posiadają- 
cym grunta za kordonem granicznym, prze” 
kraczania granicy podczas robót siewnych. 
.  — Zdrojowiska Inowrocław. Inowrocław 
jako zdrojowisko właściwy swój rozwój za 
wdzięcza powstaniu państwa polskiego. Wz. 
runki naturalne, jak położenie wśród prze 
ślicznej okolicy, łagodny klimat i co najwe-- 
żniejsze doskonała jakość wysokoprocento 
wej solanki ługu i borawiny | inowrocła 
wowskiej „wysuwają to zdrojowisko na je 
dno z przodujących miejsc kuracynych w 

Polsce. Dla cierpiących na artretyzm, 
łość, choroby kobiece, serca, naczyń! krwio- 
nosnych, dróg oddechowych, miejscowość 
ta jest coraz częściej załecana przez lekarzy. 

. Bezpośrednie. połączenie zdrojowiska z 
miastem o zachodniej kulturze nie pozbawia 
kuracjuszy tych wszystkich wygód i przy: 
emności jakie się ma w życiu codziennem, 
dając pozatem wielki spokój dzięki całkowi 
tej izolacji terenów zdrojowiska od centrum 
życia miejskiego. 

W sezonie bieżącym uruchomiony zostaje 
nowowybudowany gmach dla przyrodolecz 
mictwa i ws/:. 7 Umieszczono tam naj. 
nowsze przyrządy hydro elektro - terapen 
tyczne, urządzono trybuny natryskowe z we 
dy zródłowej i solanki. Nowoczesnie urządzo 
ne inhlaktorjum prowadzi lekarz specjalista. 
Założono ogródki dla dzieci któremi opiekują 
się specjalie wychowawczynie. Stała dbało: С 

  

  

   



  

э 
  

cyjnych solanek powiększa z roku na rok 
popularność tego zdrojowiska co odzwiercia 
dla się dobitnie w cyfrach frekwencji. Tak 
gdy w roku 1919 leczyło się 953 osoby to 
1929 r. osiągnięto cyfrę 5904 osób. Z. 

— (a) Nowe związki zawodowe. Ostat- 
nio zorganizowały się w Wilnie z działalnoś- 
cią na teren całego województwa związek za 
wodowy robotników spożywczych i związek 
robotników przemystu drzewnego. Nowozało 
żone związki są pod wpływami znanego 
wśród robotników osobnika nazwiskiem Bój 
ko, który znowu stara się wypłynąć na szer- 
sze wody wobec zejścia z pola konkurenta 

*w „uszczęśliwianiu* robotników Dzgedziula. 
— (a) Nieudany wiec komunistów w lo- 

kalu „Bundu”. W ubiegłą niedzielę w godzi- 
mach wieczorowych do lokalu „Bundu* przy 
ulicy Szklanej 8 wdarła się grupa komuni- 
stów z zamiarem urządzenia tam masówki 
komsomolskiej. W chwili gdy nieproszeni go 
ście poczęli na dobre rozlokowywać się w 
sali przybyła zaalarmowana w międzyczasie 
odsiecz w postaci kilkudziesięciu  „bundow- 
ców* którzy siłą usunęli komsomolców na 
ulicę. Przy tej okazji nie obeszło się bez bój- 
ki i wzajemnego wymyślania z 

— (a) lle więzniów siedzi na Łukiszkach 
Liczba więżniów osadzonych na Łukiszkach 
wynosi obecnie 3250 osób. Z tego prawie 
95 procent są to przestępcy kryminalni z te- 
reni województw wschodnich. Więzienie na 
£ukiszkach obliczone jest zasadniczo na 3 ty 
siące miejsc lecz wobec zbyt dużego na. 
plywu „pensjonarjuszy“ pojemność więzienia 
przekroczyła o 8 proc. najwyższy 100 
proc. stan osobowy. 

4 TEATR I MUZYKA. 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś w 

dalszym ciągu fascynująca sztuka amerykań 
ska „Broadway“, która odniosła wielki suka 
ces artystyczny i cieszy się nadzwyczajnem 
powodzeniem. Najbliższą premjerą teatru na 
Pohulance będzie rozgłośna sztuka doby po- 
wojennej „Karol i Anna* Franka. 

— Teatr miejski Lutnła. Dziś grana bę* 
dzie doskonała komedja salonowa Geraldye- 
go i Spitzera „Gdybym chciała” odznaczają” 
ca się wytwornym djalogiem i finezyjnym hu 
morem. W rolach głównych J. Werniczów- 
na, K. Wyrwicz - Wichrowski, Z. Ziembinski 
i K. Kreczmar. W przygotowaniu pod reży- 
serją A. Zelwerowicza ostatnia nowość reper 
tuaru komedja Fiałkowskiego i Dunin - Mar- 
kiewicza „Miłość czy pięść”. Akcja tej sztuki 
toczy się na kresach Wschodnich. 

— Przedstawienie dla młodzieży. Drugie 
przedstawienie z cyklu widowisk dla młodzie 
ży odbędzie się w teatrze Lutnia w sobotę 
najbliższą 8 bm. o g. 3.30 pp. Odegrane zo- 
stanie arcydzieło A. Fredry „Dożywocie* po- 
przedzone słowem wstępnem. Ceny miejsc 
zniżone. Przedstawienia dla młodzieży organi 
żowane są w porozumieniu z Kuratorjum 
szkolnem. 

— Popis taneczny A. Rejzer - Kapłan. 
Doroczny. popis taneczny zespołu Anety Rej- 
zer DRE odbędzie się w teatrze Lutnia w 
niedzielę nadchodzącą 9 bm. o godzinie 12 w 
południe. Program niezwykle barwny i uro 
zmaicony zawiera ,Krolowę sniežkę“  balet 
fantastyczny oraz szereg produkcyj  tanecz- 
nych do muzyki Szopena, Liszta, Beethovena 
Szuberta, Delibesa, Prokofjewa i in_ w 
wykonaniu programu bierze udział 50 dzie 
ci. Nowe efektowne kostjumy dopełniają ar- 
 tystycznej całości. Ceny miejsc od 50 gr. 

4 SĄDÓW 
NIE ZAWSZE SZOFER JEST WINNYM. 

  

Szofer, Stanisław Dziedziak stanął przed 
ы Sądem Okręgowym aby odpowiadać za prze 

      

   

    
    

     

   

    
      

   
         

  

   
    

_ jechanie staruszki Dwojry Jazowskiej. 
Było to tak. Ulicą Wileńską jechał samo 

chód prowadzony przez Dziedziaka. W $ew 
nym momencie z za przegrodzenia zbudowa 
nego z racji robót kanalizacyjnych wyszła 
Jazowska. Szofer przynamował maszynę, po 
zwolił przejść staruszce, a kiedy ta była już 
z boku ruszył dalej. Nieszczęście chciało, że 
staruszka poślizgnęłą się, wpadła pod tylne 
koło samochodu odnosząc poważne obraże 
nia. 

Sprawa została w tem sposób wyświet 
lona przed Sądem. 

_ ._ Badany w charakterze biegłego kierow 
nik referatu samochodowego woj. wileńskie 
go inż. Krukowski wskazał Sądowi na to, że 

oskarżony prowadził samochód nie posiada 
jąc prawa jazdy, wobec czego powinien być 
ukarany. 
„, Sąd nie wziął pod uwagę tej okoliczno» 
ści zresztą niemającej bezpośredniej łączno 
ści z meritum sprawy, i Dziedziaka uniewin 

nił, uznając, że wypadek z Jazowską był ty! 
„ko wypadkiem a nie przyczyną nieostrożno 
ści szofera, (y) 

SPORT 
O WSZYSTKIEM POTROSZE. 

Wileńskie władze bokserskie poczyniły 
pewne kroki mające na celu zorganizowanie 
meczu międzymiastowego z Poznaniem. Poe 
znańczycy postawili tak wygórowane warun 
ki finansowe, że ostatecznie impreza nie 
mogła dojść do skutku. 

Kpt. Kawalec znany zaszczytnie w Wil 
nie twórca stadjonu na Pióromoncie i do 
niedawna kierownik ośrodka W. F. mianowa 
ny został stałym delegatem z ramienia pań 
stwowego urzędu W. F. i P. W. do zarządu 
zw. narciarskiego. Kpt. Kawalec utrzymye 
wać będzie kontakt między obiema instytu 
cjami, 

Niemałą sensację wywołała w sferach 
sportowych wiadomość o tem, że Magistrat 
odebrał od A.Z.S. plac (wraz z kortem te 
nisowym) w ogrodzie  „Bernardynskim“., 
Kort ten wybudowany został przez AżZ.S. 
w 1920 roku i przez całę dziewięć lat był 
w posiadaniu klubu. Obecnie wolą Magistra 
tu przechodzi do koła pracowników  miėje 
skich. 

Nigdy nie słyszeliśmy o istnieniu klubu 
sportowego a bodaj sekcji sportowej koła 
pracowników miejskich, decyzja więc Magi 
stratu wydaje się nam conajmniej dziwną, 
nie mówiąc już, że srodze krzywdząca aka 
demików. (y) 

NA NAJBLIŻSZYCH FRONTACH. 

Trzeba już chyba dać za wygraną Z See 

zonem zimowym, przestać marzyć o Śnie- 

gu i pomyśleć o zbliżającym się sezonie lek- 
koatletycznym i piłkarskim. у 

Zimą odwojowališmy niewiele. Narciarze 
udawali wyjazd „w tren“, co w rezultavie 

sprowadziło do odszukiwania śniegu na 
wzgórzach, jyżwiarze mieli nieco większe 
pole do popisu, mimo to przez całą zimę nie 
mieli pięciu po sobie następujących dni 
mrozu. Zresztą. hokej, poza AZStem,  sta- 
wia pierwsze kroki nie mógło więc być mo» 
wy o sukcesach Akademikom powiodło się 
w Krynicy średnio. Po przegranej z Pogo- 
nią lwowską zwyciężyli nieznacznie Polonię 
stołeczną i Wartę poznańską, dzięki czemu 
uzyskali drugie miejsce w swej grupie i... tna 
chę rutyny. Na taki marny sezon dobre i to. 

Obecnie w przededniu sezonu letniego z 
zainteresowaniem dowiedzieliśmy się o skła 
dach drużyn piłkarskich. Niestety, żaden — 2 
klubów nie posiada jeszcze zupełnie skomple 
towanej drużyny. 

Ognisko trenuje na sali i czeka na tre- 
ning boiskowy aby ocenić formę poszcze- 
gólnych zawodników, Pogoń i AŻS przeżya 
wają kryzys, Makabi stoi wobec możności 
utraty Birnbacha, a I ppleg przeszukuje kom 
panje wyławiając piłkarzy. Podobno kaptuje 
Halickiego odbywającego służbę gdzieś tam 
na prowincji. ŻAKS urósł przez zim ę, zmę- 
żniał i kto wie może być drużyną groźną. 

Lekkoatleci trenują na salach oczekując 
na wiosenne biegi i zawody. Kolarze cieszą 
się z otwarcia szosy do Grodna obiecując so 
bie ciekawsze niż dotychczas zawody. 

Najwięcej cieszy się chyba z nadchodzą 
cej wiosny Wił. T-wo Wioślarskie budujące 
nową przystań, jakiej Wilno nie widziało. (y) 

TEGOROCZNY MIĘDZYNARODOWY RAID 
AUTOMOBIL KLUBU POLSKI. 

Jak się dowiadujemy trasa i termin tego 
rocznego międzynarodowego iaidu Automo 
bil klubu Polski zostały już ustalone. 

Raid obliczony jest na osiem dni : 
pocznie się 22 czerwca w Warszawie. 

Pierwszy etap urozmaicony próbą szyb 
kości płaskiej na dystansie 2 klm1., będzie 
obejmował 520 klm., t. j. Warszawa—Wilno 
Z Wilna w dniu 23.6 uczestnicy wyruszą do 
Nieświeża (270 klm. traktami), 24.6 Nieśwież 
Lwów 670 klm., (będzie to najtrudniejszy 
etap) 25.6. Lwów—Kraków 450 kim. z gór 
ską próbą szybkości na dystansie 3 k.m., 
26.6 Kraków — Łódź 400 kim. 27.6 łódź 
-—Gdynia 500 kim., następnie po jednodnio 
wym odpoczynku 29:6 Gdynia—Warszawa 
550 klm. z próbą szybkości płaskiej na dy- 

stansie 2 klm. 
Raid tegoroczny zorganizowany zosta 

nie w ten sposób, że po raz pierwszy obowią 
zywać będzie nowy regulamin, 
tować będą w trzech klasach: I — popular 
ne w cenie 1500 dol., Н — turystyczne w 
cenie do 3000 dolarów, III — luksusowe w 
cenie ponad 3000 dol. 

Szybkość maksymalna przewidziana jest 
60 klm. na godzinę, minimum dla poszcze 
gólnych klas: I — 35 klm. na godz., П — 40 
klm.; III 45 klm. 

Jak wynika z tego tegoroczny raid po 
zwoli właścicielom różnej kategorji wozów 
zmierzyć swe siły z równorzędnemi konkum 
rentami. Nowy regulamin usuwa więc nienor 
malność jaką jest zmaganie się na równych 
prawach 100żkonnego Austro Daimlera z ma 
leńką Tatrą lub Fordem. (y) 
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Wozy, star nego 

RADJO 
Wtorek, dnia 4 marca 1930 r. 

11,55—12,05: Sygnał czasu z Warszawy. 
12,05—13,10: „Kaziuk*, Doroczny jarmark 
w dniu patrona Wilna św. Kazimierza. Re- 
portaż radjowy. Transmisja z placu Łuki- 
skiego w Wilnie. Po transm. płyty gramo= 
fon. 13,10—13,20: Komunikat meteorologicz= 
ny z Warszawy. 16,10—16,15: Program 
dzienny. 16,15--17,00: Transmisja muzyki 
z restauracji „Bristol* w Wilnie. 17,00 — 
17,15: Przerwa - 17,15—17,40: Audycja dla 
dzieci „Czar-Baba* cz. lll w wykonaniu 
Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 17,45 —18.45: Kon- 
cert z Warszawy. 18,45—19,05: „Jak nie na- 
leży mówić po polsku*—pogadankę wygł. 
Jerzy Wyszomirski. 19,05 19,30 „Kącik dia 
panów”. 19,30 — 19,50: Program na środę 
i rozmaitości. 19,50 — 23,00. Transmisja 
opery z Poznania i komunikatów z War- 
szawy. 

GIEŁDA WARSZAWSKĄ 
3 marca 1930 r. 

Dewizy I waluty: 
„Tranz, Sprz. Kupna 

Franki francuskie 34,925  35,01,5 34,83,5 
Dolary 8,375, 8,895, 8,855, 
Belgja 124,22, 124,53, 123,91 

Kopenhaga 238,65, 239,25, 238,05 
Bukareszt 5,31 5,33 5,29 
Holandja 357,44  358,34 356,54 
Londyn 43,33, 43,44 43,22,5 
Nowy York 8,903, 8,923, 8,883 
Wypłaty telegr. 8,92, 8,94, 58,90, 

Oslo 238,55 239,15 237,95 

Paryż 34,88, „ 34,97 34,79, 

Praga 26,40.5 2647, 26,34 

Szwajcarja 172.10, 172,53, 171,67 

Bukareszt 5.3125 5,3137 5,3119 

Stokholm 239,40, 240,00 — 238,80 

"Wiedeń 125,56 12587, 125,25 
Wę:ry 155,57 155,74 155,17 

Włocuy 45,74, ` 46,86 46,62 

Tallin 237,60 238,20 237,00 
Gdańsk 173,73. 
Marka niemiecka 212,75 

Papiery procentowe 2 

Pożyczka inwestycyjna 128—  Prem- 
owa dolarowa 75.— 5 prac. konwersyjna 
2,00 6 proc.dolarowa 73.50 10 proc. kole- 
owa 102,50, 5 proc. kolejowa 48 75. 8 proc. 

B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli- 
gacja B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
5325 4 i pół proc. L.Z. ziemskie 51,75 
8 proc. warszawskie 74,57.5 proc. warszaw" 
skie 56.50  8-próc. Łodzi 65:50. 10 proc. 
Siedlec 7500 8 proc. obligacje P. B 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 85.50 10proc. 
Radomia 76. 8 proc. ziemskie 96,— 4,5 proc. 
ziemskie 52.— 6 proc. poż. konw. Warsz. 
52.—4 i pół proc. warsz. 5 „— Kalisz 62,25 
8 proc. T. K. Przem. Polskiego 80,50 
8 proc. Piotrkowa 63.00 8 proc. Częstocho- 
wy 62.75, 8 proc. Lublina 62,75. 

Akcje. й 

Bank Polski 164,/5 —164,50 Powszechn' 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowyc 
7850 Puls 47.50. Elektrownia w Dąbrowie 
50. Cukier -2800 Cegielski 3950. Mo- 
drzejów 13.25 Norblin 65. Ostrowiec 6050 
Starachowice 20.50 Zieleniewski 59, 
—80 Parowozy 20, Węgiel 50,00 — Раго- 
wozy 20, —. Borkowski 5.75 Spiess 100. 
Lilpop 24,— B. Zachodni 80.- Kijewski 60, 

 ANESTCZERKOOS TEPRO ARTROTOOTSRKCIZA 

OGŁOSZENIE. 

W dniu 18 marca 1930 r, o godz. 10 ra 
no w lokalu Wydziału Elektrycznego Magi 
stratu m. Wilna, pokój 67 — odbędzie się 
przetarg ustny i za pomocą ofert pisemnych 
na sprzedaż szmelcu miedzianego i żeliw= 

— 

a) Miedž (uzwojenie i tworniki maszyn 
elektrycznych) okoto 6000 klg. — cena Wy. 
woławcza zł. 2.50 za kigr. : 

ib) Szmelc żeliwny 1 gat. okolo 50000 
klg. — cena wywoławcza 0,14 zł.ż za kig. 

c) Szmelc żeliwny II gat. około 10000 
klg. — cena wywoławczą 0,10 zł. za kig. 

Wadjum w wysokości 5 proc. wartości 
objektu licytacyjnego jest wymagane. 

Materjał znajduje się na placach elektrow 
ni miejskiej, (ul, Derewnicka 2), gdzie zainte 
resowani mogą otrzymać odnośne informa 
cje. 

! Glatman inžynier 
Dyrektor Elektrowni Miejskiej. 

ARTS TIT ST T NK E IR SKAT OSI I T Ь 

BILANS WILEŃSKIEGO PRYWATNEGO BANKU HANDLOWEGO S. Ą. 

Na 31 grudnia 1929 roku 
  

  

  

  

  
  

  

  

      
  

      

Ra |. ZŁOTE T GROSZE PASYWA: "ŻŁOTE I GROSZE — 
AK TYWA: у 

y s Kapitaly własne | 
Kasa i sumy do dyspożycji: a) zakładowy 1.500 000 2 ! 
„A a) gotowizna w kasie 187.841|70 b) zapasowy ‘ 42,762 [07] 1.542.762 07) 
«5. b) pozostałość w Banku Polski, J Wkłady : kaj 

P.K.O. i B-ku Gosp. Krajow. 321.484,38] 509.326 0. a) terminowe 4 680.170,26 
_ Waluty zagraniczne” 363.447 -- b) A vista 2.019.279|574 6.699.449 83 

Papiery wartościowe własne Rachunki bieżące (salda kredytowe ||| 
a) pożyczki państwowe 11.909/75 | otwartego kredytu) 20416! 68, 
b) papiery hipoteczae 19.245/84 Zobowiązania inkasowe 106337 65 
€) akcje 83571|78] 114.72737] Redyskonto weksli 2.504.633|28 

Papiery wart. ustawow: kap. Zapas, 5 2140650] Banki kraiowe 336.668 11 
Banki krajowe ? 98.704/69] Banki zagraniczne 24.539 14 
Basi zagraniczne 1 265.195|45] Różne rachunki 207.114 [78] 
Weksle zdyskontowane 4.865.270 0' Procenty i prowizje roku  przy« 
Rachunki bieżące (Salda debetowe szłego 1930 53 485 40 

otwartego kredytu): Straty i zyski 115.384 25 

a) zabezpieczone 3.780.231 83 
- b) niezabezpieczone 460.445,89| 4,240.677|T2 

"pożyczki terminowe 328 51279 
Ruchomości 88.234|15 
Nieruchomočci | 653 000|— ' | 
Różne rachunki : 212 320/25 
Koszty handl. roku przyszłego 1930 33 81370 н | 
ARE Suma bilansowa |""777/7]iT-794.635|79) Suma bilansowa „|11.794.635 79 
Udzielone gwarancje 194,575|—-| Zobowiązania z tyt. udziel. gwarancji 194.575|— 

Inkaso 2.694.852]30| Różni za inkaso FE" |--] .2.694.852)39 
5 Razem 14 684+063|18 Razem 14.684 063 18 

олкалаоови) SAB SOWOADNAH WA) 0 REZUNKAKUCANWA *==- WEZEUUUCSWNA ZG   
  

  
  

_ UWAGA: W. związku z powyższem i na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego 
Banku z dnia 28 lutego 1930 r., Bank z dniem I marca r. b. przystąpił do wypłaty dywiden 
akcji stuzłotowej. Wypłatę uskuteczniają kasy Banku w Centrali w Wilnie oraz w Oddziałach: Warszawskim (Marszałkow= 
ska 130), Lidzkim i Suwalskim za złożeniem kuponu Nr 3. 

    
   

  

  

RACHUNEK STRAT i ZYSKOW 

| ZŁOTE i GROSZE | ZŁOTE i GROSZE 

_ Procenty i prowiżja za- Pozostałość zysku z 1928 r. 1.739 72 
__ płacone 638.916156 Procenty i prowizje pobrane 1311.126]92 
Koszty handlowe: Zysk na papierach procentowych 37.830]88) 

2 .З„ш… išwiadczeniat  96.548/06 Zysk na walutach zagranicznych 

b) wydatki osob.irzecz| 553.788169]  650.336/75) i dewizach > 52.924]95) 

_ Amortyz. nieruchomości |_| 20.000|-— Zysk na korespondentach zagranicz- 

- Amortyzacja ruchomości 4.482]55) nych h 8 i — 9658 

Amortyzacja organizacji Zysk na kuponac ROWE 2.470155 
г Oddz. w Warszawie s 6.0001-— OK : eksploatacji nierucho- b zak 

| Odpisano na strat „-9.845j16; 1.330.079 02 
Czysty zysk do podziału] 115.384 25 Aa A 17.44159] 1.443.723:55 
S й 2 I — a mana | a r 

O ——— M sarmas [eo mms i 1 

1.445.463 27 1445.463j27 
  

penkų Akcjonarjuszów 
ly w wysokości zł. 5 od jednej 

  

Wydawca St. Mackiewicz. Redak ox odpowiedzialny Witold Woydyńło.   

Strażaków, Kolejowców za okazaniem legitymacji 
Centrala: Wilno ul. Cicha 3. obok 

JEDYNA NOWOCZESNA PRALNIA PAROWO-MECHANICZNĄ 

„Pierosza parowo-mechaniczna pralnia bieliznų“ 
wykonuje: pranie bielizny, pranie i czyszczenie chemiczne oraz farbowanie. 

Dla pp. Urzędników-czek, Oficerów, Studentów, Młodzieży szkolnej, Podoficerów, Szeregowych, Policji 
14 proc. zniżki. Odpowiedzialnym Stowarzyszeniam pierzemy na ordery. 

placu Orzeszkowej (zauł. Gazowy) tel. 14 72. 
KANTORY PRZYJĘCIA: Trocka 20, Mickiewicza 37, Antokolska 36, Kalwaryjska 16, Cicha 3. 
prosimy kierować pod Nr. 14-72 od godz. 9—3 które zabieramy od Sz. Klijeatów i po upraniu dostarczamy do domu. 

(AC WAMI Pc W NS SIS ARACEAE. PCIR T AINA OK PATYS LKI ОМ ISI ITA TI KONTO TINA DO ONTT Z BATOCEK UROK 0 0. 

Państwowej. 

Zamówienia telefoniczne 

  

Od dnia 3 do 7 marca 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

Kino Miejskie 

SALA MIĘJSKA „Diena miłość Kościuszki: 
Potężny dramat serc, osnuty na tle historycznem. Aktów 10. W rolach głównych: Z. Prawdzic, 
S. Lewicki, M. Wrońska, 

ul. Ostrobramska 5. 
K. Rojska, 

Naczelnika Narodul Tragedja wielkiego serca! Nad program: „PRZECHADZKA NA DNIE MORZA“ 
M. Will, I. Lubowiecki i A. Harewicz. Epopea miłosna 

/ w 1 akcie, Kasa czynną od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-€j. Cena biletów Parter 80 gr. 
Balkon 40 gr. Następny program: „RAZ W ŻYGIU". 
  

DZIŚ! 
Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

Najnowszy przebój, Sensacja Paryża! 

GIRLSY PARYZ 
Nadzwyczajna przygoda miłosna artystki francuskiej. W rolach głównych cudownie piękną SUZY VERNON. 
Świetna realizacja. — Miłość. Szał. Pojedynek kobiet na szpady! Wspaniała wystawa! — Seansy O godz. 

r 
  

4, 6, 8 i 10.15. 

  

KINO-TEATR 

„KOLLYWOOD" | „2... 
Mickiewicza 22. w rolach RA 

głównych: 
Specjalna 

Lady Hamilton do wielkiego admirała Nelsona. 

Lorinne Griffith oraz Wiktor Vareoni bohater filmu „Kult Ciał»*. 
ilustracja muzyczna. 

KRÓLOWA BĘZ KORONY 
Realizacja: Franką Lloy 

Początek sesasów o godz. 4, 6. 8, 10.7 5 

    

Kino - Teatr 

„АМИ 
ul. Mickiewicza 9. 

ramentem czaruje 

  

Dziś! Ulubienica wil. publiczności CLARA BÓW j:ko urocze dziewczę z konolulu, swym wdziękiem i tem.o- 

ska а онн RGZŁOTWYCZNA KOCHANKA: 
To hymn ma cześć miłości, która zwalcza wszelkie przeciwieństwa. W rol. gł. znskomity KLIVE BROOK. 4 
  

POLSKIE KINO 

„Wanda” 
Wielka 30. 
Tel. 14-81. 

Cudowna baśń 
o miłości p. t. 

  

ВОСАСТ 20 — TO POTĘGA! 
BOGAGTWO — TO SZCZĘŚCIE! 

JUZ POJUTRZE 

dnia ©-10 marca L 
rozpoczyna się 3-E] 46 L A $ y 

ciągnienie 

20-c] Polskisį Loferji Klasowzį 
itrwzć będzie do dnia 10-go kwietnia r. b. włącznie 

wgrana Zd. 750.000 wygrana z ® @ 

i wiele wiele innych wygranych, 
oraz dwie premje w kwocie 250,000 i 150.000 

Co drugi los bezwzględnie wygrywa 

CE N 4 14 losu |_| 1]2 losu - 
*|za 50—: : 25-1(}0—11: 

Nie omijajcie szczęšcia tam, 
gdzie Was szczęšcie okrąža 

i pamigtsjcie, Że najwięksra i najszczęśliwnza kolektura 
si 

-H. Minkowski 
WILNO, p fel. 14-17 

Warszawa, Nalewki 40. P. K. O. 3553 

Oddział w Lidzie: Suwalska 28 
to upragnione miejsce, gdzie szczęście stale sprzyja 

' graczom 

Nie zwlekajcie, špieszcie do Minkowskiego 
zaopatrzyć się w szczęśliwe losy, które na zawsze 

odsuną wasze troski codzienne 

  

  

11 losu ' 
za 200 - zł.   

    

  

   
   
   
     

Centrala: 

Zlecenia zamiejscowe uskuteczniamy natychmiast po 
wpłaceniu należności na nasze konto P.K.O. 80928. 

Sfudent I... SERA: 
POKÓJ 54. 

ckój .. 7%: 
se, roi | EUMEJEMY Й ан е 
Oferty do adm. „Sło- 
wa" dla A.B. —I —н 

  

‚ i į „dužy, such 

ТЕЕЕ ETA O MÓJ ny. świeta 
Qżyńska-Smolska biowany, z używal- 

BB Hogrietyka SE Sade od 9-12 nością lazienki e: 

SE ma BYĆ blady) wydaje 
и — 516 а samotnych 

Gabinet GE "=MEAMEE solidnych. Portowa 23 

Racjonalnej Kosme- š P a SA 5 7 Ši 24. Oglądać od 
tyki Leczniczej. 

11—6-ėj. 20 

LLS Wilno, BYAAVAB 
RZ 31 - 4. POSZUKUJE SIĘ : 

obiecą kon- ze wsi ka- RE 
Oral kiai dosko- lokaja walera, KUOPIO | p ki 
nali, odświeża, usuwa młodego i zdrowego 
fl, skazy - i m. na wyłsza 0 e BAWATAM 

ztuczne opalenie c4- na kresy. Zgłaszać si 
ty. Wypadanie wło-ze świadectwami w Do sprzedania 
sów i łupież.  Naj- Hotelu Niszkowskiegona Antokolu posesją 
nowsze zdobycze k0= od g. O-ej do g. 1l-ej. obszaru 27.500 m2, 
smetyki racjonalnej. Gs 047 domy drewniane, 

gn? od p 10—8 3y fronty od ulic 
Р. 43 Potrzebny gRSNOM Antokolskiej i Miesz. 
    

  

KOBIECĄ Zgłoszenia = odpisa- czańskiej—nadaje się 

mi świadectw adreso- CE 

  
  

"odówieta. 
ul. Dąbrow- 

Pule wać: Święciany Wil. gk, 
dożoaah, ad Sk. poczt. Nr 13, "B m. 1, Anto- 

Roa” i Gole Chalecki. z : 

rzyciemnianie brwi: Р 

Gabinet Kosme yki Rzadca-zkon
om Ms NT 

Leczniczej „CEDIB* Z dlugoletnią prakty- 

folwarków dla 
solidnych  dzier- 
żawców poszukuje 
Dom H.-K. „Za- 
cheta“  Mickiewi- 

.  Hryniewiczowej ka i dobremi Świa- | ; 

ielka 18 m. 9. Przyj. dectwami, poszukuje 

10—1 i 4—7, posady od 1 kwietnia 

W. Z. P. 26. B zaraz. das: o 
roczynny zaulek 2-2 

ол аОЛ m. 17, Dudzis. —0 

we 

Dzist Fenomenalny film jakiego nie byłol Królewski przepych wschodu! Najpiękniejsze kobiety światai 

ARCYZŁODZIEJ Z DAĄA$ZKU 
Przepiękna powieść wschosu w 10 aktach, na tle egzotycznego przypychu, czaru i upojenia. W roląch głów- 
nych DOUGLAS i MAC LEAN. Nad program: Komedja w 2 aktach. z: REC 

PIANINA I FORTEPIANY 5 
światowej sławy „ARNOLD FIBIGER* (nie mat 

3 PLEYEĆ, BECHSTEŃ, BLATHNER, DRYGAOS 3 ', BLūTHNER, DRYGAS, 
SOMMEREELD eto. 0 0 š 

K. Dabrowska m. чеа : ul. Nieruiecka 3, m. 6.3 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 8 

RUR BDRE WEN Mi 1В ЧЕО 5Е ROA ARIA NBA BAA PPO 

   

  

Radjoaparafy "ae 
przerabia "277" Ei u 

Wilno, u!. Wileńska 24, telefon 1038. 
Każdy aparat radjowy niewielkim kosztem przebudowujemy 
na ekranowy oraz zasilany wprost z sieci oświetleniowej 
bez akumulatora i baterji. Dogodne warunki. 
  

Infor- 

  

ZGUBY | mm miła (irmata i 
Zion legitymacja 

wydaną przez  Stą- 
rostwo Grodzkie w 
Wilnie, na imię Kazi 

   
Słuchaj przyjacielu! 

Szczęście, dobrobyt, fortunę osiągniesz kupując 

los S-ej klasy obeenej 4 
20 Loterji Państwowej ; 

w prawdziwie najszczęśliwszej w Polsce kolekturze 

t. Lidhlenstein | (-d | 
Centrala kolektury— Warszawa, Marszałkowska 146. ; i 

WILNO, Wielka 44 
Wiedz również przyjacielu, że 

PREMIA Z. 4Q©0.066 
w zeszłej 5 klasie też padła 

w Lichtensteina kolekturze. 
Nie kto inny, lecz samo szczęście Cię wzywa!! 

Ciągnienie już od 6 marca 

i trwać będzie do 10 kwietnia 
t. j. 5 tygodni, 

Ogólna suma wygranych tej !5 klasy około 
> sam r 

28 milionów 
Szanse kolosalne! Połowa wygranych 

i 2 premje! i 

Łaskawe zlecenia prowincji załątwiamy odwrotną 
{ pocztą, 

Kosto P. K. O. 81051. Firma egz. od 1835 r. 

  

Przepowiada przyszłość, sprawy SĄ z M 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje Od 
10-ej do 7-mej wieczór. Adres: ul. š 
Młynowa Nr 9 m. 6, naprzeciw z 
Krzyża, w bramie na prawo schody. £; 

Nr 13062]H1 — 22 
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iery  Chrušcickiej, 

  

cza 1, tel. 9-05. Е m 
iš BSZERKI MR SKALE © Do sprzedania A się. = НиниМ п Инвининцонннимасынаниицны & 

Ш!ШШ'ШПШ' ać Gwarancję Prosimy się przekonać do. 
iwem maz BA dy rozmaitej wielko- 

ści, idealne dla bu- 
3 pokoje osy w najłądniej- 

wygody, szej częsci ul, Anto- 

orąz Gabinet IKosme- 
tyczny usuwa zmar 
szczki, piegi, wągry, kuchnia, 
łupież, brodawki, ku-. (meble do х 
rzajki, wypadanie wło- pokoju) Rzeczna 11 się: ul. Antokolska 8 
sów. Mickiewicza 46. m. 8. —o m. 5. 

solidnego załatwie= 

jednego kolskiej. Dowiedzieć 

—l 

że pończochy i skarpetki modne i 
nia lokat pienię- mocne oraz płótna, flanele, satyny, 

A a ię o. rze 
omisowo * Llandl. * 

  

! 

Drukarnia „Wydawnichwo Wileiskie“ Kwaszelna 23, |


