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drukarni:

P.

Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Sw. Sakramentami,
zmarł 20 kwietnia b. r. w wieku lat 38

Pegrzeb na cmentarzu po-Bernardyńskim odbył się 23 kwietnia.
O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku

Nabożeństwo żałobne

O czem zawiadamia krewnych

Matka i Brat.

w drugą bolesną rocznicę zgonu

ś. t p. Andrzeja Tupalskiego
odbędzie się dnia 26-go kwietnia o godz. 9 ranó w kaplicy p. Jeleńskiej

ui. Mickiewicza 19, m. 2.
i przyjaciół

ŻONA.
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W razie nieuwzględnienia tej prośby

U
n
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ZARZĄD RESTAURACJI «POLONJA»
niniejszem zwraca się do swych dłużników z prośbą o uregulowanie za-

ległych rachunków do dnia 1 maja b. r.

stę niewypłacalnych dłużników z wymienieniem-ich nazwisk, stanowisk
i należnych od nich kwot.

zarząd będzie zmuszony ogłosić li-

E
Wybory do Rad Miejskich.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Władze administracyjne
rad miejskich, których terminprzedłużać kadencji tych

w bieżącym roku. z

zdecydowały się nie
upływa

Inspekcja urzędów skarbowych na Wileń-
szczyznie.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W pierwszych dniach maja b.r. na Wileńszczyznę
wyjedzie specjalna komisja pod przewodnictwem  wice-ministra
Skarbu p. Starzyńskiego na inspekcję urzędów skarbowych.

Narady „aktywistów".
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. P. premjer Sławek przyjął we czwartek p. Wła-
dysława Studnickiego, oraz ministrów: Prystora i Matuszewskiego, tu-
dzież wiceministra Pierackiego.

Kredyt dla rolnictwa.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. P. Devey wyjeżdża do Paryża, gdzie będzie pro-*
francuskimi w sprawie uzyskaniawadził rokowania z finansistami

kredytów dla naszego rolnictwa.

Egzotyczny gość.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Brat cesarza japońskiego,
będzie do Polski dopiero w jesieni.

ks.Takamatsu, przy-

Po zwiedzeniu Europy zachodniej zatrzyma się on w Warszawie,
oraz zwiedzi Kraków i Zakopane.

 

Protesty przeciwko podwyżce ceł niemiec-
ch.

BERLIN, 24.IV (Pat). Do zgło-
szonych w Berlinie przez szereg
państw zagranicznych protestów
przeciw podwyżkom niemieckich
ceł agrarnych przyłączył się
obecnie rząd litewski, podejmu-
jąc za pośrednictwem swego po-
sła w Berlinie Sidzikauskasa u
rządu Rzeszy kroki dyplomatycz-
ne. Rząd litewski podkreśla, że
nowe podwyżki ceł agrarnych
staną się dla gospodarstwa litew-
skiego wielkim ciężarem i że
utrzymanie nowych niemieckich

stawek celnych może wpłynąć
niekorzysłnie na wzajemne sto-
sunki między Litwą a Rzeszą
niemiecką. W związku z tem ko-
munikują z miarodajnej strony
niemieckiej, że protest rządu li-
tewskiego zwraca się głównie
przeciwko podwyżkom cła na
trzodę chlewną i że poseł litew-
ski Sidzikauskas wyjechał do
Kowna celem złożenia rządowi
swemu sprawozdania z wyników
dotychczasowych  pertraktacyj z
czynnikami berlińskimi.

Protest kupców przeciwko wymiarowi po-
datków.

KIELCE, 24.4. (Pat.) W Ożaro-
wie w powiecie opatowskim
wszyscy kupcy zamknęli wczoraj
sklepy na znak protestu przeciw-
ko rzekomo zbyt wygórowanemu
wymiarowi podatku przemyslo-
wego. W dniu dzisiejszym sklepy

są w dalszym ciągu zamknięte.
Czynna jest tylko spółdzielnia
spożywcza, która do tej akcji się
nie przyłączyła. Władze skarbowe
wyjaśniają, że wymiar podatku
został dokonany prawidłowo.

Krwawe zajścia w Zawierciu w oświetle-
niu urzędowem.

KIELCE, 24.4. (Pat.) — Wobec
nieprawdziwych wiadomości, jakie
pojawiły się w niektórych dzien-
nikach w związku z manifesta-
cjami bezrobotnych w Zawierciu
w dniach 18 i 19 b. m., stwier-
dzić należy, że wbrew twierdze-
niom, wojsko w manifestacji
udziału nie brało. Dwaj żołnierze,
którzy znaleźli się w tłumie, przy-
byli tam przypadkowo i zostali
wciągnięci przez  manifestujący
tłum bezrobotnych, nie biorąc
bezpośredniego udziału w mani-

Zjazd T.N.S.W.
GDANSK, 24.4. (Pat.). Walny

zjazd Towarzystwa Nauczycieli
Szkół Średnich i Wyższych, który
odbywa się w Gdańsku w 10tą
rocznicę zjednoczenia Małopol-
skiego Towarzystwa Nauczycieli
Szkół Wyższych (T. N. S. W) ze
Stowarzyszeniem Nauczycielstwa.
Polskiego, działającem na terenie

festacji. Jak stwierdziła komisja
sądowo-łekarska, wszystkie rany
postrzałowe pochodziły od kul
rewolwerowych i zadane były
przez demonstrantów, którzy strze-
lali do policji, otoczonej przez
tłum. Na skutek tych strzałów
został raniony jeden z policjan-
tów. Policja użyła karabinów, od-
dając sałwę ostrzegawczą. Sekcja
zwłok zmarłych. wskutek ran po-
strzałowych wykazała, że rany
wątroby i kiszek pochodziły ró-
wnież od kul rewolwerowych.

w Gdańsku.
byłego Królestwa Polskiego, roz-
począł się w dniu 23 kwietnia od
posiedzeń plenarnych  poszcze-
gólnych sekcyj. Dnia 24 b. m.
rozpoczął się walny zjazd uroczy-
stem nabożeństwem, odprawio-
nem przez ks. Nagurskiego. Obra-
dy, które w tym dniu odbywały
się w wielkiej sali Gdańskiego

Mostowa 1.

Dworu, zagaił o godz. 11 rano
prezes Towarzystwa prof. Sierpiń-
ski, witając zebranych gości i de-
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legatów szkół oraz podkreślając
jubileuszowy charakter tego uro-
czystego zjazdu.

Demonstracje bezrobotnych w Piotrkowie.
PIOTRKOW, 24.4. (Pat.) — Na

skutek akcji komunistycznej i
uchwały, jaka zapadła w dniu
wczorajszym na zebraniu PPS. —
lewicy, grupa bezrobotnych usiło-
wała w dniu dzisiejszym urządzjć
najście na magistrat. Zarząd mia-
sta, powiadomiony o zamiarach
komunistycznych, zwrócił się o
interwencję do policji, która ob-
sadziła wejście do gmachu ma-
gistratu, wpuszczając do wewnątrz
tylko znanych obywateli piotr-

kowskich. Patrole policyjne roz-
proszyły gromadzących się przed
rhagistratem bezrobotnych. Kilka
osób zaprowadzono do magistratu
i po wylegitymowaniu wypuszczo-
no na wolność. Do żadnych po-
ważnych zajść nie doszło. Głów-
nym powodem manifestacji była
fałszywa pogłoska, jakoby magi-
strat otrzymał od rządu większą
kwotę pieniężną na żapomogi dła
bezrobotnych i jakoby pieniędzy
tych nie chciał im wypłacić.

Bezrobotni demonstrują w Częstochowie.
CZĘSTOCHOWA, 24.4. (Pat.).

Naskutek zawiadomienia P. U.
P.P.. że posiada 60 posad dla
bezrobotnych, zgromadziło się
wczoraj przed lokalem P. U. P.P.
około 100-tu bezrobotnych, którzy
natarczywie poczęli domagać się
pracy, usiłując zarazem wedrzeć
się do lokalu. W chwili, kiedy
policja wstržymywala bezrobot-

napierających na drzwi,
jakiś osobnik uderzył jednego,z
policjantów cegłą w ramię, pra-
gnąc widocznie w ten sposób
sprowokować zaburzenia. Dzięki
zimnej krwi policji nie doszło do
starć. Bezrobotni po wrzuceniu
przez okno swoich kart rejestra-
cyjnych rozeszli się w spokoju.

nych,

Nieustępliwość niemiecka.
BERLIN, 24.4. (Pat). W związ-

ku z informacjami prasy o ocze-
kiwanej w dniach najbliższych
wizycie posła niemieckiego p.
Rauschera u min. Zaleskiego, ko-
munikują z miarodajnej strony
niemieckiej, że min. Rauscher
wogóle nie otrzymał żadnego zle-
cenia do wznowienia z czynnika-
mi polskimi rokowań zarówno w
kwestji wpływu niemieckich pod-
wyżek celnych na polsko - nie-
miecki traktat hadlowy, jak i w
kwestji polskiej noty protestacyj-

nej. Obie wspomniane kwestje—
argumentują miarodajne czynniki
niemieckie — nie wymagają żad-
nego rozstrząsania, ponieważ ze
stanowiska niemieckiego chodzi
w tym wypadku o fakty dokona*
ne. Na notę polską rząd niemiec-
ki odpowie w drodze pisemnej,
jednakże termin wysłania odpo-
wiedzi niemieckiej dotychczas nie
został ustalony. (Traktat handlo-
wy nie został jeszcze ratyfiko-
wany a więc niejest „faktem do-
konanym”).

Wielki proces polityczny w Białogrodzie.
BIAŁOGROD, 244.-(Pat.) Przed

tutejszym trybunałem ochrony
państwa rozpoczął się dziś pro-
ces grupy terorystów z Zagrze-
bia, którzy zorganizowali w roku
ubiegłym szereg zamachów. Przed
trybunałem staje 20 oskarżonych,
a wśród nich były poseł Maczek.
O godz. 10.30 prokurator przystą-
pił do odczytywania aktu oskar-
żenia, stwierdzającego, że w roku
ubiegłym Bernardi i Chadija
utworzyli dwie organizacje—jed-
ną wojskową, drugą cywilną, ma-
jące na celu dokonywania zama-
chów tėrorystycznyčh. Czlonko-
wie tych organizacyj po zaopa-
trzeniu się w odpowiednią ilość
broni i materjałów wybuchowych
dokonali, lub usiłowali dokonać,
poczynając od listopada roku
ubiegłego szereg zamachów. Na-
stępnie akt oskarżenia wylicza
zamachy, które zostały dokona=
ne. Pozatem akt oskarżenia za*

rzuca Jelacziczowi, adwokatowi
Begiczówi i jego bratu byłemu
oficerowi armji austrjacko - wę-
gierskiejj że dóstarczali zama-
chowcom środków pieniężnych
oraz dawali im wskazówki co do
organizowania zammachów. Akt
oskarżenia stwierdza, że były po-
seł Maczek trzykrotnie dostarczał
rozmaitych sum pieniężnych na
cele akcji terorystycznej za po-
średnictwem  Jeladzicza i braci
Begiczów, którzy po aresztowaniu
całkowicie przyznali się do winy.
Po odczytaniu aktu oskarżenia
zarządzóno przerwę. Po przerwie
były poseł Trumbicz w imieniu
obrony zwrócił się do sądu z
prośbą o odroczenie sprawy w
celu
szego zbadania akt sprawy. Sąd
wyda decyzję w tej spawie w
dniu jutrzejszym. O godz. 14 prze-
wodniczący zamknął posiedzenie.

Sytuacja w indjach.
BOMBAY, 24.4. (Pat.). Według

doniesień z Ahmedabad, sekre-
tarz Ghandiego Mahadedesai zo-
stał aresztowany wraz z 6 innymi
zwolennikami biernego oporu. W
chwili aresztowania wszyscy oni
nieśli worki z solą, pochodzącą z
kontrabandy.

LAHORE, 24.4. (Pat). Według
doniesień z Peshawaru w dniu
wczorajszym doszło tam do po-
ważnych zamieszek, w czasie któ-
rych jeden żołnierz angielski i
12-tu manifestantów zostało
zabitych, zaś kilkanaście osób,
w tej liczbie dwóch urzędników
angielskich, odniosło rany. W

Ameryka dla
WASZYNGTON, 24.4. (Pat.)

Senat uchwalił zmniejszenie licz-

związku z rozruchami aresztowa-
no 4-ch członków kongresu. Ogło-
szono niezwłocznie strajk pro-
testacyjny i zorganizowano
pochód. Oddziały wojskowe, nie
mogąc rozpędzić tłumu, zmuszo-
ne były do użycia broni palnej.

„SIMLAH, 24.4. (Pat.) Przewod-
niczący zgromadzenia  ustawo-
dawczego hinduskiego Patel po-
dał się do dymisji ze stanowiska
przewodniczącego zgromadzenia.
Jak słychać, powodem jego kro-
ku jest różnica zdań pomiędzy
nim a rządem Indyj w sprawie
traktowania więźniów _politycz-
nych.

Amerykanów.
by imigrantów z Europy ze 150
tys. do 80 tys. rocznie.
 

 

  

 

W sobotę dnia 26 kwietnia w

(omniłat Kahn Młodych
sali Klubu Narodowego, przy

ul. Orzeszkowej Nr. 11, odbędzie się

WIECZÓR TOWARZYSK!:tańcami.
Początek o godzinie 19-ej.

W niedzielę dnia 27 kwietnia o godzinie 4-ej min. 30 w sali

Klubu Narodowego

WALNE Z
członków Klubu Młodych. Referat o „

EBRANIE
Celach i zadaniach Ruchu Młodych”

wygłosi poseł na Sejm Kolega JAKUBOWSKI.
+ Obecność członków bezwzględnie obowiązująca.

będą mile widziani.

Sympatycy

umożliwienia obronie bliż-

niem miejsca o 25 proc. drożej.
terminowe umieszczenie
z i (“= R

za granicę 8 zł.

ogłoszeń. Konta czekowa

ILENJKI
PREKUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniam I przesylką pocztową Zl. 4 gr.WB,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 45 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 26 proc. drożej,
zagraniczne o 56 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
w P. K. 0. A 80187.

MMT+

"Rycerze.
Dziennikarstwo zachowawców z B.B.

W ostatnich rozprawach dzien-
nikarskich o stanowisku Polski
wobec Rosji szczególnie odzna-
czyli się sposobem prowadzenia
sporu z R. Dmowskim zachowaw-
cy z B. B. z pod znaku ks. Ja-
nusza Radziwiłła i innych prze-
wódców tej grupy.

Oto w „Dniu Polskim“
104) powiada p. Piasecki,
2-8: B

„—Gdyby .. Czyź jednak można było
się łudzić?.. Gdyby p. Dmowski wska-
zał, że kuźnia intrygi przeciw Polsce
jest w Moskwie, że stamtąd może wyjść
zeczepka, że intrygę tę popierają nie-
które miarodajne koła niemieckie, że
koła te już od czasu początków zbiiże-
nia francusko-niemieckiego (1924/25) su-
gerują pacyfistycznym sferom francu-
skim „rozwiązanie" spraw wschodnich
przez „puszczenie* Polski na wschó, a
odebranie nam Pomorza i Sląska — to
spełniłby rolę pożyteczną. Gdyby przy-
tem pan Dmowski, który tak przecież
dobrze zna arkana polityki europejskiej,
a szczególnie rozumie cele i metody
dyplomacji francuskiej, wskazał, że te-
go rodzaju pomysły godzą wprost w
bezpieczeństwo państw aljanckich, dla-
tego przeż odpowiedzialiych ludzi nie
mogą być brane poważnie i zaliczyć je
trzeba do rzędu plytkich „pacyfistycz-
nych" intryżek — to zrobiliby posunię-
cie pożyteczne".

Pocóż tak długo? Poprostu,
gdyby p. Roman Dmowski miał
tyle rozumu co p. Piasecki, mógł-
by zrobić coś pożytecznego. Oto
właściwe znaczenie tego długie-
go wywodu. š 2

A trzeba dodač, že p. Piasecki,
odpowiadając tu nietylko Dmow-
skiemu, ale także p. Bolesławowi
Koskowskiemu z „Kurj. Warsz.“,
daje tytuł „Beki p. B. K.*, czyli
poziom jest utrzymany od po-
czątku do końca.

A w „Slowie“
(nr. 89) p. pos.
B. B. mówi:
"-,=Jak my patrjoci polscy mamy

nazwać bezprzykładne wystąpienia p.
Dmowskiego? Nie nazwę ich zdradą sta-
nu.. Takiej zdrady stanu p. Dmowski
nie popełnia, bo jego artykuły, tak na-
pisane, ża wywołały owe komentarze

(nr.
poseł

wileńskiem
Mackiewicz z

 

pracy sowieckiej, które przytoczyliśmy
nie są oparte na żadnych faktach, bo
naprawdę w danej chwili ani Anglja ani
Francja, a tembardziej i po sto razy
Polska o żadnej antysowieckiej kam-
panji nie myśk. Więc jak to nazwać?
Gadulstwem? Złośliwą dziecinadą? Mniej-
sza o to..."

I znowu trzeba dodać, że p.
Mackiewicz, nawiązując do tego,
iż Dmowski otrzymał nagrodę
pisarską Poznania, daje tytuł „Po
Poznaniu nagroda literacka mia-
sta Moskwy", czyli poziom jest
bez skazy od początku do końca.

Wreszcie w „Dzienniku Poz-
nańskim"* (nr. 85) niezrównany
p. Alfred (znański, dziennikarz z
ramienia pp. Szułdrzyńskich, Cżar-
neckich i t. d., stojących na czele
tego pisma, pisze tak:

„—Dziwna zaiste psychologja, któ-
ra każe kochać Rosję, bez względu,
czy jest ona carską, Kiereńskiego, czy
bolszewicką... Stanięcie frontem obozu
„narodowego* z jego wodzem ducho-
wym na czele przeciwko Zachodowi, a
nawef przeciwko Stolicy Apostolskiej
w obronie czerwonych carów moskiew-
skich.. Gdyby nawet były takie zamy-
sły, to niktby się chyba p. Dmowskie-
mu, mieszkającemu w Chludowie pod
Poznaniem i nie odgrywającemu obec-
nie w polityce światowej żadnej czynnej
roli, z nich nie zwierzal..“.

Jednem słowem, Dmowski nie
ma nic do powiedzenia w spra-
wach polityki międzynarodowej,
co jest równie jasne, jak to, że
bardzo wiele ma do powiedzenia
p. Alfred Uznański, który bywa u
p. Szułdrzyńskiego w Bolechowie
pod Poznaniem.

A raz jeszcze trzeba dodać,
że p. Uznański daje swej napaści
na Dmowskiego tytuł „W obronie
Czerwonych Carów*, czyli i tu
poziom jest od początku do koń-
ca na wysokości dzisiejszych t.
zw. zachowawców z B. B. z pod
znaku ks. Janusza Radziwiłła, ks.
Eustachego Sapiehy, p. Tadeusza
Szułdrzyńskiego, p. Józefa Wie-
lowieyskiego i t. d.

 

 LITWY
Litewska socjalna demokracja za nawią-

zaniem stosunków z Polską.
„Socjaldemokratas” (Nr 16) pi-

sze m. in. w artykule poświęco-
nym zagadnieniom gospodarki
krajowej:

„Rząd litewski z racji Wilna
izolował się od Polski. Taizolacja
wpływa również na stosunki Lit-
wy z in. państwami, np. Łotwą,
Estonją. Gdyby istniały normalne
stosunki gospodarcze z Polską,
wzrósłby tranzyt przez Litwę, by-
łoby więcej pracy i wpływów.
Rozwinąłby się większy handel, co
przysporzyłoby zysków. zarówno
Litwie,jak i Polsce. Politycy  li-
tewscy powiadają, iż mimo
wszystko płynący stąd zysk nie
byłby tak duży, aby opłacało
się zmniejszać odporność społe-
czeństwa względem idei wileń-
skiej. W tej sprawie możnaby
jeszcze się spierać, czy z nawią-
zaniem stosunków z Polską, np.

Likwidacja ruchu
KOWNO, 24. 4. (Pat). Likwi-

dacja ruchu komunistycznego
objęła całą Litwę. Policja poli-
tyczna aresztowała w Kłajpedzie
15 osób, w Wiłkomierzu—6 osób.

wzmocniłaby się lub też osłabła
litewskość mieszkańców  Wileń-
szczyzny, i czy z tej racji zaginę-
łaby sama idea wileńska. Nato-
miast jasnem jest, że pod wzglę-
dem materjalnym szkodzimy so-
bie nie tylko w stosunku do Pol-
ski, lecz również i do in. państw,
z wyjątkiem chyba tylko ZSSR.
Kwestję tę, wobec oznak depresji
najważniejszej dziedziny gospo-
darki krajowej, powinni zacząć
poruszać politycy i ekonomiści
litewscy. Przedewszystkiem wy-
rażny kierunek powinna temu na-
dać partja socjaldemokratyczna.
Należy społeczeństwo poruszyć.
Gdyby ze strony społeczeństwa
była aprobata, wówczas prof.
Woldemaras zaszedłby dalej w
sprawie zawiążania stosunków z
Polską.

komunistycznego.
W ręce władz wpadł bogaty ma-
terjat obciążający oraz plany roz-
ruchów na dzień pierwszego
maja.

AE

Fałszywy rewizor na-stacji
kolejowej w Kownie.

W drugim dniu świąt zdarzył
się w Kownie zgoła niezwykły wy-
padek. O godz 12-ej po pol. zja-
wil się na dworcu kolejowym pe-
wien młodzieniec, który podając
się za głównego rewizora Kon-
troli Państwowej, oświadczył za-
wiadowcy stacji kolejowej, iż przy-
był celem dokonania rewizji. Rze-
komy rewizor zażądał przytem
okazania mu ksiąg i przydzielenia
do jego osoby 2-ch policjantów,
celem pomocy przy rewizji. Żą-
danie to zostało wykonane. Na-
stępnie zawiadowca stacji opro-
wadził rzekomego rewizora po

' znał ze stanem kasy

wszystkich zabudowaniach stacyj-
nych, pokazał mu księgi, zapo-

i przystąpił
do lustracji znajdujących się na
stacji wagonów i lokomótyw. W
tem jednak jednemu z policjan-
tów, postępowanie rewizora wy-
dało się podejrzanem i to pobu-
dziło go do zażądania od niego
upowainienia na dokonanie re-
wizji. Gdy rzekomy rewizor nie
mógł okazać żadnego zaświadcze-
nia, został niezwłocznie areszto-
wany. Jak się okazuje, jest on
zwykłym robotnikiem warsztatów
kolejowych, zowie się Kazimierz
Wizgirdas. Rewizji dokonał, aby
się zabawić kosztem urzędników.
Żart omal mu się nie udał.

—— — 

Konfiskaty.
W dniu 23 b. m. skonfiskowa-

ny został numer 114-a „Gazety
"Warszawskiej" za artykuł pod tyt.:
„Krwawe zajścia w Zawierciu"
przedrukowany z  sanacyjnego
„Illustrowanego Kurjera Codzien-
nego“.

W dniu 24 b. m. sąd okręgo-
wy w Warszawie uchylił zajęcie
czatopisma „Robotnik* z dnia 24
b. m., dokonane z powodu arty-
kułu p. t. „Sprawa honorowa p.
Cara i list towarzysza Lieberma-
na*,
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Pod znakiem złudzeń.
Nie tak to dawno p. Bartel

starał się, na podstawie swych

sławetnych „wykresów*, wmówić

w nas, że żyjemy w jakiejś „uro-

jonej rzeczywistości", że — „rze-

czywistą rzeczywistością" jest je-

dynie rzeczywistość sanacyjna,

jest owa „radość twórcza" i „ra-

dość życia”. Wywodów p. Bartla

w teatrze na Pohulance słuchało

bardzo wybrane grono, oklasku-

jąc mówcę gorąco. Nie dużo wo-

dy upłynęło w Wiśle i w Wilji, a

nikt już z mówców sanacyjnych

nie waży się wspominać o „twór-

czej radości*, słowo to ulotniło

się ze szpait prasy prorządowej—

zamiast tego zaś „rzeczywista

rzeczywistość" szczerzy swe zęby

w różnych krwawych demonstra-

cjach, jak ostatnio w Zawierciu,
wynikłych na tle nędzy i bezro-

bocia.

Znamiennem dla chwili obec-

nej jest to, co w numerze Świą-

tecznym  sanacyjnego  „Czasu“

pisze znany bankowiec, p. Anto-

ni Wieniawski. Stwierdza on, iż

całe nasze życie gospodarcze w
latach ostatnich rozwijało się pod

znakiem... złudzeń. Głoszono

wszędzie, że kraj wszedł w okres

trwałego rozkwitu — były to nie-

stety — złudzenia.

Zaiste: żałosne „Alleluja“ or-

ganu sanacyjnego!

Nie tylko w dziedzinie gospo-

darczej żyła sanacja „pod zna-

kiem złudzeń* — to samo, w
jeszcze większej mierze dotyczy

dziedziny politycznej. Bielmo ziu-

dzeń, wiary w popularność jed-

nostki, dotychczas pokrywa wzrok
sanatorów — podobnie klika ota-

czająca niegdyś tron Mikołaja Il,

wierzyła w szczerość różnych
„wiernopoddańczych* adresów do
„ubóstwianego monarchy* („obo-

žajemyj monarch“).

Takie bielmo polityczne tem
się jednak różni od zwykłego, że

wcześniej lub później samo spa-

da z oczu, a wtedy „rzeczywista

rzeczywistość” zgoła odmiennie
przedstawia się od „urojonej“.

Są pewne oznaki, że bielmo

złudzeń istotnie poczyna spadać

z oczu sanatorów.
Miesiąc zaledwo

czasu, gdy p. Sławek, objąwszy
stanowisko premjera,  zapowie-

dział rychłe rozwiązanie sejmu.
Zapowiedź ta miała być podobno
straszakiem dla stronnictw opozy-

cyjnych—wywolala jednak wręcz

przeciwny skutek: zarówno pra-

wica, jak lewica opozycyjna przy-

klasnęły tej zapowiedzi, domaga-
jąc się możliwie prędkiego jej
wykonania.

To wywołało pewną konster-

nację w obozie sanacyjnym: czyż-

by nastroje w kraju istotnie ule-

gły tak radykalnej zmianie, że

rokują klęskę sanatorom, a zwy-

upłynął od

„cięstwo opozycji?

I oto jak gołębicę z arki No-

ego wysłano w „podróż inspek-

cyjną” p. Switalskiego. W tych
dniach powrócił on do Warsza-

wy, zamiast jednak gałązki oliw-

Ofiary własnego systemu.

Krakowski „sanacyjny”* „Czas“
poświęcił wstępny artykuł świą-
tecznego numeru „domatorstwu".
W uwagach tych załamuje ręce
nad szerzącą się „apolitycznošcią“
i biernością społeczeństwa, która
według niego datuje od r. 1926.

„Żyjemy w tej chwili — pisze —
pod znakiem spatji politycznej. Ogół
społeczeństwa, a w każdym razie
ogromna jego większość, przestał się
problemami politycznemi interesować
i jest wybitnie do polityki zniechęcony.
Ustały debaty polityczne toczone w bro-
szurach | książkach nad zasadniczemi
problemami dnia — takich książek pu-
blicznošė dzisiaj nie szuka, toteż wy-
dawca je odrzuca. Ale co najwažniej-
sza, odwróciło się od polityki zaintere-
sowanie klas wykształconych. Coraz
częstszym jest dzisiaj typ inteligentne-
go człowieka, który z zasady o poli-
tyce nie rozmawia, a z šwojej „apoli-
tycznošci“ czyni sobie nawet powód do
chluby. Ma dla polityki rodzaj pogardy,
jako dla gałęzi życia suchej, do niczego
nie służącej. Do żadnego stronnictwa
nie należy i uważa to za swą wyższość.
Pracuje jako nauczyciel, urzędnik, rol-
nik, przemysłowiec, kupiec, lekarz,
adwokat — i uważa, że na tej pracy
kończą się jego obowiązki wobec kraju.
Jeśli nawet poprzednio brał udział w
jakiejś organizacji partyjnej, to obecnie
zerwał z nią tączność. W żadnej może
warstwie społecznej zobojętnienie do
polityki nie występuje tak silnie, jak w
w warstwach wykształconych; ale i w
innych jest ono zjawiskiem widocz-
nem*.

Wszystko to jest bardzo słusz-
ne, ale nie nowe. O niebezpie-
czeństwie haseł „apolitycznych'*,
czy „bezpartyjnych* pisaliśmy od
r. 1926, gdy zaczęto je wysuwać
jako dogmaty ze strony kierow-
ników systemu majowego. | już
wówczas zwrac. liśmy uwagę, że
celowe zakazywanie obywatelom
zajmowania się polityką, a ogra-
niczenie jego zainteresowań do
własnego podwórka, gotowe do-
prowadzić do powrotu smutnych
czasów saskich, na które powo-
łuje się dziś „Czas“, pisząc o do-
matorstwie ówczesnej szlachty,
która „z ubolewaniem* patrzyła
zdaleka, jak'niszczeje kraj pod
rządami kliki, ale nie przeciwsta-
wiała się tym zgubnym objawom
z wygody i z apolityczności.

lima rzecz, że „Czas“ zauwa-
żył „bierność społeczeństwa do-
piero wówczas, gdy dotknęła ona
obóz rządowy. Bo inne ugrupo-
wania polityczne mogą raczej
zauważyć przebudzenie się in-
stynktów społecznych i zaintere-
sowań sprawami państwowemi.
Obóz pomajowy pada natomiast
dziś ofiarą własnego systemu.
Jest to najsurowsza kara, jaka
mogła na niego spaść.

Sygnał ostrzegawczy.
Niejednokrotnie ostatniemi cza-

sy zdarzyły się w różnych miej-
scowościach demonstracje robot-
nicze. Największa z nich może

Zprasy.
odbyła się w Zawierciu, gdzie
doszło do czynnego starcia tłu-
mów robotniczych z policją. W
rezultacie na polu walki zostały
trzy trupy. O fakcie tym zamieś-
ciliśmy wzmiankę telegraficzną
przed paru dniami.

„Gazeta Warszawska” głębiej
ujmuje te niepokojące wypadki,
które są prawdziwie „sygnałem
ostrzegawczym” dla tych, którzy
dzierżą ster państwa.

„Kryzys gospodarczy wytwarza w
ośrodkach miejskich bardzo niebaz-
pieczne podłoże dła akcji, wymierzo-
nej w spokój i bezpieczeństwo we-
wnętrzne. Kryzys ten — niestety —
nie słabnie, a potęguje się i niema żad-
nej pewności, że stoimy już u jego
kresu.

Brak u rządów pomajowych szer-
szego planu gospodarczego, nieumie-
jętność przewidywania i błędy osta-
tnich paru lat nadają naszemu kryzy-
sowi ekonomicznemu ostrzejsze cechyi
W tych warunkach bezrobocie przy-
brało wyjątkowo rozległe rozmiary, od-
dając masy robotnicze na żer agitacji
wywrotowej i ułatwiając wyładowywanie
się sił antypaństwowych.

W atmosferze życia polskiego osfa-
tnich lat unoszą się miazmaty bezkar-
nego deptania prawa, bakcyle nieuka-
ranych przestępstw i zbrodni. Kult
brutalnej siły święci swoje tryumfy. A
z tego kultu i z tej zatrutej atmosfery
czerpią podniety psychiczne do dzia-
łania te siły, którym Polska zwarta we-
wnętrznie i gospodarna stoi na drodze
ich zamierzeń przewrotowych. Jeśli w
naturze nic nie ginie, to i w życiu zbio-
rowem nie przechodzi bez śladu naru-
szanie podstaw prawnych. Zapada ono
w świadomość różnych kół społeczeń-
stwa i w pewnych chwilach daje o so-
bie znać w postaci gwałtownych, fi-
zycznych wystąpień najciemniejszych
lub zrozpaczonych mas przeciwko po-
rządkowi prawnemu.

Rozprzężeniu i osłabieniu siły go-
spodarczej kraju, podważeniu poczucia
prawnego mas towarzyszą u nas wy-
siłki w kierunku rozbicia i zniszczenia
zdrowych, twórczych i państwowych
sił narodowych, stanowiących 0 osta-
tecznej instancji i w momencie decy-
dującym niezawodną ostoję bytu pań-
stwowego. Ta szalona polityka, oparta
o kult siły fizycznej, prowadzi w prostej
linji do sytuacji, z których jedynie naj-
wyższy wysiłek zorganizowanych sił na-
rodowych jest w stanie wyprowadzić
Rzplitą na równe drogi*.

0 mundur.
Przed paru tygodniami wy-

chodzący w Warszawie dziennik
„Polska Zbrojna", zastanawiając
się nad powodem częstego prze-
bierania się oficerów poza służbą
w strój cywilny, tłumaczył ten
objaw demokratyzacją korpusu
oficerskiego. Zdaniem „Polski
Zbrojnej" oficer polski, na wzór
oficera francuskiego, czy angiel-
skiego, przestaje uważać zawód
swój, jako rodzaj kasty, a czując
się częścią składową swojego
społeczeństwa, chętnie przywdzie-
wa ubiór cywilny, aby niczem się
nie wyróżniać od większości oto-
czenia.

Inaczej objaśnia ten objaw
unikania munduru list otwarty,
zamieszczony w „Kurjerze Pozn.”
 

 

nej musiał przywieść bardzo nie

wesołe wieści, gdyż po jego re-

lacjach zrzedły miny sanatorów i

zapał do nowych wyborów zgasł
całkowicie.

Nas, którzy patrzymy codzien-
nie na „rzeczywistą rzeczywistość,

to nie dziwi — dziwi nas jedynie,

jak panowie sanatorzy tak długo

żyć mogli „pod znakiem złudze-

nia Bo że taki prof. Szymański,

który do niedawna dzielił swe

życie pomiędzy kliniką wileńską

a Buenos Aires, poświęcając się

badaniom dna oka mógł rzucić

frazes o „radości życia" jest rze-
czą zrozumiałą. Zresztą po ostat-

nich doświadczeniach podczas

tworzenia rządu podobno i prof.

Szymańskiego opuścił jego nie-
zrównany optymizm.

Że jednak politycy zawodowi,

jak p. Świtalski, były premier,

dopiero po „podróży inspekcyj-

nej” przekonywuje się o istotnym

stanie umysłów—jest jedynie do-

wodem, jak bardzo oderwani są

ci panowie od społeczeństwa,

któremu pragną przewodniczyć,

jak zasklepieni w urojonej rze-

czywistoś: i, która, nie dziś, to ju-

tro, pryśnie jak mgła — a wtedy,

po niewczasie, wypadnie przy-

znać, że ostatnie cztery lata żyl

„pod znakiem złudzenia*.

Nie byłoby to jeszcze najgor-

sze, gdyby nie to, że za te złu-

dzenia płacić musi cały naród.

.

a pochodzący z kół wojskowych.
Autor—czy tež autorowie listu—
zaznaczają:

Masowe przebieranie się oficerów
w strój cywilny spowodowane jest nie
ewolucją poglądów korpusu oficerskie-
go lecz stosunkiem społeczeństwa do
munduru. Doniedawna jeszcze mundur
w całem społeczeństwie cieszył się jak-
najżywsżą sympatją.

Jedną z przyczyn tych sym-
patji była podonczas zupełna apo-
lityczność wojskowych.

Wojskowe
maju 1926 roku, usiłowały pchnąć kor-
pus oficerski na rozdroża polityczne.
Niektórzy oficerowie zaczęli manifesto-
wać, głośno wypowiadać swoje poglądy,
brać czynny udział w zatargach rządu
z parlamentem. W konsekwencji społe-
czeństwo zachowuje się z coraz więk-
szą rezerwą i z <oraz większym kry=
tycyzmem Nie dlatego, by w  społe-
cżeństwie zapanowała obojętność na
sprawy naszego wojska, lub też, by za-
pomniało ono ile zawdzięcza swojej
armji, Oziębienie w stosunku do mun-
duru oficersklego w społeczeństwie, wy-
wołała grupa obecnie rządząca, która
usiłuje całą armję wprząc do rydwanu
swoich działań politycznych. Grupa ta
wszelkiemi sposobami stara się wpoić

sfery kierownicze, po

przekonanie w społeczeństwo, że onl
i armja — to jedno. Jednak myśląca
część społeczeństwa powinna wiedzieć,
że jądro armji w dalszym ciągu pozo-
staje zdrowe. Że sztucznie naklejana
etykieta „sanacji* na cały korpus ofi-
cerski pozostaje tylko etykietą. Eras
nadal jest „wielką niemową“. Nieobli-
czalne wybryki kilkunastu, czy kilku-
dziesięciu nawet jednostek, w postaci
demonstracji na placu Saskim przed
pomnikiem Poniatowsziego, czy w Sej-
mie, są potępiane w głębi duszy przez
wszystkich zdrowo myślących  woj-
skowych.

Olbrzymia większość oficerów pra-
cuje w milczeniu, w poczuciu odpowie
dzialności za losy armji i kraju, z po-
stanowieniem wytrwania i spełnienia
swego zaszczylnego obowiązku ponad
wszystko i pomimo wszystko.

„Sanacja“ przeminie, jak sen kosz-
marny, a z nią zniknie z powierzchni
zlemi polskiej hałaśliwa i arogancka
grupa umundurowanych polityków, któ-
rych dzieła są zaprzeczeniem najprymi-
tywniejszych pojęć 0 zasadach życia
żołnierskiego.

Doświadczany i wstrząsany w swych
poż E po wypadkach majowych
orpus oficerski, pozostaje w większo-

ści swej nadal zdrowy i świadomy swe-
go przeznaczenia—służenia tylko i wy-
łącznie narodowi.

 

Niemiecka ustawa ceina godzi w gospo-
darcze porozumienie narodów.

Ostatnie posunięcie rządu Rze-
szy w kierunku podwyższenia sta-
wek celnych odbiło się szerokiem
echem w prasie zachodnio-angiel-
skiej. Z pośród licznych głosów
krytycznych cytujemy tu dwa,
pochodzące ze strony poważnych
i poczytnych dzienników.

Paryski „Journal des Debats“,
omawiając niekorzystny wpływ
podwyższenia stawek na stosunki
polsko-niemieckie, pisze w zakoń-
czeniu:

„Podwyższenie ceł na pro-
dukty rolnicze przychodzi w tym
momencie, gdy konferencja dla
rozejmu celnego, wprowadzić mia-
ła w życie swoje prace. W chwili
jej zamknięcia szereg państw
uzależnił swoje definitywne przy-
stąpienie do umów genewskich
od niepodwyższenia przez kontra-
hentów stawek celnych. Tymcza-
sem Niemcy właśnie podwyższają
je, przypuszczalnie mogą to zro-
bić inne państwa. Cóż się wów-
czas stanie z projektem rozejmu
celnego? Co się stanie z projek-
tem pacyfikacji Europy przez za-
wieranie umów gospodarczych?

Przykład niemiecki dowodzi, że
rządy wkraczają same na drogę
podnoszenia barjer celnych a nie
obalenia ich*.

„Journal de Geneve” jest rów-
nież zdania, że zarządzenie p.
Schielego zagraźa nietylko trak-
tatowi polsko-niemieckiemu ale
także wynikom konferencji dla
rozejmu celnego:

„Konwencja nie jest wpraw-
dzie obecnie obowiązującą. Ale
wprowadzenie nowych taryf cel-
nych stawia pod znakiem zapy-
tania wyniki konferencji listopa-
dowej, a tem samem całą spra-
wę rozejmu celnego, gdyż kon-
ferencja listopadowa ma za za-
danie jedynie wprowadzić w ży-
cie konwencję opartą na. zasa-
dach warunków istniejących w
dniu 1.4 br.”.

„Nowa taryfa celna Niemiec-
ka zagraża nietylko polsko-nie-
mieckiemu traktatowi handlowe-
mu, ale również całemu dziełu
kooperacji gospodarczej narodów,
która wziąć miała początek z
konferencji genewskiej”.

 

 

 

 

Krwawe zaburzenia komunistyczne
w Lipsku.

W niedzielę wielkanocną w
Lipsku w  Saksonji doszło do
burżliwych i krwawych demon-
stracji komunistycznych. W cza-
sie demonstracji na placu Augu-
sta w związku z dniem młodzie-
ży komunistycznej, doszło do
starcia z policją w czasie które-
go, z pośród policji, zabici zostali
kapitan i starszy wachmistrz, je-
den z funkcjonarjuszy ciężko a
trzej lekko ranni. Po stronie de-
monstrantów jeden został strza-
łem zabity, a najmniej 4jest
rannych.

Przebieg zajść był następują-
cy: Pochód komunistyczny liczył
około 15 tysięcy uczestników.
W pochodzie niesiono sztandary,
plakaty i transparenty. W kilku
wypadkach policja odebrała pla-
katy z wyzywającemi napisami.
Do demonstratorów na placu
Fugusta przyłączyło się mnóstwo
przygodnych widzów. O ile w
czasie pochodu na placu pano-
wał znośny porządek o tyle, w
czasie demonstracji na samym
placu, doszło do poważnych za-
burzeń. Demonstranci próbowali
auto przejeżdżające przez plac
zatrzymać i przewrócić. Gdy po-
licjantom udało się utorować

drogę automobilowi zostali oni
napadnięci przez demonstrantów i
pobici drzewcami sztandarów. Poli-
cja próbowała odeprzeć napad bro-
nią białą i gumowemi pałkami. Pod-
czas odpierania napadu kapitan
policji Galle tak ciężko został
uderzeniami pobity i pchnięciami
noży raniony, że wkrótce zmarł.

Starszy wachmistrz Kaste zmarł
w kilka godzin po doznanych
obrażeniach cielesnych. Inny
funkcjonarjusz policji walczy ze
śmiercią a trzej inni są ranni.

Jeden z demonstrantów otrzy-
mał śmiertelny strzał. Na-wisko
jego nie zostało stwierdzone. Po-
zatem 4.demonstrantów jest ran-
nych i jednego z nich przenie-
siono do szpitala.

Prezydjum policji, ze względu
na te wydarzenia, odwołało wy-
znaczone na poniedziałek zebrą-
nia na płacach i ulicach.

Młodzież komunistyczna przy-
gotowywała się już w wielki pią-
tek do przeszkadzania nabożeń-
stwom.

Na bramach kościołów rozle-
piono plakaty antyreligijne i przed
kościołami urządzona kocią mu-
zykę. Naogół policja wybryki te
dość spokojnie tolerowała.

Tylko przed kościołem św.
Piotra zatrzymano kilku demon-
strantów. W Wielką Sobotę usiło-
wali komuniści, którzy w liczbie
około 15 tysięcy zgromadzili się
w Lipsku, opanować ulice, urzą-
dzając demonstracyjne pochody
z czerwonemi sztandarami i mu-
zyką.

Lipska prasa burżuazyjna uskar-
ża się na słabe i bierne zachowa-
nie się policji. Wskutek krwa-
wych wydarzeń w Lipsku, wśród
ludności zapanowało wielkie wzbu-
rzenie. Poniedziałek świąteczny
mimo to minął spokojnie. Pocho-
dy i zebrania były zakazane.
Przed głównym dworcem miał
się odbyć t. zw. apel komuni-
styczny. Policja rozproszyła jed-
nak demonstrantów.

Na przedmieściach wydarzyły
się tylko drobne zajścia.

* *

Jak widać, bakcyl komuni-
styczny, który przez Niemców w
swoim czasie wszczepiony został
Rosji, potrafił nawet z zaplombo-
wanych wagonów przeniknąć na
zewnątrz i zatruć organizm nie-
miecki. Kto sieje wiatr, zbiera
burzę.

Poglądowa lekcja

komunizmu.
W małej mieścinie finlandzkiej

żyje bogaty właściciel fabryki,
człowiek dobry i wyrozumiały,
który umiał obchodzić się z ludź-
mi. W domu swoim zatrudniał
stróża, który miał w głowie prze-
wrócone skutkiem zbytniego za-
głębiania się w teorje Lenina.
Ale ponieważ fabrykant był wy-
rozumiały, nie zwalniał go z tego
powodu ze służby, przeciwnie
wdawał się z nim niekiedy w po-
gawędki na tematy społecznei
próbował przekonać go, jak prze-
wrotnym jest komunizm.

Zdarzyło się kiedyś, że stróż
zaczepił wracającego chlebodaw-
cę i spytał, kiedy podzieli swoje
mienie między ludność miasta,
gdyż jako prawy katolik musi
znać przypowieść o bogaczu i
uszku iglanem.

Fabrykant wyjął swój portfel
z as i, szukając w nim, mó-
wił:
— Dobrze. Służyłeś u mnie

wiernie od wielu lat, a ponieważ
służbe  wypełniałeś sumiennie,
wypłacę -ci już dzisiaj przynależną
ci cząstkę, abyś już jutro nie po-
trzebował przychodzić do pracy.
W mieście mamy sześćdziesiąt
tysięcy ludzi, aja posiadam sześc
miljonów marek. Twój udzia! wy-
z zatem sto marek. Oto masz
je

| fabrykant podał zdumionemu
stróżowi setkę marek finlandz-
kich.

| wtedy dopiero stróż zrozu-
miał, że z tym podziałem „ma-
jatku burżujów* w rzeczywistości
jednak sprawa nie tak różowa i
rajska.

probre wiadamośii
Ślub Eddy Mussolini.
RZYM, 24.4. (Pat). W kościele

parafjalnym św. Józefa odbył się
dziś rano w sposób niezwykle
uroczysty ślub panny Eddy Musso-
lini, córki premjera italskiego z
hr. Galezzo Ciamo. Przy cere-
monji ślubnej byli obecni, oprócz
rodziców nowożeńców. i ich ro-
dziny, członkowie rządu, korpus
dyplomatyczny, wielka liczba do-
stojników państwowych i najwyż-
si członkowie partji faszystowskiej
oraz liczne grono gości z pośród
miejscowych kół towarzyskich.

NA KAPITOLU.
Resztki świątyni Jowisza na-

zywano wtedy „ruinami wielkiej
świątyni", jak widzimy, nawet
imię bóstwa poszło w niepamięć,
które tu panowało przez tyle wie-
ków! Nędzne mury, sklecone z
gruzów, fragmentów kolumn i
fryzów, otaczały wzgórze kapito-
lińskie. Główną drogą, prowadzą-
cą na Kapitol, był jeszcze ciągle,
jak za najlepszych czasów, „Cli-
vis Capitolinus". Na ruinach świą-
tyni Junony wznosił się kościół
„Sta Maria in Capitolis“, który
naležai do zakonu Benedykty-
nów. Dookoła tego kościoła wy-
chylały się tu i ówdzie ruiny sta-
rożytnych świątyń do których
przylgnęly rozmaite legendy, by
stąd dawne opowiadać czasy...

Jedna z tych legend głosiła,
że za dawnych, bardzo dawnych
czasów, stał tutaj pałac Oktawja-
na, do którego pewnego razu
przyszli senatorowie, olśnieni jego
pięknością i szczęśliwemi rząda-
mi i oświadczyli mu, że chcą się
do niego modlić, ponieważ bó-
stwo w nim mieszka. Zakłopota-
ny cesarz — głosiła legenda —
prosił o kilka dni zwłoki, by za-
sięgnąć rady wyroczni. I oto Sy-
billa z Tyburu odpowiedziała na
zapytanie:
„Znaki na niebie i ziemi zwiastują, že

czasy nadchodzą.
Sądu Bożego. Wnet król wiekuisty na

ziemi skrawionej,
_Syn Człowieczy się zjawi, by sądy od-

bywać nad światem”.

A gdy wymawiała te słowa,
nagle rozwarło się niebo i w jas-
nym blasku ukazała się Okta-
w janowi Dziewica z Dzieciną Bożą

na ręku, unosząca się ponad
ołtarzem niebieckim (ara coeli) i
dał się słyszeć głos z wysokości:
„Oto jest Dziewica, która pocznie
Zbawiciela świata”. W pełnej po-
korze cesarz rzucił się na kolana
i zaraz wydał zakaz oddawania
mu czci boskiej, ponieważ jest
takim samym człowiekiem śmier-
telnym, jak wszyscy inni, a na
Kapitolu wzniósł ołtarz z napisem:
„To jest ołtarz Syna Bożego". I
bracia zakonni, dla potwierdzenia
legendy, pokazywali już wówczas
zapewne kolumnę, która jeszcze
dzisiaj znajduje się w lewym rzę-
dzie głównej nawy kościoła in
Fracoeli z napisem „a cubiculo
augustorum“ (z komnały cesar-
skiej). A gdy zaciekawiony piel-
grzym dalej wypytawał o cuda
ubiegłych wieków, to mu odpo-
wiadano niewątpliwie to samo,
co sto lat później nieznany autor
napisał w swej książce p. t. Mi-
rabilia Urbis Romae: „Nazwa Ka-
pitolu pochodzi stąd, że tu znaj-
dowała się stolica (caput) całego
świata, że konsulowie i senatoro-
wie tu mieszkali, którzy miastem
i światem rządzili. Za dawnych
czasów wzgórze otoczone było
wysokiemi murami,  mającemi
ozdoby ze szkła i złota i rozma-
itych dzieł sztuki. Wewnątrz tego
zamku warownego znajdował się
pałac ze złota i drogich kamieni,
który przedstawiał wartóść jednej
trzeciej całego świata. Było tam
tyle posągów, ile prowincyj na
świecie a każdy miał dzwonek
na szyi, czarodziejską obdarzony
mocą. llekroć która prowincja
podniosła bunt przeciw wieczne-
mu miastu, zaraz na Kapitolu

odwracał się jej posąg i rozlegał
się dźwięk dzwonka, a wróżbici
kapitolińscy donosili o tem se-
natowi“.

Takie to dziwy opowiadano o
starym zamku. W najbliższych
wiekach głucho o nim zupełnie;
o upadku świadczy tylko nazwa
„koziej góry (monte caprino), któ-
rą jakbydla ironji nosiło miejsce,
kryjące w sobie szczątki świątyni
"wielkiego Jowisza.

Ale wielka tradycja zapewniła
Kapitolowi nowe znaczenie, gdy
w połowie 12 wieku odżyło prag-
nienie dawnych swobód obywa-
telskich, a zebrani tu mieszkańcy
wiecznego miasta, jak za daw-
nych czasów, wybrali sobie zno-
wu senat i konsulów. Na ruinach
starożytnego archiwum państwo-
wego, tworzącego obramowanie
Kapitolu od strony wschodniej,
które przez kilka wieków stało
opuszczone, wzniesiono pałac se-
natorski. Zwolna zaczął Kapitol
wracać do znaczenia...
W 13 wieku całe życie Rzy-

mu tu się skupiło, tu odbywały
się zgromadzenia ludu, tu załatwia-
no interesy handlowe i odbywano
sądy, słowem Kapitol zaczął od-
grywać taką samą rolę, jaką w
starożytności odgrywało forum.
W roku 1299 okazała się potrze-
ba rozszerzenia pałacu senatot-
skiego. Dokonano tego w ten
sposób, że z frontu dobudowano
dwupiętrową halę, do której pro-
wadziły schody o 10 stopniach,
ozdobione grupą marmurową,
przedstawiającą lwa rozszarpują-
cego konia. Ta grupa, którą wiel-
ki Michał Aniół miał cenić wy-
soko dla jej dużej wartości ar-

tystycznej, znajduje się dzisiaj
w ogrodzie pałacu konserwato-
rów, obok muzeum Mussoliniego.
Miała ona dla Rzymian średnio-
wiecza symboliczne znaczenie;
była dla nich symbolem karcącej
sprawiedliwości, która winowajcę
bezlitóśnie porywa i niszczy. Istniał
w Rzymie zwyczaj, że przed tą
rzeźbą odczytywano wyroki na
śmierć zasądzonym. Warto za-
znaczyć, że wogóle lew miał
wówczas specjalne znaczenie, był
wyrazem potęgi, ponieważ „jak
lew jest ze wszystkich zwierząt
najszlachetniejszym, tak Rzym z
pośród wszystkich miast jest naj-
pierwszym”. Z tego też powodu,
jak dzisiaj wilki, żywiono żywego
lwa w klatce na Kapitolu. Nie-
zmiernie ciekawym jest list z 8
kwietnia 1363 roku, w którym
magistrat rzymski zwraca się do
magistratu Florencji z prośbą o
przysłanie jednego, lub pary lwów,
by prastarym zwyczajem były
żywione na Kapitolu. Dopiero w
początkach 15 wieku położono,
jak się zdaje, kres temu zwycza-
jowi, gdy jeden lew wydostał się
z klatki i rozszarpał chłopca.
Według wszelkich formalności
prawa skazano lwa za morder-
stwo na karę śmierci i wyrok wy-
konano...

Dzisiejszy plac na Kapitolu,
zaprojektowany przez „Michała
Fnioła, zajmuje dokładnie to sa-
mo miejsce pomiędzy dwoma
szczytami, które w starożytności
nosiło nazwę asylum. Budowę
rozpoczęto prawdopodobnie nie-
długo po roku 1538, ale ją ukoń-
czono dopiero w 17 wieku, z roz-
maitemi zmianami w szczegółach

 

dokonanych przez kilku architek-
tów. SŚrodek placu, otoczonego
wspaniałą balustradą ze staroży-
temi posągami Dioskurów, cesa-
rza Konstantyna W. i jego syna,
muzeami i pałacem senatorskim,
zajęła spiżowa statua cesarza
Marka Aurelego na koniu, która
przedtem zdobiła plac przed ba-
zyliką św. Jana Lateraneńskiego.
Sprowadzono ją na Kapitol w
roku 1538 za poradą Michała
Anioła. Nie wiadomo, gdzie się
pierwotnie znajdowała; być może,
że zdobiła wejście do ogrodów
Marka Aurelego na wzgórzu,
zwanem „Coelius“, podobnie jak
kolos Nerona zdobił niegdyś we-
stybuł jego „złotego pałacu”.
Dziwnem się wydaje, że ten po-
sąg przez długi szereg wieków
przetrwał nienaruszony aż do
naszych czasów pomimo tylu
burz, które przewaliły się ponad
więcznem miastem i obaliły setki
innych posągow, przedstawiają-
cych niejednokrotnie o wiele
większą wartość artystyczną. Za-
wdzięczamy to niewątpliwie wie-
rze ludowej, która widziała w nim
posąg Konstantyna, pierwszego
chrześcijanina na tronie cezarów.

Mickiewicz, jak wiadomo, dał
nam piękny opis posągu tego fi-
lozofa na tronie, który:
„Piękne, szlachetne, łagodne ma czoło,
Na czole błyszczy myśl o szczęściu

państwa;
Rękę poważnie wzniósł, jakgdyby wkoło
Miał błogosławić tłum swego Ros

stwa“.

Trudno w krótkości skreślić
historję Kapitolu. Każdy naród,
związany z tą kolebką kultury za-
chodniej, znajdzie tu cząstkę
swoich dziejów. Stąd przedzie-

rały się nieraz wieści aż do na-
szej ziemi w czasach niewoli,
albowiem:
„Nieraz dziad żebrzący chleba
Bez ręki lub bez nogi, przyjąwszy jał-

mużnę,
Stanął | oczy w koło obracał ostróżne.
Gdy nie widział w dworze rosyjskich

żołnierzy
Ani jarmułek, ani czerwonych kołnierzy,
Wtenczas kim był, wyznawał: był legio-

nistą.

On opowiadał, jako janerał Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej stara się przyciągnąć

do Polski;
Jak on rodaków zbiera na Šnkapdėkienų

olu,

Jak Kniaziewicz rozkazy daje zKapitolu
| zwycięzca wydartych potomkom ce-

zarów -
Rzucił w oczy Francuzów sto krwawych

sztandarów"...
W ostatnich latach zaszły bar-

dzo duże zmiany dookoła Kapi-
tolu Rząd Mussolinego zburzył
wszystkie domy, znajdujące się
na jego stokach, by izolować to
wzgórze i pokazać je w całej
piękności. Po rozebraniu pałacu
Kaffarellich odkryto znaczne re-
sztki murów świątyni Jowisza Ka-
pitolińskiego. Wykopaliska trwają
do dnia dzisiejszego, wydobywa-
jąc na światło dzienne coraz wię-
cej fragmentów starożytnych bu-
dynków, które się tu znajdowały,
odsłoniła się w całości skała Tar-
pejska, skąd strącano niegdyś
zdrajców ojczyzny, a na wieżę
Kapitolińską w roku 1925 powró-
cił krzyż, zdjęty ongiś przez rzą-
dy massońskie.

Prof. Jan Oko.

Rzym, w kwietniu 1930 r.
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4. Ttrzeba przyznać,

WSTYD
W czasach Napoleona III pa-

nowało we Francji niepodzielne
hasło „Enrichissez vous!*—wzbo-
gacajcie się. Było ono rzucone
nietylko do sfer producentów,
lecz do wszystkich. Hasło to
podjęto z entuzjazmem. Wzboga-
cali się fabrykanci, wzbogacali się
kupcy, a niemniej wzbogacali się
rzemieślnicy i robotnicy. Wyra-
zem tego powszechnego wzboga-
cenia było to, że Francja przez
długie lata była światowym ban-
kierem.

Ten rozpęd do wzbogacenia
nie został bynajmniej przez woj-
nę zahamowany. | mimo kolo-
salnego zniszczenia, mimo, że od-
szkodowania niemieckie nie po-
krywają całkowicie strat, Francja
dzisiejsza, mimo supremacji Sta-
nów Zjednoczonych, jest nadal
bankiem Europy.

Polska powojenna znalazła się
w warunkach gorszych, niż Francja.
Zniszczenia dokonane przez wę-
drówkę trzech zaborczych armii,
szacowane w samych tylko bu-
dynkach na 2 miljardy dolarów
musimy wyrównać sami. Ale
spotkała nas gorsza jeszcze rzecz,
niż straty materjalne.

Gdy bowiem runął wschodni
kolos, wraz z kurzem i pyłem
zwalonej budowli społecznej prze-
niknęły do Polski miazmaty bol-
szewizmu. Przeszły one coprawda
przez filtrację naszej europejskiej
cywilizacji, nie mniej jednak w
osłabionej bardzo formie, pozba-
wione już grozy azjatyckiego sa-
dyzmu,  przesiąkły do naszej
psychiki.

Tem się tłumaczy cały szereg
restrykcyjnych posunięć rządu
Moraczewskiego w stosunku do
wielkiego rolnictwa, przemysłu i
handlu; tem się tłumaczy cały
szereg ustaw ograniczających
wolną wymianę na wstępie nie-
podległości, tem się wreszcie tłu-
maczy cały szereg uciążliwych
dla gospodarki państwowej uchwał
sejmowych w. dziedzinie socjal-
nej. Ale był to ze strony ich
twórców proces zupełnie zrozu-
miały, wcielali je bowiem w ży-
cie dotychczasowi ich wyznawcy
teoretyczni.

że postą-
pili konsekwentnie ze swemi za-
sadami. Raz już pchnięty w jed-
nym kierunku system podatkowy,
mimo następnych rządów nie
mających nic wspólnego z socja-
lizmem, nie wyszedł ze swej ko-
leiny przerzucania ciężarów po-
datkowych na przemysł i handel.

Rozpiętość eksploatacji podat-
nika jest olbrzymia. Przed wojną
podatek gruntowy i budynkowy
obszarów dzisiejszej Polski wyno-
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Z sali sądowej.
Członek bandy Rysia Piotr
Szałkowski po raz trzeci

skazany na śmierć.

Na skutek częściowego ska-
sowania przez Sąd Najwyższy
wyroku, wydanego w dniu 20
sierpnia ub. r..przez sąd apela-
cyjny w sprawie członków bandy
rozbójniczej osławionego Anto-
niego Rysia, sąd apelacyjny w
innym składzie, a mianowicie pod
przewodnictwem p. sędziego Susz-
czewicza i przy udziale ' pp. sę-
dziów Matusewicza i Niekrasza
roztrząsał sprawę w punktach ty-
czących się najbardziej krwiożer-
czego i zuchwałego członka tej
bandy Piotra Szałkowskiego ska-
zanego zarówno przez sąd okrę-
gowy jak i sąd apelacyjny na
karę śmierci .przez powieszenie.

Z referatu przedstawionego
przez p. sędziego Matusewicza
wynikało, iż Sąd Najwyższy po-
przedni wyrok sądu apelacyjnego
w tej sprawie skasował jedynie
w części dotyczącej wymiaru ka-
ry podsądnemu Szałkowskiemu z
powodu. obrazy art. 15 przesp.
przest. do k. k. przewidującego
karę śmierci.

Po referacie,  obrazującym
przestępcze czyny Szałkowskiego,
a więc: zawiązanie w 1923 r. wraz
z innemi osobami bandy, mającej
na celu dokonywanie kradzieży i
rózboi, cztery wypadki kradzieży

 

Renė Pujol.

 

  

  

  
   

 

ZYSKU.
sił 115,1 milj. dzis. złotych; obec-
nie 111,2 milj. zł. Natomiast po-
datek przemysłowy przed wojną
74,6 miłj. zł. — dziś 350,5. Poda-
tek dochodowy przed wojną 41
milj. zł. dziś 242,6 miljona.

To wszystko musi obciążać
produkcję w sposób niezmiernie
dokuczliwy. I jeżeli o to tylko
chodziło, to* zamierzony cel zo-
stał niewątpliwie osiągnięty. Wy-
razem tego stał się pełen obu-
rzenia odruch kupiectwa poznań-
skiego i pomorskiego, które straj-
kiem demonstracyjnym odpowie-
działo na nielojalne cofnięcie za-
powiedzianych ulg podatkowych.

Jeżeli jednak rzucić okiem na
historję wszelakich obciążeń prze-
mysłu i handlu, to nie bez pew-
nego zdziwienia można zauważyć,
że przedstawiciele sfer wytwór-
czych we wszystkich swoich argu
mentach stale pomijali jeden —
najważniejszy. Oponując czy to
przeciwko rodzajowi podatku lub
świadczeń, czy przeciwko ich
podwyżkom, tłumaczyli to ko-
nieczuością utrzymania placówek,
argumentowali możliwemi reduk-
cjami, a nie postawili nigdy spra-
wy twardo i jasno, że chcą —
zarabiać. Że przedsiębiorstwo mu-
si dawać zysk, jeśli niema stracić
ospodarczego sensu istnienia.
Że prowadzenie przedsiębiorstwa
tylko po to, aby nie powiększać
bezrobocia, aby dać utrzymanie
całej rzeszy pracowników, do-
puszczalne jest tylko przez bar-
dzo określony i bardzo krótki
czas. Że jeżeli przedsiębiorstwo
przestaje dawać zysk, choćby do-
chody pokrywały wydatki — już
daje straty.

Tą powściągliwością, opartą
bezwątpienia na szlachetnych
motywach, pozwolił przemysł i
handel zapędzić się w ulicę bez
wyjścia. Dziś jest to powszech-
nie przyjęte, że o prawie do za-
robku mówią głośno i nieustępli-
wie tylko sfery robotnicze i pra-
cownicze. Producenci—rolnictwo,
przemysł i handel mówi tylko o
prawie do istnienia. | droga
wyjścia z tego labiryntu pomie-
szania pojęć jest tem trudniejsza,
że trudno naraz przeskoczyć od
chęci istnienia do chęci zysków.

A jednak na ten skok trzeba
się zdecydować! Trzeba się raz
nareszcie przestać wstydzić za-
rabiać! Jesteśmy przynależni do
cywilizacji zachodniej, która już
dawno zdeklarowała marxowską
teorję wartości. Trzeba rugować
gdzie się da — wyzysk, ale nie
wolno pod socjalistyczną sugestją
łączyć go -z zyskiem. T. K:

(Lwowski Kur. Por.)

koni gospodarzom wiejskim, po-
strzelenie w N. Wilejce post.
Stanisława Jarosza, obrabowanie
w Ignalinie sklepu Izraela Dogi-
na, napad i rabunek w plebanii
kościoła we wsi Dzierkowszczyz-
nie przyczem dopuścił się świę-
tokradztwa, torturował ks. prob.
Jana Choroszuchę oraz napad
rabunkowy dokonany we wsi
Szerody na dom kupca Sauka,
w trakcie którego zabił Józefa
Sauka i śmiertelnie ranił Kazi-
mierza Sauka, zabrał głos wice
prokurator Komar, który domagał
się zatwierdzenia wyroku, skazu-
jącego Szałkowskiego na karę
śmierci.

Obrońca Szałkowskiego adw.
Andrejew wskazywał na cały sze-
reg wątpliwości, jakie jego zda-
niem, zachodzą co do winy. Szał-
kowskiego, komentował szeroko
orzeczenie Sądu Najwyższego, a
wreszcie zwrócił uwagę na fakt,
iż Szaikowski od długiego czasu
będąc pod strachem o swe życie
już zasiużył na złagodzenie mu
kary.

Sąd po załatwieniu formal-
ności proceduralnych i po odbytej
naradzie wyrok sądu okręgowego
skazujący Szałkowskiego na karę
śmierci powtórnie zatwierdził.

Szałkowski wyrok przyjął spo-
ojnie. Ė

Jak się dowiadujemy obrona
skazanego i od tego wyroku od-
wołuje się ze skargą kasacyjną
do Sądu Najwyższego. Kos.

Akta tajne lewicy P.P.S. w Wilnie.
W dniu 24 kwietnia r. b. do

Starostwa Grodzkiego w Wilnie
zgłosił się do woźnego nieznany
osobnik, który doręczył mu więk-
szą paczkę, owiniętą w gazety,
z tem, że są to akta zlikwidowa-
nego stowarzyszenia. Woźny prze-
kazał paczkę do kancelarji, gdzie
po jej otwarciu stwierdzono, iż
zawiera ona akta komitetu miej-
skiego P. P. S$. lewicy w Wilnie.
Jak wynika z pobieżnego przej-
rzenia tych materjałów, niewąt-
pliwie były one w posiadaniu je-
dnego z przywódców P. P. S. le-
wicy w Wilnie. W aktach stwier-
dzono trzy księgi  protokułów,
charakteryzujących całą dotych-
czasową działalność antypaństwo-
wą P. P. S. lewicy, oraz fakt po-
sługiwania się w życiu partyjnem
przez członków tej partji pseudo-
nimami. Pozatem w aktach uja-
wniono w osobnej teczce całe

Wiadomości kościelne.
— Na intencję członków

Sodalicji św. Piotra Kiawera
odbędzie się w niedzielę 27 b. m.
o godz. 6-ej rano w kościele św.
Jana (kaplica M. B. Dobrej Rady)
uroczysta Msza św. z kazaniem
oraz wspólną komunją św.
— Nowi subdjakoni. J. E.

ks. Arcybiskup-Metropolita Wileń-
ski udzielił w Bazylice Metropoli-
talnej, następującym 11 minory-
tom, alumnom Wileńskiego Sem.
Duchownego, święcenia subdjako-
natu: Antoniemu Aktanarowiczo-
wi, Franciszkowi Brudniasowi, Ja-
nowi Dmochowskiemu, Nikode-
mowi Dubrowce, Janowi Gojowi,
Hieronimowi Olszewskiemu, Mi-
chałowi dawlewiczowi, Janowi
Skarzyńskiemu, Janowi Szulbor-
skiemu, Józefowi Wožniakowii
Józefowi Zawadzkiemu.
— Rozkład wizytacji kano-

nicznej J. E. księdza Biskupa-
Sufragana. J. E. ks. Biskup-3u-
fragan Kazimierz-Mikolaj Michal-
kiewicz będzie wizytował parafje
w następującym porządku:

o godz.d
19.V.—9, 16—17 Podbrodzie

„» — 17— Korkożyszki nocl.
20.V.— 13 „
„— 14—16 Sorokpol
„ — 18— N.-Swięciany nocl

21.V.— 16— »
„—17— Koltyniany nocl.

22. — 13— a
» — 14—16 Lyngmiany
„— 17— Polusze nocleg

23. — 9— »
„ — 10—12 Ignalino
„ — 13—16 Przyjaźń
„ — 17— Kozaczyzna nocl.

24, — 9— 5
» — 11—14 Dukszty kol.
» — 1430— Dukszty par. noci

25... — 14— S
= 15— Rymszany nocleg

26. — 14— ś
„ — 16— Daugieliszki nocl.

27. — 14—
„ — 15—17 Porynga
» — 18—  Cejkinie nocleg

28. — 10— „
+ — 12— Mielegiany nocl.

29. — 14— może
„ — 16— Twerecz nocleg

30. — 9— Ę
» — 11—15 Wasiewicze
»„ — 17—*  Twerecz nocleg

31. — 9— si
„ — 12— Hoduciszki nocl.

1.VI. — 15— -
» — 16— Komaje nocleg
M „

«> 17— Łyntupy nocle
3.  — 13— = 2 2

» — 14—16 Strunojcie
» — 17— Święciany nocleg

5 — 19— %
„ — 22,30 Wilno

Z miasta.
— Jak się zapowiada 1 maj

w Wiinie. W dn. 1 maja mają
się odbyć w Wilnie trzy pochody
i wiece. Lewica P. P. S, komu-
niści oraz posłowie bialoruscy
organizują wiec w dziedzińcu do-
mu Nr. 4 przy ul. Ludwisarskiej,
po którego zakończeniu pochód
komunistyczno-żydowski uda się
przez ul. Wileńską i Niemiecką

„na ul. Wielką, gdzie przy zbiegu

24) — Czy pan wiedział, że cyganie tu przybędą?

archiwum sądu partyjnego P.P.S.
lewicy, regulaminy tego sądu,
wszystkie sprawozdania organiza-
cyjne P. P. S$. lewicy do centrali,
oraz odwrotnie organizacyj lokal-
nych i t. d., księgę kasową i in-
ne. Szczególnie zasługuje na pod-
kreślenie fakt ujawnienia w do-
starczonych aktach kilku zaświad-
czeń, pisanych w języku rosyj-
skim, stwierdzających, że człon-
kowie PPS. lewicy, co do których
władze bezpieczeństwa posiadają
informacje, ukryli się przed od-
powiedzialnością za działalność
antypaństwową na terenie jedne-
go z państw ościennych przy
ucieczce z Wilna zostali zaopa-
trzeni w te zaświadczenia, które
stanowiły swego rodzaju prze-
pustkę honorowaną przez wladze
państwa ościennego. Materiał ten
niezbicie wskazuje na istotne
oblicze PPS. lewicy. (d)

ulic Wielkiej i Sawicz nastąpi roz-
wiązanie pochodu.

P. P. S., oraz okręgowa komi-
sja związków zawodowych wyzna-
czają zbiórkę przy lokalu P. P. S.
(ui. Kijowska 19) i mają udać się
na wiec do Sali Miejskiej, Po
wiecu pochód przejdzie ulicami
Wielką, Mickiewicza, Jagiellońską,
M. Pohulanką i Słowackiego na
ul. Kijowską, gdzie pochód bę-
dzie rozwiązany.

Bund organizuje wiec w sali
teatru „Palas* i następnie po-
chód.

Poraz pierwszy w roku bież.
okręgowy komitet P. P. S. orga-
nizuje w dn. 1 maja obchódi
wiece na prowincji: w Landwa-
rowie, Oszmianie, Smorgoniach,
Mołodecznie, Lidzie, Swięcianach,
Nowej-Wilejce, Niemenczynie i
Olkienikach.

Sprawy miejskie.
— Posiedzenie Rady Miej-

skiej. W poniedziałek 28 b. m.
odbędzie się posiedzenie Rady
Miejskiej.

Na porządku dziennym: 1) Spra-
wozdanie z działalności Kasy Ko-
munalnej za rok ubiegły; 2) Wy-
bory nowych członków do Rady
Kasy Komunalnej; 3) Sprawozda-
nie z działalności Komitetu Roz-
budowy m. Wilna za rok 1929;
4) Wniosek Magistratu w sprawie
zaciągnięcia pożyczki na koszta
urządzenia miejskiej bocznicy ko-
lejowej. (d)
— Nowa karetka Pogotowia

Ratunkowego. Zakupiona przez
Magistrat m. Wilna w Warszawie
druga samochodowa „karetka po-
gotowia ratunkowego firmy „Ta-
tra“, po drobnej przeróbce w
miejskich warsztatach w Wilnie
zostanie wypuszczona na miasto
z dniem 1 maja r. b. d
— Wciąż kredyty ! kredyty.

Zgodnie z uchwałą ostatniego
posiedzenia Rady miejskiej, Ma-
gistrat m. Wilna, celem wykorzy-
stania sezonu budowlanego oraz
zatrudnienia większej ilości bez-
robotnych, wszczął starania u
władz centralnych o wyjednanie
odpowiednich na ten cel kredy-

„tów. d

Sprawy administracyjne.
— Kontrolerzy ruchu koło-

wego. W połowie maja r. b. do
urzędu wojewódzkiego, zostaną
przydzieleni dwaj kontrolerzy ru-
chu kołowego na drogach pu-
blicznych województwa. d
— Kredyty na odbudowę.

Ministerstwo Robót Publicznych
przekazało z funduszu odbudowy
kredyt w wysokości 100.000 zł.
dla najbiedniejszej ludności woje-
wództwa wileńskiego na odbu-
dowę budynków zniszczonych
wskutek działań wojennych. d

Handel i przemysł.
— Rzemiosło wileńskie wo-

boc targów północnych. Wczo-
raj odbyło się w dużej sali kon-
ferencyjnej Urz. Wojewódzkiego,
pod przewodnictwem prezesa Izby
Rzemieślniczej p. Wład. Szumań-
skiego posiedzenie organizacyjne
sekcji rzemiosł.

Po referacie dyrektora Targów

zyny wysiadło dwóch panów: pułkownik artylerji,
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   p. J. Łuczkowskiego o celach i
zadaniach Targów wogóle i ich
ustosunkowaniu się do rzemiosł,
oraz po wyczerpującej dyskusji,
uchwalono wziąć czynny udział
w Il-ich Targach Północnych
przez wystawienie odpowiednich
eksponatów rozmaitych rzemiosł.
W celu żywego poparcia Tar-

gów, postanowiono stworzyć w
łonie lzby sekcję targową rze-
miosł oraz wyłonić prezydjum z
czterech osób, któreby weszły do
komitetu wykonawczego.

Również ustalono tymczasowy
plan działania na najbliższy okres
czasu, zmierzający do realizacji
uchwalonych zamierzeń.

Sprawy samorządowe.
— 0 uzdrowienie stosun-

ków w spółdzielniach komu-
nalnych. W ciągu ostatnich 3-ch
miesięcy na terenie 2 spółdzielni,
operujących w powiatach woj. wi-
leńskiego, zaszły przykre wypadki
wykrycia większych sprzeniewie-
rzeń, dokonanych przez niesu-
miennych osobników, które gło-
śnem, a bolesnem echem odbiły
się na szpaltach codziennej prasy
wileńskiej.

Dowiadujemy się ze źródła
miarodajnego, że w związku z tem
p. wojewoda wileński wydał pod
adresem pizewodniczących wy-
działów powiatowych  zarządze-
nie, w którem wskazuje, że na
akcję popierania rozwoju spół-
dzielczości w powiatach, należą-
cej do jednego z najpoważniej-
szych wydatków samorządu tery-
torjalnego, musi być większa
zwrócona uwaga. Należy ożywić
działalność komisyj rewizyjnych, *
co zapobiegnie niejednej mal-
wersacji, podkupującej zaufanie
do ruchu spółdzielczego wśród
ogółu.

Niezależnie od powyższego
okólnik p. wojewody wskazuje,
że poszczególne z istniejących na
terenie województwa spółdzielni,
aczkolwiek wykazują nader szyb-
ki, a pomyślny rozwój, zdradzają
jednak zbyt wyraźne tendencje
organizacyj na zysk obliczonych,
co zbliża je do zwykłych przed-
siębiorstw handiowych i spacza
podstawowe zasady spółdzielczo-
ści.

Odpis tego okólnika p. woje-
da przesłał jednocześnie pp. dy-
rektorom obu istniejących w Wil-
nie oddziałów związków rewizyj-
nych, presząc ich © nasilenie dzia-
łalności lustracyjnej i zwrócenie
należytej uwagi na obsadę stano-
wisk kierowników sklepów spół-
dzielczych, oraz o życzliwe współ-
działanie w tym kierunku z przed-
stawicielami organów  kierowni-
czych samorządu terytorjalnego.

Z życia stowarzyszeń.
— W ara ogródków

kwiatkowych. Narodowa Orga-
ganizacja Kobiet zawiadamia, że
opłaty za działki ziemi na Snipi-
szkach przyjmują się codzień w
sekretarjacie przy ul. Orzeszko-

"wej 11, m. 19 w godzinach od
11—1-ej i od 6—7-ej.

Przy losowaniu, brane będą
pod uwagę tylko działki opła-
cone.

Kronika policyjna.
— Katastrofa autobusowa.

Wczoraj na drodze Wilno—Micku-

ny w pobliżu wsi Smieluki pry-

watny samochód  półciężarowy,

prowadzony przez kierowcę Szaw-
lewicza Stefana, wskutek zepsu-

cia się hamulca najechał na słup

telefoniczny i wpadł do przy-

drożnego rowu. 5 pasażerów zo-

stało rannych dwóch zaś a mia-

nowicie niejaki Mackin Aron i

Fryda Segałowicz odnieśli cięż-

kie obrażenia ciała i ułegli wstrzę-

śnieniu mózgu. Przewiezieni do

szpitala żydowskiego w Wilnie

poddani zostali operacji. Mackin

Aron zmarł po upływie kilku go-

dzin nie odzyskując

ności. d

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

Dziś poraz 34-ty sensacyjna sztuka ame-
rykańska „Broadway*.

— „Przestępcy”. Ostatnia nowość
scen europejskich sztuka Brucknera
„Przestępcy* wchodzi na repertuar Te-
atru na Pohulance we wtorek najbliższy
29 b. m.

— „Cudowny pieršcieA“ ukaže się
w niedzielę w Teatrze na Pohulance na
przedstawieniu popołudniowem. Wido-
wisko to przeznacza się dla młodocia-
nych widzów. Ceny miejsc specjalnie
zniżone.

— Teatr Miejski w „Lutni'.
Warszawska szopka polityczna. Dziś
odbędą się w Teatrze Lutnia pierwsze
dwa przedstawienia. Przed oczami wi-
dza przewinie się cały szereg znanych
w Polsce postaci, oraz ostatnie aktuał-
ności. Humor i satyra ujęte przez Le-
chonia, Hemara, Słonimskiego i Tu-
wima. Początek przedstawień o godz. 7
min. 15 i 9 min. 15.

— Recital Tamary Bay. Wysoce
utalentowana pianistka Tamara Bay
wystąpi w niedzielę najbliższą 27 b. m.
w Teatrze Lutnia na poranku Wil. Tow.
Filharmonicznego.

— Jedyny występ. H. Ordonówny
i K. Hanusza w niedzielę o godz. 8 w.

— Koncert Mikołaja Orłowa w
Teatrze Miejskim na Pohulance.

— Występ Teatru Wileńskiego w
Nowogródku. Zespół artystyczny Te-
atrów Miejskich pod dyrekcją A. Zelwe-
rowicza wyjedzie jutro w sobotę26 bm.
do Nowogródka z „Dożywociem* Fredry.

— Koncert. Prz,pominamy, że w
związku z budową kościoła w Pod-
brzeziu odbędzie się w sobotę o g. 7
min. 30 wieczorem w sali Konserwa-
torjum przy ul. Dominikańskiej 5, kon-
cert przy udziale następujących arty-
stów: p. Heleny Dał (śpiew), prof. Wła-
dysiawa Burkath'a (fortepian), p. Cze-
sława Burkath'a (skrzypce). Akompanja-
inent p. J. Kropiwnicki. Bilety do na-
bycia u Gebethnera i Wolffa, a w dzień
koncertu od godz. 5-tej przy kasie.

POLSKIE RĄDJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program

Piątek, dnia 25 kwietnia 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Poranek muzyki popularnej.
13,10. Komunikat meteorologiczny.
15,35. Odczyt dla maturzystów.
16,15. Gramofon. +
17,00. Komunikat L. O. P. P.
17,15. „Czego ludzie nie wymyślą?*
17,45. Koncert muzyki lekkiej.
18,45. Skrzynka pocztowa.
19,10. Audycja literacka:

Walcakownej*. K. Tetmajera.
20,05. Koncert symfoniczny z Fil-

harmonji Warszawskiej.
23,00. Gramofon.

Uwaga krótkofałowcy!
Dzisiaj o godz. 15,00 radjostacja

warszawska nada komunikat Pol. Klubu
Radjonadawców. * Wobec tego, że Roz-
głośnia nasza tego komunikatu nie tran-
smituje, należy odbierać na zwykłej fali
Warszawskiej.

Warto posłuchać
dzisiejszy koncert popołudniowy

z Warszawy o g. 17,45, podczas któ-
rego wystąpi chór teatru „Qui pro Auo“.

Ciekawy odczyt
wygłosi jutro o g. 18,50 dr. St, Sze-

„O Zosi

ligowski na temat o odkryciu nowej
planety.

EEST AEMEETA
Niedawno šwiecila jedna ze znanych

placówek przemysłowych, a mianowicie
Zjednoczona Fabryka Żarówek Sp. Akc.
25-lecie swego istnienia. Ciekawy jest
zarys rozwoju produkcji żarówek fabry-
ki, powstałej w r. 1906 pod nazwą „To-
warzystwo Warszawskiej Fabryki Lamp
Elektrycznych”, $. A., opartej wyłącznie
o kapitały polskie,EE głó-
wnie przez Karola hr. Raczyńskiego i
Zygmunta hr. Platera. Wobec silnej kon=
kurencji zagranicznej i deficytowego re-
zultatu przystąpiono w r. 1910 do re-
organizacji i rozbudowy przedsiebior-
stwa, które już w r. 1914 wyrabiało kilki
tysięcy żarówek dziennie. Do 1916 r.
fabryka była z powodu działań wojen-
nych unieruchomiona. W 1916 r. działal-
ność firmy wznowiona została pod na-
zwą S. A. Fabryki Lamp Elektrycznych
„Cyrkon“. Produkcja, oparta na naj-
nowszych systemach, wzrastała z roku
na rok, potwierdzając uznaną opinję o
wypróbowanej jakości żarówek. Dal-
szym etapem rozwoju firmy bylo za-
warcie w r. 1927 umowy z istniejącą w
Warszawie od szeregu lat Szwajcarską
Spółką Elektryczną „Tungsram*. Oba
Towarzystwa połączyły się pod nazwą
zzłodzoczew Fabryka Żarówek* S. A.
Fabryka sprowadziła najnowsze aulo-
maty dla żarówek próżniowych, jak ró-
wnież dla żarówek napełnianych gazem
i dzięki przejęciu prawa eksploatacji
najnowszych patentów firmy „Tungsram“,
Zjednoczona Fabryka Żarówek była w
stanie udoskonalać swoje wyroby, Wo-
bec zmiany konjanktury gospodarczej
uruchomiony został również dział radjo-
wy i wprowadzony na rynek nowy ty
lamp radjowych o katodzie barowej.
Powigkszając swoją produkcję i zbyt,
firma zorganizowała własne oddziały na
prowincji oraz przedstawicielstwa we
wszystkich większych miastach i zatru-
dnia w centrali warszawskiej około 200
pracowników.

— Z kim mam przyjemność? — zapytał.

przytom=

— Od czterdziestu ośmiu godzin.
— A oni, czy wiedzieli o przelocie aeroplanu?
— O, z pewnością.
— | o tem, że samolot będzie lądował?
— Bardzo możliwe, że na to czekali.
— Niebardzo rozumiem — w takim razie, to

uszkodzenie motoru było rozmyślne.
— Wkraczamy w dziedzinę tajemnic kapita-

na —- rzekł Rennefert — pozostawmy ja lepiej w
spokoju.

— W rezultacie — zakonkludował Thėvėnin —
e pozostaje nam nic innego, jak wrócić do Tu-
uzy. A

— A ja wracam do Paryža.
— Więc misja pana jest już zakończona?
— Mniej więcej, otrzymałem rozkaz udania się

do kapitana, przedstawienia mu się, gdyż kapitan
zna mnie dotychchas tylko jako Givraca, i nie opu- — Hm... — mruknął cywil. — Nie
szczania go, aż do chwili jego wyjazdu. u miljardera, to pewne!

—Pojedzie pan razem z nim? A — Niema w tem nic dziwnego — odparł puł-. — Nie, kapitana odwiozą inni, ja mam się za- kownik. — Uczeni rzadko bywają bogaci, niech panjać wyprowadzką. A teraz panowie, może utniemy wspomni choćby Sauvage'a, Klemensa Adera..
sobie R a. z s r Mejšcie kapitana przerwalo rozwažania na te-
d a przyjemnošcią—ucieszyl sie Chapotard.— mat ciężkich warunków materjalnych uczonychIprzedzam, že w brydżu nie robię gaff. wogóle i ich losów. Grisolle był zaaferowany bar-

dziej niż kiedykolwiek. Widocznie specjalnie na
przyjęcie gości przebrał się w niedzielny tużurek,
zaciasny pod pachami i utrudniający mu wszelkie
ruchy. (lkłonił się z zażenowaniem, złożywszy się

Z limu- we dwoje jak scyzoryk.

udekorowany wielką wstęgą legji honorowej, oraz
starszy pan w cywilnem ubraniu, z /rozetsą legji
w klapie marynarki.

Przyjrzeli się domkowi,
kapitan z Ritą.

— To chyba tutaj — rzekł cywil i energicz-.
nie zastukał do drzwi. Nie czekali długo, gdyż pan
Givrac widział ich z okna i otworzył im w tej
chwili. ;

— Czy: zastaliśmy pana Grisolle — zapytał
wojskowy. -

„Pan Givrac usunął się z prze drzwi, uka-
zując dużą sień o lśniącej kamiennej podłodze.

— Tak jest, panie pułkowniku, proszę, niech
panowie wejdą.

Gości wprowadzono do skromnego  saloniku
i pozostawiono ich na chwilę samych.

Pułkownik dopełnił ceremoniału prezentacji.
— Pan Darmuset, prefekt departamentu Haute

Garonne, moje zaś nazwisko, pułkownik Saint Blan-
cat, dyrektor prochowni w Tuluzie.

Trzej mężczyźni uścisnęli sobie ręce. Z kolei
zbliżył się pan Givrac.

— Jestem Paweł Rennefert, detektyw policji.
tajnej.

Twarz prefekta rozpromieniła się w uśmiechu.
— Jestem niezmiernie rad z okazji poznania

pana; słyszałem o panu tyle...
— Dobrze czy źle?—uśmiechnął się Rennefert.
Prefekt poklepał go przyjaźnie po ramieniu.
— Tylko dobrze, tylko dobrze.
— Dziękuję panu za miłe słowa, ale jestem

pewny, że wolałby mnie pan nie spotykać w swoim
departamencie. Moja obecność oznacza zawsze
jakiś niepokój. t į

Darmuset nie zaprzeczyl, že cala ta szpie-
gowska afera jest dla niego niezmiernie przykra.

— Nie mogę się jednak skarżyć na pana,
panie Rennefert—dodał—unikał pan jak mógł na-
dania rozgłosu tej sprawie.

— Mie lubię, gdy się robi zbyt wiele hałasu—
rzekł detektyw. Przyznam się, że i ja jestem rad,
że mogę zająć się czemś innem. Było za wiele |
niebezpiecznych osobników, którzy krążyli około
kapitana Grisolle'a. ,

(D. <. n.)

Krzyk z przestrzeni.
Przekład autoryzowany lzy Glinki.

(Przedruk wzbroniony).

— Jakto, a kapitan?
— Nie mam potrzeby czuwać nad nim dłużej,

a przynajmniej w tej formie, co dotychczas. Dzi-
siejsza noc jest ostatnia, którą Ducasse spędzi ukry-
ty w domu kapitana.

— Więc Ducasse tam sypia?
Ž — Powiedz pan raczej — czuwa. Tak, i on,
i ja. Zmieniamy się kolejno w domu kapitana, zre-
tą nawet bez jego wiedzy. A teraz idźno już, Du-
casse, nie będziesz dzisiaj sam.

— Kto będzie ze mną?
—Kilkunastu kolegów, którzy przybyli z Tuluzy.

E — Skąd takie zarządzenie? Czy spodziewa się
pan a" bałaganu?
— Nie, ale wolę być przygotowany na wszyst-

ko. Ponieważ kapitan jutro odjeżdża, więc może się
zdarzyć coś niespodziewanego.

— Jesteśmy do usług pańskich — zaofiarował
swoją pomoc Thćvćnin.

— Dziękuję, drogi kolego, ale to zbyteczne.
Niech pan +» spokojnie, na pewno nic się nie bę-
dzie działo. Nieudany areszt cyganów był dla szpie-
gów dowodem, że ich obecność zwróciła już uwa-

 gę. W danej chwili na pewno już wiedzą, że byli
przeze mnie odkryci. :

w którym mieszkał

 

 

   
    

   

   

 

jesteśmy

Tajemnica wynalazcy.
Śliczna limuzyna zatrzymała się przed domem -

kapitana Grisolle'a. Elegancki szofer wyskoczył
z niej netychmiast i otworzył drzwiczki.   



=

szkół wileń-
skich.

Według wiadomości inspekto-
ra szkolnego na m. Wilno, oprócz

_ Życie Z KRAJU.
Teror komunistyczny.

w pobliżu s wierdzają, że piorun
miał formę kulistą.

Obicie baptysty.
We wsi Rucze pow. wilejskie-

go w pierwszy dzień świąt Wiel-

Pożar majątku w pow.
Postawskim.

W tych dniach w majątku Żela-
zowszczyzna gm.  hruzdowskiej
pow. postawskiego należącym do

na 1.9, we Włoszech z 4.5 na
3.8, w Stanach Zjednoczonych
wynosi obecnie zaledwie 2, w Pol-
sce 3.3, w państwach bałtyckich
2.3, w Rosji spadła z 5.4 na 3.6.

władz szkolnych i komitetów ro- Onegdaj wieczorem we wsi ma tło polityczne, Zacha- kanocy mieszkańcy wsi obili i dr. Kurkowskiego Józefa wybuchł Niemcy staczają się

dzicielskich, działalność wycho- Dziechówka gm. wojstomskiej rycz od dłuższego czasu otrzymy- wygnali ze wsi członka sekty groźny pożar, który strawił do- w otchłań zbrodni.

wawczą „na terenie szkół PO- pow. Wilejskiego na mieszkańca wał listy z pogróżkami od pew- baptystów i zarazem emisarjusza szczętnie domy mieszkalne i za- Ogłoszona ostatnio statystyka

wszechnych prowadzą również tejże wsi Zacharycza Jana napa- nej organizacji wywrotowej, do komunistycznego Jana Bosaczka, budowania gospodarskie. W cza- przestępczości w Niemczech za

instytucje prywatne, obejmując gło kilku nieznanych osobników, której kiedyś należał. Wywrotow- który w szatach p elgrzyma pro- sie pożaru żona dr. Kurkowskie- rok ubiegły daje ponury obraz

niekiedy całokształt życia jakiej którzy kilkoma strzałami położyli cy z obawy ich zdemaskowania wadził antyreligijną i komuni- go uległa silnemu poparzeniu. stosunków, panujących w pań-
bądź zo. ajėsioiejass pa go trupem. Po dokonaniu zabój- postanowili go zamordować. (d) styczną agitację wśród włościan. Straty wynoszą ókoło 60.000 stwie „bojaźni Bożej". Wymowy

nizacją po ym względem jes ieali. 5istw lotych. i

wileński oddział Polskiego Czer- OE asakiai 2 Aklaaaa aaa

wonego Krzyża, liczący do 2 tys. Czyn obłąkanego. rj Zwięiku. podal --dę M6 dy: polskich. Aresztowanie mordercy 17- sprytnie pomyślanych „tricków”
członków, zrzeszonych w 18 ko- 7 2 = misji. Powodem dymisji było po: W Dunilowiczach pow. „Po- leniej narzeczonej. propagandy niemieckiej, starają-

łach. Czerwony Krzyż na terenie We wsi Załocki gm. koście- pełnienie nadużyć i malwersacji stawskiego staraniem komitetu cej się wpoić całemu światu

szkół prowadzi akcję o charakte-
rze humanitarnym, zaś w szkole
Nr. 7 obejmuje wszystkie dzie-

-„ dziny jej życia, jest jej faktycz-
nym kierownikiem wychowawcą.
Z jego inicjatywy powstały tu
różne sekcje, jak gimnastyczna,
kulturalno-oświatowa, samopomo-
cy i inn. Drugą z kolei organi-
zacją pod względem żywotności
i liczebności jest Sodalicja Mar-
jańska, która taką samą, jak Pol-
ski Czerwony Krzyż działalność
prowadzi na terenie szkoły Nr. 3.

Pozatem w wielu szkołach
funkcjonują organizacje bądź sa-
morzutnie powołane do życia
przez uczniów, bądź zainicjowane
przez władze szkolne. Tak np.
harcerstwo jest zorganizowane w
szkołach NN 2, 6, 7, 10, 16, 17,
22 i 36. W dziewięciu szkołach
funkcjonują kasy oszczędnościo-
we. W trzech szkołach istnieją
samorządy szkolne, złożone z sa-
mych uczniów. Przy wielu szko-
łach istnieją sklepiki, w których
można dostać niezbędne przybo-
ry do pisania, jako ołówki, zeszy-
ty, atrament, stalówki, a także
artykuły spożywcze. Uczniowie
sami prowadzą sklep i księgi, do-
chód zaś ze sklepu zostaje prze-
znaczony na cel uznany przez
członków spółdzielni. W celu nie-
sienia pomocy w dziedzinie oświa-
ty przy 18-tu szkołach istnieją
świetlice uczniowskie, w których
można otrzymać pomoc nauko-
wą. Wreszcie we wszystkich szko-
łach sprzedaje się herbatę po 5
groszy za szklankę, co nawet przy
tak minimalnej cenie daje do 45
zł. zysku miesięcznie w jednej
klasie. Pieniądze te są przezna-
czane na dożywianie dzieci uboż-
szych, gdyż 150.000 zł. przezna-
czonych rocznie przez Magistrat
na akcję dożywiania, bynajmniej
nie wystarcza. (w)
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film Poe

1930 r.
KINO-
TEATR „SPORT||

Wilno, Wielka Ne 36.

 

Motocykie
Sprzedaż na raty.
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ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY

Dra TARNAWSKIEGO
w KOSOWIE za Kołomyją Młp.
otwarty od 1 maja do połowy iistopada. gowej, oferenci winni złożyć na

Maj tutaj najpiękniejszy miesiąc

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

w zdrojowiskach.

niewickiej pow. wilejskiego, miesz-

kaniec tejże wsi Żyliński Juljan

lat 50, w przystępie obłędu po-

chwycił siekierę i wypadł z nią

na ulicę wsi. Pierwszą ofiarą

obłąkańca padła 7 letnia Jadwiga

Stasielewiczówna, którą pórąbał

na śmierć. Poczem obląkaniec

rzucił się na przechodzących

włościan, którzy z trudem zdołali

go rozbroić i skrępować powro-

zami. Podczas obezwladniania

szaleńca dwóch włościan odniosło
rany zadąne siekierą. (d)

Wypadek w koszarach
w Podbrodziu.

We wtorek 22 bm. po połud-

niu w koszarach ułanów w Pod-

brodziu nastąpić wybuch ćwiczeb-

nych rakiet i granatów, wskutek

czego 13 żołnierzy odniosło lek-

kie pokaleczenia trzech ułanów

ciężko rannych przywieziono do

szpitala wojskowego w Wilnie. (d)

Zatrzymanie agentów ko-
minternu z Mińska.

Ubiegłej nocy w pobliżu wsi
Jodczyce niedaleko Korzeniowa

w rejonie odcinka granicznego

*Filipowicze, patrol KOP zatrzymał

podejrzanego osobnika, który w

towarzystwie kobiety usiłował nie-

legalnie przekroczyć granicę. W

wyniku dokonanej rewizji u nie-

znajomego znaleziono dwa pasz-

porty fałszywe oraz większą sumę

gotówki w walucie zagranicznej.

Zatrzymana kobieta okazała się
znaną komunistką. (d)

Echa malwersacji w związ-
ku ziemian dziśnienskich.

Onegdaj odbyło się posiedze-

nie Zarządu związku ziemian w

Głębokiem na którem omawiane

były sprawy podatkowe i kredy-
tów siewnych.

Po uzgodnieniu tych spraw

oraz wysłuchaniu sprawozdania

z dotychczasowej działalności, za-

Od dnia 25 do 30 kwietnia 1930 roku będzie wyświetlany gigantyczny film na tle przygód Tysiąca i jednej

Alroex Tajemnice Wschodn” Szechergzada
1] W rolach głównych: Mikołaj Kolin, Iwan Petrowicz,

Zwiększony zespół orkiestry. Specjalna ilustracja muzyczna.
Początek seansów od godziny 4. Następny program: „KAROL XII".

Dita Pario
. m. 30

siu !

dzię.

—Ależ dziecko... wzmacnia organizm i samopoczucie chorego
E oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel FORTE-

-00 — Spytaj tatusia. Używa się za poradą lekarza PIANY.
EEESTSSAS LT “7

OGŁOSZENIE.
Magistrat m. Oszmiany (Województwo Wi-

leńskie) ogłasza nieograniczony przetarg publiczny
ustny na wykonanie w m. Oszmianie bruków z
kamienia polnego, a mianowicie:

a) na wykonanie nowego bruku w
4,000 mtr. kw. i

ści 4,000 mtr. kw.

1930 roku, o godz. 12-tej.
Przed rozpoczęciem się

kości zł. 1,500.
kur.

zależnie od sumy oferty.

274k4
 

przez członka zarządu W. Korsa-
kową. Dymisję zarządu przyjęto i
wyznaczono nowe wybory, które
odbędą się w drugiej połowie
maja r. b. d

Pożar w gm. Miadziolskiej.
W dniu 21 b. m. we wsi Bo-

jary, gm. miadziolskiej na szko-
dę Machnisa Tomasza i Astaježy-
ca Timofieja spaliły się 2 chlewy
i stodoła, prawdopodobnie z po-
wodu nieostrożnego obchodzenia
się z ogniem. Straty 12.000 zł.

Jeszcze pożar od pioruna.

W dniu 22 b. m. we wsi Ber-
lukach, gm. kobylnickiej wskutek
uderzenia pioruna spaliła się sto-
doła Worsy Ignacego. Straty wy-
noszą -3.000 złotych.

Podejrzenia symulacji kra-
dzieży.

W dniu 22 b. m. mieszkaniec
Wołkołapy w pow. Postawskim
Rudnicki Edward, właściciel re-
stauracji zameldował, że między
godz. 20, a21 w czasie jego nie-
obecności nieznani sprawcy za
pomocą wyjęcia szyby w oknie
dostali się do restauracji skąd z
szuflady niezamkniętego biurka
skradli 945 zł. gotówką oraz 2
butelki wódki. Wszczęte natych-
miast dochodzenie nasuwa przy-
puszczenie, że powyższą kradzież
Rudnicki symuluje.

Skutki uderzenia piorunu w
Słonimiu.

Dnia 22 b. m. o godz. 2 p. p.
rozszalała się nad Slonimiem
gwałtowna burza, w czasie której
piorun uderzył w dom przy ul.
3-go Maja Nr. 10. Skutki uderze-
nia były fatalne. Helena Misikie-
wiczowa wraz z 2 dziećmi zosta-
ła ciężko porażona. Piorun na-
stępnie wpadł na parter domu i
tu poraził p. Fuksową, żonę do-
ktora powiatowego w Słonimiu.
W promieniu około 1 kilometra
zostały zniszczone zupełnie wszyst-
kie przewouy elektrycznei radjo-
we. Osoby które znajdowały się

budowy pomnika żołnierzomwoj-
ska polskiego odbyła się ekshu-
macja zwłok żołnierzy poległych
na terenie gminy duniłowickiej.
Po odprawieniu nabożeństwa ża-
łobnego przez miejscowego ks.
proboszcza ludność udała się na
cmentarz, gdzie podniosłe kaza-
nie wygłosił ks. Możejko. Komi-
tet budowy pomnika poległym
żołnierzom W. P. buduje obecnie
okazały pomnik i projektuje po-
święcenie tego pomnika podczas
pobytu Pana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej na terenie pow. po-
stawskiego.

Dnia 29 września 1929 r. za-
ginęła w zagadkowych okolicz-
nościach mieszkanka wsi Tusz-
czewle pow. Wileńsko-Trockiego
Stanisława Sudemisówna lat 17.
Wszelkie poszukiwania za zaginio-
ną nie dały żadnego rezultatu.

Dopiero w tych dniach
władze śledcze wpadły na trop
tajemniczego zaginięcia  dziew-
czyny. Zainordowal ją były jej
narzeczony Stanisław Orszewski,
który trupa Sudenisówny zakopał
głęboko w polu.

Orszewskiego osadzono w wię*
zieniu na Łukiszkach. d

 

Że świata.
Jak będzie wyglądała przy-

szła wojna?

Z Genewy donoszą: Wycho-
dząc z założenia,że jedną z przy-
czyn dotychczasowego niepowo-
wodzenia wszystkich usiłowań w
kierunku ograniczenia zbrojeń
jest nieświadomość zarówno rze-
czoznawców jak opinji publicznej
co do charakteru przyszłej woj-
ny, komisja bezpieczeństwa przy
unji międzyparlamentarnej w Ge-
newie postanowiła przeprowadzić
naukową ankietę o rozmiarach i
sposobach prowadzenia wojen w
niedalekiej przyszłości. Plan prac
ustalony został przez komisję re-
dakcyjną pod przewodnictwem
duńskiego ministra spraw zagr.
Muncha.

Badania będą przeprowadzone
m. in. pod następującemi pyta-
niami: Skutki zmechanizowania
wojny, zasadnicze czynniki przy
stwierdzaniu potencjonalnej siły
pokojowej danego kraju, znacze-
nie krajowego przemysłu wojen-
nego dla tego kraju na wypadek
wojny, wojna mechaniczna i
bakterjologiczna, sposoby obrony,
finansowe, gospodarcze i psycho-
logiczne skutki wojny itd. Nad
odpowiedziami pracuje 20 rze-
czoznawców naukowych, finanso-

wych, przemysłowych
wych.

Jubileusz króla Jerzego.
W roku bieżącym przypada

20-lecie panowania króla angiel-
sklego, Jerzego V-go. Jubileusz
ten obchodzony będzie niezwykle
uroczyście przez cały krej, a wo-
bec popularności, jaką cieszy się
sędziwy monarcha w  najszer-
szych kołach społeczeństwa an-
gielskiego, przeistoczy się nieza-
wodnie w żywiołową na jego
cześć manifestację. Główny ob-
chód wyznaczony został na dzień
6 maja. W dniu tym w pałacu
Buckinghamskim para królewska
wyda bal dworski, który zgroma-
dzi obok elity towarzyskiej Anglji,
również przedstawicieli dominjów,
którzy zjadą do Londynu, by
wziąć udział w obchodzie jubile-
uszowym. Tegoż dnia odbędzie
się również olbrzymi pochód
uliczny w strojach historycznych
oraz średniowieczny turniej, któ-
remu patronować będzie książe

i wojsko-

Walji. (R. C.)

Upadek urodzin.
Przeciętna ilość dzieci, przy-

padająca na małżeństwo spadła
od roku 1900 do 1928: w Anglji
z 3.4 na 2,2, we Francji z 2.9:na
2.2, w Hiszpanji z 4.9 na 4, w
Szwecji z 4.3 na 2.6, w Szwaj-
carji z 3.6 na 2.3, w Niemczech
szczególniej katastrofalnie z 4.2

przeświadczenie, że Niemcy są
ideałem praworządności i moral-
ności społecznej. Statystyka prze-
stępstw obejmuje tylko miasta,
liczące ponad 50 tys. mieszkań-
ców. Otóż liczba zabójstw, mor-
derstw i śmiertelnych uszkodzeń
ciała wzrosła z 390 w roku 1928
na 507 w roku 1929, a więc o
30 proc. Napadów rabunkowych
i wymuszeń było w roku 1928
1.781, w roku 1929 już 2.034,
wzrost więc wynosi 20 proc. Licz-
ba kradzieży wzrosła o 10 proc.
osiągając olbrzymią cyfrę 204.670
w roku ubiegłym. Na 415 zabójstw
i morderstw w 265 wypadkach
sprawców ujęto na miejscu, gdyż
były to zbrodnie popełnione na
tle tragedji rodzinnych. Z pośród
tych 265 ujętych na miejscu
przestępców 117 uchyliło się od
odpowiedzialności popełniając sa-
mobójstwa. W samych tylko Pru-
sach i Brandenburgji dokonano
w roku ubiegłym 3.984 zbrodni
przeciw obyczajności i to tylko
w odniesieniu do dzieci i nielet-
nich. W porównaniu z rokiem
poprzednim wzrost wynosi 27“ 4.

Tyle mówią cyfry oficjalnej
statystyki niemieckiej. Odsłaniają
one otchłań zbrodni, w którą
stacza się państwo  „bojaźni
Bożej”.

DRTRETAILAA
GIELDA

WARSZAWA, 23.1V. (Pat.)
Waluty i dewizy:

Dolary 8,88'/,—8,90' „—8,86'.,.
Belgja 124,52—123,83—124,21.
Holandja 359—359.90—358,10.
Londyn 43,36' ,—43,47—43,25' ,.
Paryż 35—35,09—34,91.
Praga 26,43 —26,49—26,37.
Nowy York 8,921—8,941—3,901.
Szwajcarja 172,90—173,33—172,47.
Wiedeń 125,70—126,01 —125,39.
Włochy 46,77 !,—46,89—46,66.
Berlin w obr. pryw. 212,86.

Papiery piocentowe:
Pożyczka inwestycyjna 121,25, 6” 0

dolarowa 78,50, 7'|. stabilizacyjna 87,75,
8', L. Z. B. G. K. i B. R, obl. B. G. K.
94, te same 7*/, 83,25, 4” , ziemskie 44,25,
41 ,0/, ziemskie 54,50 — 54,25, 7%, ziem-
skie dolarowe 75, 5”/. warszawskie 58,25,
8', warszawskie 76,50, 8%, Kalisza 67—
66,75, 10”, Lublina 81,25, 10%, Radomia
81,50, 10/ Siedlec 79,25.

"4 Mieszkanie: otrzebna służąca do

 

 

„Biali indjanie"
Następny program: «DJABELSKI PAZUR»

AKUSZERKI

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

KERSTE TTTE I
Enfant terrible.

— Dobranoc,

— Dobranoc, dziecino:

a pocałuj też na dobra-

noc twoją pannz

— Jeszcze czego! Ona
bije, jak ją się całuje.

b) na przebrukowanie starego bruku w ilo-

Warunki przetargu mogą być przeglądane
w Biurze Magistratu w godzinach urzędowych.

Rozprawa przetargowa odbędzie się w Biu-
rze Magistratu m. Oszmiany w dniu 9 maja

rozprawy przetar-
ręce Pana Bur-

mistrza m. Oszmiany wadjum ofertowe w wyso-

Wybór oferentów należy do Magistratu nie-

Magistrat m. Oszmiany.
Oszmiana, dn. 17 kwietnia 1930 r.

Najwspanialszy obraz światal Bujna wyobraźnia Wschodu w po-
łączeniu z współczesną techniką kinematograficzną. Aktów 12.

Marcella Albani, Agnes Petersen-Mozżuchinowa
Kasa czynna od godziny 3

o
0
—
G
£
2

 

wielki dramat życiowy-erotycz-
ny w 12 aktach. W rolach gł.

Parady JOHN GILBERT. Pocz. o godz. 5 w niedzielę o 4.
r. Monte Christo“.

 

RAKIETY "oS?* gr,niskie ceny.”
Warszawska” SP. MYŚLIWSKA, Wileńska 10.

2 duže pokoje z kuch
nią dó wynajęcia. Ul. Fi-
larecka 43 od godz. 8
rano do 1-ej. 2632

REREEEJEADO IDZ OBI
Rozkaz wykonano.

Komenda główna władz
bezpieczeństwa w stolicy
poszukuje. niebezpiecz-
nego przestępcy. W ar-
chiwach posiada jego

 

z BUCK JONESEM w rol. gł. Nad program: komedja
sportowa w 2-ch aktach. Bilety honorowe nieważne. W
soboty, niedziele i święta przygrywa orkiestra jazbandowa.

z WILJAMEM
DESMONDEM.

oddawać do

nowych garsonek, swe
Jemy. — Robota wyko 

Lelniego
WZP69

łowy 11.
mamu-

Gruźlica płuc jest nicubłaganą i corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-
nu, kosi miljony ludzi.—Przy zwalczaniu
chorób płucnych, bronchitu, grypy

KUPNO- |
SPRZEDAŻ

Wła-
uporczywego, męczącego kaszlu i t. p.

stosują p. p. Lekarze:

„Balsam Thiocolan—Age“
który ułatwiając wydzielanie się plwociny NA i

 

światowej sławy
Pleyel, Bechstein etc.,
takož Arnold Fibiger,
Kerntopf i Syn, A. Dry-
gas, uznane rzeczy-
wiście za najlepsze
w kraju przez najwy-
bitniejszych  fachow-

 

STARA WiEŚ
PIĘKNE PARCELE LEŚNE

 

Oszczędność przedewszystkiemI
Nagromadzone rzeczy trykotowe

rzerobienla do „Zrėdia Pracy“— |
Trocka 19, lako do jedynej pracowni trykotar-
skiej w Wilnie — Doreblanie podeszewek do
najdroższych pończoch.

kierownictwem wykwaifikowanej instruktorki

w Nowogródzkim, Białostockim i t. p. w
czówce lub we dworze poszukuje na 2 osoby dzień”.
z pełnem utrzymaniem. — Las, rzeka, komuni- GZTEEZKOTESZWEZCEZE

kacja odpowiednia.
, Zgłoszenia z podaniem warunków proszę

skierować prof. gimn. Kuchinka, Poznań, pl Dzia-
z: | ZGUBY |

PIANI-
tokol 106 od 1-go maja. :

_28-1] PRACA
!

, podobiznę w ośmiu po-
zach. Poniewaź zacho-
dzi podejrzenie, że zbro-
dniarz grasuje w okoli-
cy powiatowego miasta
Pikutkowa, przesłano fo-
tografje do tego miasta
z odpowiedniemi rozka-
zami. Wkrótce nadcho-
dzi z Pikutkowa do War-
szawy telegram:
—„Aresztowaliśmysze-

ściu z pośród poszuki-
wanych opryszków. Dwu
pozostałych spodziewa-

leśni- my się pojmać lada

proszę |

jak również robotę
trów, pończoch przyjmu*
nuje się solidnie pod  

—19o g

nikszkania

 

ZS”: ks. wojsk. wyd.
przez PKU—Swię-

ciany na imię Nikodema
Drabowicza, zam. we wsi
Achramowicze gm. Brasł.
—un. się. 40—

  Mieszkania
i pokoje

! Do wynajęcia
mieszkanie 4 pokoi. An-

m

 

D wynajęcia solidnym
2—3 pokoje ładnie Pow pracownik—

umeblowane z wygoda- pracowniczka biuro=
mi i używalnością kuch- wy od zaraz, z kaucją
ni Antekolska 6/1 m. 4 Od zł. 2,000 — gotówką.
Zgłaszać się od 9 do 1 Oferty składać w Admi-

 

 

o poł. 7195—2 nistrr pod  „odpowie-
DE dzialny“. 2602—0
Mszanie 5 pokoi i

kuchnia do wynaję- Potrzebny
cia od 1 maja r. b. przy
ul. Lwowskiej Nr. 13-€,
dowiedzieć się u do-
zorcy. 7194

do biura chłopiec na po-
sylki. Zgłaszać się z ro-
dzicami, od godz. 10—12
do Biura „Interpol* Por-
towa 28. 2602—1 

  wynajęcia 
ilości | są zaraz do nabycia pomiędzy Otwockiem ców na Pow. Wysta-

a Celestynowem. wie w 1929 r.

Komunikacja dogodna.
Stacja kolei na miejscu w lesie. K. DABROWSKA,

Starodrzew do 100 lat. — Działki wszystkie WILNO, uł. Nie-
zalesione od 750 m* do 3000 m?. miecka3, m. 6.

Sprzedaż na raty. Sprzedaż i wyna-
Zgłoszenia i informacje: 3091-14 ol jęcie. 17—s0

;Ceny fabryczne.
Główny Zarząd Ordynacji Zamojskiej

Dział Barcelacji: amochód torpedo
Warszawa: Żabia 4, tel. 2—89. i„Ford“ w dobrym sta-

nie sprzedam tanio. Sty-
czniowa Ne 3. 2609—0

 

 

 

 

Lakład Jubilersko - Zegarmistrzowski
 

  

 

SEE i 2471—00 Roztropny malec
duży wybór róż- | ;2 LTL —| K. GORZUCHOWSKIEGO |, _ sue ue sz,

em, jak pan pocałowa
"L z kienniczych: płó | NAJTANIEJ 211-10 Ul. Zamkowa 9. moją siostrę|

Januszewski tne, wełny, jedwa- ; GŁOWIŃSKIEGO SPRZEDAZ za — Cicho  Stasieńku,

posiadają w swo- +biu oraz kołdry, ; kupuje się dobre towary u . masz tu dwa złote i nie
im sklepie p Polecamy najmodniejsze pończochy i skarpetki. oraz mów o tem nikomu.

przy mł. Wileń koce, chustki,poń- | Markizety, jedwabie, jedwabie sztuczne, satyny, SOLIDNA — E, myślałem, že pan
| skiej Nr <zcchy it d. podszewki, płótna i madepolamy. naprawa mi "da pietnašcie złóż

tych, tak jak pan Kazio...— lkzawsze umiarkowane. | UWAGAI—Wileńska 27.
— 

Wydswcz: ALEKSANDER ZWI

  Zegarków i Biżuterji. —10
 

Drukarnie „Dziennika Wileńskiego”, ul. Mostowa I

PŚ do
dla samotnych Wiel- £łużąca z rekomenda-

ko-Stefańska Nr. 24 m. cjami umiejąca go-
21. 1959 tować poszukuje posa-

dy. Mejszagolska ul. 42,
m. 1. 2629

 

Z powodu wyjazdu do
wynajęcia mieszka-

nie z 5 pokoi ze wszel.
wygodami od 1 Maja
Gimnazjalna 6—21.

 

średnim wieku ze
Ę świadectwami oso-
a poszukuje posady z

2623 szyciem do dzieci. Zgo-
 

 

= dzi się na wyjazd. Za-
Do wynajęcia walna 5, m. 15 u do-

mieszkanie 7-mio poko- zorcy. 2626—1
jowe, oraz dwie stajnie — 4
nadające się na garaż. £zofer wykwalifikowa-
Sw. Anny 2—2. ny, trzeźwy i praco-
 wity poszukuje pracy na
2 pokoje słoneczne do skromnych warunkach.

wynajęcia. J. Jasiń+ Zapytać: Sw. Jańska N. 8
skiego 10, m. 23. 2628 „Okazja”. 2622—1

wszystkiego z do-
brem gotowaniem. Swia-
dectwa konieczne. Gi-
mnazjaina 10 m.1. 2630

LAURAEEEI
Szczęšcie matczyne.

„Panienka z przeszło-
ścią" wyszła zamąż.

„„Nareszcie sami. On,
bardzo wzruszony, szep=
cze: — Któż z nas jest
najszczęśliwszy? Ona od-
powiada w zamyśleniu:
— Moja mamusia...

Sprawy į
majątkowe

Do sprzedania
2 do.ny z dużym placem
i ogrodem owocowym.
Popowska Nr. 22 — 6.

1999—s1
NA

Do sprzedania tanio 3
domy dochodowe

z ogrodem. Konarskiego
Ne 2. Pośrednictwo wy-
kluczone. 2625—1

anio na Zwierzyńcu
do sprzedania pięć

morgów z domkiem i
laskiem. Szczegóły ulica
Dzielna 30 m. 4 od go-
dz. 4—6. 2624

Różne
sumy

posiadamy do uloko-
wania na dobre: hipo-

teki miejskie
Dom H-K. „„Žachęta“
Mickiewicza 1, tel.

i —0

 

 

Odpowiedž. +

—Powiedz, czy ko-
chałbyś mnie też tak,
gdybym nie była za cie-
bie wyszła?
— Žnacznie więcej.

  1 IHTROLIGA.

TORNIA

; „BZIENAIKA
NILEŃSKIEGG"

Wilno, Gl. Mosto-
wa M 1. Tel.12-44    
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