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w PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
— Stany Zjednoczone Europy. jest 

faktem szczególnie znamiennym, że w 

parę dni po zakończeniu obrad konie 

rencji londyńskiej p. Briand wydał po- 

lecenie rozesłania do wszystkich 

państw europejskich memorjału obej” 

mującego kwestjonarjusz w sprawie u- 

tworzenia stanów zjednoczonych Euro 

py. To przypomnienie o konieczności 

utworzenia federacji państw  europej- 

skich potwierdza ubocznie, iż konfe- 

renoja londyńska nie dała oczekiwane” 

go rezultatem, conajwyżej przedłużyła 
stan „zawieszenia broni'* w wyścigu 

rywalizacyjnym pomiędzy Ameryką a 

Angiją. Wielka Brytanja bowiem jest 

w tym wyścigu najbardziej zagrożona 

jako najpoważniejszy przeciwnik Ame- 

ryki ale w nie mniejszym stopniu za” 

grożone są również przez wzmagającą 

się agresywność ekspansji gospodar- 
czej i politycznej Ameryki państwa 

europejskie. 

Dojście do skutku planu Younga 

przy pomocy Ameryki, powołanie do 

życia Banku Wypłat Miedzynarodo- 

wych w którym decydującą rolę ode- 

grywać będzie kapitał amerykański 

było pierwszym sygnałem: marszu ame 
rykańskiego na kontynent europejski. 

Ta agresywność ekspansji gospodar- 

czej Stanów Zjednoczonych, a za nią 

jak wiadomo idzie zwykle ekspansja 
polityczna, zaniepokoiła poważnie już 

na jesieni ubiegłego roku Francję i tem 

tylko można tłomaczyć fakt, że p. Bri- 

and zdecydował się poprzeć swym 

autorytetem propagandę paneuropej- 

ską prowadzoną dotychczas przez nie- 

których publicystów i polityków por 

zbawionych realnych wpływów. 

Idea stanów zjednoczonych Europy 

nie jest wynalazkiem powojennym. By- 

ła ona popularna zwłaszcza w kołach 

działaczy rewolucyjnych 1848 roku, 

lecz później z biegiem czasu odłożono 

ja do lamusa historji, wobec wysunię- 
cia się na czoło o wiele silniej przema” 

wiającej do społeczeństwa Europy idei 

państw narodowych. Głośne 14 pun- 

któw Wilsona były punktem  szczyto” 

wym napięcia owej idei. Po wielkiej 

wojnie, gdy na gruzach monarchji au- 

strjackiej i Rosji utworzyły się nowe 

państwa i, Europa podzielona została 

mister ną siecią granic i barjer celnych, 

przekonano się, że aczkolwiek pod 

względem politycznym aspiracje po” 
szczególnych narodów częściowo  zo- 

* stały zaspokojone natomiast pod wzglę 
dem gospodarczym zapanował chaos. 

Nowe organizacje państwowe często - 

kroć mie były przystosowane do wa- 

runków gospodarczych, niejednokrot- 

Aiie uzupełniający się wzajemnie orga- 
tnizm gospodarczy został podzielony 

(granicą sztuczną wytwarzając stan 

anormalny. O ile Austrja pod wzgię- 
dem politycznym skazana była na za- 
gładę, a tyle gospodarczo stanowiła 
ona zamknięty, zwarty w sobie orga 
nizm gospodarczy. Uprzemysłowione 
Czechy i Austrja miały naturalny rynek 

zbytu na Węgrzech, które odwrotnie 
znajdowały dla swej produkcji rolni 
czej najlepszy rynek zbytu w Czechach 
i Austrji Teraz po wojnie pomiędzy 
trzema państwami tamują normalne 

stosunki handiowe, granice i barjery 
celne. 

W swej głośnej mowie wygłoszo- 
nej w Genewie podczas wrześniowego 
zebrania Ligi Narodów naszkicował p. 
Briand projekt federacji europejskiej. 
Zdaniem p. Brianda pomiędzy naroda- 
mi Europy powinien istnieć związek w 
którem marody te będą miały możność 

"w każdym momencie radzić nad wspó|- 
„Memi sprawami, nawiązywać między 
($obą nici - solidarności, uchwalać 
wspólne decyzje: Działalność takiego 
związku marodów  przedewszystkiem 
powinna się przejawić w dziedzinie u 

Normowania stosunków ekonomicznych 

Pomiędzy państwami, a następnie nie- 

Wątpliwie i w dziedzinie politycznej— 
NiE naruszając suwerenności żadnego z 
członków — wykaże dodatnie skutki. 

, Podczas dyskusji nad tem przemó- 
wieniem zmarły min. Stresemann odra- 
Zu podniósł zastrzeżenia, że federacja 

europejska nie może być blokiem skie” 

rowanym przeciwko innemu kontynen 

towi! Również sceptycznie odniósł Się 

do inicjatywy Brianda delegat angiel 

sk lord Graham, który podkreślił, że 

konierencja ekonomiczna w r. 1927 

zmierzająca da uregulowania  stesun- 

ków gospodarczych w Europie zakoń” 

czyła się negatywnie, trudno zatem 

mieć zbyt wiele nadziei, że to co się 

nie udało Konferencji "ekonomicznej 

uda się federacji europejskiej. Stanowi 

sko delegata angielskiego wypływało z 

ówczesnej sytuacji politycznej. Anglja 

przed konterencją morską nie chciała 

się angażować w kombinacje wyraźnie, 

mimo wszystko, skierowane przeciwko 

Stanom Zjednoczonym Ameryki, ma- 
jąc nadzieję, że na konferencji rozbro” 

jeniowej, która była wówczas już po- 

stanowiona uda się jej ustalić trwały 

podział wpływów i sfer działania z 

konkurentem amerykańskim! Teraz za- 

tem wobec niepowodzenia konferencji 

londyńskiej stanowisko Anglji może 

ulec zmianie. 

Memorjał, który z polecenia p. Bri- 

anda rozsyła francuskie ministerstwo 

spraw zagranicznych ma na celu wyja” 

śnienie stanowiska państw europej- 

skich. Można z góry powiedzieć, że 

odpowiedzi wszystkich państw będą wy 

rażały zasadniczą zgodę na konieczność 

utworzenia federacji państw europej- 

skich i pewno nie jednej jeszcze doży- 

jemy konferencji która będzie nad 

ideją tą debatowała, trzeba jednak pa” 

trzeć na świat przez różowe okulary 

aby na chwilę uwierzyć, że coś z te- 

go realnega wyjść może. Najlepszą 

ilustracją trudności jakie się piętrzą 

jest fakt że pa dwóch  miedzynarodo- 

wych konferencjach ekonomicznych 

(konferencja ekonomiczna w 1927 { 

rozejm celny w 1930) rząd niemie” 

cki podniósł stawki celne, aczkolwiek 

delegaci Niemiec na tych zjazdach mię” 

dzynarodowych powiedzieli niemało o 

konieczności współpracy ekonomicznej 

wszystkich państw europejskich, szko- 

dliwości barjer celnych i t.p. 

Zwrot w polityge zagranicznej 

Sowietów. Podpisanie umowy handlo- 

wej pomiędzy Anglją a Sowietami po- 

witane entuzjastycznie w Moskwie jest 

wydarzeniem, które przekracza ramy 

zwykłych stosunków handlowych po” 

między dwoma państwami i wkracza 

w sferę polityki międzynarodowej. Ra- 

dość z jaką przyjęta w Moskwie za” 

warcie umowy wskazuje, że nie tylko 

cele handłowe zostały przez to osią- 

gnięte. Podpisanie umowy czyni wy” 

łom w dotychczasowym stanie  izola- 

cji w jakim od lat paru Sowiety się 

znajdują i w związku z tem ożyły na” 

nowo w Moskwie nadzieje do wykorzy 

stania stosunków z państwami a t. zw. 

ustroju kapitalistycznym dla wzmocnie 

nia państwa „dyktatury proletarjatu“. 

Na zmianę nastrojów w tym kierunku 
miały decydująco wpłynąć ostatnie wy 

darzenia na froncie wewnętrznym. 

Doskonale poinformowany kore- 

spondent moskiewski. „Socjal Wie” 

stnika* pisze, że w chwili obecnej 
dwie kwestje absorbują uwagę  kie- 

rowniczych kół sowieckich: polityka 

zewnętrzna i stosunek do chłopów. 

Przed kilku laty jak wiadomo w Polit 

biurze scierały się dwa prądy. Wykład 

nikiem jednego był Komintern, drugie- 

go — Narkomindieł. Po usunięciu z 

kierownictwa III Międzynarodówką Zi- 

nowjewa, a następnie Bucharina i osa- 

dzeniu na tei posadzie oddanego so- 

bie Mołotowa, Stalin usunął na pewien 

czas tarcia pomiędzy taktyką Komin- 

ternu a Narkomindiełem. Ostatnio je” 

dnak wypadki w Chinach z jednej 

strony i pomyślny bieg rokowań z AB 

glją z drugiej, wywołały rozdźwięki na 

nowo. Mołotow opierając się o sekre” 

tarjat Kominternu rozpoczął agitację 

za „zrewoltowaniem Europy przez Chi- 

ny, Indje, i Indo-Chiny*. Przeciwko tej 

koncepcji zaprotestował Litwinow wy- 

suwając konieczność wykorzystania 
jaknajdalej wszystkich możliwości w 

związku z pomyślnem załatwieniem ur 

mowy handlowej z Anglją. Stalin po 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałiem. К 
Redakeja rekopisėw nie zamówionych nic zwraca, Administras 
cła nie uwzględnia rastrzeżęś co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

    

PRZEDSTĄ 
BARANOWICZE — ai Szepiyckjego — 

„Lot“, Księgarnia 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Małtnowsiiega 
DUKSZTY — Butet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Wiodzimierow. 
GRODNO — Ksilegarnia T-wa „Ruck“, 
RORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzydasi 
TWIENIEC — sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — w, sklep ° 
LIDA — m. Suwaiska 13, S, Mateski. 

  

MGŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Rauce”. 

WICIELSTWA 
A. Lasztik. SERWIEŻ —— m. watuszowa. Księgarnia jażwinskiegm 

NOWOGRÓDEK -- k Śt Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Ksiegarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia + вКа — St Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui. Alickiewicza 12. 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ut. Rynek 9. N. Tarasiejski 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Jaczewska, 
WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księparnia T-wa „Ruch*. 
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Echa zamachu na poselsiwo sowieckie 
NOTA SOWIECKA 

WARSZAWA. 29. 4. (tei. wł. „Slowa“). 
W poniedziałek pbgkl sowiecki p. Antonow 
Owsiejenko wręczył ministrowi  Zajeskiemu 
notę następujądej treści: 

Panie Ministrzfe! 
Z polećenia mego rządu mam zaszczyt 

zakomunikować co następuje: 
D wudzizstego szóstego kwietnia rb. za- 

wdzięczająć zbiegowi okoliczności udało się 
zapobiec wysadzeniu w powietriąe gmachu 
Pkinomocyego prdedstawicjelła ZSSR w Pol- 
sge skutkiem czego mógł zginąć chły per- 
Sorżel. Rząd Związkowy dopatruje się w po- 
wyższym tenforystycznym zamachu próby 
wływołania poważnych ; daleko idących kom 
piikacyj w stosunkach pomiędzy Rządem 
Związkowym a Polską i nie może nie zwró 
cić uwagi Rządu Polskiego na tą okolicz- 
npść, że powyższy zamach terrorystyczny 
mógł mieć miejsce tylko w warunkach jakie 
wytworzone zostały ostatnio na, skuteki wzmo 
żonej arjiyradziedkiej akcji niektórych kół w 
P oisqz i związaniej z niemi pewnej cześci 

prasy polskie. | A : 
Działalność ta która zwróciła na siebie 

uwagę opinii Pao nie tylko w Zwią- 
zku Radzieckim i Polšės jecą również i na 
człym świecie ma na celi wytworzenik takiej 
atmosfery, która sppwodowałaby zerwanie 
stosunków polsko - sowieckich ż wynikają- 
сё z tego następstwa. 

Zamach dn. 26 kwietnia wskazuje, że ak 
cja ta niewaha się przed użyciem  jakich- 
kolwiek bądź środków dłą osiągnięcia swych 
występnych cglów zagrażając pokojowi świa 
ta Rząd Związkowy: dążąc niezmierńje do ro- 
zwoju i wzmocnienia dobrych sąsiedzkich # 
stosunków z Polską zmuszony jest stwier- 
dzić, że wspomniana działalność pozostają- 

sa niewątpliwie również w związku z akcją 
fewnydh czynników międzynarodowych 
stwarza olbrzymie niebezpjeczeństwo nie tyl 
ko dla stosuników plomiędzy ZSSR a Polską 
ale i dła powszechnego pokoju. 

Akt terrorystyczny 26 kwietsja nie jest 
niestety wypadkłem  odosobnionym, Rząd 
źwiązkowy zmuszony jest przypomnieć nie- 
udany zamach Trajkowicza we wrześniu 
1927 r., zamach w dniu 4. 4. 1928 na han- 
diowiego pitzedstawiciela ZSSR w Polsce Li- 
zmrewa, napład 29 listopada 1929 r. na konsu 
lat ZSSR we Lwowie, wykrycie ostatnio za- 
machu rfa ten gam konsulat i wreszcie za- 
mada w dziu 26 kwietnia który nabiera wy 
jątkowego znaczenia, jest jednym z elemen- 
tów szeroko pomyślanej akcji  zmierzającej 
do sprowokowania koniliktu między "związ- 
kiem a Poiską. 

Rząd ZSSR zaniepokojony stanem  sto- 
sungow radzieczo polskich niejednokrotnie 
zwyacał w przeszłośdi uwagę Rządu Rze- 
czypospolite] na konieczność  stanowczego 
ukrócenia wstępnej działalności elementów 
awaniurniczych w Polsce, dążących systema 
tyčznie do zakłócenia pokoju między obu 
peństwami. Groźne ostrzeżenia jakiem jest nie 
udany terrorystyczny zanach 26 kwietnia rb 
zmusi Rząd Związkowy do zwrócenia raz 
jeszcze uwagi na niezwykże „;bezpiadzeń 
wo wytworzonej sytuacji ofaz do obarcze 
nia Rządu Rzęzypospolitej Polskiel odpowie 
dzialnoścją za ppwzięcie przezeń konkretnych 
środków mających na celu likwidację w Pol 
sc miebezpjacznej gytuacii w której warun 
kech zachodzą raż qo raz wypadki prowaka 
jach ataki na ZSSR. 

Zecha? pan przyjąć panie ministrze i t.d. 

ANTONOW - OWSIEJENKO. 

Odpowiedź Polska 

WARSZAWA: 29, IV. (tel. wł. Słowa). Jak się įdowiadujemy odpo- 
wiedź rządu polskiego na notę sowiecką będzie udzieloną po zakończeniu 
śledztwa. 

5000 zł. za wykrycie $prawców zamachu 
WARSZAWA, 29, IV. (tel. wł. Słowa). Urząd Śledczy wyznaczył na- 

grodę w sumie 5000 zł, za wykrycie sprawców zamachu na poselstwo so- 

Posiedzenie Rady Ministrów 

wieckie. 

WARSZAWA, 29. IV. Pat. Dnta 29 b. m. pod przewodnictwem p. 
premiera Sławka odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którem za- 
łatwiono szereg spraw bieżących. 

r 

Podpisanie ważnego układu na Qnal dOrsay 
Sprawa odszkodowań wschodnich 

PARYŻ. 29.IV. Rat, O godzinie 9 min. 40 w dniu wczorajszym pod- 
pisano na Quai d'Orsay układ w sprawie jodszkodowań wschodnich. Fo- 
siedzeniu przewodniczył minister Loucheur, który w swem przemówieniu 
przypomniał trudności, z któremi walczyła konferencja haska i wyraził ra- 
dość z powodu dojścia do porozumienia. 

Minister złożył podziękowanie przedstawicielom Anglji i Włoch, które 
z całem zauianiem i przyjaźiią pomagały mu w jego pracach, później zaś 
podziękował wszystkim delegatom państw zainteresowanych sprawą od- 
szkodowań wschodnich, a także przedstawicielom Belgji, Grecji, 
Portugalji i dominjów. 

Polski, 

W zakończeniu mówca wyraził życzenie, ażeby przy wprowadzaniu w 
życie układu panowała ta sama atmosfera serdecznej przyjaźni, która da- 
wała się odczuć wśród zebranych w czasie ostatnich 3 miesięcy. Delegaci 
Węgier, Rumunii, Jugosławii, Angiji: i Włech złożyli ministrowi Louchet'owi 
podziękowania i powinszowania z powodu dokonanego dzieła. 

Posiedzenie Rady Aiminisfracyjnej Biura Pracy 
GENEWA, 29 IV. Pat. Rada Administracyjna Międżynarodowego Biu- 

ra Pracy rozpoczęła dyskusję nad sprawozdaniem Alberta Thomasa, który 
przypomniał, iż dokonano już 386 ratyfikacyj zarejestrowanych konwencyj. 
Następnie przemawiała miss Weinield, która oznajmiła, iż rząd angielski 
przedstawił już projekt ustawy o czasie pracy, pozwalający na ratyfikację 
konwencji waszyngtońskiej o 8-godzinnym dniu pracy. Z kolei Jouaux w 
imieniu grupy robotniczej oraz przedstawiciel 
wyraził zadowolenie z poprzedniego oświadczenia, 
go dokonania ratyilkacji. 

rządu belgijskiego Mahaim 
życząc możliwie rychłe- 

Uchwalenie rezolucji 
przez Rądę Administracyjną Międzynarodwego Biura Pracy 

GENEWA, 29. IV. Pat. Rada Administracyjna 
Biura Pracy uchwaliła rezolucję, 

Międzynarodowego 
domagającą się zwołania w roku 1931 

doradczej komisji technicznej dla zbadania warunków w jakich [rozpatrywa- 
ne będą zagadnienia morskie na międzynarodowej konferencji pracy. 

Wizyła kanelerza Schohera 
PARYŻ, 29. IV. Pat. Dziś przed południem kanclerz Schober złożył 

wizyty arcybiskupowi Paryża msg. Verdier, nuncjuszowi apostolskiemu, 
preiektom departamentu Sekwany i policji, a następnie Briandowi, z któ: 
rym odbył dłuższą naradę. 

Briand wydał na cześć gościa śniadanie, w którem wzięli udział am- 
basadorowie Polski i Niemiec, ministrowie pełnomocni Austrji i Węgier oraz 
kilku ministrów francuskich. 

Ghandi instruuje prasę 
„ _ BILIMORA. 29.IV. Pat. Ghandi przybył tu z Karachi. Jak dowiaduje 

się agencja Reutera, Ghandi udzielił instrukcyj wydawcom swoich dzienni- 
ków, ażeby godzili się raczej na konfiskatę pism, 
ileby zażądał jej rząd na zasadzie nowego 

niż na zapłatę kaucji, o 
rozporządzenia prasowego. 

Ghandi otrzymał z Borsad wiadomość o aresztowaniu Kalerkara, członka uniwersytetu Ghandiego oraz męża 
ustawy o monopolu solnym. 

zauiania Ghandiego za pogwałcenie 

EAS TS T T AI JTN 

krótkich wahaniach poparł Litwinowa. 

Pomysły Mołotowa poddał ostrej kry- 

tyce zalecając aby „nie przeceniać efek 

tu zaburzeń w Chinach i biernego o” 
poru w  Indjach*. Nastroje anglo- 

fiiskie Stalina w połączeniu z scep 

tyczną oceną wypadków w Chinach i 

Indjach świadczą, że nowy NEP obej- 

mie również i dziedzinę sowieckiej po” 

lityki zagranicznej. W danym wypad- 
ku Stalin idzie śladami Lenina, który 
w momencie gdy wprowadzał nową po” 
litykę ekonomiczną po okresie komu- 
nizmu wojennego również dążył do na” 
wiązania stosunków z państwami bur- 

żuazyjnemi. Podpisana umowa handlo 

wa z Anglją dla Stalina ma być tem, 
czem było Rappalo dla Lenina. Sz. 

| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milmetr 60 gr. Waumerach świątecznych oraz z prowincji a 

eą być przez Administra, * 
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Торговцы пушечным мясом. 
(Иллюстрация н статье Дмовснкого). 

Рис. Бор. Ефимова. 
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NONNKCHHO (HKTNO-COBETCKOŁ TOPTOROE COTNULIEHKE. 
JADHĄCH, 15 anpena. (TACC. Cpos- |wHocrpanHbix дел Великобритании TeH- 
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SĆcP тов.`Сокольниковым и министром|соглашение между Англией и СССР. 

  

Na rogu swojej pierwszej stronicy 
„lzwiestija* umieszczają zwykle karykatu- 
ry na najbardziej 
tsmaty, Klisza powyższa przedstawia taką 
karykaturę zamieszczoną w jednym z 

ostatnich numerów tej pięknej gazety. Ma 

ona dla nas znaczenie specjalne, Ilustruje 

oną tę „sui generis" współpracę p. Roma- 

na Dmowskiego z prasą sowiecką jak 
wiadomo artykuły p. Dmowskiego wywoła* 

ły zachwyt w Sowietach, a „Trybuna Ra- 
dziecka* organ komunistów polskich prze- 
drukowuje je w całości. Szereg wyrażeń p. 
Dmowskiego, jak np. „komiwojažer“ 
akceptowali bolszewicy i używają ich teraz 
stale. Karykatura powyższa przedstawia 
takiego „komiwojažera-buržuja“, który daje 
Instrukcje polskiemu generałowi. Ten pol- 
ski generał słuchą komiwojażera z po- 
chyloną glową, widač, že mu jest poslusz 
ny. Żołnierz polski szeregowiec stoi 
przed tą parą z zagaikowem obliczem. 

bojowe komunistyczne. 

Widzimy więc, że wszystkie niegodziwe su- 
gestje, które przemycał p. Dmowski w 
swoich anty-patrjotycznych artykułach, zna- 
lazły u bolszewików zrozumienie ;i uzna- 
nie. P. Dmowskiego można dziś zaliczyć 
do klasyków propagandy sowieckiej. Nie 
byliśmy nigdy jego zwolennikami, lecz mu- 
Simy przyznać, że człowiek 0 niewątpliwie 
dużych zasługach wobec Polski, że polityk 
ponadprzeciętnej miary, jakim był p. 
Dmowski, mógł swą emeryturę polityczną 
splamić krokiem tak nieprzemyśląnym co 
do konsekwencji, jakim były te artykuły. 
Zdobywając się bowiem na zmaximum ob= 
jektywiamu i maximum sympatji dla p 
Dmowskiego możemy to tylko powiedzieć 
że ich nie przemyślał, że nie wiedział, jaki 
efekt wywołają. Nie rozumiemy jednak, jak 
moźna chwalić te artykuły, tak wyraźnie 
wygodne dla państwa obcego, artykuły su- 
gestjonujące, że się u nas dokonywują 
przygotowania wojenne. 

Posłowie komnaistyczni prowakają bezrobotnych do demonstracji 
Żarskiego w Łodzi W Areszfowanie posła 

WARSZAWA. 29. IV. (tel. wł. Słowa). Dziś o godzinie 11.30 w 
Łodzi przed lokalem blur wypłacających zasiłki dla bezrobotnych 
do zgromadzonych w liczbie 3000 bezrobotnych usiłowali prze- 
mawiać posłowie komunistyczni Żarski I Kieruzalski. 

Wobec niezwykle podniecających treści przemówień policja 
wezwała zgromadzonych do rozejścia się na co podburzany 
przez posłów tłum począł stawiać opór i obrzucił policję kamie- 
niami. Ponieważ opór tłumu przybierał na sile policja oddała 
salwę karabinową w górę poczem tłum został bez trudu rozpro: | 
szony. 

do aresztu 
W Eodzi 

spokój. 
po zlikwidowaniu 

Podczas rozpraszania tlumu poseł Żarski zaczął strzelać z 
rewolweru do policji. Wobec tego mimo nietykalności posel- | 
skiej został poseł Żarski aresztowany i odstawiony .pod eskortą | 

zajścia panuje całkowity 
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NIEŚWIEŻ 

— Budżet Nieświeża. Wydział Powiato 
wy na ostatniem posiedzeniu 17 b. m. rozpa- 
trywał budż iasta Nieświeża, broniony 
przez burmistrza p. Chołowieckiego i rad. 
nych p. Goldina i p. Szymanowskiego. — 
Poczynione zo: dalekoidące zmiany w 
kierunku skre: rozmaitych pozycyj tak 
po stronie dochodowej jak 1 rozchodowej.— 
Zmieniony budżet, warunkowo zatwierdzony 
powraca znowu do Rady Miejskiej. 

— Nowa odganizacja. Bardzo dużo ma- 
my w powiecie organizacyj społecznych róż 

nego typu; często pracują na tem samem 

polu, nie mając ze sobą kontaktu, wskutek 

czego bez potrzeby marnują energję. — Na 
początku 1923 r. powstała w Niešwiežu 
myśl stworzenia „Rad obywatelskich”, koor 

dynujących całą akcję społec Projekt 

omawiany był na terenie w powia- 

tów województwa Nowogródzkiego, odbył 

się szereg zjazdów, wtenczas jednak słusz- 

yśl nie dała się wcisnąć w ramy orga- 

mizacyjne. — Niejednokrotnie później brak 

terenu dla porozumienią się organizacyj Spo- 
łecznych, dawał się dotkliwie od у 
może właśnie dlatego, niektórym czynnikom 

zzewnątrz udało się bez potrzeby wciskać i 

róbić swoją robotę bądź niepotrzebną, bądź 

„nawet szkodliwą. — Obecnie myśl pewnej 
nadbudowy org н 
że powstało „Zjednoczenie Polskich Orga- 

nizacyj Powiatowych w Nieświeżu”. — Na 
zebraniu odbytem 17 uchwałony: został sta- 
tut. Jako cele postawiło sobie 
koordynację pracy wszystkich i 
stowarzyszeń społeczn gospodarczych i 
oświatowycji powiatu świeskiego i opinjo 
wanie o sprawności wania pracy w 
zakresie ich działania. Dalej Zjednoczenie ma 

_ być wyrazicielem opinji społeczeństwa wo- 
bec rządu, samorządu ;j w innych okolicz: 
nościach z prawem występowania z wnio- 
skami do sfer rządzących w sprawach о5- 
chodzących poszczególne organizacje lub 
ogół mieszkańców. Wreszcie Zjednoczenie 
ma prawo odwoływania się do ogólnych ze- 
brań poszczególnych  organizacyj za pośred- 
nictwem ich zarządów. — W Zjednoczeniu 
mogą powstać sekcje obejmujące poszcze- 
gólne dziedziny prac społecznych. — Na 
zbraniu dokonane zostały wybory prezydjum 
Zjednoczenia; prezesem „żostał p. starosta 

“Jerzy Czarnocki, wiceprezesem p. Olgierd 
+ eleński, członkowie p. p. Antoni Błążewicz, 
į ygmunt Domański i Jan  Kuroezycki. — 

* O ile nowa organizacja będzie żywotna, to 
życiu 

          

     
  

  

      

    

  

   

  

  

     

   
   

   

może odegrać poważniejszą rolę w 
społecznem powiatu Nieświeskiego. 

    

: KOBYLNIKI (POW. POSTAWSKI) 

› — Koło Gospodyń Wiejskich. W: mia. 
steczku Kobylniki istnieje szereg  instytucyj, 
mających na cełu w ten lub jnny sposób roz 
niecić w odrodzqnej Polsce dobrobyt tak 
materjalny, jak moralny i duchowy wśród 

ołeczeństwa. Niedawno zorganizowano tu 
oto Gospodyń Wiejskich. Zadaniem tego 

Koła między mnemi jest wyrugowanie z Ży- 
cia partactwa leczniczego, Uprawiane przez 

__ różne indywidua partactwo to napawa nie- 
'. szczęście nadzieją ozdrowienia dla wyzysku. 

(W mieście są Kasy chorych,  ambulansy, 
przychodnie, które zapewniają pomoc cho- 
rym. Na wsi boleść i nędza prowadzi ku 

‚ — znachorom. Koło EM Wiejskich zażą- 
dało nabyć apteczkę, by tym sposobem roz- 
począć walkę z wyżej wzmiankowanem sza- 
chrajstwem. Swoją drogą przy udzielaniu 
medykamentów mie nadużyje się łatwowier- 
ności łudzkiej, nieraz poważnej chorobie za- 
pewni się normalną kurację przez skierowa- 

_ mie w porę do lekarza. Ile jednostek uniknie 
krzywdy materjalnej, państwo zaś zawsze 
mające nadmiar osobników niezdolnych do 

_ zarobkowania (na wsi rezultat częstokroć 
_ działalności znachorskiej) pozbędzie się jed- 

nego, i drugiego, czyli mniej będzie zagrożo 
me z tej strony... Lecz skąd wziąć pienią- 
dze?. A no, powiedziano sobie, że przy do- 
brych chęciach można wszystko przezwy- 
ciężyć! Postanowiono urządzić w dniu 27 
b. m. przedstawienie amatorskie oraz zaba- 
wę taneczną, zaś cały dochód przeznaczyć 
na kupno upragnionej apteczki. Lecz jakże 
to wszystko zrobić koto zaledwie od paru 

" miesięcy istnieje. Niema fachowych sił do 
a sztuczki! Przyszło na myśl, że 

istnieje tu Towarzystwo Młodzieży  Wiej- 
skiej „Narocz”, członkami którego są syno- 

  

   
M 

  

  

A 

    

    

    
    

    

    
   

     
   

    

   

          

   

  

    
    

     
   
   

     
   
   
   
   
   
    

    
    
    
   
    
    
   
    

     
    

   

     
     
     

4 

| 2 ŻYCIA ARGENTYNY 
_ Wizyta u pana Lavalle, naczelnego 

dyrektora banku. Argentyńsko - Uru- 
 gwajskiego. Pałacyk na jed nej z głów 
nych ulic środmieścia. Dużo dzieł sztu 

ki, a umeblowanie i urządzenie kilku 
pokoi przez które przeszedłem oraz 
obszernego gabinetu — bogate, a je- 
dnócześnie w doskonałym utrzymane 

smaku. | 
: Pan dyrektor Lavalle (czytaj Lawa 

że) na szczęście wysławia się dosko- 
nale po francusku. Łamie to odrazu lo 
dy. — Towarzyszący mi p. Stanisław 
Odyniec, od czterech lat tu zamieszka- 
y i bardzo ustosunkowany, dopełnia 
eremonji, poczem zaczyna się przy” 

jemna rozmowa na tematy aktualne. 
Argentyna, zdaniem p. Lavalle, 

ciężki przechodzi kryzys. Nawiasem mó 
- wiąc, sam to już spostrzegłem. Rzuca- 
jąca się w oczy przechodniowi ilość 
wyprzedaży i likwidowanych firm, oraz 
spadek waluty od dwuch tygodni dość 
znaczny, niezbyt nawet spostrzegaw” 

LŽ czego turystę na fakt kryzysu musiał 
_ zwrócić uwagę. 

___ Gdym przed trzema tygodniami za 
20 dolarów USA otrzymał 48 peso, dziś 

_ takie same 20 dołarów zmieniłem za 52 
peso. 8 proc. spadku dla waluty usta” 
wowo stabilizawanej niemało stanowi 
załamania. 

- Kryzys cen, kryzys produkcji, kry- 
zys pokrycia metalowego i wymiany 

-_ banknotów na złoto, a wreszcie pewien 
kryzys zaufania i władzy. Argentyna— 
o kraj żyjący wyłącznie ze swego rol 
ictwa i jego produktów. Pszenica, sie 
ię lniane, kukurudza, skóry, mięso, 
odukty mleczne — oto strona czyn” 

na bilansu handlowego. Wszystkie fa- 
° БгуКаб га bardzo nieznacznemi wyjąt 

mi, łącznie do produktów masowego 
jożycia jak żelazo, węgiel, cement, 

produkty tkackie, samochody, maszy” 
ny rolnicze i przemysłowe — wszyst- 
ko przychodzi z zagranicy. 

_ Ogrom produkcji rolniczej i dobre 
nie ceny do roku 1928 sprawiały, 

nietylko że bilans handlowy bardzo 
był czynny, ale że i płatniczy bilans 
niemałą dawał po zostałość. A w bi- 
lansie płatniczym trzy czynniki ogrom 
ną graj olę. Są to zyski dróg żela- 

  

   

  

    
   acyjnej dojrzała o tyle, sz 

jednoczenie sit 
związków i & 

  

wie i córki , matek starających się o aptecz- 
kę dla obopólnego dobra i że oni potrafią 
przyjść z pomocą w przedmiocie odegrania 
sztuczki amatorskiej. Przygotowywaliśmy się 

  

   

   

    

   

    

          

  

do tej uroczystości Koło Młodzieży 
odpowiedzi odmown ! Nagle p. 

Koła Mio: wypowia-       
že aptecžka nie ucieknie, on zaš ma 

w dniu 27 b. m. odegrač komedyjkę celem 
nabycia instrumentów muzycznych dla przy 
szłej orkiestry swego Koła i że sam we włas 
nej osobie (pan prezes) postara się by na 
zabawie urządzanej przez Koło Gospodyń 
Wiejskich nie było publiczności. Gdzie jed- 
ność, tam siła, niestety, tego u nas brak. 
Musimy przyzna której 
wychowanie je: 
należytego r 
stwo to j 
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    mni o czynienie dob! 

lokalu 
Zabawę tę miało 

niezrozumialej' 
tórą zaszczyca nas Koło Mło- 
iej. Tymczasem możemy być 

Dnia: 27 b. m. odbyła 
gminy zabawa taneczna. 

5 $ 2. powodėow 

się w 

uż dawno nie było w 
y, na której panowałoby 

sle, porządek i humor niewymu. 
bratający usposobienia najwięcej kry- 

      

tyczne. Zabawa ta połączyła w harmonij- 
ną całość wszystkich ob ch. Komitet 
obrąny do zorganizowania wy popisał 

ą nieporównzną. Nie było dą- 
hętnego stosunku do wyznaczo- 

nego zakresu pracy. 
Panie same dopatrywały szatni, nasta- 

wiały samowary,. naczynie, wogóle obsługi. 
wały, były wesołe i czynny udział przyj 
wały w tanach. Największą wdzięczność ze 

y „Koła Gospodyń Wie h*  przysłu 
p. Błażewiczowej, której starania po- 

ły o kilka doskonałych - partnerów 
Gospo- 

ofiarnošci 

  

     
   
   

  

   
   

  

' bezinteresowną dla „Koła 
y įskich“ dzieki rzetelnej 

naszych mistrzów muzyki. 
Bufet zasobny w niepokaźną przekąskę, 

lecz w wyborowe ciasta własnego wyrobu 
doszedł do szczytu naszych kulinarnych am- 
bicyi w postaci lodów. |ednak nie bvły one 
dziełem rąk naszych. Nad ranem goście nasi 
wrócili do własnych penatów, zabiegi zaś 
Koła Gospodyń Wiejskich celem  zakupie- 
nia apteczki zostały wynagrodzone gotówką 
w ilości stu złotych. 

Ciekawem i jaknajdalej zachęcającem 
zjawiskiem jest fakt, że w pracy zbiorowej 
naszego Koła Gospodyń Wiejskich przyjmu 
ją udział panie w dojrzałym wieku, umieja 
ce wyrobić sobie zdanie w każdej kwestii, 
a przez to nie być biernym materjałem, któ. 
ry można zużytkować według własnego 
uznania pod obłudą decyzji ogólnego zgro- 
madzenia. Po drugie osiągamy właściwą 
samodzielność nasżych poczynań _ dlatego, 
że uświadomienie społeczne kształtowało 
się tu już poprzednio przez umiejętnie pro- 
wadzoną pracę ruchu społecznego, zaszczyt 
ten należy pracownikom urzędu gminy w 
Kobylnikach, według ogólnej famy... Z. T. 

SĄD W KRZYWICZACH. 

W Nr. 36 (2306) „Słowa z dn. 26 IV 
b. r. przeczytałem korespondencję Hopki o 
wrażeniu z posiedzenia Sądu w Jaszunacn. 

P. Hopko niedaleko odjechał od Wilna 
i wrażenia jego nie są pełne. Naprzykład ra. 
dziłbym komu zwiedzić, posiedzeniu Sądu 
Pokoju, t. z. Grodzkiego w  Krzywiczach 
pow. Wilejskiego i pointeresować się jak się 
czują pozwani, winni i poszkodowani, 

Sąd odbywa się w małym pokoiku * z 
powody ciasnoty przed wywołaniem sprawy 
drzwi się zamykają na klucz, co wątpię bv 
było przepisowem przy rozprawie sądowej. 
Ale inaczej pozwani zacisną i sedziego. Co 
mają robić ci co nie będą mieli siły fizycz- 
nej by się „włamać do Sądu? 

Wszystkie sprawy wyznaczone na dzień 
obecny, wyznacza się na godz. 9 rano, bez 
podziału na godziny, a rozprawy często 
trwają i do godz. 9 wiecz. 

Pytanie, gdzie mają oczekiwać pozwa- 
mi nie wpuszczeni do Sądu przy zimni 
deszczu. Czy to się robi dla większej fre: 
wencji herbaciarni i jedynej restauracji? 

лат osobiście jednego sędziego (obec 
nie już jest sędzią Sądu Okręgowego), kió- 
ry stale wyznaczał stawienie się jednemu э 

  

       

znych należących w 90 proc. do Карг 
talistów angielskich, którzy wszystkie 
dywidendy wywożą z kraju; frachty 
morskie które idą do Anglji, Holandji, 
Niemiec, Francji i Włoch; Argentyna 
bowiem zupełnie jest pozbawioną .na- 
wet najmniejszego własnego tonażu; 
wreszcie sumy znaczne wydawane 

przez bogatych estancierów zagranicą, 
głównie we Francji, gdzie czasem lata 
całe przebywają, na ogromnie wyrobio 
nej stopie prowadząc życie. 

Wszechświatowy spadek cen na 
pszenicę, a za nią i na inne produkty 
rolnicze, w innych krajach odczuto bo- 
leśnie, ale był on złagodzony do pe 
wnego stopnia choć nie zrównoważo 
ny całkiem, dużym urodzajem i zwięk 
szeniem znacznem produkcji. Kraje 
eksportujące zboże, jak Kanada np., w 
ogólnej wartaści eksportu nieznacznie 
tylko odczuły różnice, mimo że spadek 
cen boleśnie dotknął poszczególnych 
producentów. 

W. Argentynie nadmiar wszechświa” 
towej produkcji i wywołany przez nią 
spadek cen zbiegł się z niedoborem u- 
rodzaju. Wywóz odrazu spadł znacz- 
nie bo 0 30 proc. co do ilości towaru, 
znacznie zaś bardziej bo o przeszło 50 
proc. co do wartości wywozu. Znacz- 
ny niedobór w bilansie handlowym 
wywołał jeszcze gorszy, bo ogromny 
niedobór w bilansie płatniczym. 

Doszły do tego pewne polityczne 
pociągnięcia zazdrosnych o gospodar 
czą hegemonję Jankesów. 

System banków i obiegu walut i 
złota w Argentynie znacznie się różni 
od systemów europejskich. W  przeci- 
wieństwie do tej ostatniej, gdzie cały 
obieg bywa skoncentrowany w t.zw. 
bankach emisyjnych, niezależnie od ich 
statutów i założenia (Banque de Fran" 
ce, Deutsche Reichsband, Bank Polski 
i inne emisyjne instytucje znacznie się 
w swych ustawach i metodach  róż- 
nią) w Argentynie dwie równoległe 
są instytucje: Banque de la Nation i 
Kasa Konwersyjna. Ta ostatnia strze- 
że zapasów złota i ma pieczę o pokry- 
cie waluty, o państwowym kredycie i 
obiegu, gdy Banque de la Nation prze. 
jał operacje handlowe i dyskontowe 
europejskich banków emisyjnych. 

Stąd pewna rozbieżność w działa- 
niu i brak sprężystości w. chwilach 

Sa iż. 

łej.. działu Mopru, 16 pieczęci f% 

i godz. 9 rano, drugiemu 
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E Dalsze sukcesy kawalerzystów polskich w Nicei 
NICEA, 29.IV, Pat. W niedzielę rozegrano konkurs zamknięcia zawodów o na- 

a Gautier. Konkurs składał się z dwóch seryj dla koni, które nie wygra- 
«i 500 franków i otwartej dla koni handicapowych. 

erwszej serii rtm. Skupiński na „ 
części konkureu rtm. Królikiewicz zajął na „Milordzie* trzecie miejsce, 

Narcyzie* zdobył 6tą nagrodę; w drugiej 
a na „Drea- 

mie*—6 miejsce, ząś por. Strzałkowskiemu na „Niness* przyznano 4-tą Iokatę We 
wtorek rozegrany został ostatni i najpoważniejszy konkurs zawodów  nicejskich—Pu- 
har Narodów. Do euh ru Narodów stają zespoły prństw, składające się z 3 jeźdźców. 
Suma błędów całej całej ekipy decyduje o zdobyciu miejscą. Polska już dwukrotnie 
była posiadaczką nicejskiego Puharu Narodów, w roku ubiegłym jednak cenna ta na- 
groda przypad: drużynie włoskiej. 

Ка worczawskiego oddziała Mopra pod klorzóm 
WARSZAWA. 201v Pst Policja śledcza aresztowała dzisiaj technika  denty” 

stycznego Aleksandra (iransto za działalność komunistyczną. Podczas rewizji w szą” 
fle znaleziono skrytkę. otv er 
tej znaleziono szereg dokur    

   

  

   

rowych i naboi karabinowych. 
munistów w więzieniu, w który 

Na podstawie tych danrch 
olbrzymi materjał dowodowy. Ora 

  ych 

Dzielnej. Odegrywał on noważną roię w dziejach komunizmu rosyiskiego. 
rssłępnie z Leninem i Trockim przyjechał @ wybuchu wojny był w Szwajcarii. sk*4 

zaplombowanym wagonie do Rosji. Tam m 
w centrzlaym komitecie partji oraz bv! m 
brzł udział w puczu bolszewickim na £o 

    

ą się za pociśnięciem ukrytego guziczka. W skrytce 
komunistycznych, zrchiwum warszawskiego — о- 
ucz do szyfru, rewolwer, kilkaset naboi rewolwe- 
"to wpzdły w ręce policji listy pisane przez ko- 
nieniony jest szereg nazwisk i adresów. 
*orowadzono wczoraj szereg rewizyj, które dały 
ts osadzono w więzieniu sledczem przy ulicy 

W czasie 

czas rządów bolszewickich nełnił funkcie 
п »aufanią Zinowjewa, a w roku 1019 
Dp Warszawy przybył w roku 1973. 

Ostataio abial on kierownictwo warsza vs ego "oddziału Mogru i zajmował się agita= 
cią w robotniczych związkach zawodowyc». 

Proces © madnżytia W i dyoóe pociągów pancernych 
WARSZAWA, 29,IV,Pat. Przed sądem wojskowym rozpoczął się wczoraj proces 

przeciwko oficerom 1 dyonu pociągów pancernych, oskarżonym 0 nadużycia. Przed 
trybunałem stanęli mi”. Kuzimierz Woitar, mjr. Stanisław Czerepiński, kot. Maksymil- 
ian Porb»dnik, por. Henryk Hundsdorfer, 
Sobczyński. 

por. "Wacław Woynowski i por. Bernard 

Majorowie Wojtar i Czerepiński oskarżeni są.o brak nadzoru, przez co umo" 
żliwili dokonanie nadużyć kpi, Porbadnikowi, który jako oficer materjałowy miał do- 
konzć szeregu przywłaszczeń w okresie 1928—29 roku, przyczem pobierał pieniądze z 
funduszv rachunkowych 

Akt oskarżenia ' zarzuca por. Hundsdorferowi brak nadzoru oraz podpisywa- 
nie protokółów odbiorczych materiałów. które nie były wcale dostarczone, jak row- 
nież nabywanie niezdatnej do użycia żywności. 

Por. Waynowski, skarbnik dyonu, oskarżony jest o nieprowadzenie dostatecznej 
kontroli rachunków i zbyt pochopne wypłacenie kpt. Porbadnikowi pieniędzy, co umo- 
tliwiło nadużycia. 

Na por. Woynowskim ciąży ponadto zarzut, że złożył dn przewodniczącego 
sądu honorowego dla of'cerów fałszywe doniesienie na kpt. Sokołowskieso. Wreszcie 
por. Sobczyński. kierownik gołębnika pocztowego w dyanie, postawiony jest w stan 
oskarżenia za przywłaszczenie kilkuset złotych, przeznaczonych na zakup pokarmu 
dla gołębi. 

Proces któremu przewodniczy płk. Runiński, potrwa parę tygodni. 

Aresztowanie fałszerzy dwudzistozłofówek 
WARSZAWA, 29. IV. Pat. W pobliżu mostu Kierbedzia aresztowano wczoraj 

dwóch osobników Jana Fadera i Bronisława Sadejko, ;którzy usiłowali w sklepie z 
wędlinami zapłacić fałszywemi banknotami 20-złotowemi. 

Właściciel sklepu Dąbrowski po wyjściu fałszerzy udał się za nimi i polecił 
ich aresztować. Podczas rewizji znaleziono przy nich kilka sztuk fałszywych 20 złotó- 
wek. Obaj byli już karani za kradzież. 

    
    

  

OO KH, 
stosownie do mającej być rozprawy. W 
Krzywiczach dlaczego tego się nie praktyku 
je, chociaż mamy już aż dwóch sę- 
dziów z powodu wielkiej ilości spraw. 

W rezultacie cierpi winny i poszkodo= 

  

  

kryzysu, jak obecna. 
W czasie wojny Światowej, jak 

wszędzie zresztą, wolma wymiana bair 
knotów na złoto została w Argentynie 
wstrzymana. nasa konwersyjna okien 
ka swe dla amatorów złota zamknęła. 

Ogrom jednak zysków wojennych 
i powojennych taki dał przyrost bogact 
wa kraju, że w roku 1924 wolna wy- 
miana papieru na złoto została wzno 
wiona. \ 

Tego tylko trzeba było Jankesom, 
tórzy teorję Monroego przekształcili na 
który teorję Monroego przekształcił na 
panowania Ameryki łacińskiej, a w 
pierwszej linji Argentyny jako najbo 
gatszej. у 

" Wszystkiemi środkami któremi roz 
porządza potężna bankowość Stanów 
Zjednoczonych rzucono się do wywó- 
zu złota i do podważania podstaw ka- 
sy konwersyjnej. Przez pierwsze trzy 
lata działalność ta nie przyniosła Jan- 
kesom oczekiwanego powodzenia. Do 
bre urodzaje oraz wysokie ceny wszech 
światowe, mimo wywozu złota na pół- 
noc kontynentu, dawały w ogólnym bi 
lansie spory jego przypływ. Od ponow 
nego otwarcia Kasy Konwersyjnej do 
roku 1928 zapasy złota znacznie się 
zwiększyły. 

Przyszedł jednak kryzys cen, i dwa 
lata nieurodzaju. Wywóz spadł znacz- 
nie, bilans płatniczy dał ogromne de” 
ficyty. Doszły terminy płatności zobo- 
wiązań zaciągnętych w Europie i Ame 
ryce północnej za towary zamówione 
w latach tłustych. Pokrycie złota, te 
oretycznie, dostateczne, praktycznie je- 
dnak malało z dnia na dzień. A Jankesi 
w dalszym ciągu złoto wywozili. 

Rząd p. Prezydenta Y rigoyena tu, 
zdaniem opozycji do której należy p. 
dyrektor Lavalle, wielki popełnił błąd. 
Miast postarać się o pożyczkę zagra” 
niczną, któraby zbilansowała saldo pła 
tnicze, coby zapewne pozwoliło utrzy- 
mać działalność Kasy  Konwersyjnej, 
dekretem Prezydenta Kasa Konwersyj- 
na zawiesiła wymianę papieru na zło- 

to. 3 ` 
Paniki mimo to nie byto. Pokrycie 

kruszcowe było dostateczne, a spole- 
czeństwo, ufne w ogromne zasoby Rze 
<zypospoliteį na to zamknięcie nie za- 
reagowało. Trudności płatnicze w dal 
szym jednak ciągu dawały się odczu- 

METAMORPHOSA 
RadykbeflDie USUWE PIEGI. 

wągry.zmórszczkj, one wady córy, 

w swych niedawnych jeszcze 

    

    
   

  

wany, bo jak to nazwać siedzenie przy Są- ry 
dzie jakieś 12 godzin — i jeszcze w niepo. 
godę... Robi się wrażenie, że skoro chcesz 
sprawiedliwości, to ot masz ; sprawiedliwość 
posiedźże jakich 12 godzin w Sądzie i kołe 
Sądu. B. Kamieniecki. 

  

wać, i zaczął się od paru miesięcy wol 
ny ale wyczuwalny spadek kursu pesa 
papierowego. 

Pożyczka do skutku nie dochodzi. 
Opozycja to przypisuje zamknięciu Ka 
sy Konwersyjnej. 

Czy ma słuszność — czy też inne 
ważne a równoległe na to składają się 
przyczyny — stwierdzić z całą stano” 
wczością nie można. 

Wydaje się jednak, że rynek Sta- 
nów Zjednoczonych po niedawno prze 
bytej panice giełdowej do udzielenia 
pożyczki mniej jest niż przed paru laty 
skory. Jankesów polityka w stosunku 
do Argentyny na udzielenie takiej po 
życzki nie zezwala. A polityka ta nie- 
zależna jest od chwilowego stanu za” 
pasów złota w Kasie Konwersayjnej. 

Stosunek USA do Argenyny i sto- 
sunek - tutejszego społeczeństwa do 
USA najlepiej się unaocznił przez takt 
wizyty w Buenos Aires pana Hoovera. 
Ten ostatni. pomiędzy swym wybo- 

rem na prezydenta potężnej Unji Pół- 
поспо - Amerykańskiej, a objęciem wła 
dzy, objechał stolice Południowo-Ame- 
rykańskich respublik. Póki był w Ko- 
lumbji, Peru, Chili i mniejszych państ 
wach hiszpańskiego języka — ogrom 
różnicy w wadze gatunkowej USA. i 
tych państw zatuszował pewną niewła 
šciwošč form tej wizyty.' Ale gdy do 
Buenos Aires, miast na jachcie space” 
rowym p. Hoover przybył na pancerni- 
ku — oburzenie opinii nie miało gra* 
nic. Naród uczuł się obrażonym. '„Przy 
jeżdża jak do'swych posiadłości i pod- 
danych'* sarkano. Pancernik amerykań 
ski musiano skierować w inne miejsce 
portu niż to było zapowiedziane, by 
nie dopuścć do zbyt jaskrawej тап!е- 
stacji przeciwko jutrzejszemu  kiero- 
wnikowi olbrzymiej i potężnej Unji 
Północnej. 

Niesmak pozostał, nieufność trwa, 
a Jankesi, tak dumni ze swego zapasu: 
złota, w dalszym ciągu dążą do narzu- 
«cenia Argentynie swej wyższości. 

Czy w tych warunkach p. Yrigoyen 
pożyczkę zdoła otrzymać — niewiado- 
mo. Francja, jako państwo  rozporzą- 
dzające drugim na swiecie co do wiel- 
kości zapasem złota, a w dodatku pań 
stwo łacińskie, takoż niemało mające 

klopo- 
tach pieniężnych do  zawdzięczenia 

   

"prezydentowi 

babka wygrywa proc 6. zerwanić 
Imaliońszich projektów 

(ZK.) Oczywiście działo się to w 
Ameryce. Według coniesienia prasy, 
czarująca 58-leinie babcia, pani Ade- 
lajda Lean wygreia w dniu jedenaste- 
go kwietnia, wiciki proces przeciwko 
panu Karolo Harman, o zerwanie 
obietnic małżeńskich. 

Nic nie pomogły zapewnienia pana 
Harmana, że pomiędzy nim a panią 
Lean nigdy mowy o małżeństwie nie 
by'o, a łączyła ich jedynie serdeczna 
przyjaźń. Trybunał w New Yorku był 
nieubłagany i skazał pana Harmana, 
na wypłacenie pani Lean tytułem od- 
szkodowania zawiedzionych nadziei, 
25.000 dolarów. Cudowny kraj ta 
Ameryka, gdzie parę zerwanych zarę 
czyn, może doprowadzić do zebrania 
pokaźnego funduszu. 

jednakże i w Ameryce nie wszysi- 
kim kobietom sprzyja takie szczęście, 
jak zawiedzionej w nadziejach babci i 
nie wszyscy Amerykanie są idealnymi 
mężami. Dowodem tego jest proces 
rozwodowy szeroko znanych w nowo 
jorskim towarzystwie pp. Brooks. 

Pani Mary Brooks, wytoczyła mę 
żowi proces rozwodowy: z żądaniem 
odszkodowania.Powód do rozwodu jeśt 
najoryginalniejszy w świecie. Pani Ma- 
ry pragnie się rozwiesć z powodu za- 
miłowania męża do nocnych hałasów. 

Według opowiadań swojej żony, 
pan Brooks ma pasję do budzików, i 
dzwonów. Pewnego. dnia, pan Brooks 
przynióst do domu całą kolekcję budzi 
ków, które ponastawiał i ponakręcał, 
na różne godziny i rozstawił w ukry- 
tych miejscach mieszkania. Podobna 
przez całą noc budziki dzwoniąc na 
alarm, nie dały spać nieszczęśliwej pa-. 
ni Brooks. Innego dnia, pan Brooks 
przyniósł kilkanaście dzwonków, które 
rozmieścił we wszystkich drzwiach 
apartamentów, dzwonki te zrobione z 
miedzi długo dźwięczą za najlżejszem 
poruszeniem. jeszcze innym razem ha“ 
łaśliwy małżonek, przez całą noc pu- 
kał w ściany udając ducha. 

Po ośmiu miesiącach takiegi syste 
mu, pani Brooks dostała nerwowej cho 
roby i musiała przeprowadzić kurację 
w sanatorjum. Nic też dziwnego, że 
ma dosyć takiego życia i że rozpoczę- 
ła kroki rozwodowe. Należy dodać, że 
pan Brooks jest już powtórnie żonaty 
i że bawi obeonie w Anglji u siostry 
swej lady Nancy Astor. 

Inną jeszcze towarzyską sensacją 
dnia w Ameryce, jest spuszczenie na 
wodę jachtu Morgana. Jacht ten otrzy” 
mał nazwę Korsarza, na pamiątkę daw 
nego Korsarza, zbudowanego przez 
ojca Morgana w roku 1899-ym. 

Nowy Korsarz jest pojemności 
2,712 tonn, poruszany elektryczną 
turbiną. Jest to największy i najkoszto 

    

   

' wniejszy jacht na świecie: kosztował 
2.500.000 dolarów. Zawiera on 6 араг 
tamentów luksusowych, obszernych, 
zbytkownie wyktadanych  mahoniem. 
Kabiny stužbowe, mogą pomiešcič 60 
osób. załogi. Komendantem jachtu jest 
kapitan W. B. Forter, który przez 28 
łat był komendantem dawnego Korsa- 
rza. 

Podczas uroczystości  spuszczania 
na wody nowego jachtu, wspominano 
zasługi i chwałę jego poprzednika. Sta 

Korsarz zarzucał kotwicę we wszy- 
stkich większych portach świata, pod- 
czas podróży ojca Morgana. Podczas 
wojny był on wypożyczony marynarce 
amerykańskiej i patrolował wybrzeże 

zachłanności gospodarczej USA. mo- 
głaby może tej pożyczki udzielić i przez 
to kuzynkę łacińską, z przygotowa 
nych już szponów Jankesów uratować. 

Ale jest to już rzecz wielkiej poli- 
tyki. 
, Dochodzi pewien kryzys zauiania i 
władzy. ' ' 

Dzisiejszy prezydent p. Yrigoyen, 
za drugim już nawrotem piastuje ten 
wysoki urząd. Ustawowo niewolno tu 

dwie z urzędu odbyć 
kadencje. Między pierwszem  urzędo 
waniem a obeonem przez lat siedem 
prezydował Rzeczypospolitej pan Al- 
vear. 

Przed pierwszym swym na ten 
urząd wyborem, p. Yrigoyen należał 
do czynnej bardzo opozycji radykalnej, 
która częste bardzo wywoływała za” 
mieszki i polityczne kryzysy; nawet wal 
ki. Podstawą do nich służyły wyborcze 
falsze i oszustwa zwykle przez partję 
będącą u władzy dokonywane. 

W roku 1912 wyborczym nadu- 
życiom władzy położono nareszcie 
kres. Nowa ustawa wyborcza, najsci- 
ślej przestrzegana gwarantuje zupełną 
wolność i tajność wyborów, i daje cał 
kiem pewne odbicie woli narodu. 

"Dzieje się to w ten sposób że - 
czni mężowie zaufania przez poszcze” 
gólne okręgi wyborcze przysłani zbie- 
rają się w Buenos Aires i opieczętowują 

urny wyborcze. 
Te jadą do okręgów. Głosowanie 

jest przymisowe. Każdy obywatel w 
prawniony do głosowania musi pod 
karą ciężkiej grzywny stawić się na 
wybory. W zamkniętym szczelnie i po- 
zbawionym okna pokoju wkłada ostem 
plowaną kartkę wyborczą do koperty, 
i przynosi ją przewodniczącej wybo 
rom komisji. Ta w obecności wyborcy 
pieczętuje kopertę i wyborca sam ja 
wrzuca do przywiezionej urny. Chcący 
powstrzymać się od głosowania może 
kartki nie wypełnić żadnym  nazwi- 
skiem, ale ceremonji dokonać musi. 

Mężowie zaufania  opieczętówana 
urnę przywożą do stolicy. W gmachu 
kongresu władze sądowe w obecności. 
tych samych mężów zaufania łamią 
pieczęcie i obliczają głosy. 

Ten system wniósł w krewkie tu“ 
tejsze społeczeństwo wielkie uspokoje 
nie. Polityka zeszła na drugi plan, a | 
Sa asikik ›   rę 

ACER S I IRIOS II TRIDENS TLS I KAS ALRZARCOZANCY 

% 

ZARZĄD 1 
mon PAPIER i 

й 

: 
! 

w Wilnie 
! ul. Zawalna 13, Tel. 501, 

podaje do wiądomości P. T. Odbior- 
ców, ze biuro i skłądy firmy od dnia 
1 maja 1930 r. ctwarte będą w go- 
dzinach od 9-e| rano, do godz. 5-eį 
po poludniu, bez przerwy obiadowej. 

|R02e|| 
** krzaczasfe * * 

w wielkim wyborze i wspzniatych 
odmianach 

Do sadzenia 

| 
1 sztuka zł. 1.50 

16 sztuk „  14— 
100 sztuk „ 120— 

Poleca 

), WelEF wara 
ul. Sadowa 8  gcor-z 

NCAA ZWZKENA 

KUP LOS 
i kinę 21-szej Połskiej 

Lot. Państw. 
w najszczęśliwszej kolekturze 

I. Mirkowski 
Wilo, Niemiecka 35, tel. (3-17 

P. K. O. 80928 
Centrala: Warszawa Nalewki 40 
Oddział w Lidzie, Suwalska 28 

ZŁ.J50.000 
Co drogi los mysi wygrać! 

korzystaj s: 
Clągnienie rozpoczyna się już 17 moja 

Ogólna suma wygranych 

Zr 32000080 
[ sk losu zł. 10; I]? losu zł. 20 

(MA 3j4 Iosu zł. 30; III Iosu zł. 40 
Na prowincję wysyłamy losy nie- 
zwłocznie po wpłaceniu należności 

na nasze konto P, K. O. 80928 

" 

przed podwodnemi łodziami. W tym 
czasie uchodził om za jeden z najszyb” 
szych okrętów, a Morgan Junior peł 
nił na nim służbę w charakterze ofice= 
ra. Obecnie jest on podarowany przez 
rodzinę  Morganów  departamentowi 
handlu, jest przechrzczony na Oceano" 
graphen. Ma on służyć do studjów 
wzdłuż zatoki meksykańskiej. 

z nądarzającej 

| | 

  

sprawy gospodarcze zajęły ogół. Stron 
mictwo radykalne główny z tego syste- 
mu odniosło zysk. Niebawem jej przy- 
wódca i wielokrotny sprawca politycz« 
nych zamieszek, p. Yrigoyen zasiadł 
na fotelu prezydenta Rzeczypospolitej 
i w Różowym domu sprawuje władzę. 

Powszechnie dziś jest szanowany. 
ale... liczy już lat przeszło 80. Spręży- 
stość rządów, (prezydent tu jest sze- 
tem rządu jak w USA.) na tem cierpi. 
Długie miesiące nieraz najważniejsze * 
sprawy nie są załatwione. Temi dnia- 
mi dopiero, po kilkunastu miesiącach 
oczekiwania doczekano się nominacji 
władz państwowego Banku Hipotecz” 
nego. 5 

Opozycja rošnie. Waluta spada. Go 
spodarcze i polityczne dają się odczu- 
wać niedomagania. Wybory uzupełnia 
jące, (tu wybory zwykle pod hasłem 
personalnem a nie politycznem się od- 
bywają) coraz to nowych do kongre- 
su posyłają „antiirigoyenistów*. Dru 
giego marca, czyli za dwa tygodnie, 
nastąpią wybory mające odnowić po- | 
łowę kongresų. Walka już wre pomię“ 
dzy  irigoyenistami i antiirigoyenista- 
mi. Tu i ówdzie głównie w miastach 
prowincjonalnych doszło już do roz 
ruchów, w paru wypadkach krwawych 
Rozłam pomiędzy społeczeństwem a 
władzą, widoczny w stolicy, daje się 
też boleśnie odczuwać i na prowincji. 

Ustrój tych ostatnich wzorowany 
jest na ustroju państwa: prezydent pro 
w'ncji, wyłoniony z bezpośrednich wy 
borów ma przy sobie sejmik. Przewo- 
dniczący tego ostatniego jest jednocze 
śnie zastępcą prezydenta prowincji. = 

Otóż ad niejakiego czasu często się 
zdarza, że ten zastępca uosobiający 
poglądy sejmiku, stoi w przeciwieńst- 
wie do gospodarczej i politycznej linji 
prezydenta. W wypadkach jego służba 
wego do stolicy odjazdu, wstępuje w 
urzędowanie, i nieraz w ciągu kilku 
dni szeregiem dekretów zmienia zarzą- 
dzenia i nominacje poprzednie, czasem 
szereg udzielając dymisyj. 

Tak tedy. się ujawnia, że po rządach 
parlamentarnych, chyba najgorszych 
na świecie (dzisiejsza dymisja p. Tar- 
dieu tego nawet we Francji nie da za: 
przeczyć) rządy prezydenckie też ma- 
ją strony bardzo ujemne. . 

Szymon Mey.     
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Czego pragnie ludność? 
Ogólnie przyjęto twierdzenie, że 

Li, albo naród cały dobija się, 

a więc pragnie i chce takich Kto a ta- 

kich form ustroju politycznego, takich 

to a takich swobód lub praw. Dowo- 

dzą Szeroko że demokratyczna forma 

rządów jest postulatem szerokich 

warstw ludności, t. j. że ma rządzić 

sam lud, —nawet nie naród. Pod mila- 

nem ludu rozumie się warstwy niena- 

leżące do inteligencji, czyli chłopów i 

! robotników, z wykluczeniem burżuacji 

i całej klasy posiadającej, jako klasy 

wyzyskiwaczy, kapitalistów i retrogra- 

dów. е 

t Te pojecia tak się utarły, że ucho- 

'dzą za aksjomaty i rzecznicy ludu wy- 

rażają zdziwienie gdy ktoś się znaj- 

dzie kto tym „uczczonym powszech- 

nie* prawdom zaprzecza. 

Tam gdzie się mówi o rządach 

fudowych lub o kierownictwie iw tych 

sferach, należy zawsze szukać osobni: 

ków niemających nic wspólnego ze 

sferami które reprezentują. Na czele 

chłopów i robotników, jako ich repre- 

zentanci i rzecznicy Stoją inteligeaci, 

rozkazom których podlegają masy, 

miemające w praktyce głosu i zda- 

nia, bo zobowiązane do ślepego po- 

sluszefistwa. : 

Jeżeli w jakichś prezydjach czy 

reprezentacjach są prawdziwi chłopi 

lub robotnicy, sa to prawie „zawsze 

komparti, stanowiący dekorację ma- 

skująca autokratyzm przywódców. 

* jest aksjomatem, że lud żąda pię- 

cioprzymiotnikowego głosowania, że 

to jest zdobycz warstw pracujących, 

nienaruszalna i konieczna. Nie tylko 

w życiu politycznem ale i w samorzą- 

dowem t. į. ekonomicznem pięciooro 

nówka ma wypośrodkować Z mas 

obywateli kraju tych najlepszych, na]- 

zdolniejszych, najrozumniejszych, naj- 

pracowitszych i najwykształceńszych, 

którzy mają być prawodawcamij i go- 

spodarzami życia ekonomicznego. 

Partje polityczne robią jak jedne 

tak i drugie wybory, a że wybory od- 

bywaja się z listy przez zarządy par- 

tyjne ustalane, muszą wyborcy głoso- 

wać na ustalonych przez same zarzą- 

dy kandydatów, którymi są zwykle 

przywódcy partyjni —oni też przeważ- 

nie członkowie zarządów. Wyborcy 

otrzymują rozkaz głosowania na 0- 

znaczony numer, nie wiedząc prze- 

ważnie kto na liście kandydatów figu- 
ruje. Wielu naiwnych popiera listy 

gdyż na dalszych beznadziejnych miej - 

scach figuruje jego lub znajomego 

nazwisko. 

Takiemi sposobami osiąga się nie: 

fałszowana wola ludu a sprycia: 

rze wjeżdżają do Sejmu i Senatu ja- 

ko też do instytucyj samorządowych, 

siągając rezultaty, którychby nigdy 

Kie mieli gdyby nie powszechne pra: 

wo wyborcze i głosowanie z listy. 

W rezultacie mamy izby ustawo- 

dawcze w których bodaj 80 proc. nie 

jest zdolna do pracy dla braku wie- 

dzy, a pobiera djety za wstawanie 

lub sładanie wedle rozkazów — тепе- 

rów partyjnych. : 

To też dziwić się nie można że w 

działalności ustawodawczej widzimy 

koncepcje partyjne, wąskoklasowe a 

skierowane nie ku dobru Państwa 

jako takiego lecz cele partyjne i oso- 

biste leaderów mające na względzie 

Treścią zmagań partyjnych jest 

dojście do władzy i wyzyskanie jej 

dla swoich postulatów, które najczę 

šciej kolidują z rzeczywistemi intere- 

*sami państwa. 

Już same obietnice dawane przez 

partje klasowe swoim wyborcom sta- 

nowią zło, gdyż przedstawiają począ- 

tek perspektywy zdobyczy materjal- 

nych bądź kosztem Państwa, bądź też 
Kosztem innych warstw społeczeń- 

gstwa. Masy idą na lep tych obietnic, 
oddają głosy swe najwięcej obiecują- 

cym, a gdy kandydaci zdobędą man- 

daty, muszą protegować swych wy- 

borców na różne posady lub woto- 

wać ustawy szkodliwe dla ogółu a 

nawet dla tych którzy mają rzekomo 

z nich korzystać. 
Wszelkie obietnice partyj klasowych 

i lewicowych są typowo do siebie po* 

dobne: nazywają się realizacją i utrwa' 

leniem zdobyczy demokracji, prole- 
tarjatu, chłopów i robotników. 

Nie łatwiejszego jak podburzyč 

tłumy wmawiając że się im dzieje 

krzywda, że są wyzyskiwane, że mają 

wszelkie prawo do wszelkich praw i 
że winne się mścić na rzekomych 

krzywdzicielach odbierając im znacze- 
„nie i miejsce w Społeczeństwie i w 

rządach a tembardziej wszelkie mie- 

nie, 
Tłum jest zawsze bezkrytyczny, 

impuisywny i łatwo idzie w stronę, 

w którą go zręczny agitator popycha. 

Niezliczone są przykłady  Sza- 

leństw i występków tłumu, który na: 

stępnie sam pojąć nie może jak mógł 

Gpuścić się czynów zbrodniczych i 

przeklina tych, którzy ich do zbrodni 

Agitatorzy tę psyche tłumu znają 

i wybornie potrafią ją wykorzystać, 

sami umiejąc w czas się usunąć gdY 

" rzeczy zły obrót biorą. 
Cała gra partyj klasowo wywroto- 

wych osnuta na głupocie tłumu i złych 

* lnstynktach osobników. Bez. agitacji 
żadne t. z. żywiołowe ruchy nie mo- 

#а mieć miejsca: moze jest spokojne 

" f gładkie nim nie przyjdzie tajfuniktó- 
ry je wzburzy, doprowadzi do licznych 
katastrof, by następnie też wzburzone 

bałwany uległy się w spokojną taflę, 
i mikt nie wytłómaczy poco było tyle 
męki i strat. 
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Powstaje pytanie, czego właściwie 
pragną ludzie wówczas gdy są spo: 
kojni, nierozagitowani, ; gdy sumienie 
własne jest wskaźnikiem tego co ro: 
bić wolao a co jest przestępstwem — 
grzechem i gdy trzeźwy rozsądek sta- 
wia granice wymaganiom. 

Kto zna lud t. j. te masy mało 
wykształcone o poglądach pierwotnie- 
prostych ten nie zawaha (się twier: 
dzić, że lid wcale ni pragnie rządzić, 
gdyż rozumie aż fnadto dobrze że 
rządzić nie potrafi, zresztą ma w za 
małem poważaniu ludzi ze swojej 
sfery, którzyby chcieli nad niemi pa: 
nować, stojąc pod względem wykształ- 
cenia narówni z niemi. 

Już takie przysłowia ludowe jak: 
„nie daj Boh swinji roni a mužiku 
paustwo* albo „lepsz pokłonitsia czo- 
botu nieželi postolu“ charakteryzują 
ten stosunek. 

Gdy p. premjer Witos objeżdżał 
nasze kresy, chłopi lekceważąco się 
odzywali: „coż to za minister — toż 
taki sam chłop jak i my“. 

Otóż lud nie chce rządzić, — on 
chce być rządzonym ale rządzo- 
nym tak, by czuł opiekę rządu, po: 
moc i zabezpieczenie życia gi mienia. 
Lud wierzy w to że tylko warstwy 
wyższe społeczeństwa są do rządów 
powołane i że tym „warstwom ufać 
można zaróweo co do umiejętności 
rządzenia jak i do czystości rąk. Zda- 
je sobie też sprawę z tego, że nie 
może on wybierać ludzi, których nie 
zna i którzy zbyt daleko od niego 
przebywają, dlatego też niechętnie 
idzie do urn wyborczych. Prosty t. z. 
chłopski rozum dyktuje i chłopu i 
jego babie że głos swój oddaje pod 
przymusem naganiaczy tych lub 
owych, i że to głosowanie stanowi 
dla nich stratę czasu tylko. 

Widzimy dziś powszechne zjawisko, 
że agitatorów nie tylko nie chcą słu- 
chać ale nawet biją, Mają już dosyć 
kłamstw i obietnic,: tego tumanienia. 
Pierwotnie złe instynkty tkwiące w 
pierwotnym człowieku zmuszały 
do posłuchu podżegaczy,—dziś prre- 
konali się o wartości tych ludzi, któ- 
rych nazwali: „zwodziciele narodu". 

Chłop zawsze jest łakomy na zie- 
mię i chciałby jej posiadać jaknajwię- 
cej, nawet nie obrabiając całej—byle 
była, Ale chce ją posiąść legalnie t, j. 
za pomocą „kupna dobrowolnego a 
nie z mocy ustawy wywłaszczeniowej. 
Głęboko tkwiące poczucie prawa 
własności nakazuje mu tak postęno: 
wać, gdyż wierzy on że tylko nabyte 
uczciwie będzie jego niezaprzeczoną 
własnością. Jaskrawem tego przykła- 
dem były liczne kupna parceli u wła- 
Ścicieli majątków, pozostałych w Sow- 
depji, przez włościan, którzy przekra- 
dali się przez „granicę, by dokonać 
aktu kupna choćby w postaci zwy- 
czajnego zapewnienia b. właściciela na 
pismie, że daną działkę sprzeda choć 
majątek był znacjonalizowany. 

Chłop może i radby był módc 
coś może przywłaszczyć darmo, n. p. 
drzewo z lasu, siano z łąki it. p. 
ale niezmiernie jest czuły na atestaty 
na jego własność, dlatego też żąda 
by ta własność była przez prawo 
ochraniana i ma respekt tylko przed 
taką władzą, która temu postulatowi 
czyni zadość, 

Chłop ma wrodzone poczucie spra- 
wiedliwości i nigdy nie żywi żalu do 
tego, kto mu za przewinienie wymierzy 
nawet wysoką karę, natomiast nigdy 
nie daruje gdy go niesłusznie ukarzą 
a sąd który winnych uniewinnia albo 
zbyt słabo karze ma w wysokiej po- 
gardzie, 

Klasa robotnicza też do praw po- 
litycznych nie przywiązuje wagi, a je- 
żeli łatwiej poddaje się agitacji, wyni- 
ka to z tego, że wśród niej jest wię- 
cej żywiołów. zdemoralizowanych, któ- 
re, za pewne korzyści pomagają zain- 
teresowanym agitatorom w ich robo- 
cie, teroryzując spokojne i pracowite 
jednostki. 

Świeżo oto parlament austrjacki 
uchwalił ustawę broniącą robotników 
od terroru związków zawodowych, 
zmuszających do wstępowania w ich 

szeregi i biernego wykonywania tyra- 
nicznych rozkazów zarządów. 

Wiedzą robotnicy jakie korzyści 
osiągają ze strajków, składek na 
związki i skutków „zdobyczy proletar- 
jatu* w postaci setek tysięcy pozba- 
wionych pracy, to też słychać wśród 
nich głosy tysięczne wołające o przy- 
wrócenie dawnych stosunków, gdy 
wolno było każdemu pracować ile 
mógł i chciał i za zapłatę jską wy- 
znawał dla siebie za wystarczającą, 
a dla pracodawcy za możliwą. 

W Sejmie robotników” z pod zna- 
ku PPS bodaj niema: tam zasiadają 
ich przedstawiciele, którzy pracują gę- 
bą ale nie rękami, a pracują dla par- 
tji nie zaś dla dóbra tych, których in- 
teresy rzekomo popierają. 

Robotnicy więc zarówno jak i wło- 
Ścianie wcale do szerokich praw poli: 
tycznych nie wzdychają, a tylko do 
ładu, porządku i polepszenia bytu 
materjalnego drogą niekrępowania pra 
wa każdego do pracy. Niepowołana 
opieka ciąży każdemu. 

Stan t. zw. Średni jest to część 
społeczeństwa, w któiej ręku spoczy- 
wa przemysł i handel. Ludzie ci po- 
grążeni w pracy, nie mają ani czasu 
ani chęci do politykowania, do intryg 
do karjery opartej na zdobywaniu 
głosów tłumów. Są to ludzie realni, 
niezmiernie dla Państwa požyteczni, 
gdyż nad wzbogaceniem Państwa pra- 
cujący przez wzbogacenie własne. Im 

chodzi 
współpracę z rządem, 
jest podniesienie siły i 
kraju. ‚ 

Ziemiaństwo należy do warstw 
pracujących z najwyższą korzyścią 
nad dostarczaniem produktów spo- 
żywczych dla ludności oraz na ich 
eksport, przez co pieniądze zagranicz- 
ne wpływają do kraju poprawiając 
bilans handlowy i płatniczy, narówni 
z wytworami przemysłu za granicę 
wysyłanemi. Е 

Rolniczy fach ziemianina zajmuje 
zbyt wiele czasu i pracy, by pragnął 
on zabawiać się w intrygi polityczne 
i marzył o karjerze politycznej. 

Dlaczego więc ci ludzie pracy od 
robotnika do przemysłowca-kupca I 
ziemianina włącznie przyjmują udział 
w życiu politycznem i idą do urn wy 
borczych, gdy nie mają do tego ocho- 
ty? Odpowiedź prosta: idą, bo znru- 
szeni są bronić siebie od tyranii par- 
tyj destrukcyjaych, których zadaniem 
głównera jest pochwycenie władzy w 
swoje ręce i wydawanie ustaw i zarzą 
dzeń niszczących ich i Państwa byt. 

Przecie powszechne głosowanie jest 
tym kanałem, przez który elementy 
wywrotowe i szkodliwe mogą jedynie 
dojść do panowania i to zmusza war- 
stwy pracujące doogranizowania samo- 
obrony—przed wywrotowcami i karje- 
rowiczami. 

W Rosji Sowieckiej wywrotowcy 
urządzili się najwygodniej: tam czło- 
wiek stracił wszelkie prawa do pracy 
i życia, jeżeli do „kompartji* nie na- 
leży. Pozbawiony jest praw wybor- 
czych, by cienia krytyki nawet nie by- 
ło, zaś delegaci sowietów są tylko 
manekinami tańczącemi tak jak p. Sta- 
lin zagra. Do życia politycznego są 
dopuszczani tylko chłopi i robotnicy; 
wiemy dobrze wszyscy jakie prawa 
posiadają ci ludzie najniżej stojący 
pod względem kultury. 

Obawa przed inteligencją jest tam 
tak wielką, że na. czele fabryk posta- 
wiono nieokrzesanych robotników a 
fatalne skutki tej administracji pokry- 
wali rozstrzałem Bogu ducha winnych 
inżynierów jako „sabotażników". 

Jednak szalone straty zmusiły Ra- 
dę Komisarzy do zniesienia tego ab- 
surdu i nakazano posłuch inżynierom 
jako kierownikom fabryk. _ Doszli 
więc do przekonania, że tam, gdzie 
idzie o fachową pracę nie można da- 
wać praw ludziom do niej nie przv- 
gotowanym, bo nogi głowy zastąpić 
nie mogą.į 

Dlaczego więc trwa absurd sto- 
kroć większy i stokroć groźniejszy w 
postaci dopuszczenia do władzy usta- 
wodawczej i możebności władzy 
wykonawczej tłumu, dając powszechne 
prawo głosowania, w rezultacie czego 
mamy znikomą tylko część ludzi świa 
tłych, zdolnych i znających sie na 
rzeczy w ciałach ustawodawczych? 

Czy można wymyślić coś mniej 
mądrego a bardziej szkodliwego? 

Dużo się mówi i pisze o upadku 
parlamentaryzmu; nic dziwnego, —do: 
kąd jak n. p. w Anglji posłowie wy- 
chodzili z elity społeczeństwa, parla- 
ment miał dwie partje, a poziom mo- 
ralny obu dawał gwarancję pracy 
mądrej i uczciwej dla dobra państwa 
jak i społeczeństwa. Dziś tam się 
psuje, choć Anglja jest krajem tak 
silnych tradycyj, że rozkład parlamen- 
taryzmu wolao postępuje. Natomiast 
we Francji trudno nawet zorjentować 
się w ilości partyj a rzuca się w oczy 
główna troska 6 zrzucenie gabinetu, 
by stanąć na jego miejscu. Często w 
pałacu Burbońskim wisi na włosku 
byt Francji i tylko, dzięki wybitnym 
talentom i charakterom, dotąd kraj 
ten z ciężkich sytuacyj wychodzi zwy- 
cięsko. 

U nas w Polsce, chełpiącej się 
przewodniem stanowiskiem wśród na- 
rodów Świata swoim demokratyzmem 
i postępowością, gorzej się dzieje niż 
w krajach, gdzie parlamentaryzm prze 
chodził dłuższą ewolucję. Otrzymali- 
śmy prawo wybórcze równe szwajcar- 
skiemu z tą różnicą, że nasz wybor- 
ca w stosunku do szwajcarskiego jest 

o tyle niższy jak Góra Zamkowa od 

Mont Blanc. : 
Karjerzyści polityczni najniższej 

marki zdobywają większość mandatów 
i tą większością uchwdlają demago- 
giczne ustawy wymagając poszanowa* 
nia prawa działajączgo: przez sie- 
bie wotowanego w imię praworząd- 
ności. 

Jesteśmy wszyscy zwolennikami 
praworządności z jednem jedynem 
zastrzeżeniem: prawoj winno być mo* 
ralne, gdyż inaczej będzie to niemo- 
ralność w formę prawną ujęta, a tyl- 
ko rzeczy moralne mogą obowią- 
zywać. 

Wszak w Sowdepji też są „prawa“. 
bo przez władzę ustanowione, jednak 
cały Świat cywilizowany uważa takie 
prawa za najwyższy objaw bezprawia 
jaki od początku Świata zaistniał, gdyż 
przeciwne moralności i etyce nie 
tylko chrześcijańskiej ale i pogańskiej. 

U nas naprzykład uchwalono 
ustawę wywłaszczeniową i masę in- 
nych, sprzecznych z Konstytucją, pra- 
wo własności gwarantującej. Ciż sami 
co takie ustawy uchwalali i uchwala- 

nie o walkę o władzę ale o 
którego celem 

dobrobytu 

ją, wołają głosem wielkim O przy-. 
wróceniu działania porządku prawne- 
go. Czy mają ci ludzie moralne pra- 
wo powoływać się na prawo, gdy je 
sami gwałcą jedynie dlatego, że tak 
zacna kompanja rozporządza arytme- 
tyczną większością? 

Ludność widzi i na własnej skó- 

Komuniści prohują demonstrować X 
Wczoraj o godzinie 9 wieczorem na 

ulicy Zawalnej poczęli się zbierzć komso- 
molcy, którzy usiłowali urządzić demon- 

st:ację. 
Zamiary komunistów pokrzyżoweli po- 

licjanci 1 komisarjatu p. p. którzy widząc 

próby sywołania zbiegowiska spowodowali 
rozproszeni: się komsomolców. W trakcie 

Taraszkiewicz wy 
W poniedziałek przyjechał do Wilna zwolniony z więzienia b. 

Taraszkiewicr, organizator bol szewicki 

likwidowania zajścia jeden z policjantów 
Antoni Koter zatrzymał (pewnego podiega- 
czę i skierował się z nim do komisarjatu* 
W docze z grupy idących za nim wyrost- 

ków rzucono kamień, który trafił Kotera 
raniąc go dotkliwie w głowę. Sprawców 
rzucenia kamienia nie udało się narazie 

ująć. (c) 

poseł 
ej „Hramady“. 

Taraszkiewicz zamieszkał u krewnych przy ulicy Święciańskiej. 

Wczoraj w dzień zasłabła nagle 
nięcia nie został bliżej określony. Chorą ulokowano z polecenia 
w klinice litewskiej. (c). 
  

żona Taraszkiewicza. Powód zasłab- 
lekarza 

NIKA 
ŚRODA 

30 Dzis 

Katarzyny 
jutro 

Filipa i J. 

Spostrzeženia Zaktadu Meteorologji 
U. S. B. w Wilnie ь 

z dnia 29 — IV. 1930 r. 

) 753 

W. słońca o g. 4 m. 9 

Z. słońca o g. 6 m. 58 

  

Ciśnienie 
średnie w mm 

Temperatura 
оана } 1876 
Temperatura najwyższa: ge 12°С. 
Temperatura najniższa; -P 290. 
Opad w milimet ach* 

Wiatr 
przeważający 

Tendencja barómetryczna: wzrost ciśnienia 
Uwagi: przelotny drobny deszcz. 

półn.-=wschodni 

  

— Od Redakcji. P. Wiktor 

Plotrowicz, nasz kierowaik literacki, 
prosi nas o zaznaczenie, że z dniem 

1 maja r. b. nie redaguje odcinka 

literackiego w  „Słowie”,: pozostając 

nadal naszym współpracownikiem. 

. NABOŻEŃSTWA 
— (k) Odpust z ienia św. Krzyża 

przypada w kościele . Bonifratrów 3 ma- 
ja, z tej racji 2 maja o godzinie 6.30 wie- 
czór odprawione będą uroczyste Nieszpory, 

zaś 3 maja Prymarja z wystawieniem Prze. 
majświętszego Sakramentu — 6,30, suma — 
o 1 godz. Nieszpory o godz. 6 pp. 

Dnia 4, 5 i 6 maja przypada w tym ko- 
ściele czterdziestogodzinne nabożeństwo: po 
rządek nabożeństw. — 4 maja uroczysta pry- 
marja o godz. 6.30, suma o godz. 10, w 
międzyczasie będą odprawiane inne Msze 
św. Nieszpory o godz. 6 pp. z kazaniem, 
dn. 5 i 6 maja — Prymarja o 6 rano. Na- 
bożeństwo majowe w kościele OO. Bonifrat- 
rów rozpoczyna się 30 kwietnia o godz. 7 
pp i stale o tej godzinie będzie odprawiane. 

Nabożeństwo majowe w kościele ostro” 
bramskim będzie odprawiane w kaplicy Mat 
ki Boskiej Ostrobramskiej o godz. 6 pp. i 

, głoszone będą odpowiednie nauki. 

— (k) Nabożeństwa majowe. W koście- 
łe Wszystkich Świętych odprawiane będzie 
o-godz. 6 rano, Msza św. majowa i o godz. 
6 pp. nabożeństwo majowe. 

URZĘDOWA 

— (y) Audjncje p. wojewody. W dniu 

wczorajszym złożył p. wojewodzie wizytę no 
womianowany komendant placu pułk.  Ja- 
żdzyński. Następnie przybył do p. wojewody 
pułk. Filipowicz dowódca 3 DAK celem za- 
proszenia p. wojewody na uroczystości świę 
ta 3 DAK. 

MIEJSKA 

— (0) Pamiątkowe tablice na „domach 
gdzie mieszkał A. Mickiewicz. Na wczoraj. 
szem posiedzeniu Magistrat zaakceptował 
projekt wmurowania marmurowych  tablic 
pamiątkowych w domachprzy ul. Wielkiej 
46 i przy zaułku Literackim 5, gdzie mie- 
szkał A. Mickiewicz. 

Zgodnie z projektem, Magistrat udziela 
na ceł powyższy marmuru, prace zaś wy- 
końawcze wzięli na siebie Polacy absolwen- 
ci b. l-go gimnazjum rosyjskiego w Wil- 
nie pod patronatem prof. USB St. Kościał.. 
kowskiego. 

rze boleśnie odczuwa skutki działal- 
ności niefortuniego składu ciał usta- 
wodawczych z powszechnego gloso- 
wania powstałych. Z takich, Sejmu 
iSenatutrudno się spodziewać dodatniej 
pracy, dla tego też, prócz zawodo- 
wych wichrzycieli, niktby nie protesto- 
wał przeciw zmianie ordynacji wybor: 
czej takiej, któraby skompietowała 
posłów z ludri mądrych, przygotowa- 
wanych i fachowych w różnych dzie- 
dzinach. Niedarmo coraz częściej ob- 
rzucają zgniłemi jajkami agitatorów | 
posłów lewicowych—lud ma dosyć te 
go oszukaństwa, które spada nań w 
postaci olbrzymich podatków, dro- 
żyzny, bezrobocia i spadku cen na 
produkty rolne. 

Do pory dzban wodę nosi, 
można wiecznie na głupocie i 
instynktach spekulować. 

Ludność pragnie żyć spokojnie, 
pracować z korzyścią dla siebie t. j. 
mieć dobrobyt i jego zabezpieczenie, 
ludność nie chce rządzić, — chce 
być rozumnie i 
rządzoną. Rząd, który te warunki 
da ludności, Konstytucja, która da 
odpowiednie gwarancje, będą z entuz- 
jazmem przez ludność przyjęte. Mogą 
krzyczeć na całe gardło ci, którym 
łatwa karjera i ekki chleb się wy 
mkną—głosy te echa wśród nas nie 
znajdą, bo ryba szuka gdzie głębiej. 
a ludzie gdzie lepiej. * 

Ježeli silna ręka ukrėci samowolę 
noszącą nazwę swobody, a prowadzą- 
cej do czynienia zła, to tylko ogólny 
poklask zyszcze i wdzięczność, bo 
dziś ludność jest mocno zimęczona 
f ma dosyć chaosu i udręczenia. 

Stanisław Wańkowicz. 

nie 
złych 

sprawiedliwie . 

— (c) Sęqtntralizowarjie biur meldunko- 
wych. Na wczorajszem posiedzeniu  Magi- 
strat omawiał sprawę  zcentralizowania 
biur meldunkowych. Z dniem 1 sierpnia rb. 
biura meldunkowe zostaną zcentralizowane 
w lokalu przy ul. Hetmańskiej, gdzie również 
mieścić się będą sala odczytowa i referat 
wojskowy Magistratu. 

— (0) Drzewa w ogrodzie Bernardyń- 
skim. Dziś, dnia 30 kwietnia, Magistrat przy 
stąpi do ścięcia w ogrodzie Bernardyńskim 
kilku drzew, zagrażających bezpieczeństwu 
publicznemu. 

— (0) Nowy skwer! miejski, W najbliż- 
szym czasie zostanie oddany do użytku pu- 
blicznego skwer miejski przy ul. Trockiej, 
około kościoła Franciszkanów. Prace nad 
urządzeniem skweru dobiegają już do koń. 
Ca | 

— (0) Kontfola nad sprzedażą napojów 
i lodów. Wydziaż zdrowia Magistratu wydał 
instrukcję do inspekcji sanitarnej w sprawie 
nadzoru letniego nad 
targowiskami, sklepami z wodą sodową i t.d. 
Szczególnie zlecona jest kontrola nad sprze- 
dażą napojów i lodów. 

— (6) Magistrat i... 1 mal. Na wczoraj- 
szem posiedzeniu Magistrat  postanowil 
zwolnić od pracy w dn. I maja robotników 
miejskich, z tem, że korzystający z tego 
zwolnienia będą musieli odpracować w dnie 
najbliższe 4 godziny. 

— (0) Święta 3 maja. W roku bieżą- 
cym, w dzień święta narodowego 3 maja, za. 
miast Góry Zamkowej która jest zagrożona, 
Magistrat postanowił urządzić iluminację gó- 
ry Trzykszyskiej oraz wszystkich domow 
miejskich. Pozatem w Zwierzyńcu odbędzie 
się zabawa ludowa a na placu Łukiskim z0- 
stanie wyświetlony film sportowy. 

— (0) Lokal dla Archiwum państwowe- 
go. Przetarg ogłoszony przez dyrekcję ro- 
bot publicznych, już się odbył i w najbliż- 
szym czasie zostaną rozpoczęte roboty ma- 
jące na celu przerobienie kamienicy 
przy uł. Teatralnej 5 na gmach dla Archi- 
wum państwowego. Do jesieni główne robo- 
ty zostaną wykończone w granicach przy- 
znanych na rok bieżący kredytów. Do zimy 
mógłby być całkowicie urządzony gmach 
zewnątrz i wewnątrz, jednak z powodu nie- 
wystarczających kredytów wykończenie gma 
chu wewnątrz wraz z urządzeniem įnstalacyj 
i półek nastąpi dopiero w roku przyszłym i 
w ten sposób o rok dłużej niż byłaby moż- 
ność techniczna,  odracza się przeniesienie 
archiwów z obecnie zajmowanych  lokalów 
do nowego gmachu. 

: SZKOLNA 
— (y) Podręczniki nie będą zmieniane. 

Jak się dowiadujemy Ministerstwo WR i OP. 
powiadomiło władze szkolne o przystąpieniu 
do opracowania nowego programu  szkol- 
nego na nadchodzący rok szkolny. 

Poważniejszych zmian w nowym progra 
mie nauczania nie przewiduje się, a ponadto 
Ministerstwo wydało zarządzenie aby ze 
względu na trudne warunki gospodarcze nie 
wprowadzano żadnych zmian w doborze pod 
ręczników szkolnych. 

W ten sposób uczniowie młodszych klas 
będą się mogli posługiwać książkami naby- 
temi od starszych kolegów. 

Zarządzenie to powitane zostanie z ra- 
dością przez liczne rzesze rodziców. 

— Maturzystki, które ukończyły gimna- 
zjum im. Orzeszkowej w Wilnie w r. 1922 
proszone są o przybycie dn. 4 maja o godz. 
12 w poł. do Zofji Wąsowskiej (Zolki Świ- 
dówny) Jagiellońska 6 — 1 w celu omówie 
nia sprawy zjazdu koleżeńskiego, który ma 
się odbyć dn. 3 czerwca rb. Uprasza się o 
jaknajliczniejsze przybycie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
—Z Towarzystwa Prawniczego im. Igna 

cego Daniłowicza w Wilnie. We czwartek dn 
1 maja 1930 r. o godzinie 7.30 (19.30) м 
gmachu Sądowym na Łukiszkach (lokal Ra- 
dy Adwokackiej) odbędzie się posiedzenie 
Towarzystwa. * 

Na porządku dziennym — dalszy ciąg 
referatu Rektora A. Parczewskiego „O pro- 
jekcie nowej ustawy adwokackiej". 

Ze względu na ważność sprawy uprasza 
się o jaknajliczniejsze przybycie. Goście mi- 
łe widziani. : 

Z seminaqjum histórycznego. 30 bm. 
w lokalu seminarjum histor. (Zamkowa 11) 
odbędzie się posiedzenie Wydziału III TPN 
o godz. 8 w. Porządek dzienny zawiera: 1) 

„referat prof. USB dr. T. E. Modelskiego p.t. 
„Dzieje rebaptyzacji na Rusi Polskiej i Li- 
tewskiej do końca XVI w“. 2) sprawy admi 
mistracyjne. - 

— (k) Zebranie Organižacyj katolickich. 
Zebranie Konferencji Pań Miłosierdzia  6rej 
parafji po Bernardyńskiej odbędzie się — 30 
kwietnia o godz. 5 pp. w sali Ligi parafjal- 
nej. 
— Z branie Stowarzyszenia Niewiast ka 

tolickich z. Ligi paratji po Bernardyńskiej 
odbędzie się 4 maja o godz. 12.30 pp. w sali 
Ligi parafjalnej. 

‚ KOMUNIKATY. 
— Dziś 99 Środa Literacka w lokalu Zw. 

Literatów o godz. 8 wiecz. Poświęcona Бе- 
dzie nowinom z Paryża, szczególnie na te- 
mat życia artystycznego i stosunków wśród 
emigracji polskiej we Francji. Referentem bę 
dzie dr. Tadeusz Szeligowski, który ze stu 
djów muzycznych, które od dłuższego czasu 
odbywa w Paryżu, przyjechał na. krótki po- 
byt do Wilna. 

Wstęp dla członków, sympatyków i go- 
ści. 
— Zarząd Zrzeszenia Młodzieży: Rzpmie- 

ślniczej, woj. Wileńskiego komunikuje że 
urzędowania swoje rozpoczyna z dniem 29 
kwietnia br. od godziny 10 do 14 i od 16 
do 20.30 codziennie oprócz niedziel i świąt 
w lokalu przy ul. Ostrobramskiej Nr. 19—9, 

NADESŁANE 

W związku z artykułem „Dziennika Byd 
goskiego“ z dnia 17 kwietnia b. r. skiero- 
wanym przeciw „Żegludze Polskiej" w Gdy 
ni z powodu oddania okrętów do stoczni 
„Schichau* w Gdańsku, nadesłała  „Stocz- 
nia Gdańska* komunikat następującej treści: 

W numerze 90-tym „Dz: Byd. 1ennika 
goskiego“ ukazal się artykui wstepny, w któ 
a „autor wymienia nasze, przedsiębiorstwo 
świadczamy miniejszem, że z artykułem 

tym nie mamy nie wspólnego, i że zasadni- 
czo z treścią jego nie solidaryzujemy się. 

Ź SĄDÓW 
Trzy brzydkie oskarżenia. 

Na ławie oskarżonych w Sądzie Okrę: 
gowym zasiadł w dniu wczorajszym £nieja - 
ki *Kiemens Janulewicz aby odpowiadać 
za trzy inkryminowane mu przestępstwa. 
W pierwszej sprawie chodziło o nadużycia 
natury kryminalnej pol'gające na tem, że 
Janulewicz zabrał p. żJózefowi £Piotrowi- 
czowi, właścicielowi firmy „Dźwigar* wek 
sel wystawiony przez restaurację „Bachus* 
na sumą 300 zł. a ponadto podrobił na 
dwu blankietach wekslowych podpis p 

  

Piotrowicza 'jako žyranta „wzmacniając“ || 
ten podpis postawieniemi; pieczątki Įfirmo- 
wej, do której jakimś sposobem znalazi 
dostęp. ^ 

Po rozpoznaniu się z materjalem spra- 
wy Sąd uznał Janulewicza wianym  popel- 
nienia obu przestępstw i skazał go: za © 
kradzież weksla na dwa lata więzienia i za 
podrobienie podpisu na 4 lata domu po- 
prawy. 

W drugiej sprawie chodziło Ko prze- 
stępstwo znacznie gorsze — o szpiegostwo 
na rzecz Rosji Sowieckiej." 

Wobec braku dowodów stwierdzają- 
cych w sposób zupełnie pewny winę Janu- 
lėwicza Sąd wyniósł wyrok uniewinnia- 
jący. 

Tranzakcja na 20 złotych 

W noc na 22 listopada r. ub. zktoś wy* 
łamał okno prowadzące na strych domu 
Nr. 4 przy ul. Połockiej i skradł bieliznę 
rależacą do Emy Dust i H. Fejgenbau- 
mowej. ; а 

Dochodzenie policyjne doprowadziło 
do stwierdzenia, że bieliznę tę skrądli zna- | 
ai złodzieje J. Czerniawski i E. Krych, a 
następnie sprzedali ją małżonkom  Gryp- 
sztynowiczom dozorcom domu przy ul. 
Ostrobramskiej. ; < 

Cała czwórka znałązła się pod klu- 
czem i wczoraj odpowiadała przed Sądem 
Okręgowym. ZW 

Wyrok zapadł skazujący i każdy z Os- 
karżonych otrzymał karę według zasług: 
Czerriawski 4 lata domu poprawy, Krych 
s lata domu poprawy, a małżonkowie 
Grypsztynowicz za paserstwo po roku. 

Dziewięć lat więzienia za 20 zł. to 
tranzakcja nieszczególna, przyzna nam to 
każdy chyba. (y) 

RINDI STAI, 

Zaznaczamy przytem, że z artykułami, poru 

szającemi na łamach tego dziennika podob- 

ne tematy, również nie mieliśmy nic wspól- 

nego, zaś wiązanie naszej firmy z wystąpie- 

niami, skierowanemi przeciwko osobom i in- 

stytucjom urzędowym, stanowczo  potępia- - 

my. 
ь (—) Proi Dr. Noe 

Ak 
RÓŻNE 

—(y), Lustracja instytudyj opiekuńczych 
W związku z zakończeniem roku budżetowe 

go 1929 — 30 i w myśl. rozporządzenia Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej o nadzorze i Kofi 

troli nad dzialalnością instytucyj  opiekuń- 

czych wojewódzki wydział pracy i opieki 

społecznej przystąpił do kolejnej lustracji 

wszystkich opiekuńczych imstytucyj narazie 

na terenie Wilna. W kilku instytucjach kon- 

trolą już została przeprowadzona. 
—_'(y) Walka z czerwonym kogutkiem. 

Władze miarodajne biorąc pod uwagę brak 

jednolitych przepisów pożarniczych przystą- 

piły do opracowania ustawy požarniczėj O“ 

bowiązującej na terenie całego Państwa. U-- : 

stawa ta będzie przewidywała m. in. obowią 

zkową pomoc ludności na wypadek pożaru, 

obowiązek utrzymania i pielęgnowania stu? 
dzien, kranów, odnawianie zapasów wody 
it. p 1 

— Zarząd T-wa „P.ż.P* składa s*rdecz- 
ne podziękowanie p. St. Czarnousowi za 0- 
fiarowane 10 zł. na Dom Wychowawczy dła * 
sierot im. Marszałka j. Piłsudskiego oraz 
wszystkim ofiarodawcom ze „Słowa” i „Kur- 
iera  Wilenskiego“, którzy złożyli ofiary na 
ten sam cel zamiast powinszowań świątecz- 
nych. Й 

"TEATR ! MUZYKA. 

— Teatr miejski rta Pohuianch. Dziś po 
raz drugi sensacyjna sztuka Brucknera „Prze 
stępcy' wywołująca silne wstrząsające wra 

żenie. Sztuka ze względu na problem społe” 

czny wywołała wielkie zainteresowanie. : 

konanie, jak również i wystawa stoją na wy 
sokim poziomie artystycznym. W sztlice za” 
trudnione są n<jwybitniejsze siły zespołu pod 
kierownictwem reżyserskiem dyr. A. Zelwe- 
rowicza. 
— „Cudowny pierścień". Przepiękna baś 

J. Warneckiego „Cudowny pierścień” ukaże 
się po cenach specjalnie zniżonych w sobotę 
najbliższą 3 bm. na przedstawieniu popołud 
niowem przeznaczonem dla dzieci i młodzie: , 

ży. \ s 
°` — Teatr miejski Lutnia. Dziś w dalszym 

Generalny dyrektor Stoczni Gdańskiej — 

Wy 
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ciągu ciesząca się olbrzymiem. powodzeniem | 
oryginalna komedja z życia młodzieży akade 
mickiej W. Smółskiego „Błędny bokser*. Na 
czele świetnie zgranego zespołu występuje 
dyr. Zelwerowicz, tworząc niezrównaną kre- 
ację. 

— Występ Malickiej i Sawana. Wielkie 
zainteresowanie publiczności wywołała za” 
powiedź występów ulubieńców publiczności 
M. Malicktėj i Z. Sawana. Znakomici artyści 
słynni bohaterzy ekranu polskiego — wystą” 
pią w Wilnie As w piątek 2-go i so 
botę 3 maja w doskonałej sztuce  Lenca 
„Trio”. Biłety do nabycia w kasie zamawiań 
П — 9 м. i Ё 

Porariekį baletowy: Sawinej - Dolskiej 
Wybitna interpretatorka tańców klasycznych 
Sawina Dolska wystąpi na czele swych u 
czenic w niedzielę najbliższą 4 bm. na poran 
ku w Teatrze Lutnia. Program  nadwyraz 
barwny i urozmaicony zawiera produkcje 
taneczne zespołowe i solowe do muzyki wy= 
bitnych kompozytorów. Początek o godz. 12 
w poł. Ceny miejsc zniżone od 50 gr. Bilety 
w kasie zamawiań 11 — 9 w. 

— Występy Teatru Rosyjskiego z Rygi. 
Dziś kasa zamawiań rozpoczyna sprzedaż bi 
letów na pierwsze pięć przedstawień Teatru 
Rosyjskiego z Rygi. Świetny ten zespół roz- 
poczyna występy w Wilnie w teatrze Lutnia || 

s” w. piątek 9 maja. Repertuar zapowiada 
maja „Trzy siostry" Czechowa, 10 maja 
„Gniazdo szlacheckie" Turgieniewa, 11 maja 

  

    

   
        

    
   

    

      

  

„Dama kam“eljowa“ Dumasa 12 maja „Mie- | 
szkanie Zojki“ Bulhakowa, 13 maja „Burza“ | 
Ostrowskiego. Kasa czynna codziennie 11— 
9 w. bez przerwy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. | 
— (c) Ucjekł z pod eskorty. Wczo 

w południe kolo Ratusza zebrał się, tto IB 
dzi, który żywo komentował wypadek jek 
miał miejsce podczas eskortowania areSz 
wanego. Policjant konwojujący  zaku 
przestępcę miał być rzekomo otoczony przi 
kilku nieznanych osobników, którzy w t 
podstępny sposób umożliwili więzniowi 
cieczkę. Policjant będąc otoczony nie mó, 
narazie scigać uciekającego i ten skrył się 
jednej z bocznych uliczek. RE. 

— (a) Czemu niema policji na ul. Legjo- 
nowej? W ubiegły poniedziałek przed T 
cą mieszkańcy domu nr. 68 przy ul. Legjo- 
nowej zostali zaalarmowani krzykami i wzy= 
waniami o pomoc. ' į 

Okazało się, że wpobliżu tej posesji jacyś 
trzej osobnicy napadli na mężczyznę, któ- 
ry tylko dzięki alarmowi wszczętemu przez 
pobliskich mieszkańców uszedł niechybnej 
śmierci. 14 

Tego rodzaju wypadki mają tam miejsce 
bardzo często tak że obecnie mieszkańcy 
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dzielnicy chcą zwrócić się do p. wojewody 
2 prośbą o nakazanie policji - baczniejszego 
zwrócenia uwagi na stan bezpieczeństwa na 
tej ulicy i wpobliżu. Nieraz wskazywaliśmy, 
że policja tamtejszego komisarjatu winna bar 
dziej energicznie zwalczać panoszącą się ło- 
buzerję, lecz jak dotychczas bez skutku. 

Być może starania bezpośrednio zainte- 
tesowanych stale wystawionych na niebezpie 
<zeństwo, odniosą pożądany efekt. 

— (-) Kubiety 
Przedwczoraj w nocy do mieszkania Je: 
rzego Misiewicza (vodwysokie 8) włamali 
się złodzieje, którzy przez wybicie szyb w 
oknie wynieśli zapas mięsa wieprzowego 
i wołowego wartości kilkaset złotych, 

t Policja prowadząc dochodzenie, prze- 
prowadziła niespodziewaną rewizję w mies1- 
kaniu sąsiadki Misiewicza Marji ,Łukasze- 
wicz. u której część skradzionego mięsa 
zaaleziono. Łukaszewicz wydała wspólnicz- 
kę włamania Zofję Gudrlewicz 5z pod Tur- 
giel. Obie złodziejki osiadły w areszcie. 

(c, Samobójstwo ucznia. Wczoraj w 
południe w mieszkaniu swych znajomych 
orzy ulicy Krakowskiej 6 popełnił samo- 
bójstwo 18 letni uczeń, nazwiskiem Wierz- 
bowski (Zygmurtowska, numer domu nie 
znany). 

Wierzbowski, który zewnętrznie  nie- 
zdradzał żadnych zamiarów  samobój- 
czych, w pewnym momencie wydobył re- 
wolwer i strzelił do siebie w okolicę ser- 
ca. Kula zadrasnęła błonę sercową, powo- 
dując natychmiastową śmierć! 

Lo bylo powdoem rozpaczliwego kro 
ku młodego chłopca narazie trudno 
ustalić. 

— (c) Autobus uszkodził dorożkę. 
Na ulicy Antokolskiej autobus Nr. 38125, 
kierowany przez szofera Stanisława Piet- 
kiewicza (Lipowa 10) najechał na jadącą w 
przeciwnym kierunku dorożkę konną Jan: 
kiela Kołona (Ciasna 10). Przy zderzeniu 
w dorożce zostąły uszkodzone przedni re- 
sor, latarka oraz porwana uprząż na ko- 
niu. Przyczyną wypadku była nieuwaga Ko- 
łosza, który nie zastosował się do przepi- 
sów © ruchu i jechał lewą stroną. i 

— (c) Kradziež rowera Zofji Narel- 
skiej (Montwiłłowska 4) skradziono z 
przedpokoju rower dziecinny na trzech ko- 
łach. Po dwóch dniach rower znaleziono 
w Ogrodzie w tej samej posesji i zwrócony 
Narelskiej. 

— (c) Podrzutek. Prży ulicy Zawalnej 
50 znaleziono porzuconą dziewczynkę w 
wieku około 5 lat Przy której była kartka 
„Proszę dobrych ludzi o zaopiekowanie się 
dziewczynką, bardzo nieszczęśliwą. Nie 
mam środków na leczenie i utrzymanie. 
Dziecko odesłano do wydziału Opieki Spo- 
łecznej Magistratu. 

— (c) Dreko daje o 'sobie znać. 
Znany awanturnik i nożownik Dreko Mi- 
kołaj (Ponarska 43) .po dłuższym wypo- 
czynku znów daje znać o sobie obrawszy 
за teren działania składy kolejowe. ;Wczo 
raj w nocy ujęto go w chwili gdy nióst 
20 kig. smarów skradzionych na szkodę 

— (c) Sztandary '/ komunistyczne, 
Wczoraj w nocy niewyśledzeni sprawcy 
zdołali wywiesić w dzielnicy żydowskiej 
czerwone ipłachty z wypisanemi hasłami 
komunistycznemi, Nad ranem policja usu- 
nęła transparenty:; 

— (c) Zbiegł z Wilucian. W dniu 28 
b. m. z zakładu wychowawczo-poprawcze- 
go w Wilucianąch zbiegł w niewiadomym 
kierunku 16 letni Michał Szisowiec. Powia- 
domiona o tem policja wszczęła odpowied- 
nie poszukiwania. 

— (z) Skorzystała z okazji. Annie 
Rodziewicz zamieszkującej przy ulicy Wi- 
leńskiej 10 zginął płaszcz damski waito- 
ści 150 złotych. 2 

Wyjaśniło się, że kradzieży dokonała 
Stanisławowa Kwinto (Trocka 6) która 
ściągnęła płaszcz podczas pobytu w mie- 
szkaniu Rodzewiczowej. Kwinto zbiegła 
podobno do Lidy.3 

— (c) Wypadki w ciągu dcby, W.cza 
sie od 28 do 29 b. m. do godziny 9 rano 
zanotowano w Wilnie różnych wypadków 
ogółem 51. 

W tej liczbie było kradzieży 7, .zakłó - 
ceń spokoju publicznego i nadużycia alko 
holu 13, przekroczeń administracyjnych 20. 
«Reszta wypaćków podana jest w skróce- 
niu w tej samej rubryce. 

+ (c) Strzały do procesji. We wsi 
Brzeźniaki, pod Snowem w czasie procesji 
kolo tamtejszej cerkwi, wśród licznie zebra- 
nego tłumu z okolicznych wsi, rozległy się 

— „włamywaczkami. 

nagle strzały, które wywołały panikę. Kto 
strzelal, dotychczas nieustalono, jedynie w 
wpobliżu, gdzie przechodziła procesja znale. 
ziono dwa karabiny rosyjskie naładowane 
kułami pochodzenia sowieckiego. Najpraw- 
dopodobniej była to prowokacja ze strony 
zakordonowych „bezbožnikow“., 

f — (e) Tmngiczgy wypadek z gajowym. 
W lasach majaątku Kurjanowce (Lida) zna” 
lezjono zwłoki tamtejszego gajowego Józefa 
Czajki z przestrzeloną głową. 

  

LOUIS VINSE 

° KASKI 
— Teraz niech pan zejdzie na dół, 

doktorze Rodeck, musi pan zdobyć 
się na cierpliwość. Ja wrócę, jak tylko 
uda mi się wyrwać. 

— Tylko proszę nie siedzieć tam 
, długo, — błagał Laniare. 

Wyjrzał przez okienko i widział pru 
 saka, idącego niepewnemi krokami ku 
brzegowi. 

Zadowolony ze swej dyplomacji, 
--awanturnik zaczął przyglądać się oko- 

licy. Obłoki popłynęły daleko i przy 
świetle gwiazd wyraźnie widać było 
wąską szyję zatoki, rozszerzającą się 
nieco ku morzu. Opis oficera nie był, 
zdawało się, wcale przesadzony. 

'. Zmartwiony tem i zamyślony, La” 
niare obejrzał maszyny na łodzi, prze- 
szedł kilka razy wzdłuż korytarza i 
zajrzał do kajut. Pusto było wszędzie. 
Załoga skorzystała z pierwszej sposob 
ności, aby wyprostować nogi i wypo- 
cząć na lądzie. 

Ale Laniare nie czuł się samotnym. 
Przeciwnie, cieszył się, że może wszy” 
stko obejrzeć, *zbadać i poznać bez 
przeszkód. Obudziły się w nim nagle 
instynkty inżyniera i mechanika. Sta- 
rannie zbadał każdy szczegół w od- 

dziale maszyn, poznał aparaty i obmy- 
Ślał nowy plan działania. 

Chronometr wskazywał już  dzie- 
siątą. Już nie miał nadziei, by do na- 
dejścia świtu udało mu się coś przed- 
siewziąć. 

Musiałby mieć instynkt czernowo- 
noskórego, by móc błądzić w ciemno- 
ściach i uniknąć wszelkich, grożących 

RADJO 
Środa, dnia 30 kwietnia 1930 r. 

11.58—12.5: Sygnał czasu z Warszawy 
12.5—13.10: Poranek muzyki  popular- 

nej w wyk. orkiestry Polskiego Radja. 
13.10—13.20: Komunikat meteorologicz 

ny z Warszawy. 
15.15—16: Transm. z Warszawy odczy 

ty dla maturzystów: 1. Znaczenie Pomorza 
dla Polski — prof. H. Mościcki, 2. Reformy 
w Angljj w XIX wieku — prof. J. Iwasz- 
kiewicz. 

16.10—16.15: program dsienny. 
16.15—17: Muzyka popularna w wyk. 

kwartetu pod kier. prof. F. Tchorza, 1. Einc. 
ke — walc. 2. Halevy — fant. z 2 „Žy- 
dówka* 3. Pierne — Serenada 4. Blen — 
Menuet. 5. Conradi — uwertura. 6. Micheli 
— walc. 7. Granzow — Taniec lalek. 8. 
„Micheli „Baci el Buio“. 

17—17.15: Chwilka strzelecka. 
17.15— 17.40: Aud. dla dzieci  „Pinec- 

chio* opowieści włoskiej część ostatnia w 
wyk. zespół dram. Rozgłości Wileńskiej. 

17.45—18.45: Koncert muzyki lekkiej z 
Warszawy. 

18.45—19: Kwadrans akademicki. 
19—19.25: Audycja wesoła „Ci 

wydaniu“ zradjofon. komedja J. BI 
w wykonaniu zespołu dram. Rozgłośni Wil. 

19.25—19.40: 45.ta lekcja włoskiego dr. 
J. Rostkowska. 

19.40—20: Transm. z Warszawy. Ra- 
djokronika i sygnał czasu. 

20—20.15: Program na czwartek i roz- 
maitości. 

20.15—23: Transm. z Warszawy: 
ton, koncert oraz komunikaty. 

23—24: Muzyka taneczna z rest. „Bri- 
stol* w Wilnie. 
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CENY .W. WILNIE 

z dnia 29 kwietnia rh 

Ziemiopłody: pszenica 30 — 34, żyto 21 
— 22, jęczmień na kaszę 20 — 21, browaro- 
wy 21 — 22, owies 18 — 19, gryka 24 — 
25, wyka 29 — 30, otręby pszenne 16 — 17 
„żytnie 13 — 14, siano 6 — 8, koniczyna 12 
— 13, słoma 6 — 7, makuchy lniane 37 — 
38, słonecznikowe 25 — 26. endencja Sła- 
ba. Dowóz dostateczny, zapotrzebowanie 
małe. 

Nasiona: owies siewny zależnie od ga- 
tunku 24—27, łubin 28—30, seradela 35—36 
peluszka 25—27, wyka 33—36, koniczyna 
czerwona 200—220, biała 275—300, szwedz- 
ka 300—320, tymotka 100—120, przelot 140 
—180. 

Mąka pszenna 60 — 80, żytnia razowa 
97 proc. 25 — 27, pytlowa 65 proc. 35—38 
za 1 kg. 

Kasza: jęczmienna 50 — 65, jaglana 70 
— 85, gryczana 80 — %0, owsiana 85 —100. 
perłowa 60 — 80, pęczak 50 — 60 za 1 klg. 
manna 100 — 140. 

Jaja 100 — 120 za 1 dziesiątek. 
Nabiał: mleko 30 — 35 gr. za litr, smie- 

tana 180 — 200, twaróg 100 — 120 za 1 
kg., ser twarogowy 120 — 160, masło nie 
solone 550 — 600, solone 450 — 500. 

Drób: kury 6 — 8 zł. za sztukę, kurczę: 
ta — — kaczki 8 — 9, bite 6 — 7; gęsie 
18 — 20, bite 15 — 18, indyki 20 — 25 bite 
18 — 20 zł. 

Mięso: wołowe 180 — 220, cielęce 160 
200, baranina 240 — 250, wieprzowe 260 — : 
320, słonina świeża 380 — 400, solona 380— i 
420, sadła 380 — 400, smalec wieprzowy 
420 — 440. 

Warzywa: groch polny 40 — 60, fasola 
biała 100 — 120, kartofie 9 — 10 kapusta 
świeża 9 — 10, kwaszona 25 — 30, marchew 
15 — 2%), (za klg.), buraki 10 — 15 (za 
xilogram) brukiew 15 — 20, ogórki 10 —12 
zł. za 100 sztuk, cebula 40 — 50, 

Ryby: liny żywe 400—450, śnięte 300— 
350, szczupaki żywe 4.50—480, šniete 250— 
300, leszcze żywe 400—450, śnięte 280—300, 
karpie żywe 400—450, śnięte 250—300, ka 
rasie żywe (brak) śnięte 180—200, okonie 
żywe 400—450, śnięte 280—300,  wąsacze 
żywe 400—450, śnięte 300—350, węgorze 
550—650, miętusy żywe 250—300,  Śnięte 
180—200, stynka 100—120, płocie 150—180, 
sumy 250—300, drobne 30—50. 

Len: Len włókno surowe I gat. 18—20 
zł. za pud, len trzepany 26—27 zł. za pud. 
Siemię lniane o czystości 87.5 proc. 11—11,5 
zł. za pud. (n). 

k D T Pa KITA TIKRAS TAI 

Zachodzi przypuszczenie, że zaszedł tu 
nieszczęśliwy wypadek i karabin wypalił 
gdy Czajko stał oparty na nim podczas pa. 
lenia papierosa. 

;- (c) Pożar w Iwju. Nocy onegdajszej 
w odbudowującym się po zeszłorocznym 
pożarze m. Iwje, powstał z niewyjaśnionych 
przyczyn pożar, który zniszczył kilka zabu- 
dowań drewnianych. Straty wynoszą 7 tys. 
złotych. 

— (c) P lenie. W szpitalu św. Ja 
kóba ulokowano Bolesława Borowskiego za 
mieszkałego przy ul. Zwierzynieckiej 33, któ 
ry w nieznanych bliżej okolicznościach otrzy 
mał dwie ciężkie rany w głowę jakiemś twar 
dem narzędziem. 

życiu, niebezpieczeństw. Miał więc do- 
syć czasu do przygojowania się do 
ucieczki. Nikt nie mógł mu o świcie 
przeszkodzić. Przecież wczesny powrót 
oficera był więcej, niż wątpliwy... 

W kajucie kapitana uwagę Francu- 
za przyciągnęła ogniotrwała kasa. 
Otworzenie jej było dla dawnego Wil- 
ka-Pustelnika dziełem kilku chwil. 

Wewnątrz znalazł bardzo ciekawe 
rzeczy: 5000 dolarów, trzy tajne szy 
fry morskie, 'z których jeden był mu 
najzupełniej nieznany, dziennik pod- 
wodnej łodzi „U* i osobiste notatki 
kapitana: notatnik z nazwiskami i adre 
sami agentów niemieckich na brzegu 
Atlantyku, plika rozkazów admiralicji 
niemieckiej i szereg drobnych  papiė- 
rów, mniej ważnych. 

Niezła to była zdobycz. Laniare 
schował do kieszeni dokumenty, skon- 
tiskował dolary, odłożył na te same 
miejsca mniej ważne papiery i zam 
knął szafę. i 

Teraz nieźle byłoby znaleźć jakąś 
broń! ! 

Po długich poszukiwaniach, zna- 
lazł nareszcie skład z bronią przy ka” 
jutach załogi. Tutaj mógł wybierać 
swobodnie i wkrótce stał się  właści- 
cielem doskonałego rewolweru, wraz z 
nabojami i zapasowemi magazynami. 
Po chwili wahania przygotował sobie 
jeszcze karabin z naciętemi kulkami i 
ukrył go pod schodami, aby w razie 
czego, mieć pod ręką. 

Gdy wkrótce potem, starszy oficer 
powrócił na okręt, znalazł d-ra Rodec- 
ka czytającego spokojnie jakieś ilustro 
wane pismo w kajucie. 

Oświeżony przez kąpiel, ubrany w 
nowy mundur z gładko wygoloną twa- 

wyuawca St, kiackiewicz. Redak or odpowiedzialny Witold Woydyno. 
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GIEEDA WILENSKA 
z dnia 29 kwietnia rb. 

Papiery procentowe: 
Listy zastawne 43 proc. Wil. Banku Ziem. 

skiego — wartość nominalna 100 zł. —tran- 
zakcje w złotych 47.50 — 52.00 

Akcje: 
Wileński Bank Ziemski — wartość nomi- 

nalna zł. 150 — tranzakcje w zł za jedną 
akcję 148ż. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
z dnia 29 kwietnia rb. 

Waluty i dewizy: 
Dolary 8,88 — 8,90 —8,86. Holadja 358,80 
— 350,70 — 357,90. Lody 43,33 — 43,44— 
4 Nowy Jork 8,903 — 8,923, — 8,883. 

34,97. — 35,06 — 34,88. Praga 26,41 
— 26,47 — 26,35. Nowy jork kabel 8,915— 
8,935 — 8,895. Szwajcarja 172,82 — 173,25 
— 172,39. Stokholm 239,65 — 240,25 
239,05. Wiedeń 125,70 — 126,01 — 125,59. 
Berlin w obrotach pryw. 212,84. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 118,50—120. Prem 
jowa dolarowa 74 — 73,75 — 74,50. 5 proc. 
konwersyjna 55 — 55,25. 8 proc. LZB Gosp. 
Kraj. i B. Roln. obligacje BGK 94. Te same 
T proc. 83,25. 7 proc. ziemskie doarowe 75. 
43 proc. ziemskie 55,50 — 55,75. 4,5 proc. 
warszawskie 56,50. 5 proc. warszawskie 
59,25. 8 proc. warszawskie 77. 8 proc. Czę 
stochowy 67 — 67,25. 8 proc. Łodzi 70,50. 
10 proc. Radomia 82. 10 proc. Siedlec 79,75 

Akcje: 

B. Polski 171,50 — 170,50. B. Dysk. 116 
Częstocice 29,50. Cukier 32,50 — 33,25. Ce- 
gielski 47. Lilpop 25. Modrzejów 10. Paro- 
wozy 21. Rudzki 21. Zieleniewski 54. 

  

   

    

ZAWIADOMIENIE. 

Rada Giełdowa Giełdy Pieniężnej w 
Wilnie, zawiadamia p.p. Członków, że w d:i. 
14 maja 1930 roku o godz. 17-ej odbędzie 
się w lokalu Giełdy, Mickiewicza Nr. 8 
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Giełdy 
z następującym porządkiem obrad: 

1. Zagajenie. : 
2. Odczytanie protokułu Zwyczajnego Wał 

nego Zebrania z dnia 5 kwietnia 1929 r. 
3. Sprawozdanie Rady Giełdowej z czyn.. 

ności Giełdy Pieniężnej w Wilnie za rok 1929 
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
5. Zatwierdzenie Sprawozdania rac un- 

kowego oraz protokułu komisi rewizyjnej 
za rok 1929. 

6. Uchwalenie preliminarza na rok 1930. 
7. Wybory: 

a) Wybór 5 członków do Rady Gicidawej 
b) wybór 3 członków do Komisji Rewizyj- 

nej. 
G) wybór 5 członków do Komisji Dyscy- 

plinarnej oraz 3 zastępców, 
d) wybór 7 członków do 

jemczej. 
8. Wolne wnioski, 
W razie niep: ycia na oznaczoną -go- 

dzinę dostatecznej ści członków — dru. 
gie Zebranie odbędzie się tegoż dnia o go- 
dzinie 18 w tymże lokalu. 

RADA GIEŁDOWA 
Giełcjy Pieniężnej w Wilnie. 

   

  

Komisji Roz- 

  

      

| Motocykle używane 
mieniem ©*rra* = samóchody i na 

i Warsztaty motocyklowe: 
' Zauł  Bernardyński 8. 

OGŁOSZENIE 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Wil- 

nie podaje do wiadomości, iż na dzięń (-go 
maja 1930 r. został ogłoszony ustny kon. 
kurs-przetarg na sprzedaż około 4000 m3 
drewna użytkowego sosnowego, znajdujące 
go się na st. Rudziszki. 

. Warunki tranzakcji: Przed podpisaniem 
umowy należy wpłacić w gotówce kwotę 
równającą się 20 proc. wartości objektu 
umowy, na resztę należności może być zło- 
żony list gwarancyjny akceptowany przez 
Ministerstwo Skarbu z terminem  płatnoś'i 
do dnia 1 października 1930 r. 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyba. 
ru oferenta. 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie 

ao utokowania gotówkę w ji MaMY Sumie od 000" go sóro i 
dolar6w na hipoteki miejskie i wiej- 
skie. Ajencja „Polkres* Wilno, Kró- 
lewska 4, tel. 17-80. —0 

  

  

  

    

rzą, prusak wyglądał o wiele lepiej, 
niż poprzednio, ale nie odzyskał rów- 
nowagi. Twarz miał śmiertelnie bladą, 
oczy błyszczały gorączkowo, głos 
drżał, a słowa plątały się. 

— No, przyjacielu, nie śpisz je- 
szcze? — powitał świeżoupieczonego 
przyjaciela. 

— W oczekiwaniu butelki dobrego 
wina? Za kogo mnie pan ma? Konam 
tu z nudów! 

— Bardzo żałuję pana. Ale dlacze- 
go pan o sobie nie pomyślał? Przecież 
mówiłem, że pan może czuć się tu, jak 
w domu: wszystko tu jest do rozpo” 
rządzenia pana... Chodźmy!.... 

Czepiając się poręczy, oficer zapro 
wadził Laniare'a do kajuty kapitana. 
Z szuflady wyjął dwie butelki szampa- 
na, mrucząc: 

— Wielka szkoda... ach, jaka szko 
da.. 

— Że co? 
— Że pan czekał na mnie tak długo! 

Ale to nie z mojej winy! (oficer posta- 
wił na stole jeszcze butelkę koniaku). 
— Otwórz doktorku, to należy do pań 
skiego fachu! Cha, cha, cha... Proszę 
mi wierzyć, że byłem tak długo nie z 
własnej, winy... słowo honoru... ten 
pies — kapitan... pijany zupełnie.. Da 
ję słowo, że on jest pijany, jak szewc! 
Ohydny idjota! 

— Jeśli się nie mylę, zauważył La” 
niare, — to ta łódź będzie miała wkrót 
ce nowego kapitana! 

— Słusznie. Zupełnie słusznie! — 
(oficer postawił na stole dwa kubki 
aluminjowe i da jednego z nich wlał 
pół na pół konjaku i szampana) sprobój 
przyjacielu. To panu poprawi humor! 

— Dziękuję, — odmówił Laniare, 

   

ы оСМО 

  

| Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul, Qstróbramska 5, 

Najwspanialszy obraz Świata! Bu 
kinematograficzną. 

Od dnia 25 do 30 kwietnia 1930 roku będzie wyświetlany gigantyczny film na tie przygód 
Tysiącą i Jednej Nocy p. t. 

Tajemnice Wschodu um: 
jna wyobraźnia wschodu w połączeniu z współczesną techniką 

Aktów 12. W rolach głównych: Mikołaj 
Albani, Agnes Peterson Mozżuchinowa, 
ilustracja muzyczna. Kasa czynna od go 
program: „KAROL XII“. 

Dita Parlo. Zwiększony zespół orkiestry. Specjalna 
dz. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny 

Kolin, Iwan Petrowicz, Marcella 

  

Pierwszy DŹWIĘKOWY 

| Kino - Teatr 

„HELIOS“ 

W roli 

Ab. 30 
Olśni was 
Orkiestra   

  

film, jakiego dotychczas 
symfoniczna 

składa się ze 120 osób. 
nabywi biletów i przyb. na początki seansów o g. 4, 6, 8i 10 w. 

Nadzwyczajne powodzenie! Każdy musi zobaczyć! 
Pierwsze prawdziwie rewelacyjne arcydzieło ŚPiEWNO-DŹWIĘKOWE, o którem mówi cały świat 

„Spiewający Błazen” 
tytułowej: Niezrównany Mistrz piešni, 

ze swym partnerem 
wzruszającym LSOŃ 

Iwan Mozžuchin 

bożyszcze tłumów wszechšwiatowej 

Sioneczkiem (Sonny Boy). 
nie widzielišcie! Nad program: 1) Rewelacyjny dodatek. 

w Warszawiel W celu uniknięcia natłoku 
uprasza się 

sławy 

Sz. Publiczność 0 wcześn.   
  

udziałem 
Dźwiękowe KINo|znakomitego 

„НОУ" 
Mickiewicza 22. 

Aparat amerykaf- 
ski Światowej sła- 

му „PACENT“. publiczności swoją od 

POLSKIE KINO 

„Wanda“ 

  

Tyto Russo “72,1 

Dziś! Największy przebój kinematograf 

WOŁGA»... 

DZIŚ epokowy film dźwiękowy z 
Ramona NOUAaTPA czarujące, Anify Page 

SKRZYDLATA FLOTA 
W filmie tym bierze udział cała eskadra lotnicza U. S. 

  

A. pod dowództwem Nowarro który zaimponuje wagą w cząsie niebezpiecznych manewrów: Nad program: Popularny tenor amerykański 

WOŁGA 
ji świstowej. 

„Otieila“ Początek seansdw: 4, 6, 8 į 10.25, 

Realizacji W. Turżańskiego 

pieśń 0 atamanie 

  

  

Wielka 30. Potężny dramat w 12 aktach, osnuty na romantycznych przygodach słynnego atamana dumnej х yczny й о go burlak Tel. 14-81, nad Wołgi. W rol. gł H. A. Śchlettów, Rudolf Klejn-Rogze i Liljana-Hali Davis. Uwaga. Specjalną ilustracj a ... Muzyczną popularnych piosenek rosyjskich wykona ORKIESTRA BAŁAŁAJEK i MANDOLIN. 

Dziś i dni następnych! Arcydzieło miljona dol fowei 
Kino Kol. yi _ miljona dolarów. Owoc Syzyfowej pracy umysłu ludzki o, najsmielsz! OGNISKO" wymysł fantazji ludzkiej] SZTANDAROWY SUPERFILM NA ROK 1930 > ч *. 

” 

Ul. Kolejowa Nr 19 
(obok dworca 

A kolejowego). „pierwsze seanse będą 

  

| Bezpłatnie 
i pieniądze lokujemy 
> pełnem zabez- 

  

  
  

  

pieczeniem na o- | Młoda panien „  runkach | 
į procentowanie ki 1 nka REA e 
„Dom H.-K. „Za- | Pożądana znajomość RONA esė 
;chęta*  Mickiewi- | języka niemieckiego Ai odka 1, 
;cza 1, tel. 9-05 0 | Wiadomość: ul. Zyg-! FS 104, TI 
аее muntowska 24 m. I. — 74 4500 7—7 $ styezay. Odpowiedzi 

A | dolarów sprzeda- е ATR" 
kazersa Swfajowska 

(hteg2 

szczki, piegi, wągry, wyuczają 

zajki, 
s%w. Mickiewicza 48. respondencji 

Sg Hometyka BE 
stwa, angielskiego, łocka 26. = Ą ее ЕНЕ |rantuskięgo, niemiec: Oka 20 2.15 września. W ežeras 
kiego, pisowni oraz cu ceny zniżone. Za- Gabinet gramatyki polskiej. . 

%aejonalnej Kosmie. PO ukończeniu Świa- 
r : ądajcie pro- swiatowej 1 

L8zI - 0 „Erard“ oraz Bettinga 
Leczn ,  dectwa. 

s tia a spektów. 
fłickiewicza 31 m. 4, 
Tod kobiecą kon- 

ę serwuje, dosko- 
nali, odświeża, usuwa 
{2} skazy i braki 
Masaż twarzy i ciała 
(panie). Sztuczne opa- 
tenie cery. Wypada- 

nie włosów jp lų- Samochód 
pieš. Najaowsze zdo- Flat lub Chevrolet 
bycze kosmetyki rą- Montažu Įzagraniczne- 

cjonalnej. go wykładane skórą 
Codziennie od gi 10—8. sprzedam Garbarska 

W. Z. P. 43,5 „U dozorcy* z 

КОВЕ ® UFOGĘLonserwaje | „ Majątki 
doskonali, odświeża, | Ziemskie i folwarki 
usuwa braki i skazy,| posiadamy w wiel- 
Regulacje i trwałej kim wyborze do 

GBYAAUAM 
AOPAO | SPRZEDAŻ 
SAWAFAM 

GOETZKE, LILI DAGOVER. Początek seansów o 

[POSADY | 

  

otrzymać po- 
sadę? Musisz 

ukończyć kursy fa- 
chowe, koresponden- 
cyjne profesora Se- 

oraz Gabinet Kozme- kulowicza Warszawa, 
усхау usuwa zimar Žėrawia 42-H. Kursy 

listownie: 
'upieź, brodawki, ku”. buchalterji, rachunko- 

padanie wło- wości kupieckiej, ko- 
handlo- 

METRY: rzzusa wej, stenografji, nauki 
handlu, prawą, kali- 
grafji. pisania na ma- 898 
szynach. towaroznaw= 

„„HIRĘABIĄ MONTE 
12-to aktowy dramat podług głośnej powieści Al. DUMASA. W rolach głównych: JEAN ANGELO, BERNARD godz. 5, w niedziele i święta o g. 4. Uwaga: Od 1 

rozpoczynać się o g. 6. 

HB Komplet 
gorzelniany 

do sprzedania na 
b. dogodnych wa- 

my folwark obsza- 
ru około 50 hą, z 
kompletnemi  za- 

budowaniami * 
Dom H.-K. „Za- 
chęta* SA 
cza i, tel. 9-05, 
ADNE POD Jastrzębia Góra 

Wyprzedaż pomników Pełne Morze, Hotel 
Pensjonat „Bałtyk 

| LETNISKA 

tości, b. firmy PAW- Komfortowe urządze 
su egz. odnie, dancing, 

r. 

  

PIADÓNA szej wszech: r Polna 78, m. 2. 
firmy 
  

i K. i A. Fibigera, "EEC 
uznane za najlepsze Druskieniki 
w kraju, sprzedaję na pensjonat 
dogodnych  warun- Kanalizacja, 
kach. Kijowska 4 m.i0 sioneczne. Kuchnia 

й TI pierwszorzędna. Ceny | W różnych wa- 
przystępne. Intormacje | lutach i sumach 

  

—Wilno,  Uniwersy 
tecka 4-6 J. Święto- 
rzecka. —1 

MAWAWAG 

RÓŻNE 

„FORD“ 
model T. otwarty w 

dobrym _ stanie 
z liczaikiem do 

sprzedania.  Dowie- 
dzieć się Ponarska 30 
m. 4. Iwaszkiewicz. 
    

    

u Dochód 
zapewniony posia- || Piszemy na 

    
przyciemnianie brwi.ł Sprzedania na do- || da każdy przy lo- maszynach 
Gabinet = Kosme yki soy ь warun- || kowaniu oszczęd- || tanio, RO i fa- 

i < ac ności przez chowo 
| ryaiewiczoyej, | Wilenskie Biuro || wi. Biuro“ Komi- || Wileaskie“ "Biuro 
Galę 18 m. 9. Przyj, | Komisowo - Handl. || sowo - Handlowe, | | Komisowo - Handl. 
w g! 10—1 j 4—7, Mickiewicza 21, || Mickiewicza 21, || Mickiewicza 2, 

' М. 7. Р. 26. ! !е!. 152. ZLli tel. 152. —Z Li tel. 152. —į 

nalewając sobie szampana, — ja nie kłości. — Na brzeg, natychmiast, na 
lubię mieszaniny. 

— Nieszczęśliwy... widzę, že pan 
tego nigdy nie próbował... królewski 
napój... najdoskonalsza mieszanina, ale 
zresztą, to niema znaczenia! Ха zdro- 
wie nowego” kapitana naszej łodzi! 

Jednym haustem opróżnił cały ku- 
bek. 

— Za zdrowie nowego kapitana, 
powtórzył Laniare, popijając szampa” 
na, — świetne wino... Ile jeszcze czasu 
może się utrzymać ten stary pijak, jak 
pan myśli? 

— Bawafczyk? On... mówiąc mię- 
dzy nami.. on zwarjuje wkrótce, sło- 
wo daję! Za dużo pije. Wie pan, co 
on robi po mojem wyjściu? Zamknął 
się w pokoju, zasłonił okna i ciągnie 

konjak! Prześladują go ciągle koszma” 
ry. Jeśli się nie napije do utraty przy- 
tomności i w kajucie niema światła, 
ne może zasnąć. 

INagle oficer zerwał się z okrzykiem 
przerażenia i ścisnął w ręku rewolwer. 

Na korytarzu rozległy się ciężkie 
kroki, które zbliżały się ku nim. 

Ciężko przesuwając nogi, 
ktoś zwolna ku kajucie kapitana. 

Oficer czekał, nieprzytomny, 
raliżowany ze strachu. 

Na progu stanęła postać kapitana. 
Zamglonemi, pijanemi oczyma wpatry- 
wał się w swego podwładnego i nagle 
wybuchnął stekiem najohydniejszych 
słów. 

— Ach, ta tak! — ryczał. — Bra- 
tać się z człowiekiem, który jest mo- 
że najniebezpieczniejszym _ wrogiem 
Cesarza? Pijany psiel Na brzeg! — 
kapitan tupał nogami, w ataku wście- 

szedł 

$ра- 

brzeg i do aresztu!.. 
Zachrypiat i umilkt. W tejže chwili 

zielony z oburzenia, oficer wpakował 
mu kulę w czoła. 

ROZDZIAŁ XI. 
Uqieczka. 

Zdumienie i strach zamieniły wy- 
raz wściekłości na twarzy kapitana. 
Zachwiał się, wyrzucił ręce do góry i 
runął na podłogę, jak ciężki wór. Kon- 
wulsyjne drganie przebiegło po jego 
ciele. 

Wystrzał rozległ się z ogłuszającem 
echem po całej łodzi. Laniare czekał, 
że cała warta zbiegnie się natychmiast 
na miejsce wypadku. Oficer stał przed 
drzwiami, z dymiącym jeszcze rewol- 
werem w ręku i patrzał tępym  wzro- 
kiem w ciemny korytarz. 

Ale minęła jedna minuta... 
druga... 

Laniare nie wiedział co może się 
stać za chwilę, przygotowany był na 
wszelkie możliwe niespodzianki.  Ści- 
skał więc mocno w, dłoni rewolwer. 
Postanowił, że nie podda się żywcem. 

Zwolna opadła ręka oficera. Rewol- 
wer z łoskotem opadł na stół. Dźwięk 
ten jakby obudził oficera. Z przeraże- 
niem spojrzał na broń i skoczył w tył. 
Oczy jego w paqicznym  przestrachu 
zatrzymały się na trupie kapitana. Bla- 
demi ustami wyszeptał niewyraźnie 
słowa: 

— Ach, tak, nakoniec!... Wiedzia- 
tem, że wcześniej, czy później... 

Zwrócił się ostro do Laniare'a: 
— Pan będzie świadkiem! Byłem 

zmuszony do tego przez jego ordynar 
ne i nieprzyzwoite zachowanie. Obra- 

potem 

  

MNEMUWDZIENOZNNA HM zawiadamia, 

   
po cenach niżej war-i Pensjonat „Jasna* M stawów we właściwem terminie nie- 

  

tenis. B_Nr_64.595. 
„ Z powodu Stałe połączenie auto 

likwidacji. Wilno, Po- karami z Gdynią. Se- 

mówienia: $Warszawa, 

6651: 

„Riviera“ 
pokoje 

     

  

   

n'a się. 

CHĘISTO* 
maja 

5 jNGENARERACONENAGABZKENOMIONESWAKNAOW 3095 

Doświadczalnia Fihnawa „Elpefilm” w Wilnie. 

Kupujemy scenariusze! 
Scenarjusze należy nadesłać pod adresem: Wilno, ul, Ad. 

- Mickiewicza 22—3. Doświadczalnia filmowa oddziął arty- 
wysyłamy w ciągu 2-ch tygodni. 

Rękopisów nie zwraca się. 
PWK GD UNE NB ZUG OBAUNE Z BWA AGO AGLGWAAJAE 

Wileńskie Towarzystwo 

andlowó-Zastawowe LOMBARD 
że w dniu 12, 13 i 14 

maja o godz. 5-ej p. p. w lokalu 
"Lombardu ul. Biskupia 12 (Plac Ka» 
tedralny), odbędzie się licytacja za- 

  

prolongowanych od Nr 13.146 do 

a 
a 
в 
a 
# 
a 
m 

3 
a - о в 

  

Po cenie najnižszej 
i poleca pończuchy, skarpetki we 

wszystkich najmodniejszych kolorach, 
bardzo mocne. oraz dziecinne рой- 
czoszki, towary bieliźaiane, jedwabie, 

satyny, kołdry watowe 

i GEOWINSK!—Wilefiska 27. 

gubioną książkę 
wojskową, wy< 
daną przez P.K. 

n. Przemyśl, na naz- 
wisko Beigel Juljusz, 
Uniewažnia się, —o 

  

к 

  

  

udzieiamy 
czek 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl 
Mickiewicza 21, 
tel. 152 —I 

požy- 

  

  

Straconą 
kartę rowerową 1383, 

UWUBU OWE M zam WY ANĄ La imię Jerze- 
z GU B 4 go Dacenko, unie- 

wažnia się. —0 

Bid: B MTS I GOD * 

gubioną książkę Zgubiony ‹ 
wojskową, rocz= znak rowerowy Nr 46, 
nik 1908, wyd.wydany Edwardowi 

przez P. K. U. Wilno Biaszelowi, uniewaź- 
ną nazwisko Lekso nia się. m 
Włądysława, unieważ- AUKSO 

s<Q 

  

    

  

ził mnie, wobec pana... mnie... ten 
pies! 

Laniare milczał i spokojnie zniósł 
twarde i badawcze wejrzenie Niemca. 
Odpowiedział mu jedynie obojętnym i 
nic nie mówiącym uśmiechem. 

Oficer zmieszał się ji odwrócił gło- 

wę. : 
Wzdrygnął się, rozumiejąc nagle, 

co oznacza ten leżący u jego nóg trup. 
— Pysznie! — mruknął wyzywa 

jąco. — Pan mnie podtrzyma, wiem 
to... Ale, na nieszczęście, sąd wojenny 
nie uwzględni tego. Nawet pańskie 
świadectwo nic nie pomoże... 
Karjera moja skończona — zginąłem! 

„ Pochylił głowę i Laniare usłyszał 
kilka oderwanych wyrazów: „sąd... 
hańba... śmierć". 

Z okrzykiem rozpaczy, runął szalo; 
ny i nieprzytomny oficer na kolana 
przed. trupem: 

— On żyje! On gra komedję, umy- 
ślnie, aby mnie nastraszyć!.. 

Niecierpliwie zaczął tarmosić nie- 
żywe ciało chcąc zmusić zmarłego do 
powstania. 

Laniare szybko wyciągnął rękę i 
pochwycił leżący na stole rewolwer. 
Zręcznie wyjął naboje i ukrywszy je w 
kieszeni, położył na miejsce. Wszystko: 
to zrobił tak szybko, że oficer nie zdą- 
żył zauważyć. + a 

— Nie żyje, — szepnął  Nfemiec;. 
wstając i patrząc smutnie na Laniare'a 
— niema rady... Niech mi pan powie: 
otwarcie: czy pan jest ze mną, Czy 
przeciw mnie? f 

— Pam może o to pytać? 

— A więc mogę liczyć na pana? 
Doskon ale. Musimy ukryć trupa: 

— Gdzie i jak? 

Brukarnia „Wy iawnictwo Wileńskie" Kwaszelna 23 
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