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  PRZED SESJĄ SEJMOWĄ.
Kiedy będzie zwołany Senat?

(Tel. od własnego korespondenta). S

WARSZAWA. Dziś, w piątek w południe odbędzie się

/ Pierwsze posiedzenie dejmu. .

W kołach politycznych mówią, że zaraz na początku

obrad p. premjer Sławek ma wystąpić z expose o sytuacji,

wystąpić ostro przeciw parlamentowi, poczem nastąpiłoby

Odroczenie sesji.
Według innych wersyj p. premjer miałby się wstrzymać

Z wygłoszeniem expose do posiedzenia Senatu.

3 Co będzie z Senatem, jeszcze nie wiadomo.

' _ Mówią, że w piątek tj. dziś ma być sesja zwołana.

'__ Senacki klub Narodowy zainicjował akcję zbierania pod-

pisów pod wnioskiem do P. Prezydenta o zwołanie sesji nad-

zwyczajnej.
*

3 Narada na Zamku.
8 (Telefonem od własnego korespondenta).

5 WARSZAWA. P. Premjer Sławek był w czwatek na przeszło
odzinnej audjencji na Zamku u P. Prezydenta w sprawie sytuacji.

Czechowicz wystąpił z klubu BB.
i (Telefonem od wlasnego korespondenta).

|. WARSZAWA. Były minister skarbu p. Czechowicz wystąpił

2 klubu B. B. W. z Rz.
W wywiadzie dziennikarskim oświadczył, że było jego

najgorętszem życzeniem, aby cała sprawa była doprowadzona

" do końca, jednakże przyśpieszenie jej nie zależy od niego.

_ Z ducha ustawy o Trybunale Stanu wypływa konieczność szyb-

kiego traktowania spraw, dotyczących konstytucyjnej odpo-

__ włedzialności ministrów. -

Pieniądze na wybory dia BB.
* (Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W kołach politycznych mówią, że od miesiąca są

_ prowadzone rozmowy, dotyczące zebrania przez sanację funduszu

na wybory.
Ulżywa się metod analogicznych do stosowanych w roku 1928.

k S Czynione są starania o pozyskanie poparcia czynników, które mogą

' dać pieniądze na wybory, ale koszty tych układów mają ponieść
__ sami wyborcy i ogół.

Krytyczne położenie miast.
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Zarząd Miast wystąpił do rządu z memorjałem,

domagającym się odroczenia spłaty pożyczek, zaciągniętych na za-

- trudnienie bezrobotnych oraz udzielenia miastom dalszej pomocy

_ finansowej.
Min. Skarbu odpowiedział, że tylko w szczególnych wypadkach

może przyść z pomocą finansową, natomiast nie może się zgodzić

na odroczenie spłat zaciągniętych pożyczek.

Otwarcie sejmu śląskiego 27 maja.
KATOWICE, 22.5. (Pat.) Kan- t. j. we wtorek o godz. 12 w po-

celarja sejmu śląskiego zawiada- łudnie. Sejm otworzy w imieniu

mia, że stosownie do dekretu Pana Prezydenta Rzeczypospoli-

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, tej, wojewoda śląski, dr. Grażyń-

pierwsze posiedzenie sejmu ślą- ski.

skiego odbędzie się dnia 27 maja,

wyjazd delegacji polskiej do Berlina.
Sprawa zniesienia ograniczeń przywozu iwywozu.

WARSZAWA. 22.V. (Pat.). Dzi-
* siaj wyjechała do Berlina delega-
cja Rządu polskiego, złożona z
dyrektora departamentu minister-

wadzić z rządem niemieckim roz-
mowy celem ewentualnego znale-
zienia dróg, któreby umożliwiły

Polsce przystąpienie do konwen-

stwa przemysłui handlu Sokołow- cji międzynarodowej w sprawie

skiego, radcy ministerstwa spraw zniesienia zakazu i ograniczeń

zagranicznych Adamkiewicza,rad- przywozu i wywozu, podpisanej

cy min. przem. i handlu Łychow- w Genewie dnia 8 paźdź. 1927 r.

skiego. Delegacja ta ma przepro-
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z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

" wieczora, pracujemy

E Gdańsk przeciwko Gdyni.
GDANSK, 22.V. (Pat.). Wczo-

raj po południu  sekretarjat
biura prasowego senatu w. m.

Gdańska zaprosił telefonicznie
przedstawiciela Polskiej Agencji
Telegraficznej w Gdańsku na

konferencję prasową w senacie

wolnego miasta, wyznaczoną na
środę na godz. 9 rano. W godzi-
nę później zaproszenie to zostało
cofnięte pod pozorem, omyłki.

Omyłka ta nabiera szczególnego
znaczenia, gdy zważy się fakt, że

w środę rano o wyznaczonym
czasie odbyła się zapowiedziana

konferencja prasowa, na której
prezydent senatu Sahm poinfor-
mował przedstawicieli prasy o
akcji senatu przeciwko Gdyni.
Charakterystyczne jest, że na
konferencję tę, poza przedstawi-
cielami miejscowej prasy nie-
mieckiej, zaproszeni zostali ko-
respondenci prasowi Rzeszy nie-
mieckiej oraz oficjalnej niemiec-
kiej agencji prasowej biura Wolf-
fa. Pominięci zostałi wszyscy
przedstawiciele prasy polskiej w
Gdańsku oraz miejscowego pisma
polskiego.

Czy Gdańsk jest państwem suwerennem?
GDAŃSK, 22.5. (Pat.). Prasa

tutejsza donosi z Hagi: Sekreta-

rjat Międzynarodowego Trybunału

Sprawiedliwości komunikuje, że
do Trybunału Kiss juž wnio-

sek Rady Ligi Narodėw o wyda-

nie orzeczenia, czy specjalny sta-

tut prawny wolnego miasta Gdań-

ska daje mu prawo do powoła-

nia go w skład członków między-

narodowej organizacji pracy. W

Strajk protestacyjny
JEROZOLIMA, 22.5. (Pat.) —

Cała ludność żydowska Palestyny
przystąpiła do jednodniowego

wywo-strajku protestacyjnego,

m. Gdańsk od dłuższego już cza-
su zabiega o przyznanie mu
członkowstwa tej organizacji mię-
dzynarodowej, natrafia jednak na

poważne przeszkody, ponieważ
dotychczas członkami międzyna-

rodowej organizacji pracy mogły

być tylko suwerenne państwa.
Trybunał ma zająć się rozpatrze-
niem tej sprawy na swej sesji
czerwcowej.

żydów w Palestynie.
łanego zarządzeniem, zakazują-

cem imigracji żydów do Pale-

styny.
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Obrady przedstawicieli organizacyj rol-
niczych.

WARSZAWA. 22.V. (Pat.). W
dniu 23 b. m. rozpoczynają się w
ministerstwie rolnictwa obrady
przedstawicieli organizacyj rolni-
czych. Głównym tematem będą
wytyczne polityki rolnej w przy-
szłym roku gospodarczym. Kon-
ferencja przygotowana została w
drodze rozesłania ankiety do waż-
niejszych organizacyj rolniczych i
rolniczo-handlowych. Ankieta da-
ła bardzo poważny materjał in-
formacyjny. Odpowiedzi zawiera-

ły, co do szeregu punktów, infor-
macje zupełnie jednolite i świad-
czą o tem, że opinja rolników w
wielu dziedzinach jest zupełnie
skrystalizowana. Co do innych
punktów, mniej lub więcej zasad-
niczych różnic, będzie celem kon-
ferencji ostateczne wyświetlenie
i uzgodnienie poglądów poszcze-
gólnych organizacyj rolniczych.
Obrady zagai minister rolnictwa
Janta - Połczyński. Konferencje
trwać będą przez piątek i sobotę.

Demonstracje bezrobotnych w Sosnowcu.
SOSNOWIEC, 22. V. (Pat).

Wczoraj przed tutejszym magi-
stratem zebrało się około300
bezrobotnych, którzy wskutek
chwilowej przerwy w wypłacie za-
siłków, w sposób dość gwałtow-
ny domagali się zapłaty. Mimo
zapewnienia ze strony magistra-

tu, że zasiłki zostaną w najbliż-

szych dniach wypłacone, robot-
nicy zaczęli wznosić wrogie
okrzyki, poczem podzieliwszy się
na trzy grupy, wyruszyli demon-
stracyjnie w pochód po mieście
Manifestację zlikwidowała policja
bez użycia broni.

Niemcy zbroją się.
Budżet Reichswehry.

BERLIN, 22.V. (Pat). Dziś to-
czyły się w dalszym ciągu w par-
lamencie niemieckim obrady nad
budżetem Reichswehry. Przema-
wiał m. i. Bruninghaus (niemiec-
ka partja ludowa), porównując
położenie Reichswehry z wojskiem
angielskiem, w którem—jego zda-
niem — żołnierz ma kosztować
5.230 marek rocznie, zaś utrzy-
manie żołnierza niemieckiego
kosztuje 4.390 marek niemiec-

kich. Mówca uważa za konieczne
wytworzenie większej masy ka-
walerji oraz rozbudowanie floty
przynajmniej w tych rozmiarach,
na jakie zezwala traktat wersal-
ski. Skreślenie 50 miljonów z
budżetu Reichswehry, jak tego
żąda partja socjalistyczna, przy-
czyniłoby się w wysokim stopniu
do obniżenia wartości bojowej
Reichswehry.

i

Operetkowa demonstracja.
Ofiarowanie Mussoliniemu buławy.

MEDJOLAN, 225. (Pat.) —
W obecności przedstawicieli władz
oraz tłumów publiczności odbyła.
się dziś uroczystość wręczenia

Sytuacja
BOMBAY. 22.V. (Pat.). Stu

wolontarjuszy Gandhiego atako-
wało dziś w dalszym siągu składy
soli w Wadala. Policja aresztowa-
ła wszystkich napastników. W cza-
sie utarczki z policją, która wal-

czyła przy pomocy pałek gumo-

Musoliniemu przez delegację in-
walidów wojskowych cennej, arty-
stycznie wykonanej buławy wodza.

w indjach.
wych, trzech gandhistów odnios-
lo rany. Podczas innego napadu
na skład soli policja aresztowała
18 osób, jednak część napastni-
ków zbiegła, unosząc z sobą pewną
ilość soli.

 

 

Z LITWY.
Głos rozpaczy wsi litew-

skiej.
Kowieńskie „Rytas“ zamieścił

list z prowincji, malujący roz-
paczliwe położenie włościan li-
tewskich. Wieś siedzi formalnie
bez pieniędzy. Niema pieniędzy

nawet na opłacenie robotników,
a o podatkach i nawet zaspoko-
jeniu potrzeb domowych mowy
być nie może. Autor listu skarży

się, że rząd dużo  przyrzekał,
szczególnie w związku z układem
handlowym z Niemcami. W rze-
czywistości jednak zupełnie nie
widać dodatnich skutków tego u-
kładu. Rząd zupełnie nie troszczy

się o los włościan. „Pracujemy

od wczesnego rana do późnego
jak konie.

A cóż za to mamy?"
List kończy się apelem do

rządu i społeczeństwa: „Ratujcie

nas! Dławimy się! Straciliśmy si-
ły, a nie widzimy  światlejszego
promyka i zrozumienia naszych
spraw tam gdzie tego zachodzi
potrzeba”. (w)

Zgon hr. Tyszkiewicza.
Jak podaje „Elta”*, zmarł były

poseł litewski w Londynie, hr.
Tyszkiewicz. Na pogrzeb udał się
radca poselstwa litewskiegow Pa-
ryżu Miłosz.

Projekt ustawy o wzmoc-
nionej ochronie państwa.

Ministerstwo spraw wewnętrz-
nych zakończyło już opracowa-
nie projektu ustawy o wzmocnio-
nej ochronie państwa. Ten nowy
stan wyjątkowy ma zastąpić stan
wojenny. Ustawa o wzmocnionej
ochronie państwa przewiduje za-
chowanie kar administracyjnych
za różne wykroczenia, jak np.

rozpowszechnianie fałszywych po-

głosek, które są szkodliwe dla

porządku publicznego itd.; kary

te jednak ma nakładać nie ko-

respondent, lecz naczelnicy po-

wiatów i sędziowie pokoju, zależ-

nie od charakteru wykroczenia.
Cenzura wojenna

zniesiona. Za opublikowanie arty-
kułu lub wiadomości, skierowa-
nych przeciwko  istniejącemu

ustrojowi, redaktorzy pism będą

ma być *

pociągani do odpowiedzialności
sądowej.

Sprawy polityczne będą roz-
ważały jedynie sądy cywilne.

Pozatem możliwe jest, iż zo-
stanie zniesiony zakaz ruchu po
mieście w nocy.
W najbliższej przyszłości gabi-

net ministrów przystąpi do roz-
ważania projektu ustawy.

Niemcy dążą systematycz-
nie do wypienienia ruchu
litewskiego w Prusach.
„Naujas Tilžes Kelejwis“ za-

mieścił w swym ostatnim nume-
rze artykuł p. t. „O ucisku Lit-
winów pruskich w  Niemczech*.
Pismo zauważa, iż aczkolwiek for-
malnie litwinom pruskim przy-
sługują równe prawa, co i pczo-
stałej ludności, to jednak w
praktyce władze administracyjne
stosują szykany i uniemożliwiają
normalny rozwój życia organiza-
cyjnego.

„Obecnie —- pisze m. in. „N.
T. K.* — widzimy wyraźnie, iż
ruch litewski zamierza się syste-
matycznie wyplenić. To też w
sposób jaknajbardziej stanowczy
protestujemy przeciwko podob-
nemu postępowaniu rządu nie-
mieckiego, zwracając się z ape-
lem do całego świata, aby poparł
nas w ciężkiej walce o zachowa-
nie swego języka i charakteru"...

drobne wiadomości.
Katastrofa lotnicza.

© KRYNICA, 22.5. Dziś o godz.
10 rano mjr. Prószyński z 2 p.
lot. w Krakowie z powodu defek-
tu motoru zmuszony był do lą-
dowania. Wskutek nierówności
terenu samolot uległ zupełnemu
strzaskaniu. Mjr. Prószyński do-
zuał silnej kontuzji głowy i zła-
mania nogi.

Wyrok na morderćę Twer-
dochliba.

LWÓW, 22.V. (Pat.). Dzisiaj
Dzisiaj popołudniu po dwudnio-
wej rozprawie zapadł wyrok w
procesie przeciwko Iwanowi Pa-
siece oskarżonemu 0* zamordo-
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NOWA PROWOKACJA LITEWSKAPRZECIWKO
POLSCE.

Burza protestów w Kownie.

KRÓLEWIEC, 22 maja. (Tel. wł.). Kowno od dłuższego czasu

nie było świadkiem takiego silnego wzburzenia, jakie rozdmuchał

rząd litewski przeciwko Polsce z powodu incydentu granicznego.

Według informacyj prasy litewskiej, w miejscowości Dmitrówka na

odcinku orańskim po stronie polskiej w czasie odbywającej się za-

bawy patrol K. O. P. pod dowództwem oficera wtargnął do. mieszka-

nia, pobił uczestników zabawy, a następnie rzucił granat, którego

odłamkami zabity został litwin Kurkutis i kilku obecnych zostało

rannych.

Wiadomość ta zaopatrzona ordynarnemi napaściami na Polskę,

kolportowana była w Kownie jako napaść zbrojna polska na lud-

ność litewską. Rozrzucone zostały na mieście ulotki, wzywające na

wielki wiec protestu na Placu Wolności i urządzenia pochodu de-

monstracyjnego.

Litewski minister spraw zagranicznych dr. Zaunius niezwłocznie

wystosował protest do Ligi Narodów na ręce sekretarjatu general-

nego.
„Lietuvos Aidas* zamieściło artykuł pełen ohydnych napaści

i pogróżek pod adresem Polski. W artykule tym jest mowa o „pła-

wiącym się we krwi litewskiej białym Orle" „Lietuvós Aidas“ w po-

gróżkach idzie tak daleko że widzi już chwilę kiedy litwini ruszą na

Wilno aby pomścić krzywdy swych współbraci, a ukraincy na Lwów,

wreszcie białorusini staną do wspólnego szeregu z litwinami i rusi-

nami. W Kownie zainicjowana przez rząd akcja wywołała nastrój

wrogi przeciwko miejscowej ludności polskiej.
. *

* *

Według informacji jakie udało nam się uzyskać w tej sprawie

sprawa zajścia w Dmitrówce, która wywołało taką burzę protestów

w Litwie przedstawia się zgoła w innem świetle i rząd litewski albo

padł ofiarą mylnej informacji strażników litewskich albo świadomie

sfabrykował wypadek aby na forum międzynarodowem zrowu przy-

pomnieli przygasłą w ostatnich miesiącach sprawę wileńską. To dru-

gie przypuszczenie jest bardziej prawdopodobne.

W miejscowości Dmitrówce w jednej z chat odbyła się zabawa

zwołana przez gospodarza bez zezwolenia straży KOP. wymaganego

w miejscowościach strefy granicznej. Zebrani na wieczorynce litwini

niezadowoleni z obecności patrolu, rzucili się na żołnierzy, z których

jeden w obronie własnej użył bagnetu raniąc niejakiego Korbucia.

Oczywiście nie było żadnego rzucenia granatu czy bomby i nikt nie

został zabity.

Tak się rzecz przedstawia w świetle prawdy istotnej, a nie

sfabrykowanej w niecny sposób przezrząd litewski.
*

* *

W związku z zajściem w Dmitrówce w pogranicznych miastecz-

kach oraz na pograniczu litewsko-polskim odbyły się wrogie demon-

stracje zgromadzonych szaulisów i ludności, którzy nawoływali do

marszu na Wilno dla oswobodzenia z pod jarzma polskiego setek

tysięcy (!) ciemiężonych rodaków.
W związku z tem straż litewska wywołała w Sposób prowoka-

cyjny szereg zajść a mianowicie w rejonie Oran kilku strażników

uwięziło 3 włościan-rolników Polaków, których skatowano do utraty

przytomności i wsadzono do więzienia.

Na odcinku Kalety strażnicy litewscy ostrzelali nasz patrol,

dzęki jednak szczególnemu zbiegowi okoliczności obeszło się bez

ofiar. W rejonie Druskienik straż litewska na rzece Niemnie ostrze-

lała flisaków oraz zraniła 35-letniego rybaka Józefa Narkiewicza.

 

 

W rejonie Wiżajn Litwini zniszczyli kilka wiech granicznych, zaś

w rejonie Oran wczoraj zamknęli linję graniczną dla ruchu gra-

nicznego.

dowanie ś. p. prof. Twerdochliba, sądowi karnemu. Istnieje przy-
puszczenie, że Lubartowska, ma-
jąc w laboratorjum kultury czer-
wonki i tyfusu, przyniosła je do
domu i spowodowała zakażenie
tyfusem dzieci i korepetytora.
Sędzia śledczy zarządził przepro-
wadzenie sekcji zwłok zmarłych
chłopców.

jednego z przywódców ruskiej

partji „chliborobów*, stojącej na

gruncie państwowości polskiej.

Pasieka zabił prof. Twerdochliba

w dniu 22 października 1922 r. w

okresie wyborów sejmowych, na

polecenie ukraińskiej organizacji

wojskowej za pieniężnem wyna-

 

  

grodzeniem. Po dokonaniu zbrod-

ni Pasieka zbiegł do Czechosło-

wacji, skąd powrócił do Lwowa

w kwietniu ubiegłego roku. Sąd

przysięgłych wydał werdykt po-
twierdzający winę oskarżonego.

Trybunał skazał Pasiekę na 10

lat ciężkiego więzienia z zalicze-

niem aresztu śledczego, przyczem,

na mocy amnestji skazanemu

darowana została '/, część kary.

Obrońca zapowiedział odwołanie

od wyroku.

Przypadek czy zbrodnia?

KRAKÓW, 22.V. (Pat.). W spra-
wie śmierci dwóch synów Pawła

Lubartowskiego, urzędnika po-

cztowego w Krakowie oraz za-

chorowania na tyfus trzeciego
jego syna i korepetytora tegoż,

prowadzi dochodzenie wydział
śledczy. Podejrzenie o spowodo-
wanie śmierci dzieci pada na
macochę Marję Lubartowską, la-

borantkę ma wydziale zakaźnym
w szpitalu św. Łazarza. Lubartow-
ską przesłuchano i z polecenia

sędziego ślędczego przekazano

Zemsta skazanego włamy-
wacza.

POZNAŃ. 22.V. (Pat.). Pisma
donoszą z Gniezna o niezwykłym
wypadku, który wydarzył się wczo-
raj'w Gnieźnie w sądzie okręgo-
wym. Stanisław Piechocki skaza-
ny za kradzież z włamaniem na
dwa lata więzienia, porwał krzes-
ło i rzucił się na sędziego, pro-
wadzącego rozprawę. Obecni w
sali dwaj posterunkowi pośpieszy-
liz pomocą i w czasie szamota-
nia się z szalonym skazańcem do-
znali ciężkich obrażeń cielesnych.
Ostatecznie Piechockiego obez-
władniono i osadzono w celi.

Pożar na statku.
KAIR. 22.V. (Pat.). Na statku

francuskim „Asie*, wiozący
1.500 pielgrzymów muzulmańskich
do Dżebbyi Dżibutti wybuchł gwał-
towny pożar. Liczba ofiar nie jest
ustalona. Inny okręt, który przy-
był z pomocą zdołał większość
pasażerów i załogi wyratować.
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Pour le roi de Pte
W ostatnich dniach zaszły na

szerokiej arenie polityki wszech-

światowej dwa wypadki pierwszo-

rzędnego znaczenia. Pierwszym

z nich była enuncjacja Brianda

o jakimś, bliżej nieokreślonym

związku państw europejskich. Pro-

pozycja bardzo mglista, niereal-

na, przyjęta została na ogół dość

chłodno, zwłaszcza przez Anglję,

oraz przez Ligę Narodów, gdzie,

jak wiadomo, wpływ Anglji jest

dominujący.

Jedyne, przychylne echo roz-

legło się w Berlinie, gdzie akurat

w tym czasie odbywała się kon-

ferencja paneuropejska, pod prze-

wodnictwem Coudenhove-Kalergi,

z udziałem p. Lednickiego, repre-

zentującego sarmozwańczo Polskę

i składającego jej imieniem wień-

ce na grobie Stressemana. (Dla

czego także nie Bismarcka?).

Że propozycja Brianda i pan-

europejskie projekty hr. Couden-

hove-Kalegri z tego samego upie-

czone zostały ciasta masońskie-

go — tego niepotrzeba chyba do-

wodzić, z tem zresztąnie kryją

się sami inicjatorowie. Że zaś

urzeczywistnienie mglistych nara-

zie jeszcze mrzonek paneuropej-

skich, czy środkowo-europejskich

(bez udziału Anglji, jako państwa

kolonjalnego i Rosji, jako pań-

stwa azjatyckiego), wyszłoby jedy-

nie na korzyść Niemiec, wysuwa-

jąc je na czoło takiej Ūnji — o

tem pisaliśmy kilkakrotnie, zazna-

czając, iż jest to typowa robota

pour le roi de Prusse.

Z kolei. przejdźmy do drugiej

ważnej sprawy, o znaczeniu wy-

bitnie wszechświatowem: mamy

na myśli ostatnie wojownicze

mowy Mussoliniego, połączone z

imponującą, a raczej może tylko

efektowną na zewnątrz paradą

wojskową.

Przeciwko komu zwrócone

były gromy krasomówcze i/ Duce?

Mussolini wyraźnie nie powiedział

tego, ale domyśleć się łatwo i

świat polityczny pojął znaczenie

tych mów natychmiast.

* Należy sobie uprzytomnić. że

naród włoski, który osiągnął już

bardzo poważną cyfrę przeszło

40 miljonów ludności, coraz bar-

dziej dusi się na swym półwyspie,

podczas gdy na przeciwległym,

afrykańskim brzegu Morza Śród-

ziemnego rozpościerają się naj-

wspanialsze obszary kolonizacyjne.

Obszary te są własnością Francji,

która ze swoją topniejącą z każ-

dym rokiem ludnością niema sił

przeprowadzić tam kolonizacji,

która jednak dobrowolnie nie

zrobi z nich nikomu prezentu,

zwłaszcza, że tereny te próduku-

jące najcenniejsze surowce, są

dla przemysłu finansowego istną

skarbnicą.

Tylko siłą możnaby wydrzeć

Francji jej zamorskie posiadłości—

czy jednak Włochy, mimo  nie-

wątpliwego rozkwitu swego w

latach ostatnich, reprezentują si-

łę militarną, któraby mogła mie-

rzyć się z Francją? Czy posiadają
wodza, równie genjalnego, jak

genjalnym politykiem jest Musso-
lini?

Wprawdzie dyktator coraz czę-

ściej przebiera się ostatniemi cza-

sy w jakiś dość fantastyczny

mundur wojskowy, świeżo zaś

kazał sobie ofiarować  buławę

_ marszałkowską — buława jednak

nie stanowi wodza, najwyżej impo-

nować może motłochowi ulicz-

nemu. Wiadomem powszechnie

jest, że ten sam Mussolini czasu

wojny posiadał bardzo skromny
stopień podoficera i  niczem

absolutnie się nie odznaczał. Po-

chodu faszystowskiego na Rzym
nie można przecie traktować ja-

ko czyn wojskowy. Armja włoska

czasu wojny bita była na każdym

kroku nawet przez Austrjaków,

nie mówiąc już o wcześniejszych
precedensach, kiedy to w wojnie

„ afrykańskiej brała cięgi od na-

Swpół dzikich abisyńczyków.

Tak więc Włochy mimo

butnych pogróżek swego wo-

dza, ani dziś, ani w bliższej

przyszłości ' marzyć o tem

nie mogą, by się zmierzyć z

Francją, posiadającą dziś może

najlepszą w świecie armję lądo-

wą i jedną z najpotężniejszych

(po Anglji) flot.
Inaczej jednak przedstawilaby

się sprawa, gdyby Włochy sprzy=

mierzyły się... np. z Niemcami.
Jakoż głosy prasy faszystowskiej,

oraz niektóre enuncjacje samego

2% prasy.
Taktyka wyczerpania.
W przedzień otwarcia sesji sej-

mowej pisma wszelkich kierun-
ków, nie wyłączając pro rządo-
wych roją się od wszelakich do-
mysłów, jaki będzie początek,
przebieg i koniec tej sesji. Naj-
częściej jednak powtarza się przy-
puszczemie, że Sejm będzie od-
roczony bądź to w chwili zabra-
nia się, albo nieco później, przy-
czem ta gra może się powtórzyć
kilka razy, rząd, obalony przez
Sejm, może znowu powrócić w
nieco tylko zmienionym składzie
(jak to niejednokrotnie bywało) i
taka gra w hocki klocki może się
przeciągać do nieskończoności.
„Robotnik” uważa, iż byłaby to

taktyka wyczerpania Sejmu i społe-
czeństwa, stosowana właściwie bez
przerwy od 4-ch lat.

Jak tyle innych objawów dyktatury,
opierającej się na przemocy fizycznej
w walce ze społeczeństwem i taktyka
wyczerpania jest pochodzenia czysto
wojskowego. Każdy już chyba zauważył,
że bolszewizm i faszyzm posługują się
najwydatniej słownictwem —wojskowem
i metodami wojskowemi, a całe życie
polityczne, społeczne i ekonomiczne rez-
bija na „fronty”*. Marsz. Piłsudski nie
jest tu więc wynalazcą, lecz raczej na-
šladowcą.

Ale o ile taktyka wyczerpania mo-
że być usprawiedliwiona i celowa na
wojnie, gdzie idzie o zwyciężenie wro-
ga, to jakiż sens możą mieć ta taktyka
wobec własnego społeczeństwa i w
dodatku jako „normalna* forma rzą-
dzenia?

Już samo stosowanie tej taktyki
jest dowodem, że w kraju panują sto-
sunki nienormalne, że władze są w
stanie wojny ze społeczeństwem, że
władza ustawodawcza i władza wyko-
nawcza tworzą dwa wrogie „fronty“, že
odbywa się już-to utajona, już-to jawna
wojna domowa.

Czteroletnie rządy pomajowe, to
istotnie znaczne zwycięstwo wyczerpa-
nia, ale nigdy zwycięstwo tych rządów.

Taktyka wyczerpania wysysa szpik
z organizmu społecznego i gdyby tak-
tyka ta któregoś dnia miała ogłosić swe
zwycięstwo, to byłoby to zwycięstwo...
nad Polską, czyli straszliwą klęską sa-
mej taktyki.

ZmiiitaryzowanaP.A.Ticzna.
Socjalistyczna „Pobudka* (nr.

22 z 18-go b. m.) pisze:
„Za notatkę naszą, p. t: „Łże jak

P. A. T.“, zostaliśmy pociągniści do od-
powiedzialności sądowej. P. A. T. obra-
ził się. Bardzo nas cieszy ta delikatność
uczuć oficjalnej ajencji prasowej. Ale
musimy przyznać: nie czujemy skruchy.
Nazwaliśmy tylko rzecz po imieniu.
Wprawdzie możnaby użyć zamiast łże
jakieś słóweczkow rodzaju kłamie, mija
się z prawdą, buja, ale to wszystko
słówka mało plastyczne.

Nie użyliśmy słowa tego bez moty-
wacji. Wskazaliśmy trzy przykłady: de-
peszę o zwycięstwie list „rządowych w
województwie łódzkiem, gdy tymczasem '
dotyczyło to małej mieściny w tem wo-
jewództwie, wiadomość fałszywą świa-
domie o konfiskacie artykułu E. Vander-
welda w „Robotniku*, w której to wia-
domości P. A. T. podał, że konfiskata
nastąpiła za zły przekład artykułu, a nie
za jego treść, oraz fałszerstwo wywiadu
ze Shaw'em. Trzy przykłady w ciągu
dwu miesięcy. To wystarczy.

Ale P. A. T., ufny w swe stanowi-
sko instytucji państwowej, wolał zamiast
przyjąć ze skruchą naszą notatkę, pójść
na drogę sądową. Chodzi mu widać o
rozgłos. Smutna to będzie reklama.

Na czele Polskiej Ajencji Telegra-
ficznej stoi p. Roman Starzyński, jak
przystało, dzisiaj major i, zgodnie z
obyczajami pomajowermi, nic nie mający
wspólnego z pracą, którą dziś prowa-
dzi. Przepraszamy, był ongiś, jak podał
w życiorycie urzędowym, redaktorem
pisma słudenckiego, ukazującego się w
nieokreślonych bliżej odstępach czasu.

. Zapewne p. major myślał, że praw-
da na rozkaz się zmieni, potem przy-
puszczał, że ostatecznie nikt tego nie

  

dyktatora i jego ministra spraw

zagranicznych Grandiego, wska-

zują na to, że projekt zbliżenia

włosko - niemieckiego jest tam

poważnie traktowany.

Że Niemcy z radością przyję-

łyby propozycię przyjaźni wło-

skiej — nie ulega kwestji. Atoli

Mussolini jest bądż co bądź zbyt

wytrawnym politykiem, by nie-

miał wiedzieć, że gdy dwóch za-

wiera sojusz, skorzysta z niego —

silniejszy. Stroną silniejszą w da-

nym wypadku są niewątpliwie

Niemcy, to też one ostatecznie

podyktowałyby warunki.

Że Niemcy za swą pomoc
udzieloną Włochom, zażądały,

by... prowincyj polskich, Sląska

i Pomorza, to oczywiście wcale

nie oburzyłoby Musoliniego, któ-
ry, jak każdy trzeźwy polityk,

chętnie płaciłby z cudzej kieszeni.

Zwrot Niemcom Alzacji i Lota-
ryngji, również nie napotkałby ze

strony Musoliniego zbyt ostrego

protestu; ponieważ jednak apetyt

wzrasta zwykle w miarę jak się je,

zaś apetyt, niemiecki zwłaszcza,

jest nienasycony, łatwo mogłoby

się zdarzyć, że Niemcy, połknąw-
szy Sląsk i Pomorze, Alzację i

Lotaryngję, zażądałyby także —
Tyrolu. E

Powtarzamy, že Mussolini zbyt
wytrawnym jest politykiem, by
tego nie przewidzial, jako i tego,

że ani Polska, ani też Francja

żywcem nie dadzą się obdzierać

ze skóry, że bronić się będą do

ostatniej kropli krwi i że cała:

afera groziłaby rozpętaniem no-
wej, światowej wojny, z której

niewiadomo jakby wyszły Włochy.

Niezmiernie ważnem w całej

tej skomplikowanej grze politycz-

nej jest stanowisko Anglji. Ja-

zauważy, następnie pocieszał się pewnie,
że nikt nie ośmieli się zarzucić kłam-
stwa, a jak „Pobudka* powiedziała: łże,
pan major krzyknął: gdzie policja, gdzie
Sąd i więzienie na śmiałkal

Zapomniał tylko, że w sądzie do-
staniemy głos. Jeszcze istnieją takie
przesądy cywilów: Pan major wpadł.
Szanujemy jego czułość na obrazę, ale
chcielibyśmy, aby więcej był czuły na
obrazę prawdy, chociażby nawet niemiłą

była jego sercu". 2

Można by jeszcze pomnożyć
przykłady, przytaczając np. sław-
ne opowieści P.A.T-icznej o zjeź-
dzie młodzieży w Gdyni. Ależ
trzeba być bardzo naiwnym, żeby
winę za to wszystko przypisywać
bądź to Agencji Telegreficznej,
bądź też p. Starzyńskiemu. Rów-
nież dobrze możnaby za treść
jakiejkolwiek depeszy odpowie-
dzialnym czynić... drut telegra-
ficzny, który wiadomość przyniosł,
lub urzędnika telegrafu, który ją
nadał. Agencja Tel. załatwia stro-
nę techniczną i załatwia ją w
miarę sił i możności — materjał
otrzymuje gotowy. | tu, można
jedynie powtórzyć za poetą: rękę
karz, Panie, nie ślepy miecz!

Przyjacielskie rozmowy.
Organ B. B. „Przelom“ popie-

rający zawodową „Gen. Federa-
cję Pracy", nazwał robotników z
„Frakcji Rewolucyjnej" (czyli B.
B.'S.) „bandytami” Odpowiada
mu na to „Przedšwit“ epitetem
soczystym: „kanalje”.

Tego rodzaju „przyjacielskie
rozmowy” między poszczególne-
mi odłamami sanacji nie należą
do rzadkości.

P. Potocki a sekty.
W polemice z „Gazetą War-

szawską“ ujął się „Czas” za p.
dyr. Fr. Potockim i pisze, że ar-
tykuł tego dziennika o panu Po-
tockim

„jest jednem wielkiem kłamstwem.
tem niegodziwszem, że rzuconem ze zią
wiarą; nipodobna bowiem przypuścić,
aby ktokolwiek nawet w „Gazecie War-
szawskiej* wierzył, że hr. Potocki po-
głębia walki religijne w kraju lub po-
piera sekciarstwol!"

Spokojnie, panowie z „Czasu*!
Bez uniesień, które zaciemniają
umyśł i sąd o rzeczach! P. Potoc-
kiemu nikt nie zarzuca, by świa-
domie „pogłębiał walki religijne".
A, co do „popierania sekciarstwa*
przez niego, to proszę zaglądnąć
do organu sekty Hodura, „Rola
Boża*, wychodzącego w Scranton,
(z dnia 26 kwietnia b. r.) i prze-
czytać sobie artykuł poświęcony
polityce ;wyznaniowej rządów p.
marszałka Piłsudskiego... Futor
konstatuje, że przed majem 1926
„kościół narodowy" był prześla-
dowany i tępiony, co zresztą nie
odpowiada prawdzie.

„I byłby
Boża" — Bóg wie dokąd trwał, gdyby
nie przewrót majowy w roku 1926.

Rządy Piłsudskiego pod tym wzglę-
dem unormowały stosunki i wydały już
cały szereg rozporządzeń, regulujących
tak ważne kwestje, szczególnie dla Pań-
stwa. Rzymowi zależało na chaosie, by-
leby wpływów swoje nie stracił, a Ideę
Kościoła Narodowego, ażeby w sposób
inkwizycyjny i bezwzględny zdusił. Rzą-
dowl obecnemu ześ zależy bez wątpie-
nia na ludzkiem traktowaniu wszystkich
swoich obywateli i na porządku spo-
„łecznym.

Mimo braku legalizacji, z koniecz-
ności logicznej, rządy Pitsudskie o
nadały takie prawa Kościołowi Na-
rodowemu, jakie mu na razie są po-
trzebne. Dlatego obóz rzymski, nie
mając siły atakowania rządu, w pi-
 

koż stwierdzić trzeba, że stano-

wisko to jest dla Mussoliniego

zgoła nie przychylne.

Najpoważniejszy organ angiel-

ski „Times* zwraca się w artyku-

le wstępnym do Mussoliniego z

wezwaniem, aby nie igrał z og-

niem i stosunków włosko - fran-

cuskich nie zaostrzał.

Język, którym przemawia dyk-
tator—zdaniem pisma angielskie-

go—nie jest językiem współczes-

nego męża stanu, jego mowy

przypominają wieki ubiegłe. Italja
osiągnęła stanowisko, jakie jej

się należało śród narodów, dal-
sze wysiłki narodu włoskiego w

kierunku zewnętrznej ekspansji

byłyby zbyteczne i zmarnowane.

Poważny, ostrzegawczy głos

„Times'a“ jest dla stanowiska
Angljj w całym tym konflikcie

charakterystyczny. Anglja zajęta

dziś kłopotami w kolonjach, prze-

dewszystkiem w Indjach, jak nie-

mniej w Egipcie i Palestynie, za
wszelką cenę utrzymać musi po-

kój na kontynencie i w tym celu
użyje niewątpliwie całego swego

autorytetu.

To też o wojnie jakiejś czy
to po między Włochami a Fran-

cją, czy też ogólno europejskiej

lub nawet wszechświatowej—mo-

wy już być nie może. Wystąpie-

nie Mussoliniego było efektow-

nym gestem, który sporo krwi
napsuł dyplomatom, który nie

przyniesie korzyści Włochom ani
podniesis powagi dyktatora —

na którym wygrają jedynie Niem-

cy, stając się coraz bardziej osią,

dookoła której obracają się

wszystkie sprawy europejskie.

Il tu więc mamy typową ro-

botę pour le roi de Prusse.

 

taki stan — pisze „Rola.

smach swoich poniewiera poszcze-
gólnych urzędników państwowych.
Ale i to nie pomoże! W Polsce zwy-
cięży Kościół Narodowy, bo on jedyny
w obecnym duchu czasu niesie Naro-
dowi Polskiemu  Chrystysową Ewan-
gelję Pokoju. Rząd zaśR zaczyna
rozumieć, że Kościół Narodowy nie
jest czynnikiem destruktywnym, ale
posiada i wnosi wielkie walory mo-
rałne w życie całego Narodu Po!-
skiego. E

Nie jestešmy za žadnemi „prze-

šladowaniami religijnemi". Ale tež
nie możemy się zgodzić, by były
jakieś powody, któreby skłaniały
rząd Polski do opieki nad rozbi-
jacką sektą zamorską, za co właś-
nie organ sekty Hodura chwali
p. Potockiego... Może po tem wy-
powiedzeniu się „Roli Bożej” bę-
dzie „Czas" ostrożniejszy w obro-
nie p. Potockiego.

 

 

MILUKOW O NADCIĄGAJĄCEJ KATASTROFIE.
W tych dniach odbyło się w

Paryżu doroczne walne zebranie
członków rosyjskiego Zjednocze-
nia republikańsko-demokratycz-
nego, którego przywódcą jest
znany polityk rosyjski Milukow,
były minister spraw zagranicz-
nych przy rządzie tymczasowym
ks. Lwowa.

Po słowie wstępnem, wygło-
szonem przez przewodniczącego
Paleologa, który zaznaczył, że
Rosja jest w chwili obecnej te-
renem niezmiernie doniosłych wy-
darzeń, obecni wysłuchali szere-
gu referatów, poświęconych o-
becnej sytuacji i możliwości dal-
szego rozwoju wypadków w ZSSR.

Jako pierwszy przemawiał pro-
fesor A. Markow, który referat
swój poświęcił kryzysowi aprowi-
zacyjnemu Rosji sowieckiej. Zda-
niem Markowa klęski głodu w
ZSSR nic już odwrócić nie zdo-
ła, gdyż zbyt daleko idące zredu-
kowanie obszaru ornego, wywo-
łane wzmożoną walką sowiec-
kich kolektywizatorów z zamoż-
niejszymi włościanami, musi po-
ciągnąć za sobą katastrofalne
zmniejszenie się zbiorów.

Bardzo interesujące było prze-
mówienie b. posła do dumy pań-
stwowej Demidowa, który w spo-
sób rzeczowy i źródłowy zobra-
zował istotę i przebieg walki z
religją, toczącej się obecnie w
ZSSR.

Największe zainteresowanie
wśród uczestników zebrania wy-
wołał jednak referat znakomitego
polityka rosyjskiego, b. ministra
spraw zagranicznych Milukowa,
poświęcony omówieniu obecnej
sytuacji w Rosji. „O nadchodzą-
cej katastrofie'* zatytułowany był
referat Milukowa, a katastrofą tą
nazywa Milukow zbliżający się,—
zdaniem jego, upadek rządu so-
wieckiego. „Jedna katastrofa nad
Rosją już zawisła, — powiedział
prelegent dosłownie,—jej istota—
to głód. Fle nadciąga jeszcze
jedna katastrofa—polityczna. Nie
pragniemy pierwszej—głodu, po-
żądamy drugiej upadku rządu so-
wieckiego". Następnie omówił
Milukow trzy możliwości dalsze-
go rozwoju Kryzysu w ZSSR, prze-
powiadając trzy wyjścia z obec-
nej sytuacji: 1) zwycięstwo pra-
wego kierunku w partji komuni-
stycznej, 2) wojnę i 3) rewolucję
wewnętrzną.

Czy tak zwane prawicowe od-
chylenie partji komunistycznej nie
może odnieść zwycięstwa nad
stalinowską głupotą” — pyta Mi-
lukow i natychmiast sam sobie
w następujący sposób odpowiada:
Zdawaćby się mogło, że byłoby
to najnaturalniejsze wyjście. Prze-
cież sam Stalin wydał już cały
szereg dekretów, świadczących o
szybkiem oddalaniu się partji od
t. zw. generalnej linji. Jednako-
woż zapominać nie wolno, — jak
to podkreśla Milukow, — że Sta-
lin w roku ubiegłym był oportu-
nistą, i że dla ratowania siebie
gotów jest on zawsze do ustępstw
na niektórych pozycjach. Tym
razem wszakoż Stalin posunął się
zbyt daleko, — tak daleko, że
odwrót dyktatora wywołał niema-
łe rozdrażnienie wśród wykonaw-
ców jego woli. A dlatego po zro-
bieniu jednego kroku wstecz, Sta-
lin niezwłocznie zmuszony był zro-
bić znów krok naprzód. Prawe
odchylenie narazie nie zwycię-
żyło. Zwycięstwo odniósł jakiś
przedziwny chaos.

Druga możliwość dalszego ro-
zwoju wypadków w Rosji — to
wojna. Pisma sowieckie nie prze-

stają pisać o wojnie, ale to, co
czytamy na łamach moskiewskich
dzienników — to tylko puste fra-
zesy, Można z całą pewnością
powiedzieć, — podkreśla Milukow,
—że w czasie najbliższym nikt z
bronią w ręku na Rosję nie ru-
szy. Napad na ZSSR, o którym
tak lubią mówić bolszewicy, jest
tylko iluzją, służyć mającą ich
celom politycznym. Ale, — pyta
Milukow, — może to Rosja wła-
śnie nosi się z zamiarem zaata-
kowania świata kapitalistycznego?
Ewentualność taka nie byłaby,—
zdaniem prelegenta wykluczona
ale i ona w danej chwili wydaje
się mało prawdopodobną, wobec
czego zastanawianie się nad tego
rodzaju rozwiązaniem uważać na-
leży za przedwczesne.

Pozostaje więc trzecia możli-
wość wyjścia z obecnej sytuacji
w Rosji: rewolucja wewnętrzna,
Milukow jest zdania, że od lat
dwunastu nie było jeszcze nigdy
chwili tak odpowiedniej do wy-
buchu powstania w Rosji, jak wła-
śnie chwila obecna. Rząd sowiec-
ki zwrócił przeciwko sobie olbrzy-
mie masy narodowe Rosji, zwró-
cił przeciw sobie włościaństwo.
Takiej sytuacji nie zanotowano
dotychczas nigdy jeszcze w hi-
storji Rosji. Prelegent wypowiada
pogląd, że na całem terytorjum
ZSSR toczy się obecnje przytłu-
miona wojna.

Po szczegółowem omówieniu
obecnej sytuacji na wsi rosyjskiej
Milukow przeszedł do skonkrety-
zowania zadań emigracji rosyj-
skiej. „Co należy przedsięwziąć,—
pyta Milukow,—by obecna chwi-
la polityczna nie została niewy-
korzystaną?* A odpowiedź na to
pytanie daje krótką: „Potrzebna
jest organizacja i ideologja“. E-
lementy organizacji w Rosji ist-
nieją, ale położenie ogólne jest
tam nadzwyczaj ciężkie. Wiel-
kich nadziei na to, by emigracja
rosyjska przyjść mogła z pomo-
cą walczącym w Rosji przeciw-
nikom bolszewizmu, mieć nie
można. „Zbytnio spóźniliśmy się,—
powiada Milukow:—niemniej jed-
nak możemy i powinniśmy dać
stąd elementy organizacji i ideo-
logji“. Milukow przyznaje rację
bytu tylko takiemu zjednoczeniu
emigracji rosyjskiej, które może
być pożyteczne dla Rosji, i uwa-
ża, że ideologia takiego zjedno-
czenia musi być demokratyczna.

Jeszcze za czasów powstańca
Kronstadzkiego, przypomina
Milukow, — rzucono w obozie
demokratycznym hasło swobod-
nych sowietów. Hasło to po dziś
dzień nie zostało zrealizowane,
gdyż sowiety w Rosji przeisto-
czouo z biegiem czasu w biuro-
kratyczne organy władzy lokalnej,
wskutek czego w oczach szerokiej
opinji zostały one mocno zdys-
kredytowane.

Ludzie, przyjeżdżający z Rosji,
opowiadają o drugiem haśle, wy-
suniętem przez samo życie. Jest
to hasło wolnego handlu.

Z powyższych faktów wynikać
powinien istotny program poli-
tyczny emigracji rosyjskiej: należy
wziąć najbardziej żywotne postu-
laty dzisiejszej Rosji i nadać im
sens polityczny. Wypełniając za-
danie to, zwalić trzeba mur, rozdzie-
lający emigrację od Rosji, trzeba
znależć wspólny język z elemen-
tami zakordonowemi, trzeba na-
wiązać z niemi wzajemne sto-
sunki.

Takie są
P. N. Milukowa.

rady praktyczne
(Ceps.)

P. Poincarć 0 niepokojącej obecnej
sytuacji.

P. Poincarć ogłosił w "La Na-
tion* bardzo ciekawy artykuł, w
którym poruszył szereg aktual-
nych zagadnień, robiąc przegląd
palących kwestyj, które najbar-
dziej przyczyniają się do wytwo-
rzenia niepokoju w całej Europie.

P. Poincarć z energją, niepo-
zbawioną pewnej ironji, odpiera
zarzut, stawiany Francji przez
ludzi złej woli, którzy czynią ją
odpowiedzialną za ową niepoko-
jącą sytuację. Tymczasem Fracja
nie przyczyniła się w niczem do
spowodowania jej. Przeciwnie. Od
lat pracuje ona nad skonsolido-
waniem pokoju i to za cenę du-
żych ustępstw. Zgodziła się naj-
pierw na plan Davesa. a potem
na plan Younga, spodziewając się,
iż rząd Rzeszy zechce wreszcie
lojalnie wypełnić, powzięte zobo-
wiązania. P. Stresemann jednak
nie omieszkał pozbawić jej tych
złudzeń, dając do zrozumienia,
że podpisany na lat 59, plan
Younga nie przetrwa ponad lat
dziesięć... Kto zatem wytwarza
atmosferę niepewności? Finanse
Niemiec znajdują się również w
złym stanie, nie dając wierzycie-
lom potrzebnych gwarancyj.

I tę oto chwilę wybiera Berlin,

aby powiększyć budżet wojskowy
bez żadnej przyczyny,. wstawiając
doń szereg tajemniczych pozycyj.
Nowe wojskowe kredyty przewyż-
szają znacznie wydatki, do jakich
upoważniał Rzeszę traktat wer-

salski. x
Pozatem istnieje szereg in-

nych, a niemniej znamiennych
symptomów, które nie przyczy-
niają się do uspokojenia umysłów.
Do nich należy kampanja niemiec-
ka za przyłączeniem Austrji do
Niemiec, podjęta z racji podróży
kanclerza Schobera do Paryża;
jak również należy zaliczyć tu
manewry, zmierzające do „przed-
wczesnego" załatwienia kwestji
Saary, co do której p. Strese-
mann wymógł na p. Briandzie
wszczęcie rokowań bardzo ostroż-
nie, na szczęście, prowadzonych
przez ministra Pernot.

To jeszcze nie wszystko. Sto-
sunki bowiem, jakie rząd Rzeszy
utrzymuje z Sowietami są podej-
rzane. Jeżeli część prasy nie-
mieckiej żali się z powodu na-
potykanych trudności ze strony
bolszewików, to jednak większość
organów nacjonalistycznych na-
wołuje czytelników, by nie przy-
stępowali do walki przeciwko So-

F
1

wietom, ale utrzymywali z nimi
stosunki przyjazne, oparte na
traktacie w Rapallo. W miedzy-|
czasie odbywają się niepokojące|
poruszenia floty bolszewickiej na|
morzu Czarnen.. -

Równocześnie delegacja nie-
miecka domagała się w Genewie
zwołania jak najszybciej komisji
rozbrojeniowej. P. Poincarė, kon-
cząc swój artykuł, wyraža žycze-
nie, aby na propozycję, rozbroje”
nia Francji jej reprezentant kate-
gorycznie odpowiedział „Apres
vous, Messieurs!* — „Po was Pa-
nowie*.

ZE ŚWIATA.
Armja niemiecka najdroż-

sza w Europie.
Z Berlina donoszą:

+ Z okazji obrad nad niemiec-
kim budżetem wojskowym wyda-
ło „Niemieckie Tow. Pokoju”
dwie broszury, mianowicie „Uwa-

 

"gi z powodu budżetu armji nie-|
mieckiej na r. 1930“ i „Marynar-
ka, jej budžet
napisane przez E. Albodta.

Broszurki stwierdzają,
malą stosunkowo armję niemiec-
ką zbyt wiele się wydaje.
1929 wydano w Polsce na armję,
liczącą 264.000 chłopa, tylko 272
miljony, w Czechosłowacji na ar-
mję w sile 120.000 chłopa 214
miljonów, natomiast w Niemczech
na armję, liczącą tylko 100.000
chłopa i nie posiadającą rzekomo
ani tanków, ani ciężkiej artylerji,
wydano aż 483 milj. marek.

Pojedyńczy żołnierz zatem
kosztuje w Polsce rocznie 1411
marek, w Czechosłowacji 1783, a
w Niemczech 4836 marek.

Bony reparacyjne wartości
148 miljardów mk. spalone.

Z Paryża donoszą:
Po wejściu w życie planu Yaun-

ga odbyła się w poniedziałek
w siedzibie Komisji Reparacyjnej,
w obecności przedstawicieli komi-
sji niemieckiej dla spłaty zobo;
wiązań wojennych, ostatnia for-
malność mianowicie uroczyste
spalenie starych, unieważnionych
na mocy nowego planu zobowią*
zań niemieckich. Spalone zostały:
1) bony reparacyjne serji A, B i
C z 5 maja 1921 na ogólną sumę
132 miljardów marek, 2) obliga-
cje kolejowe z 1924 roku na sumę
11 Miljardėw i 3) obligacje prze-
mysłowe na 5 miljardów—razem
148 miljardów marek. — Rėwno- |
cześnie przeniesiono stare akta
Komisji Reparacyjnej do francu-
skiego archiwu narodowego.

Eks-król grecki Jerzy na
manowcach.

Z Bukaresztu donoszą, że eks-
królowa Elżbieta grecka, córka
rumuńskiej królowej-wdowy Marji,
zawiadomiła swego małżonka,
eks-króla Jerzego, że. wdroż
przeciw niemu proces o rozwód,
jeżeli w ciągu dwuch tygodni nie
wróci z zagranicy do Bukaresztu.
Eks-król Jerzy przebywa zagrani-
cą w towarzystwie pewnej mło-
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dej Angielki, którą poznał nie--| Siel
dawno. : |Rar
W związku z temi pogłoskami | mu

pozostaje również podróż do| Nic
Wiednia księżniczki Heleny, sio- ne
stry króla Jerzego. W Wiedniu| „D,
chce się ona spotkać z swym ład
mężem, młodym księciem Karo-| Kie
lem, żeby skłonić go do powrotu XU |
do Bukaresztu. bro
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Sprawy gospodarcze.
Nowa fala znižki dyskonto |„“

w Europie. wie
Na zagranicznych rynkach pie-| stw

niężnych zaznacza się znów ruch| Wa;
pociągający za sobą zniżkę stopy|%0
dyskontowej. Jak wiadomo w dn.| Sta]
1 b. m. obniżyły stopy procento-| stw
we: Bank Francuski z 3 proc. na |Ae
2 i pół proc. Bank Angielski z 3| Pe
i pół proc. na 3 proc. oraz Fe- |ty|
deral Reserve Bank of New Jork|he
z 31 pół proc. na 3 proc. W dniu Pol
zaś 19 b.*'m. poszedł za ich przy- |! Į
kladem Bank Włoski redukując| 9os
swój dyskont z 6 proc. na 5i pół rz
proc, a w dn. 20 b. m. przyłą-
czył siędo ogólnego ruchu Bank | Nap
Rzeszy obniżając stopę dyskon-
tową do 4i pół proc., a stopę
lombardową na 5 i pół proc.

Tak więc tylko Polska pozo-
staje narazie w tyle ze swoją wy-
soką jak na obecne stosunki w
Europie stopą dyskontową. Dla
Polski chwila obniżenia dyskonta
oficjalnego nadejdzie dopiero w
momencie potanienia pieniądza
w dyskoncie prywatnym. Gdyby
Bank Polski poszedł za ogólnym
przykładem, to. jego krok nie-
miałby większego znaczenia w
obecnej chwili dla naszych sto-
sunków wewnętrznych.

Nasza instytucja emisyjna bo-
wiem nie panuje nad sytuacją na
rynku pieniężnym w. Polsce w
tym stopniu, aby zniżka oficjalnej
stopy dyskontowej wpłynęła na
powszechne potanienie pieniądza.
Zresztą i u nas zaznacza się ten
proces, aczkolwiek b. powoli w
przeciwieństwie jednak do ewo-
lucji stosunków zagranicą tanie-
nie pieniądza w Polsce jest na-
stępstwem kurczenia się obrotów,
a nie wynikiem rzeczywistej i
zdrowej podaży kapitałów. Wy-
tworzyła się bowiem taka sytuacja,
że mamy pieniędzy za duże w
stosunku do obecnych możliwoś-
ci, a za mało, jak na potencjo*
nalne zdolności rozwojowe.
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a rolnictwo; zastój panuje w handlu
a'| i przemyśle; bezrobocie daje się

we znaki szerokim warstwom ro-
botniczym. Objawy te są następ-
stwem złej polityki gospodarczej
rządów pornajowych. Nadmierny
etatyzm, rozdęcie budżetu do 3
miljardów złotych, lekkomyślna
polityka celna w stosunku do

Žž

c- produktów rolnych i rezerwy
la.,/zbożowe, rozmach w zakresie
u”| inwestycyj państwowych, a wresz-

Cie wypompowanie ze społeczeń-
e.| stwa pieniędzy przez fiskalizm
i podatkowy—oto wewnętrzne przy-
"| Czyny kryzysu gospodarczego,

przez jaki przechodzi dzisiaj

na|Polska. ż
c-| Gdy obóz narodowy wskazywał

r.) ha te błędy, to wtedy pisano i
ję, | Mówiono, iż szukamy dziury na
72| Sałem, życie samo jednak wyka-
;r-|Zało, iż wskazania i krytyka obo-
14| 2u narodowego była. zupełnie
ch| Słuszna. j
00 Obecnie rząd musi robić

no | Wprost karkołomne oszczędności,
ji, Poniewaž na skutek kryzysu gos-

Podarczego zmniejszyly się wply-

m| Wy z podatków i dochody z mo-
11| fopoli państwowych. Największe
a| Przedsiębiorstwo państwowe, ja-

kiem jest kolej, daje deficyty.
' Pod wpływem tego dopiero
Iządy obecne zaczynają myślećo
 Zerwaniu z dotychczasową  poli-
tyką gospodarczą. Rząd ma za-
Miar zerwać z etatyzmem, mówi
Się o reformie systemu podatko-
 Wego, wprowadza się bezplanowe
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= Oszczędności pod naporem rze-
o: | Szywistości, a wreszcie zmienia
„r- | Się politykę wobec rolnictwa.

fery rządowe nawołują do zaję-
ścia się tylko kwestjami gospo-
darczo-finansowemi, a zerwania z
olitykomanją. Rzucono hasło, iż

Przed polityką musi iść gospo-
arstwo.

ą-

y:
i

16
a- Hasło to jest modne wśród
nę |Pewnych sfer społeczeństwa. O-
e-| (Óż według nas jest ono pozba-

 Wione wszelkiego uzasadnienia.
Naprawa gospodarcza w państwie
Nie może się dokonać bez  do-

rej polityki. Stan gospodarczy
raju jest zawsze wynikiem do-
rej polityki ogólnej.

Bardzo trafnie przypomina
Czytelnikom swym „Gazeta Byd-

| goska" pewien pouczający epi-
łod z historji francuskiej:

Było to w wieku siedemna-
stym. We Francji panował król
ludwik XIV. Przez niepotrzebne
Wojny, przez rozrzutność na re-
Prezentację i wystawne życie na

u.| Gworze—Francja znalazła się nad
i- brzegiem ruiny gospodarczej. Wte-
9- | dy to Ludwik XIV zaprosił do
e--| Siebie wybitnego ekonomistęi fi-

Ransistę Jana Colberta i chciał

ży
d,
je

ni|Mu powierzyć w rządzie kierow-
lo | Nictwo spraw gospodarczych i
0-| finansów. Colbert rzekł do króla:
iu
m
0-

u

«Dobrze królu, podejmę się tego
Zadania, ale pod jednym warun-
kiem A mianowicie, jeżeli ty kró-

i twoi inni ministrowie będą
Prowadzili dobrą politykę. Bez

obrej polityki nie może być bo-
Wiem dobrego gospodarstwa”.

+ |, Zasada ta nie straciła na war-
o tości dotychczas. Nie może być

Mowy o naprawie i stałej popra-
Wie stanu gospodarczego pań-

2- a, w którem prawo jest lekce-
h|Ważone, gdzie niema pewności,
y | To stanie się jutro, gdzie istnieje
n. | Stałą walka między społeczeń-
0-|twem a władzą, między rządem
la | A ciałami ustawodawczemi. Nie-
3| Pewność polityczna, eksperymen-
z i odruchy polityczne oto głów-

e przyczyny dzisiejszego stanu
u |Polski.
- |* [Dlatego naprawa położenia
jc | gospodarczego może się dokonać
5ł | rzez zmianę obecnego systemu
4- | ządzenia w Polsce. Kto chce tej
k |Raprawy rzeczywiście, ten musi

Dlatego — kończy uwagi swe
„Gazeta Bydgoska” — pierwszym

nych rządach nie możemy nawet

marzyć.

 

KRONIKA.
Demonstracje żydowskie przeciwko kon-

sulowi angielskiemu.
Korzystając z pobytu w Wil-

nie konsula W. Brytanji p. Fren-

ka Sayerego miejscowa organi

zacja sjonistyczna postanowiła

wyzyskać ten moment do urzą-

dzenia demonstracji przeciwko
polityce Anglji w Palestynie i
ograniczeniu do Palestyny emi-

gracji żydowskiej. W tym też ce-

lu wczoraj w godzinach wieczor-

nych w głównej synagodze przy

ul. Niemieckiej zorganizowana zo-

stało przez gminę- żydowską ze-

branie protestacyjne, po którem

uformował się pochód. Tłum ży-
dów w ilości kilkuset osób prze-
ciągnął ul. Niemiecką i Wileńską,

udając się po hotel Georges'a,

gdzie zamieszkał konsul angielski.
Po drodze wznoszono wrogie

okrzyki pod adresem Anglji.

Przed mieszkaniem konsula

angielskiego odśpiewano sjoni-

styczny hymn poczem przema-
wiało kilka osób, w języku pol-

skim, żydowskim i hebrajskim.

Wszyscy mówcy wyrażali protest
przeciwko ogranicżeniu emigracji
do Palestyny, żądając od rządu
polskiego wniknięcia w tę spra-
wę i poruszenia jej na forum
Ligi Narodów.

Ponadto większość mówców

wypowiedziała się przy entuzja-
stycznem poparciu słuchaczy, za

objęciem przez Polskę mandatu

pełnomocnego nad Palestyną.

Po wzniesieniu szeregu wrogich
okrzyków pod adresem Angljii
odśpiewaniu hymnu żydowskiego
demonstranci rozeszli się. d. +

Z miasta.

— Fałszywe pogłoski. Wo-
bec pogłosek, które rozeszły się
w ostatnich dniach po mieście o
rzekomej głodówce więźniów po-
litycznych w więzieniu na Łu-
kiszkach, otrzymaliśmy ze strony
kompetentnej informacje, że po-
głoski te są najzupełniej fałszywe.
W więzieniu panuje zupełny spo-
kój, żadnych prób głodówki ani
zajść nie było.

Sprawy administracyjne.

— Podziękowanie muzułma-
nom. Kancelarja cywilna Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej wy-
raziła za pośrednictwem p. wo-
jewody wileńskiego  przedstawi-
cielom emigrantów i wychodźców
muzułmańskich w osobach Jakó-
ba, Ibady Kaszfi, Chadži Mucha-
meda i Gajan Wajsizade podzię-
kowanie za wyrażone Panu Pre-
zydentowi uczucia.

Sprawy miejskie.
— $prawa: likwidacja po-

życzki angielskiej. W dniu 20
maja w Magistracie odbyło się
posiedzenie komisji do spraw lik-
widacji przedwojennej 5,/* obliga-
cyjnej pożyczki m. Wilna, zreali-
zowanej przed wojną światową w
roku 1913 na rynku londyńskim
w wysokości 4.244.562 rubli.

Jak się okazuje, przed kilku
laty w Londynie zorganizował się
komitet posiadaczy tych obligacyj.
Początkowo Komitet ten zasadni-
czo wyraził zgodę na anulowanie
zaległych procentów i spłatę dłu-
gu przez wykupienie obligacyj za
25,/, ich nominalnej wartości.
Wszelako potem Anglicy wysunę-

. li nowe, bardzo niedogodne dla
Wilna żądania. Komitet posiada-
czy obligacyj zaczął znowu roko-
wania z Magistratem, które w

imieniu Magistratu prowadził jego

pełnomocnik p. Kronowski. Ko-
respondencja w tej sprawie utwo-
rzyła kilknnaście grubych tomów,
nie wydała jednak żadnych pozy-
tywnych wyników.

Wobec podobnego stanu rze-
czy komisja likwidacyjna uchwa-
liła wydęlegować specjalną dele-
gację dla prowadzenia beżpo-
średnich pertraktacyj z komite-
tem posiadaczy obligacyj. W skład
delegacji wchodzą: prezydent mia-
sta p. Folejewski, radny miejski
mecenas Z. Jundziłi i radca praw-
ny Magistratu p. Kapłan.

Delegacja powyższa udaje się
do Londynu w pierwszych dniach
czerwca r. b. (w).

— Ujednostajnienie ruchu

na pl. Orzeszkowej. Magistrat

zarządził. aby ruch kołowy na

placu Orzeszkowej odbywał się

tylko w jednym kierunku, miano-
wicie od ul. Wileńskiej, przez

plac Orzeszkowej na ulicę Mic-

kiewicza.
Zakaz wjazdu na plac Orzesz-

kowej od ul. Mickiewicza został

uwidoczniony przez umieszczenie

czerwonej tarczy u wylotu pl.

Orzeszkowej na ul. Mickiewicza.

Czyżby owo zarządzenie Magistra-

tu miało wskazywać że stacja

autobusów dalekobieżnych na

stałe pozostanie w tem najmniej

odpowiedniem miejscu! (w)

— Tramwaje mają zastąpić

autobusy. Wkrótce na jedno z
posiedzeń magistratu wpłynie
sprawa budowy w Wilnie tramwa-
jów elektrycznych. Konkretną w

tej mierze propozycję nadesłała

jedna z firm warszawskich, bio-

rąc na siebie koszta budowy i

uruchomienia w Wilnie tramwa-

jów wzamian za ich eksploatację

Po ustosunkowaniu się i powzię-

ciu decyzji w tej sprawie magist-

ratu—kwestja budowy tramwajów

przedyskutowana zostanie z

punktu, widzenia fachowego na
miejskiej komisji technicznej. d

Znowu eksperymenty

magistrackie. Porządek dzienny

onegdajszego posiedzenia Komi-

sji Technicznej wypełniła całko-

wicie sprawa reorganizacji miej-
skich robót wodociągowo - kanali-

zacyjnych. Debaty toczyły się do-

okoła projektu reorganizacji,

opracowanego przez kierownika

wydziału wodociągowo - kanaliza-

cyjnego magistratu inż. Brezę.

Po kilkugodzinnej dyskusji ko-

misja postanowiła przeprowadzić
proponowaną reorganizację tytu-
łem próby na przeciąg 4 tygod-
ni. W razie pozytywnych wyni-
ków tej próby inowacje inż. Bre-
zy zostaną wprowadzone w ży-
cie. d

— Czy urząd Wojewódzki
znajdzie środek na nędzę? Ze
względu na przepełnienie żłob-
ków i przytułków miejskich, wy-
dział opieki społecznej magistra-
tu postanowił wystąpić do Ulrzę-
du Wojewódzkiego z  memorja-
łem w kwestji wejrzenia w to
anormalne zjawisko i wynalezie-
nia jakichć środków AT”WOJE

— P. Zelwerowicz ma po-
zostać, ale pod kontrolą. W
dniu 21 b. m. w magistracie od-
było się posiedzenie Komisji te-

fanie do jego działalności. Po*
gląd ten podzieliła również i ko-
misja teatralna.

Obrady 'Komisji zakończono
uchwałą wyłonienia specjalnej
podkomisji, rekrutującej się z
wybitnych znawców teatru w ce-
lu utrzymywania stałego kontak-
tu z dyrektorem teatrów w kwe-
sji -wybierania repertuaru, dla
uniknięcia ewentualnošci wy-
stawiania sztuk pod względem
artystycznym nienadających się
do grania. d

Handel i przemysł.
— Izba Przemystowo-Han-

dlowa w Wilnie podaje do wia-
domości osób  zaiteresowanych
daty następujących targów i wy-
staw międzynarodowych: 1. Po-
kaz Zabawek w Medjolanie od
24 maja do 4 czerwca rb. 2. Tar-
gi Międzynarodowe w Padwie od
8 — 23 czerwca rb. 3. Wystawa
drogich kamieni w Turnowie
(Czechosłowacja) od 8 czerwca
do 14 lipca 1930 r. 4. Targi mię-
dzynarowe w Marsylji od 15-g0
września 1930 r. 5. Wystawa mię-
dzynarodowa w Kairze w lutym
1930 r.

Sprawy szkolne.
— Przeprowadzka inspek-

toratu szkolnego m. Wilnai
powiatu. Aktualna od dwuch
lat kwestja roszerzenia kuratorjum
w drodze przetranzlokowania In-
spektoratów szkolnych m. Wilna
i powiatu Wileńsko - Trockiego
wskutek braku odpowiednich
kredytów nie mogła być do-
tychczas zrealizowana. Obecnie
sprawa ta oparła się o realne
podstawy i w ciągu najbliższych
dwuch miesięcy inspektoraty zo-
staną z zauł. św. Michalskiego
przeprowadzone do nowego lo-
kalu przy ul. Gdańskiej Nr. 2.
Wlokalu, zajmowanym dotych-
czas przez inspektoraty, zostanie
ulokowany wydział | kuratorjum
(wydział szkół powszechnych), co
znów pozwoli rozszerzyć bibljo-
tekę kuratorjum. (w)

Z życia stowarzyszeń.
— Zebranie Związku Hodow-

ców Drobiu odbędzie się w dniu
31 bm. o godz. 10-ej rano w lo-
kalu Wileńskiego Towarzystwa
Organizacyj i Kółek Rolniczych,
Sierakowsxiego 4.

— Waine zebranie Towa-
rzystwa popierania pracy spo-
łecznej odbędzie się dziś o godz.
6 pp. w sali posiedzeń Wileńskie-
go Banku Ziemskiego, ul. Mickie-
wlcza Nr. 8.

Na zebraniu tem będzie roz-
patrywaną sprawa udzielenia za-
pomóg instytucjom dobroczyn-
nym i kulturalno-społecznym.

Z życia cechów.
— Walne Zebranie Cechu

Piekarzy odbędzie się w dniu 25
b. m. o godz. 1-j p. p. w lokalu
przy ul. Bakszta 1.

Dobroczynność.
— 0 pomoc litościwych ludzi prosi

rodzina, pozostająca w skrajnej nę-
dzy — ojciec nieuleczalnie chory —
3 małych dzieci. Łaskawe datki przyj-
muje Redakcja dla rodziny B. B.

Teatr, muzyka i sztuka.
TEATRY MIEJSKIE w WILNIE.

— Teatr Miejski na Pohulance.
— Występy Stefana Jaracza.

Wielkie zainteresowanie wywołała dzi-
siejsza premjera głośnej sztuki amery-
kańskiej „Artyści”. W sztuce tej wy-
stąpi gościnnie jeden 'z najznako-
mitszych polskich artystów Stefan Ja-
racz. Początek o godz. 8 m. 30 w.

— Teatr Miejski w „Łutni'.
Dziś z powodu próby jenerainej ze
sztuki „Kiepski Szeląg" przedstawienie
zawieszone.

— „Kiepski szeląg". Jutro wcho-
dzi na repertuar jeden z ostatnich
utworów Brunona Winawera, oryginalna,
pełna humoru  komedja „Kiepski
szeląg".

Program:

Piątek, dnia 23 maja 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,10. Komunikat meteorologiczny.
16,15. Polska muzyka popularna.

Komunikat L. O. P. P.
„Kronika życia młodzieży”.
Koncert popularny.
„Skrzynka pocztowa*.
«Audycja wesoła „Nie mam

17,00.
17,15.
17,45.
18,45.
19,10.

czasu”,
20,05. Transm. z

symfoniczny.
25,00. Gramofon.

W sobotę o godz. 17,25 przed mi-
krofonem Wileńskim wystąpi znakomity
artysta St. Jaracz.

Warsz. Koncert

 

Z sali sądowej.
0 napad rabunkowy pod

Ejszyszkami.
Przed Ill-iim wydz. karnym Są-

du Okręgowego pod przewod-
nictwem p. sędziego Cz. Sienkie-
wicza przy udziale pp. sędziów
Szpakowskiego i Chełstowskiego,
znalazł się Bronisław Żyliński,
który wraz z nieujętym dotąd
Wincentym Żylińskim w dniu 6
sierpnia ub. r. na trakcie Ejszysz-
ki—Wilno dokonał napadu zbroj-
nego na jadącego tędy właścicie-
la piwiarni we wsi Pogiry, gm.
rudomińskiej Lejbę Amluszkina.

Jak wynika z aktu oskarżenia
obaj Żylińscy, będąc krytycznego
dnia z samego rana w piwiarni
Amluszkina dowiedzieli się, iż
gospodarz wybiera się do Wilna
po zakupy.

Wykorzystując tę wiadomość,
zaczaili się oni w krzakach przy
szosie w pobliżu zaśc. Dębniki i
kiedy Amluszkin przejeżdżał wy-
skoczyli znienacka, teroryzując
podróżnego. |

Bronisław Z. chwycił konia za
uzdę i wprowadził wóz do lasu,
zaś jego towarzysz Wincenty Z.,
grożąc brauningiem, zażądał pie-
niędzy.

Amluszkin posłusznie oddał
bandytom 120 zł. poczem poddał
się rewizji osobistej, w czasie
której napastnicy zabrali znale-
zione jeszcze 2 zł. 90 gr.

Korzystając z momentu, kiedy
rabusie oddaliwszy się nieco, na-
radzali się co dalej zrobić ze swą
ofiarą, Amluszkin zaciął konia i
umknął.

Kiedy po pewnym czasie po-
wrócił na miejsce napadu wraz z
zaalarrmowanymi mieszkańcami tej
okolicy, bandyci już zdołali zbiec.

Pościg zarządzony przez po-
licję też nie dał narazie wyników.
Dopiero po miesiącu w czasie
obławy na złoczyńców w okoli-
cach Podbrodzia, ujęto podejrza-
nego osobnika, którego rysopis
odpowiadał jednemu z napastni-
ków pod Dębnikami.

Przy konfrontacji poszkodo-
wany Amluszkin poznał w zatrzy-
manym bandytę, który trzymał
konia.
ff Wreszcie sam, on, jak się oka-
zało Bronisław Żyliński, przyznał
się do biernego udziału w napa-
dzie, twierdząc, iż inicjatorem i
właściwym rabusiem był Wincen-
ty Żyliński, który zbiegł.

Wiceprokurator p. Łubkowski
domagał się surowej kary dla
podsądnego, natomiast występu-
jąca w obronie Żylińskiego apl.
adw. p. Jadwiga Matalkiewiczo-
wa wykazując wiele okoliczności
łagodzących, prosiła o łagodny
wymiar kary.

Sąd uwzględniając w znacz-
nym stopniu wywody rzeczniczki
oskarżonego, skazał Žyliūskiego,
któremu groziło 12—15 lat wię-
zienia, na 6 lat więzienia, zali-
czając mu pół roku odbytego
aresztu prewencyjnego. Kos.

mowy, ba, nawet narzecza, któ-
remby nie mówiono w grodzie
nad Sekwaną. A iluż jest tam
tych, którzy ani w ząb nie rozu-
mieją... francuskiego.

Fle co można powiedzieć o
Francuzce, która przybyła do Pa-
ryża iw żaden sposób nie mogła
się dogadać z Paryżanami?

Otóż w tych dniach przybyła
do Paryża bretonka, która prze-
szła drogę krzyżową, chcąc po-
rozumieć się ze swoimi rodakami.

Nikt jej nie rozumiał, nigdzie
nie mogła nic kupić. Dopiero
przypadek zdarzył, że spotkała Bre-
tończyka, który oddawna miesz-
kał w Paryżu i ten ją wydobył
z opresji.

mieszna historja. Humor po-
lega w tem, że w Paryżu każdy
może być zrozumiany bez trudu.
Jest w tem mieście stołecznem
Francji około 500 policjantów,
którzy na opaskach, noszonych
na ramieniu zawiadamiają prze-
chodniów, że władają takim a ta-
kim językiem obcym. Dyrekcja
policji wybiera bardzo starannie
odpowiednich ludzi, powiększając
stale kadry policjantów władają-
cych obcemi językami. Każdy z
policjantów, który nie włada ob-
cemi językami, ma możność
uczęszczania do specjalnej szko-
ły języków obcych, przyczem nie
płaci za naukę ani grosza.

I w tym Paryżu nie zrozumia-
no Bretonki, obywatelki francu-
skiej rodaczki Clemenceau. Gdy-
by „stary tygrys* żył jeszcze, na-
pewno wylałby trochę żółci na
papier dziennika w tej sprawie.

Wiedeń odmłodniał.
Prasa wiedeńska donosi o go-

rączce małżeństw, jaka zapano-
wała ostatnio nad modrym Du-
najem. W ostatnim roku spra-
wozdawczym wyszło zamąż 481
kobiet, które ukończyły już 50
wiosen. 77 kobiet miało już 60
lat, 10 kobiet było 70 letnich.

1363 mężczyzn zawarło związki
małżeńskie, licząc już ponad 60
lat, 70 letnich i starszych czują-
cych jeszcze pęd do rozkoszy
hymenu, było 81.

Gdy 70-letni wybierali sobie
na żony panny i wdowy od 25
lat do 40, 60 letni mężczyźni
twardo obstawali przy 17, 18,
najwyzej 20-letnich pannach.

Najciekawszą była para, w któ-
rej ona miała 75 lat, a on 26 lat.

W 125 minut dwa razy
naokoło świata.

Tak, tylko 125 minut potrzeba
było depeszy, by oblecieć kulę
ziemską dwa razy wokoło. De-
pesza została wysłana z Nowego
Jorku o godzinie 12 w- południe
i w kilka minut potem, prze-
bywszy drogę przez Londyn i
Madryt, została przyjęta w Paryżu.

Tu przepisana poszła dalej
przez Genewę, Rzym, Konstanty-
nopol, Wiedeń, Berlin, Moskwę,
Pex«in, Szanghaj, Tokio, Manillę,
Honolulu do San Francisko, do-
kąd przybyła w 1 godzinę i 35
minut, licząc od chwili jej wysła-
nia. Stąd depesza wysłana zosta-
ła ponownie, by tym razem obejść
ziemię poraz drugi drogą przez
południową półkulę. Przeszła więc
przez Meksyk, Havannę, Buenos-
Ayres, Rio de Janeiro, Le Cap,
Le Caire, Melbourne, Vancouver,
Montreal do Nowego Jorku, zužy-
wając na tę drugą podróż zaled-
wie 32 minuty.
W swej trasie depesza przeszła

przez 23 sieci linij telefonicznych
i kabli. Najdłuższa odległość lą-
dowa z Moskwy do Pekinu zo-
stała pokonana w przeciągu 4 mi-
nut, największa odległość morska
zaś, 9,600 klm. z Melbourne do
Vancouver, w przeciągu jednej
minuty. Tak, tak — Jules Verne
może spać spokojnie.

 

Krzyk z przestrzeni.
Przekład autoryzowany Izy Glinki.

(Przedruk wzbroniony).

— Tak pan sądzi? Rzeczywiście nieźle jest
"rządzony... 2

— Widzę, że się panu doskonale powodzi.
Eu Nie mogę się skaržyč, nie mogę. Posiadam
ajlepszą klijentelę.
— Zapewne wśród turystów?
— Nie, turyści zatrzymują się przeważnie w

Uluzie. Moja klientela składa się głównie z auto-
obilistów miejscowych.

Rennefert przysunął się do długiej limuzyny,
już od dawna przykuwała jego wzrok.
— (Cóż za śliczna maszyna!
— Ta właśnie należy wyjątkowo do turystów.
= Zostawili ją tu zapewne, aby móc spokoj-

"le zjeść śniadanie.
S — E, nie, stoi tu już od dwóch dni.

Tak im się podobało, nasze różowe mias-

tóra

teczko?
— Przypuszczalnie. To cudzoziemcy.
E Na pewno bogaci! Tacy to się nie zatrzy-

ują w małych hotelikach...
/.  — Ja myślę! — odpowiedział właściciel.

— Pewnie stanęli w hotelu Terminus.
— Nie, zatrzymali się we France-Palace.
Rennefert przyszedł do wniosku, że może za-

ryzykować bardziej szczegółowe pytania, nie bu-
dząc żadnych podejrzeń. ;

— Mając taką maszynę, przyjemnie jest zwie-
dzać okolicę, nieprawdaż.

— Ale... odkąd są w Montauban,
ruszyli jej z garażu.

Szofer nie powinien skarżyć się na prze-
pracowanie.

— Jak dotychczas to nie ma powodu.
— To ten? — wskazał głową Rennefert

człowieka w liberji, czytającego gazetę.
— Zgadł pan — zaśmiał się właściciel. — Wi-

dzę, że z pana fizjonomista.

nawet nie

na

— Nie wielka sztuka — odpowiedział Renne-
fert ze śmiechem. — Miejscowi właściciele aut nie
trzymają swoich szoferów stale w garażu.

Detektyw porozmawiał jeszcze przez kilka mi-
nut, raz jeszcze zaofiarował swój towar i wyszedł.
Wiedział dobrze, gdzie może w każdej chwili odna-
leźć Ducasse'a — umawiali się codżień w ten spo-
sób, aby w razie potrzeby móc odrazu się porozu-
mieć. Rennefert spotkał przyjaciela, wychodzącego
z małego zajazdu, jakich jest moc na prowincji.

— Coś nowego?— zainteresował się Ducasse,
wiedząc, że szef nigdy nie fatyguje się naprzóżno.
ś — Nie wiem jeszcze.. Trzeba będzie spraw-
zić. ė 5
— Co takiego?
— Może nic, a może się okaże... W dwóch

garażach widziałem dwa identyczne Packardy, w tym
samym kolorze i tej samej karoserii.

— To nic nadzwyczajnego. Amerykańskie ma-
szyny mało się od siebie różnią.

— Czekaj, wysłuchaj do końca. Dowiedziałem
się, że oba wozy należą do turystów, którzy przy-
byli w jednym i tym samym dniu, że nie wycho-
dziły wcale z garażu i że obaj szoferzy są trzymani
w pogotowiu.

— Toby wskazywało,
szybki odjazd.

— Takie jest i moje zdanie—potwierdził Ren-
nefert.

— Ale dlaczego obie maszyny są jednakowe?
— Doskonały środek ochronny, mój drogi.

Dwie jednakowe maszyny, mające ten sam numer,
odjeżdżające w dwóch kierunkach. Wprowadza to
w błąd zainteresowanych. Jedni będą dawali wska-
zówki o aucie, które widzieli w Mont Marsan, a
drudzy z całą pewnością zanotują jego przejazd
do Angoulėme. v

— Rzeczywiście — przyznał Ducasse— dobry
sposób.

— (i, których szukamy, są pomysłowi Ale
dość już gadania! Rozdzielmy między sobą robotę
i trzymajmy się ostro. .

Przedewszystkiem trzeba było odnaleźć wlaš-
ciciela Packardów. Jeden z nich mieszkał we Fran-
ce-Palace, drugi w hotelu Terminus. Lokator Fran-
ce-Palace nazywał się Glen William (Pittsburg (U.
S. A.), podróżny zaś z hotelu Terminus pochodził
z Berna i nosił nic nie mówiące nazwisko Szmidta.
Obaj byli samotni i nie określili terminu swego
pobytu. Wychodzili wczesnym rankiem ze swoich
hoteli i powracali wieczorem.

— Jestem przekonany, że to nasi przyjaciele
z VII Oddziału.

1

že jest przewidywany

— Poznał ich pan?
— Nie, ale jeśli dla imć pan Szmidt udaje

Szwajcara, to dlatego, że nie może się pozbyć nie-
mieckiego akcentu. Nie są też osamotnieni, ich
wspólnicy muszą się także znajdować tutaj.

— Cóżby tu wszyscy robili?
— To samo, co my.
— Szukają Vigny'ego?
— Oczywiście! (lczony wpadł w ręce tamtej

bandy, o której nic nie wiemy, ponieważ jednak
Niemcy wiedzą więcej niż my, więc musimy przy-
łączyć się do nich.

— Zrozumiałem — uśmiechnął się Ducasse.
— Otóż to!! Kiedy więc oni podniosą kotwi-

cę — my także to zrobimy.
— Będzie trudno, bo ich „taksówki* na pew-

no nie żałują gazu.
— Nie mamy innego wyjścia i będziemy mu-

sieli użyć dużych motocykli. Pokażemy się im
wprawdzie, ale na to niema rady.

Rennefert śledził szofera z Imperialu. Ducasse
pilnował jego towarzysza w drugim garażu.

— Czy nie lepiej byłoby trzymać się sze-
fów? — zapytał detektywa. 4

— Niepotrzebne i niebezpieczne. Szoferzy nie
mają powodu obawiać się, że ich ktoś śledzi, ale
z ich szefami zupełnie inna sprawa. Wyobraź sobie
naprzykład, że cię ktoś śledzi.

— Nie udałoby mu się długo.
odrazu. *

— A widzisz z nimi byłoby to samo.
(DT. a

Zauważyłbym
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* i madzili, coś po cichu szeptali i Ogółem strajkuje 300 robot-

Tryumf szpiegostwa w przemyśle. płakali modląc się koło niej. ników.

Ciekawy zakład powstał po-
między dyrektorem generalnym i
naczelnym inżynierem wytwórni
kwasu węglowego w Detroit. Dy-
rektor twierdził, że uda się mu
poczynić zdjęcia fotograficzne
niepostrzeżenie różnych tajemnic
fabrykacji, tylko podczas spaceru
po fabryce. Inżynier twierdził, że
dyrektorowi nie uda się wyko-
nać tych zdjęć. Rzecz natural-
na, że jako dwaj pracownicy jed-
nej i tej samej instytucji, chcieli
tylko sprawdzić na przykładzie,
czy ktoś obcy nie potrafiłby wy-
kraść firmie tajemnic fabrykowa-
nia kwasu węglowego'w ten spo-
sób, w jaki dana fabryka go wy-
rabiała i wyrabia.

Stanął więc zakład pomiędzy
dyrektorem iinżynierem o 10.000
dolarów. W kilka dni potem dy-
rektor kazał się oprowadzić inży-
nierowi po fabryce jak gdyby
był tu tylko gościem. Miał on na
jednym z palców ręki pierścień,
w którym była umieszczona ma-
leńka kamera fotograficzna. Ka-
mień pierścienia zastępował do-
wcipnie objektyw aparatu, a wy-
starczało lekkie naciśnięcie na
pierścień w pewnem miejscu, by
dać zdjęcie migawkowe.

Aparat fotograficzny był istnem
cackiem. Zdjęcia na nim dawały
się wspaniale powiększać. FApara-
ty tego rodzaju są często używa-
ne przez szpiegów.

Inżynier, naturalnie, wiedział,
że dyrektor musi mieć gdzieś
ukryty taki aparat, aczkolwiek
może nie przypuszczał, że jest
on ukryty w pierścieniu. Dyrek-
tor podczas spaceru wielokrotnie
naciskał migawkę i porobił kilka

zdjęć. 4
Po obejściu całej fabryki,

inżynier wprowadził dyrektora do
jasno oświetlonego pokoju. Tu
zwrócono mu wszystkie przed-
mioty, które odebrano od niego
przy rewizji podczas wejścia do
fabryki: kapelusz, płaszcz, laskę,
tekę itd., wszystkie te przedmio-
ty, które mogły ukrywać aparat
fotograficzny.

Dyrektor, rozstając się, u-
śmiechnął się z zadowoleniem,
ale inżynier w odpowiedzi ro-
ześmiał się jeszcze weselej.

Rozmowa pomiędzy nimi na-
stąpiła nazajutrz.

Z kraju.
Poszukiwanie miejsca po-
chowania zwłok Tadeusza

Reytana.

W czasie pobytu na komisji
poborowej w Lachowiczach w
pow. Baranowickim dr. Leopold
Werber, zastępca p. starosty, zain-
teresował się _wspomnieniami,
związanemi w tamtych stronach
z osobą wielkiego patryjoty Ta-
deusza Reytana. Zaczął szukać
jego grobu, odwiedził miejsce
urodzenia i stałego pobytu t. j.
Groszówkę.

 

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

Motocykle
Sprzedaż na raty.

WARSZAWSKA. 19. Mišių
WILEŃSKA 10.

Dla naszych nabywców darmo nauka

Czopki +

okoldskić >»Varicol““
suwają ból, swędzenie, pieczenie,

 

| Od dnia 23 do 26 maja 1930 roku

 

 

Gąseckiego (z
kogutkiem) u-

krwawienie,
mniejszają guzy, żylaki-—Sprzedają większe apteki,

—Porobiłem masę zdjęć bardzo
ciekawych!—tryumfował dyrektor.
— Przyznaję, że mógł pan

poczynić zdjęcia, ale nic z nich
panu nie przyjdzie. Bo niech pan
sobie tylko przypomi, że po obej-
ściu fabryki wprowadziłem pana
na pożegnanie do jasno oświetlo-
nego pokoju.
— Rzeczywiście, przypominam

sobie i uderzyło mnie to nawet.
— Otóż — odparł inżynier —

zaopatrzyliśmy ten pokój w pew-
ną liczbę lamp, wysyłających
pewien specjalny rodzaj fal krót-
kich, które, na podobieństwo pro-
mieni Róntgena, mają tę włas-
ność, że prześwietlają przez naj-
twardsze materje, tak, źe musiały
one oddziałać na klisze ze zdję-
ciami w sposób dość mocno
niszczący.

Dyrektor w odpowiedzi, ude-
rzył inżyniera po ramieniu i od-
parł z uśmiechem:
— Ma pan rację, wszystkie

zdjęcia zostały przez pana zep-
sute temi falami. Wywoływałem
je, ale ani jedno nie było udane,
tak pan przynajmniej powinein o
tem sądzić. W rzeczywistości jed-
nak przegrał pan. Zdjęcia się u-
dały.
— Jakim sposobem? — wy-

krzyknął inżynier.
— Takim—odparł dyrektor,—

że zanim wszedłem do owego
oświetlonego pokoju, dałem na-
piwek jednemu z robotników,
który mnie z panem oprowadzał.
Czy pan pamięta ten fakt?
— Pamiętam! — odpar!t inży-

nier,—da! pan robotnikowi napi-
wek w moich oczach.
— Otóż widzi pan, panie in-

żynierze, ten robotnik, na mój
rozkaz, ściągnął mi z palca pier-
ścionek i nie wszedł z nim do
oświetlonego pokoju. Oddał mi
go dopiero później. A na dowód
ma pan tu wspaniałe zdjęcia naj-
ciekawszych części naszych ma-

szyn.
Inżynier spuścił głowę zawsty-

dzony, dyrektor zapewnił go, że
nie chodzi mu o wygrane 10.000
dolarów, lecz o takie -zabezpie-
czenie fabryki, by nikt nie mógł
skraść ich tajemnic, poczem udał
się z inżynierem na naradę, by
środki takie obmyślić.

Okazało się, że nie jest dzi-
siaj nikomu z miejscowych, naj-
starszych z ludzi wiadomem gdzie
Tadeusz Reytan jest pochowany.
Są ślady, że prawdopodobnie w
podziemiach dawnej fary, a dzi-
siaj przerobionej cerkwi, zabranej
w roku 1867.

W cerkwi tej, zmieniono po-
sadzkę z kamiennej na ceglaną
skrócono też całą budowlę, usu-
nięto tablicę,. którą starzy ludzie
miejscowi pamiętają, že była
wmurowana po prawej stronie w
kościele, że raz na rok panowie
zgsąsiednich dworów zjeżdżali się
do kościoła, koło tej kaplicy gro-

włącznie będą wyświetlane filmy:

 

un. się.
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LOMBARD
b. o godz. 5-tej po poł. w

zastawów we właściwym terminie

nych od Ne 20967 do 64514.

perkale oraz pończoch
UWAGA! —

«Królowie puszczy»
bestyj puszcz afrykańskich. Aktów 6. Nad program: Zwycięstwo miłości ak

dziny 5 m. 30 Początek seansów od godziny 6-ej. Iastępny program: „Stać, tu Eddy Poio*.

AKUSZERKI

AKUSZERKA
Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz. 9 do
7 w., Kasztanowa 7 m.5.

ZGUBY

 

Zs”. weksel na500zł.
beztermińowy pod-

pisany przez ks. Packie-
wicza—Połuknie i Hele-
nę Łastowską, własność
Tekli Kamińskiej un. sk

Wileńskie T-wo Handiowo - Zasta-

Zawiadamia, że w dniu 4,5 i 6 czerwca r.
lokalu Lombardu Bi-

skupia 12 (Plac Katedralny) odbędzie się licytacja

Zbadawszy te wiadomości, po
zwiedzeniu grobowca Reytanów
b. zniszczonego na cmentarzu
prawosławnym w Lachowiczach
p. dr. Werber zaprosił dnia 10
maja do urzędu gminnego miej-
scowe obywatelstwo i wyjaśniw-
szy im znaczenie potrzeby usta-
lenia faktu gdzie leżą prochy tak
wielkiego Polaka, jak Tadeusz
Reytan, poddał myśl wybrania
komitetu, poszukiwania prochów
Tadeusza Reytana.

Wybrany komitet składa się
z osób: Ks. Dziekan Kawecki,
p. Czarnocki z Naczy, p. Mikołaj
Janarewski naczelnik sądu, p.
Eljasz Sierago naczelnik poczty,
p. Piotr Wojtekun adwokat z La-
chowicz, Feliks Celmer kierownik
szkoły i Jurlewicz Adam wójt
miejscowy.

Komitet podzielił pomiędzy
siebie pracę.

Na przewodniczącego komi-
tetu wybrano jednogłośnie p.
Czarnockiego z Naczy, na za-
stępcę przew. p. sędziego Jana-
rewskiego, na skarbnika p. Elja-
sza Sierago, na sekretarza p. Cel-
mera Feliksa.

Początkowa praca komitetu
będzie polegała na zbieraniu in-
formacyj gdzie są złożone prochy
Tadeusza Reytana.

Zaocznie na członka komitetu
wybrano p. Tadeusza Bochwica.

„ Wójt Jurlewicz udziela w imieniu
gminy darmo materjału kance-
laryjnego. Pan Sierago będzie
darmo wysyłał korespondencję
komitetu. Sekretarz przygotuje
pismo do prasy aby zechciała
przyjść z pomocą komitetowi.

Skutki burzy gradowej.
NOWOGRODEK, 22.5 (Pa t.)

Jak już podawaliśmy, gminę De-
rewno w powiecie baranowickim
nawiedziła straszna burza, połą-
czona z gradobiciem, która znisz-
czyła zasiewy w 30 wsiach i 14
folwarkach, nie licząc drobnych
osiedli. Onegdaj od samego rana
p. woj. Beczkowicz objeżdżał cały
teren powiatu  baranowickiego,
dotkniętego klęskę powodzi. Nie-
zależnie od tego burza, połączo-
na z gradobiciem, przeszła nad
terenem powiatu  stołpeckiego,
niszcząc zasiewy między Niem-
nem i Mirem. Jak wielka była
siła gradu, świadczy o tem fakt,

że w jednejwmiejscowości zosta-
ła zabita krowa. P. woj. Becz-
kowicz przybył dziś na teren po-
wiatu stołpeckiego celem zwie-
dzenia miejscowości, dotkniętych
klęską powodzi.

300 robotników zastrajko-
wało w hucie szklanej.
W poniedziałek zastrajkowali

robotnicy buty szklannej w Grod-
nie.

Strajk ma podłoże ekonomicz-
ne. Robotnicy żądają 107/, .pod-
wyżki, dyrekcja zaś nie zgadza
się na przyjęcie tych warunków,
motywując to zmniejszeniem pro-
dukcji, co wpłynęło na zwiększe-
nie kosztów handlowych.

(„PORI*). Potężny dramat z
życia dzikich ludów i dzikich

tów 3. Kasa czynna od go-

Jeden piec hutniczy został
zgaszony w pierwszych dniach
kwietnia. Jeśli robotnicy nie
wrócą. do pracy w ciągu trzech
dni ma być zgaszony i drugi
piec. Bezrobocie potrwa wtedy
przez całe letnie miesiące.

Jednocześnie prawie zastrajko-
wali robotnicy w hucie szklanej
w Białymstoku.

Dorożkarz duchownym
babtystów.

W tych dniach, ku wielkiej ra-
dości miejscowych baptystów,
został mianowany przez władze
sekty duchownym baptystów w
Stołpcach i okolicy p. Hromyko,
dotychczasowy kaznodzieja tej
sekty. Odtąd p. Hromyko ma
prawo udzielać chrztu i ślubów,
oraz dokonywać wszelkich czyn-
ności, związanych z posługą du-
chowną.

Ciekawe jest, czy z powodu
swego stanowiska, jako duchow-
ny, p. Hromyko będzie nadal
trudnić się dorożkarstwem, co i
dotychczas miało miejsce.

KRONIKA LIDZKA.
Działalność Stowarzyszenia
„Rodzina Policyjna"wLidzie

Przed rokiem dopiero zostało
zorganizowane wLidzie Stowa-
rzyszenie „Rodziny Policyjnej",
a już działalność tego Stowa-
rzyszenia zaznaczyła się żywo
w tak krótkim okresie czasu.
Jak intensywną jest praca człon-
kiń Stowarzyszenia, świadczyo
tem dorobek roczny, który przed-
stawia się obecnie w sumie 20
tysięcy złotych.
W bieżącym roku Stowarzy-

szenie przystępuje do budowy
domu w Rudzie nad Niemnem,
na kolonje letnie dla dzieci funk-
cjonarjuszy Policji.

Plac budowlany, na którym
stanie dom „Rodziny Policyjnej",
położony jest w bardzo pięknem
ustroniu. Zwieziono już materjał
budowlany, wykopano studnię,
a w najblizszym czasie zostanie
rozpoczęta budowa samego do-
mu. Celem szybszego doprowa-
dzenia zamierzonego dzieła do
końca, wszyscy funkcjonarjusze
Policji udzielili po 25 złotych
pożyczki zwrotnej, którą wypła-
cają Stowarzyszeniu w 5ciu ra-
tach miesięcznych.

Należy tutaj podkreślić pełną
poświęcenia pracę p. podkomi-
sarzowej  Jaskorzyńskiej, która
nie bacząc na trudności i niepo-
wodzenia przez cały czas stała
wytrwale przy pracy nad zamie-
rzonym celem.

Skutki nieostrożnego obcho-
dzenia się z bronią.

We wsi Zabrody, gminy dokudow-
skiej, 15-letni Jakubowicz Piotr, mani-
pulując uciętym karabinem rosyjskim,
który otrzymał od Józefa Zwierko dla
obrony owiec przed wilkiem, spowodo-
wał wystrzał, raniąc dość poważnie sto-
jącą w oddali Stefanję Zwierko. Ranną
rzewieziono do szpitala w Nowogród-
u, zaś karabin odebrano od małolet-

niego Jakubowicza.
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szczegółowe ofert:

szawa, Boduena 2. reklamową.

ieszkanie 4 p. kuch-
nia i pok. dla służ.

z wygodami od 1-VI r.b.
widzieć 12—6 codziennie
M.-Pohulanka 2, m. 15.

349—2

 

wa słoneczne pokoje
8 z wygodami bez me-

bli. Zakretowa 2 m.3
3—6. 347—2

nieprolongowa-
7—0

NAJTANIEJ kupuje się dobre towary u
GŁOWIŃSKIEGO. Polecamy markizety, jedwa- pozie 4 pokojowe-
bie, jedwabie sztuczne, satyny deseniowe,

i skarpetki modne. godami i ogródkiem. Re-
ileńska 27.

go mieszkania z wy-
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D. sprzedania :
magiczna, aparat fo-

tograficzny kodak i cie- Do
mnia fotograficzna ama. umeblowane, z wygoda
torska. Królewska 7 m.- mi,

312D jon obojętny. Antokol
--—- 8 m. 6. 33

wynajęcia 1 lub 2
pokoje słoneczne,

latarnia

z używalnością ła-

Portowa 23 m. 24. Oglą*

| „Ceny jak zawsze umlarkowane, [FORD—taks6vka z licz- dač od 11—7-ej. 169
7 ianino zagraniczne pra-

1843 —50 P wie nowe do sprze- nikiem okazyjnie do===

Mamy do wydzierżawienia większą ilość wol- m. 20.
nych mieszkań, sklepów i pokoi pojed PASZ

ilno. -meblami i bez. Ajencja Polkres,
lewska 3, tel. 17-80.

dania. Wiłkomierska 3m.10:

 

Okazyjnie
do sprzedania męskie
futro w dobrym stanie
na tasmańskich oposach   

 

sprzedania, Niemiecka 9

=Mieszkania
i i pokoje

KURSY
jazdy konnej, konie pod
siodła do wynajęcia, ku-

Poszukujemy kupna domów murowanych i ciemno - bronzowe. Hala Poi lub dwa do wy- cyk do jazdy w maneżu

drewnianych, dochodowych, bliżej centrum miasta Miejska str. 247 W. Ru-
Ajencja „Polkres“ Wilno,Królewska3,tel.17-80. dzisz.

najęcia Wiłkomier-
348—2 ska 3m. 20.

dla dzieci. Szeptyckie-
go 5. 216—s1

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarais „Dzienaika"Wileńskiege”, ul. Mostowa 1.

Pianina i Fortepiany światowej sła-
wy Pleyel, Bechstein etc., takoż Ar-
nold Fibiger, Kerntopf i Syn, A. Dry-

lepsze w kraju przez najwybitniej-
szych fachowców na Pow. Wysta-

|-1 0 wie, w r. 1929.
K. DĄBROWSKA, Wilno, uł. Niemiecka 3, m 6.

Cenyfabryczne. — Sprzedaż i wynajęcie.|

| Poważna instytucjaw Warszawie

na Wilno i woj. Wileńskie.
Panowie, mogący wykazać się dotychcza-

sową owocną działalnością,
z podaniem referencyj sub

„KONCERN* do Biura Ogłoszeń „PAP*, War-

Pierwszeństwo obznajmionym z praktyką

    

   
   

  rzeczywiście za naj-

 

poszukuje
gub. prawo jazdy ro-ewer. Nr 03 naimię energicznego iOR tów -Dodtóż

ansiawa żukowskiege|Przedstawiciela

chcę zaraz ulokować
na dobrą hipotekę do-
mu w Wilnie. Procent
15 rocznie.Oferty zam-

zechcą nadsyłać  —0 o
knięte

Do zaprowadzonego MO
dobrze handlowe-

go interesu przyjmę
spólnika(czkę) z gwa- k
rancją współpracy. Kapi-
tał potrzebny nieduży.
Adres w Admin. „Dz. Wi-
lenskiego“. 332—2

M. G.“   
 

pólnik do przemy- [poważna instytucja po-W P y P uj aaa Ga: esa z utrzymaniem
Wkładstępcó do sprzedaż i I

Oferty M. H. EW DoRSÓWOWYCh sa skich w Nowogródzkiem śliwy najdroższy?

raty. RAY 25 procent
onkurencja.

Początkujących poucza-
i Sprawy a ż . ro Techniczne Inż. Kier-y. Poważne zgłoszenia: +

„14 snowski i Krużołek S-ka7 majątkowe | Lwów, skrytka 271 349-14 ej" 5-60. zg JU?
łużąca ze świadectwa-
mi poszukuje posady

słowego interesu
poszukiwany.
10.000 zł.
do Admin. Dzien. Wil.

351 więcej niż

KPE majątek leśno-
łąkowy 100—200 ha go wszystkiego. Umie ioniki

w pow. Wileńskim, Osz- dobrze gokiwać Boni- [ISIB |
miańskim, Lidzkim, No- fraterska 6, u dozorczyni.
wogródzkim, lub na Po- p 291—0 centrum róg Jagielloń-
lesiu. Wymagane: zdro-
wotna miejscowość la-
dny stary dwór, ogród,

zioro. Oferty Orzeszko-
wej 11 m. 25. —s1

drewniany o 7 miesz-
kaniach z niedużym
placem sprzedamy za

1000 dolarów .
Dom H-K. „Zachęta'*
Mickiewicza 1, tel.

9—05. _197—0

Administracji
 

pisać mi

UWAGA! Zastępczynie i Zastępcy Losowi!
Wprowadziliśmy nowy system sprzedaży

obligacji państwowych:
W grupach na raty! — Najwyższe stawki
prowizyjne!— Wysyłamy do was naszego

Wzywamy wszystkich, którzy sprzedażą
obligacji premjowych i
już się zajmowali, jakoteż i
sprzedażą tą zająć się chcieli,
nym interesie zgłosili się osobiście od godzi-
ny 10-ej rano do godz. 5ej wieczór:
21, 22, 23, 24, 25i26-V w Wilnie, Hotel Bristol

27-V w Święcianach, Hotel Polski
28-V w Smorgoniach, Hotel w Rynku.
Otrzymacie gwarantowaną wypłatę pe-

wnej najwyższej
8 pensję | zwrot kosztów podróżyI

P. P. z najbliższej okolicy zgłaszający się
u naszego as otrzymają zwrot ko-

 

  

składać Do-
Komisowemu

ZACHĘTA w Wilnie
Mickiewicza 1 dla

 

jotrzebna ochmistrzyni Laskowskiego.
—gospodyni ze świa- wynajęcia pokoje ume-

WOS rzeka lub je- dectwem z ostatniej po- blowane z elektryczno-

sady. Zgłaszać się do Ścią, Wiadomość na miej- oe Wiadmośi:To. waawadi
16—2 vis-a-vis waniu domowem p

mostu Raduńskiego. 343 myślny Bobby wo:
———=

Ę m 7 Pensjonat kresowy „Ade- L Siniska do wynajęcia 27 kropek, lecz na

Śpiewaczka i krytyk.

„Dzienni- SCU.
ka Wil.“ od 12—2-ej. —1

—————-

Drzewo z Sowietów.
Lasy w Karelji, które dostar-

czają Angljj drzewa z Sowietów
dla kopalni i dla papierni, są
obecnie wycinane przez dziesiątki
tysięcy pracujących tam w drzew-
nych robotach nędzarzy, wypę-
dzonych ze swych wsi, cierpią-
cych zimno i głód, którzy pod
dozorem czekistów, pracują jak
niewolnicy.

Prowincja Leningradzka liczy
około 150 tys. wieśniaków rasy i
mowy fińskiej i wyznania ewan-
gelickiego. Z mocy Traktatu Dor-
packiego z r. 1918, rząd sowiecki
zapewnił im całkowitą autonomję
wyznaniową i językową. To jed-
nak nie przeszkodziło mu w prze-
śladowaniach wszelkiego rodzaju,
szczególnie religijnych.

Obecnie, jak wiadomo, usiłują
Sowiety zastąpić dawny wywóz
zboża, z powodu braków własnych
w tym dziale, wywozem drzewa,
który pragną doprowadzić do
największego napięcia wszelkiemi
sposobami. Aby eksploatować la-
sy w Rosji północnej, gdzie lud-
ność jest bardzo rzadka, musieli
sprowadzić całe rzesze robotni-
ków, które ściągane były przy-
musowo przez brygady bojówko-
we młodych komunistów z Le-
ningradu. Do połowy stycznia r.
b. obliczano na 20 tysięcy ilość
wieśniaków fińskich, zesłanych w
obszar między Frchangielskiem i
koleją Murmańską. W czasie ich
nieobecności ziemie ich podano
gospodarce kollektywnej i nie
będą oni mogli nigdy już wrócić
do siebie.

Te fakty bezsprzeczne wyka-
zane są nawet przez długie arty-
kuły dziennika sowieckiego „Czer-
wona Karelja“, opisująca niedolę
zesłańców, którym brak mieszkań,
żywności i ciepłych ubrań i któ-
rzy muszą pracować za śmieszny
zarobek.

Rząd finlandzki poczynił kroki
w obronie tych zesłańców naro-
dowości fińskiej. Fle przedstawi-
ciel Sowietów w  Helsingforsie
odpowiedział, że przenoszenie ro-
botników z miejsca na miejsce
jest wewnętrzną sprawą rosyjską,
że robotnicy ci są ochotnikami,
którzy pracują dla zarobku, oraz
że każda wieś wysłała pewien
procent swych mieszkańców. Rów-
nocześnie urzędowa Tel. Aj. S. S.
pośpieszyła z zaprzeczeniem t.
zw. fałszywych pogłosek, rozsze-
rzanych w Finlandji, o przymu-
sowem ściąganiu ludności do ro-
bót leśnych.

Lecz ten sam dziennik so-
wiecki „Czerwona Karelja“ przy-
znał otwarcie i zuchwale, że t.
zw. kułacy i inne żywioły wrogie
musiały być ściągane przymuso-
wo, gdyż nie chciały zaciągać się
do tych robót dobrowolnie.

Gdy w ciągu marca r. b. wła-
dze sowieckie spostrzegły, że wy-
wóz daje niedobór pieniężny, na-
kazały poprostu przedłużenie pra-
cy zesłańców aż do 16 godzin na
dobę.

Niedawno usiłowało 60-ciu ze-
słańców z Sołowiecka, skazanych

Nr. 8|-

na te same roboty, uciec do Fin-
landji, ale tylko 13-tu zdołało do —
trzeć do granicy po niesłycha*
nych trudach, a inni zmarli w
drodze.

Wiadomości te 0 sposobie
eksploatacji leśnej w Sowietach
są ważne i dla nas, gdyż objaś*
niają one, dlaczego Sowiety sprze*
dają tak tanio drzewo zagranicę.

Sport.
Treningi Kiumberga.

Trener Polskiego Zw. L. A. przyje”
chał już do Wilna i rozpoczął pracę nad
zawodnikami udzielając wyczerpujących
informacyj. Treningi odbywają się na
boisku Ośrodka W. F. na Pióromoncie
dla pań: poniedziałki, środy i piątki od
16 do 18, dla panów codziennie

 

16—18 i od 10—12, a od godziny 18—20|
Klumberg prowadzi kurs dla początku
jących pań i panów. 3

Zaraz po skończeniu kursu to jest=į
o godzinie 20,30 w Ośrodku W. F. (Luz
dwisarska 4) codziennie Klumberg wta* |
jemnicza
wego.

Jak dotychczas nie mielišmy jesz*
cze żadnych poważniejszych zawodów
na boisku; to jednak dochodzą do nas
głuche wieści, że niektórzy zawodnicy
są w pełnej formie i tak Lewinówna
mająca rekord Polski w rzucie kulą
(11 m. 7 cent) stale ma wyniki lepsze
od rekordu i ma zamiar w niedzielę
oficjalnie próbować rekord ten popra”
wić. Wieczorek ciska dyskiem ponad
40 mtr. Zieniewicz zaś ma stale ponad
35—37 metr. Sidorowicz w biegach na
800 mtr. i na 1.500 mtr. ma zamiar przy
pierwszej okazji rekordy okręgu i swoje
własne znacznie poprawić. 5

Czekajmy więc zawodówl

Program piątego dnia wyści-
gów konnych. :

Dzisiaj na Pośpieszce dalszy ciąg
zawodów konnych z następującym pro”
gramem.

Godzina 16. Gonitwa pierwsza z pło*
tami. Dystans 2.800 mtr. Nagroda 800 zł.
Zgłoszono 4 konie. 7

Godzina 16,30. Gonitwa druga Z
przeszkodami. Dystans 3.600 mtr. Na*
groda 900 zł. Zgłoszono 5 koni.

Godzina 17. Gonitwa trzecia z pło*
tami. Dystans 2.400 mtr. Nagroda 600 zł:
Zgłoszono 7 koni.

Godzina 17,30. Gonitwa czwarta
z przeszkodami. Dystans 3.000 mtr. Na”
groda 600 zł. Zgłoszono 6 koni.

Godzina 18. Gonitwa piąta płaska:
Dystans 1600 mtr. Nagroda 600 zł. Zgło*

w technikę masažu sporto“

 szono 6 koni.
Godzina 16,30. Gonitwa szósta wło”4 +

ściańska.
1.200 mtr. 1

W niedzielę zaś w szóstym dniu za*
wodów odbędzie się konkurs hippiczny

Nagroda 400 żłot. Dystans

parami, oraz wielki steeple - chase
armji o nagrodę 10.000 zł. |

Ja. Nie.

GIEŁDA
WARSZAWA, 22V. (Pat.).

Waluty i dewizy:
Belgja 124,52—124,83—124,21.
Holandja 358,66—359.56—35/,76.
Londyn 43,35'/,—43,46' ,—43,24 /i.
Nowy York 8,908—8,928—8,888.
Paryż 34,97!/,—35,06—34,89.
Praga 26,44—26,50—26,38.
Nowy York telegraf. 8,92—8,94—8,90.
Szwajcarja 172,60—173,03—172,17.
Wiedeń 125,76—126,07—124,45.
Włochy 46,78'/,—46,90—46,66.
Berlin w obr. pryw. 212,85.

Papiery procentowe:
Pożyczka inwestycyjna 111, Dola”

rówka 65,75, 5%, konwersyjna 55, 10%»
kolejowa 103,00, 8”, L. Z. B. Gosp. Kra
i B. R., obl. B. G. K. 94, te same 7'/, 83,
4%, ziemskie 45,50, 4';"5 ziemskie 55,75
8', ziemskie dolarowe 89, 50, war“
szawskie 58,25, 8%, warszawskie 78, 8/0
Częstochowy 67,75, 8%, Łodzi 70,75, 814
Piotrkowa 68,25.  
 

   
     

 

   
   

      

    
  
  
  
  
  
  
  
   

inspektora I

dolarowych 'na raty
tych, którzyby
by we włas-

prowizji ewent. stałą

670—0 o

— Moja droga pani!
Nie potrafię także zno-
sić jaj a sądzę, że jed-
nak lepiej na omlecie
się znam niż kura.

Sz=zlfi(|=

| rerniska. |
Letnisko

I

 

 
miejscowości. Las. Rze-
ka. Szczegóły: Zarzecze
16, m. 17 od 5—6 p.p.

 

go męża.

w majątkach ziem-

i Wileńskiem wojewódz-
twie. Informacje: Wilno, piej mi
Ad. Mickiewicza 23, Biu- tobie.

— Nie.
 

— skiej

rzeki,

karska
 

 

Krynica—
la" ul. Kraszewskiego 15

Cen)
bardzo niskie.

 

Taśmy geodezyjne do szpilek i do
koszturów, z numeracją obustronną
jednokierunkową i dwukierunkową:
szpilki
drewniane i brezentowe oraz inne

narzędzia miernicze poleca:

MiEczystaw ŻEJMO —*
WILNO, MICKIEWICZA 24, Tel. 161,

kozzczaczeczncnzcó
z utrzymaniem w ładnej i"

Jednak mu lepiej.

Młoda wdowa przywo-
323—1 łuje podczas seansu spi-

rytystycznego ducha swe-

Rag eg z 2 pokoi i kuchni
minut pieszo od Domu g

— Jak pan śmiał na- Zdrojowego. KuchniaW
taką krytykę! zdrowa,

Pan, który jednego tonu nie djetetyczna.
nie potrafi zaśpiewać!

obfita na żąda- żany 2 kil. od stacji. Dow. dług potrzeby.

się ul. Kocia 5—2 (Po- (Pu
346—. pławy) od 4—5 pp. 2

Redaktor odpowiedzialny:KAZIMIERZ BAŁABURDA,

twarde ocynkowane, łaty  
Podczas spisu ludnó,

ści wójt pyta baby: si!
luda jest w chalupie?

Baba: Nie ma nikogo,
pošli šyckie do zie”
niaków.

Wójt: Nie rozumilė
— Czy jesteś szczę- Pytam kto tu spal

nocy. 1
— Niezupełnie, ale le- Baba: Nikt nie spał.

teraz niż przy Wójt: ? ?
Baba: No tak, Kaśki

— Więc jesteś w ra- tak zęby bolały, że s
całą noc nikomu s
ńie dała.W pieklel

P (Lustige Blattė!)-

Letnisko,
1 lub2lub3 pokoje las kamiiJ dr. pokoje las kam rzestankowe!

asnej ae do sosnowy, las dębowy, 2 Zawsze R powodu zk
min. jazdy auto- przestankowania wyp!

busem z Wilna, 3 klm. na wypada na wypr

Mały Bobby niemoż
sobie dać rady ze 254

 nie kładzie przecin s

mym końcu umiesź*
całą ich kolekcję z U
gą: Porozmieszczać
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