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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Pdministracji i Drukarni 12-44.
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.  

   

   

    
  
  

   
   
   

wieczór

PAWEŁ RYMASZEWSKI
po długich I ciężkich cierpieniach, opatrzony $w Sakramentami

zmarł dnia 10 Marca 1932 r. w wieku lat 46
Eksportacja zwłok z domu żałoby (Mickiewicza 3!, m. 8) do ko-

ścioła św. Jakóba odbędzie się dziś dnia 1l-go Marca r. b. o godz. 6-ej

Nebožeūstwe żałobne odbędzie się 12-go Marca o godz. 10 rano
zaś pogrzeb na cmentarzu Rossa tegoź dnia o godzinie 5-ej p poł.

Oczem zawiadamiająpograżenw żałobie

Redakcja otwarta od 11

ona, Brat, Bratowa | Bratanek.

Znów gaffa*p. Cara.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na posiedzeniu komisji prawniczej wynikła bar-
dzo ciekawa kwestja.

Zakwestjonowano mianowicie odesłanie przedłożenia o pełno-
mocnictwach do komisji ze względów regulaminowych.

Następnie zakwestjonowano celowość odbycia posiedzenia,

skoro jeszcze we środę, kiedy toczyły się obrady na plenum Sejmu
w tej sprawie, rozdano zaproszenia na posiedzenie czwartkowe, na
którem miano dokonać wyborów referenta i na posiedzenie piąt-
kowe z zapowiedzianym referatem posła Paschalskiego.

Pocóż zatem odbywać posiedzenie celem wyboru referenta,
skoro już naprzód sprawę przesądzono nieprawnie.

Pos. St. Streński (Str. Nar.) zgłosił wobec tego wniosek o wy-
rażenie votum nieufności przewodniczącemu pos. Carowi.

Wniosek głosami BB odrzucono.
Wówczas pos. Bitner (Ch. D.) zgłosił wniosek o przyjście do

porządku dziennego nad wyborem referenta, gdyż według Konsty-
tucji niema ustawy bez zgody Sejmu wyrażonej
minem ustalony.

Ponieważ tu naruszono regulamin,

w sposób regula-

niema co omawiać całej
sprawy. Wniosek Bitnera odrzucono.

Nowela do statutu Banku Polskiego.
(TeleŁ od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na posiedzeniu komisji skarbowej przyjęto no-
welę do statutu Banku Polskiego odrzucając wniosek prof. Rybar-
sklego o odrzuceniu całej ustawy.

Niedoszły zamach na Witosa.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA.
skiego” od górala ze Stefanowicz
zgładzenia posła Witosa.

List ten pos. Gwiżdź skierował

kowie, który go z kolei odesłał

Poseł Gwiżdź z BB, redaktor „Gospodarza Pol-
na Podhalu otrzy..s:ał propozycję

do Sekretarjatu BBWR w Kra-
do wydziału bezpieczeństwa skąd

skierowano sprawę do Urzędu Sledczego.
 

Samobójstwo na sali sądowej.
BYDGOSZCZ (Pat.) W ubiegły

Wtorek odbywała się przed Są-

dem Okręgowym w Chojnicach

na sesji wyjazdowej w Koście-

rzynie rozprawa przeciwko stra-
„žnikowi granicznemu Zygmunto-
wi Dębowskiemu, oskarżonemu o
Opór władzy i znieważenie po-
licjanta. Gdy o godzinie 18-ej
min, 45 Sąd ogłosił wyrok uwal-

niający Dębowskiego, ten osta-
tni niespodziewanie wyciągnął re-
wolwer i strzelając sobie w usta,
padł trupem na miejscu. Po spi-
saniu przez sąd protokółu o wy-
padku odstawiono zwłoki do ko-
stnicy miejscowej. Przyczyny nie-
zwyklego tego samobójstwa nie
zdołano dotychczas ustalić.

Wielka afera przemytnicza na Sląsku.
KATOWICE, (Pat). — Sląska

straż graniczna wpadła w ostat-

nich dniach na ślad wielkiej afe-
ry przemytniczej, której osią była
generalna reprezentacja berliń-
skiej firmy A E. C., mająca,sie-
dzibę w Katowicach. Firma ta
za pośrednictwem  przedsiębior-

stwa Wulkan w Królewskiej Hu-
cie sprowadzała z Niemiec do
Polski szereg artykułów technicz-
nych, podlegających wysokiemu

ocleniu. W związku z tą aferą
aresztowany został kierownik fir-
my A.E G. w Katowicach Maksy-
miljan Broda oraz kierownik fir-
my Wulkan w Królewskiej Hucie
Teimann. W aferę, która zakro-
jona jest na szeroką skalę, za-
mieszanych jest szereg firm ślą
skich. Dochodzenie trwa nadal.
Nie jest wykluczone, iż nastąpią
dalsze aresztowania.

Telefon Redakcji.
de 16 i od

Wilno,Piątek. 1l-go marca 1932 r.
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Znów fantastyczne oskarżenia Polski
mEchafzamachu moskiewsiego.

MOSKWA (Pat). Dziś Narko-
mindieł podał do wiadomości ko-
respondentów zagranicznych ko-
munikat następującej treści:

W/g informacyj władz śled-
czych, aresztowany w związku ze
sprawą zamachu na radcę amba-
sady niemieckiej von Twardow-
sky'ego Juda Sztern zeznał, że do-
konał zamachu wespół z niejakim
Sergjuszem Sergiejewiczem Wasi-
Немет na polecenie pewnych
obywateli polskich. Wasiljew zo-
stał aresztowany. Ostatecznie
wyjaśniło się, że Sztern chciał za-
bić nie Twardowsky'ego, lecz sa-
mego ambasadora Dircksena, gdyż
w/g jego przekonań taki właśnie
akt mógł spowodować odpowiedni
efekt zewnętrzno - polityczny i
Sztern był przekonany, że strzela
do Dircksena. Śledztwo wstępne
dobiega końca i sprawę przeka-
zuje się prokuratorze celem skie-
rowania jej do sądu. Proces odbę-

dzie się w kolegjum wojennem naj-
wyższego trybunału ZŚRR w Mo-
skwie.

(W związku z powyższą depe-
szą PAT stwierdza: Wobec nie-
możności stwierdzenia, co zezna-
wał Juda Szterm przy dochodze-
niach w GPU w sprawie zamachu
na radcę ambasady niemieckiej
von Twardowsky'ego, brak jest
dotychczas innych podstaw dla
oświetlenia samego zamachu, któ-
ry żywo zainteresował opinję pu-
bliczną. Stwierdzić można jedynie,
że nie jest to oderwany wypadek
konstatowania przez czynniki
związkowe akcji sił. zewnętrz-
nych na terenie ZSRR, mających
wpływać na rozwój stosunków
wewnętrznych i zagranicznych
Rosji Sowieckiej. Można także
skonstatować, że podawanie przez
Narkomindieł komunikatu o ta-
kiej treści jest przejawem specy*
licznych metod działania.)

 

Tajemnicze wywiezienie z Kowna
prof. Woldemarasa.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

KROLEWIEC 10-Ill. Z Kowna donoszą: Wśród przyja-

ciół Woldemarasa zaniepokojenie wywołała wiadomość

'co do miejsca pobytu b. dyktatora Litwy. Wbrew pier-

wotnej wiadomości do Jezioros Wołdemarasa nie przy-

wieziono. Gdzie się znajduje nikt nie wie. Na zapytanie

skierowane do władz odmówiono odpowiedzi.

Woldemurasa jak się okazuje siłą wyprowadzono

z pokoju hotelu „Wersal* gdzie mieszkał ulokowano

go w aucie i wywieziono w nieznanym kierunku. Auto

było policyjne.

 

Sytuacją strajkowa w Zagłębiu.
Strajk trwa nadal.

Wskutek powziętych w środę
uchwał <co do kontynuowania
strajku, wszystkie kopalnie nadal
strajkują. Na pierwszej zmianie
strajkuje 9,186 robotników, na
obserwacjach pracuje 1,201. Po-
zatem na kopalniach pracuje 346
robotników oraz doangażowa-
nych z pośród bezroboczych 400.
Na kopalnię Jowisz przytyło
wczoraj rano do pracy 640 ro-
botników, gdy jednak dowiedzie-
li się, że inne kopalnie strajkują,
powrócili do domów, a pozosta-
ło jedynie 120 robotników* Nao-
gół większość kopalń zupełnie
nie pracuje. Niektóre z nich ła-
dują jedynie węgiel z zapasów i

wysyłają na rynki krajowe. Na

kopalni Niwka, Klimontów, Sa-

turn, Jowisz i Mars częściowo

wydobywają węgiel, przyczem

wydobycie to wynosi 15 proc. ©

Wieczorem robotnicy kopalni

Flora chcieli udać się na drugą

zmianę do pracy. Zastąpili im je-

dnak drogę bezroboczyi kobiety

i nie dopuścili do pracy. Dopie-

ro po interwencji policji mogli

oni udać się na kopalnię. W Cze-

ladzi aresztowano trzech pod-

żegaczy.
Jak obliczają, straty wywoła-

ne strajkiem, łącznie ze stratami

górników, wynoszą już około

6 miljonów zł.

Szmugiel węgla.
Na terenie Zagłębia w związku

ze strajkiem liczne rzesze straj-
kujących i bezroboczych poko-

За 1ОшоПРОСОВРОЫТЫ ООВНННИТСЛВНЫСОМЕ 1,БОЛИЬО НЕИВРЖИНОЬОСАОАНООО НЕЫВЛаОИаНВ TYKODA

Ameryka wycofuje się z pod Szanghaju.
ODWOŁANIE SIŁ ZBROJNYCH
STANÓW ZJEDNOCZONYCH.

, WASZYNGTON (Pat). Agen-
cja Reutera donosi, że rząd zamie-
rza wycofać oddziały piechoty
amerykańskiej z Szanghaju z
dniem 31 marca r. b.

SZANGHAJ (Pat). Wobec po-
prawy sytuacji w Szanghaju 5 tor-
pedowców amerykańskich, stoją-
cych na kotwicy w tutejszym por-
cie, odpłynęło do Manilli.

NOTA JAPOŃSKA DO WŁADZ
CHIŃSKICH.

SZANGHAJ (Pat). Nota, do-
ręczona władzom chińskim przez
ministra pełnomocnego Japonii,
stwierdza, że japońskie władze
cywilne i wojskowe w Szanghaju,
zgodnie z rezolucją Ligi Narodów,
z dnia 4 marca są gotowe rozpo-
cząć rokowania z władzami chiń-
skiemi. Nota dodaje, że ponieważ
sytuacja na froncie budzi jeszcze
bardzo poważne obawy, jest rze-
czą konieczną zawrzeć przede-
wszystkiem układ o zaprzestaniu
kroków wojennych, poczem bę-
dzie można przystąpić do oma-
wiania warunków wycofania się
wojsk japońskich z zajmowanych
przez nie terenów.

NAPAD NA POCIĄG GŁÓWNO-
DOWODZĄCEGO ARMJI JA-

POŃSKIEJ,
LONDYN (Pat). Donoszą z

Mandżurji o szalonym wzroście
bandytyzmu. Dzisiaj specjalny po-
ciąg, w którym głównodowodzący
armji japońskiej w Mandżucji gen.
Honio powracał z Mukdenu, zo-
stał napadnięty przez bandę skła-
dającą się z 300 ludzi. Bandyci
z trudem tylko zostali odparci
przez żołnierzy eskortujących po-
ciag.

REZOLUCJA: LIGI NARODÓW.
GENEWA (Pat). Komitet re-

dakcyjny nadzwyczajneśo  Zgro-
madzenia Ligi zakończył dzis swe
prace, opracowując tekst rezo-

lucji w sprawie zatargu japońsko-
chińskiego. Rezolucja przypomina
zobowiązania do poszanowania
traktatów, poszanowania nienaru-
szalności terytorjalnej członków
Ligi oraz pokojowego załatwiania
wszelkich konfliktów i podkreśla,
że zasady tepotwiiedsik pakt pa-
ryski. Rezolucja stwierdza, że ża-
den z członków Ligi nie mógłby
uznać układów, osiągniętych spo-
sobem sprzecznym z punktem Li-
gi. — W konkluzji mowa o utwo-
rzeniu komitetu 12 członków Ra-
dy, którego zadaniem m. in. będzie
przygotowanie projektu układu
dla ułatwienia definitywnego ure-
gulowania konfliktu i przedłoże-
nia raportu Zgromadzeniu naj-
później do dn. 1 maja.

Niemiecko-angielski zatarg węglowy.
LONDYN. Pat.— Nota, jaką w

sobotę rząd brytyjski zdecydował
wystosować do rządu Rzeszy ce-
lem protestu przeciwko niemiec-
kim restrykcjom węglowym, a
której wręczenie uległo wstrzy-
maniu w nadziei, że pertraktacje,

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO
W niedzielę, dnia 13 merca r.b. w sali własnej przy ul. Orzeszkowej 11 odbędzie się

Wielkie Zebranie Stronnictwa Narodowego,
na którem wygłosi przemó-
wienie poselski* na temat:

Wstęp wolny.

„Rozbrojenie a bezpieczeństwo Polski”
płk. dypl. Franciszek - Adam zewski poseł na Sejm

Początek punktualnie o g. 12 i pół.

prowadzone w Berlinie przez
ambasadora brytyjskiego, mogą

doprowadzić do porozumienia zo-
stała ostatecznie doręczona wczo-

raj kanclerzowi Brueningowi przez
"ambasadora brytyjskiego. Pertrak-

tacje prowadzone w ciągu ubie-
głych dni wykazały, że dojście
do porozumienia jest wobec te-

go opornego stanowiska Niemiec
niemożliwe. Nota brytyjska uleg-
ła wobec tego pewnemu zao-

strzeniu. Odpowiedź niemiecka
spodziewana jest niebawem.

pały szyby, w celu nielegalnego

wydobywania węgla. Między in-

nemi szyby takie pokopano w
lasach państwowych.  Nadleś-
nictwo próbowało przy pomoc
gajowych przeszkodzić temu, je

nak wobec groźnej postawy ko-

pat1Ów, Musiano interwencji za-
niechać. Węgiel ten spracdaWa”
ny jest w miasteczkach po 1.50
do 2 zł. za korzec. @й ž

LEKARZ-DENTYSTA

Stanisław Gintułt-Gintytło
przeprowadził się na

ul. Jagiellońska 9, tel. 15—16.
Przyjm. od 12—2 I 3—7 godz. wiecz.
Wieczorowe godziny według uprze-
dnich zapisów. — Gabinet Roentge-
nowski. — Lampa „Sollux*. 114—00

Funt znów zniżkuje.
LONDYN (Pat.) Dziś na gieł-

dzie funt anglelski wykazywał od
rana tendencję zniżkową. O go-
gdzinie 20 min. 30 kurs funta był
notoweny 3,69 doł. i 93,75 fr.
W godzinę później kurs uległ
dalszej zniżce. O godzinie 11
min. 30 notowano dolar 3,67 3/4,
franki 93,40. O godzinie 12 po-
dano do wiadomości uchwałę
Banku Angielskiego, że stopa °/,
Banku obniżona zostanie z dniem
dzisiejszym o 19/, do 4'/,, Wia-
domość o obniżeniu stopy przy-
jęta została z zadowoleniem przez
City. Spodziewają się, że fluktu-
acja funta uległa zahamowaniu.

DZIŚ

Sopka I Kas
w sali Kresowej (Zawalna 1)

pocz. o godz. 20-tej. 77-30
———m нн
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OGŁOSZENIA: 1a wiersz milim. przed tekstem | w tukscie (6 lamowo) 88 gr, 12
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem
cyfrowe, skomplikowane i 1 zastrzeżeniem

druku mg
o

po 26 gr. Ogłoszenia
e 28 proc. drożej. Terminy

dowolnie zmieniane.
nto czekowe w P. K. O. Nr. 00187.

Pogrreh 6. p. № Biskopa Kandurokiego.
Już na godzinę przed rozpoczę-

ciem uroczystości pogrzebowych
w Bazylice, w której na katafalku
spoczywały od wczoraj zwłoki ks.
Biskupa Bandurskiego, usławiły
się na placu Katedralnym naprze-
ciw wejścia do Bazyliki oddziały
wojskowe, biorące udział w po-
grzebie, bataljon piechoty skom-
binowany z różnych pułków, szwa-
dron 4 pułku ułanów i baterja
1 p. a. p. leg. — Równocześnie
obok Katedry i u wylotu sąsie-
dnich ulic ustawiły się szeregi
przysposobienia wojskowego, mło-
dzieży akademickiej i szkolnej,
delegacje, związki i organizacje
społeczne, zawodowe, związki b.
wojskowych.

Resztę placu i wyloty ulic po-
mimo silnego mrozu zaległy tłumy
publiczności.

Na przestrzeni pomiędzy Ba-

zyliką a dzwonnicą latedralną u-

stawiono wzniesienie, przeznaczo-

ne dla p. Prezydenta Rzeczy-

pospolitej, rządu i dostojników na

czas przemówień żałobnych, wy-

głaszanych ze specjalnej mównicy

przed Bazyliką a transmitowanych
przez radjo i megafony.

Na krótko przed godziną 10-tą

przybyłi pp. ministrowie z p. pre-

mjerem na czele, generalicja, wo-

jewodowie, rektor i senat uniwer-

sytecki w togach, duchowieństwo

innych wyznań, zajmując miejsca

na wspomnianem podjum.
Niebawem po godzinie 10 przy-

był p. Prezydent Rzeczypospolitej
w towarzystwie p. wojewody

Beczkowicza, witany hymnem na-

rodowym, i przeszedłszy przed

frontem oddziałów wojskowych,

zajął miejsce na wzniesieniu. ||

Pierwszy przemówił w imieniu

rządu Rzeczypospolitej p. minister

W. R.iO.P., poczem zabrał głos

p. prezydent miasta Folejewski,

jako wiceprezes Komitetu uro-

czystości żałobnych i w słowach

po. uczucia pożegnał zmar-

ego w imieniu miejscowego spo”

łeczeństwa.
Gdy zakończyły się przemó-

wienia, p. Prezydent Rzeczypospo-
„litej wszedł do' Bazyliki,: witany

u wejścia przez ks. Biskupa Sufra-

gana Michalkiewicza i duchowień-

stwo. P. Prezydent złożył na ka-

tafalku wieniec laurowy, poczem

zajął miejsce w głównej nawie

Bazyliki. Dalej zajęli "m p.

prezes rady ministrów Prystor,

p. marszałek Sejmu Świtalski, wi-
cemarszałek Senatu Leszczyński,

wszyscy przybyli członkowie rzą-
du, generałowie, wojewodowie:

wileński, białostocki, nowogródzki

i warszawski, gen. Lucjan Żeli-
owski, prezes Najwyższej Izby

ontroli gen. Krzemiński, prezes
Okr. Izby Kontroli Pietraszewski,

prezes sądu apelacyjnego Wyszyń-
ski, prokurator Przyłuski, rektor
U. S. B. na czele senatu w.togach,
szefowie władz i urzędów, rada
miasta Wilna, duchowieństwo in-
nych wyznań, delegacje wojskowe,

wreszcie przedstawiciele miejsco-

w 4 społaszaństwa.
ontyfikalną mszę żalóbną ce-

lebrował ks. Arcybiskup Jatbrzy-

kowski Metropolita Wileński w
asystencji ks. ks. Biskupów Prze-

ździeckiego, Łukomskiego i Mi-

chalkiewicza. W czasie nabożeń-

stwa podniosłe kazanie wygłosił

prorektor U. S. B. ks. pro Cze-

sław Falkowski, obrazując w pięk-

nych słowach niezwykłe cnoty ks.

Biskupa Bandurskiego, jego ofiar-
ny patrjotyzm, troskę o ducha.

Po mszy św. nastąpiły egze-
kwje odprawiane kolejno przez
J. E. ks. Arcybiskupa Jaibrzy-
kowskiego i księży Biskupów oraz
„Castrum doloris“.

Trumnę zdjęto z kataialku.
Nieśli ją do krypty legjoniści. Za
trumną postępował p. Prezydent
Rzeczypospolitej, p. prezes Rady
Ministrów, marszałek Sejmu i wi-
cemarszałek Senatu, ministrowie,
wojewodowie, posłowie, senato-
rowie i inni uczestnicy żałobnej
uroczystości.
W chwili, kiedy trumnę wno-

szono do podziemi Bazyliki, roz-
legło się na placu przed Bazyłiką
trzykrotne hasło wojska polskiego,
orkiestry wojskowe grały hymn
wojskowy, oddziały prezentowały
broń, artylerja oddała sałwę hono-
rową z 12 strzałów armatnich.

Po skończonej uroczystości ża-

łobnej p. Prezydent Rzeczypospo-
litej odjechał do pałacu, gdzie w
pół godziny później przyjął na
audjencji bawiących w Wilnie ks.
Biskupów z Metropolitą Jałbrzy-
kowskim na czele.

W. czasie nabożeństwa krą-
żyły nad placem Katedralnym sa- :

moloty 4 pułku lotniczego, które
zrzuciły wianki.

W/ manifestacji żałobnej wzię-
ły udział liczne delegacje z całego

kraju. Przysłały delegacje wszyst-

kie pułki 2 i 3 dywizji legjonowej,

z 13 dywizji piechoty, pułki szwo-

leżerów 1 i 2, pułki piechoty 86,

76, pułki ułanów 7 i 11 i wiele

innych.  Reprezentowane były

wszystkie okręgi i oddziały związ-

ku legjonistów, strzelca i innych

organizacyj, delegacje K. P. W.

Z Warszawy przybyła na pogrzeb

reprezentacja policji w składzie

zastępcy komendanta głównego

policji państwowej, nadinspektora

Geiba Juljusza, nadkomisarzaKo-

tlarewicza Jana, nadkomisarza
Kusińskiego Bolesława, st. przod.

Koziełły i st. post. Kotlewskiego.

Reprezentacja złożyła wieniec z

napisem: „Kapłanowi-patrjocie —

Policja Rzeczypospolitej”. Poza-

tem w pogrzebie wzięła udział de-

legacja policji województwa wi-

leńskiego na czele z wojewódzkim

komendantem P. P., podinspekto-

rem Konopką i złożyła w imieniu

policji wileńskiej wieniec. Rów-

nież przybyła z Warsza dele-

gacja zarządu „Rodziny Policyj-

nej”, która złożyła wieniec w imie-

niu Stowarzyszenia R. P. i t. d.
Wśród wieńców zwracał rów-

nież uwagę wieniec od p. Prezy-

dentowej Mościckiej.

Przebieg uroczystości wczoraj-

szych wypadł w czasie silne-

go mrozu, co odczuło dotkliwie

nie tylko wojsko i zebrani, lecz

przedewszystkiem młodzież szkol-

na, która już dnia poprzeaniego

skazana była w czasie eksportacji

na zniesienie silnego zimna. Na-

stępstwem tego będą liczne prze-

ziębienia i choroby. Zdaniem na-

szem młodzież szkolna w takich
wypadkach powinna być odsyłana

do domów. :

W Katedrze wtrącanie się władz
pozakościelnych wpłynęło na wy-

wołanie  bezładu. Dyspozycje

zmieniały się raz poraz, co obecni

w nawie głównej odczuli na sobie,
wpuszczani, a następnie wypy-
chani do naw bocznych.

LisSASL©TORBA

Przed wyborami prezydenta Rzeszy.
BERLIN. Pat. —Na dzień wy-

borów prezydenta Rzeszy to jest
w niedzielę 13 b. m. zarządzono
w Berlinie ostre pogotowie poli-
cyjne. Nad utrzymaniem spokoju
czuwać będą wzmocnione poste-
runki policji.

Wszelkie manifestacje, po-
chody i zgromadzenia publiczne
w tym dniu są zakazane. Sprze-
daž napojów wyskokowych w
sobotę i niedzielę jest wzbronio-
na. Rezultaty wyborów będą
ogłoszone przez radjo.

KRÓLEWIEC (Pat).  Partja
państwowa w Królewcu urządziła

"Stan wiecznego wrzenia w Niemczech.
BERLIN (Pat). Policja w Pir-

masens aresztowała szereg człon-
ków hitlerowskich oddziałów
szturmowych pod zarzutem fabry-
kowania bomb.  Ujawnione. wadded .

wiec, na ktėrym wypowiedziano
się za wyborem Hindenburga. Na
wiecu przemawiał m. in. minister
skarbu Rzeszy dr. Dietrich. Na

uwagę zasługuje ustęp jego prze-

mówienia o niepłaceniu reparacyj.

W sprawie odszkodowań — mó-
wił minister Dietrich — osiągnę*
liśmy to, że nie naruszając ani

jednego postanowienia traktatu

wersalskiego, nie płacimy więcej

żadnych odszkodowań. Żaden roz*
sądny człowiek na świecie chyba

nie mniema, że będziemy je pła-
cić po 1 lipca. 2

Nk I
%

że jeden z nich, członek sztur-

mówki hitlerowskiej jest kierow-

nikiem służby bezpieczeństwa w

zakładach koncernu chemicznego

L. G. Farben,
*
В   
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USTAWA 0 DOBRACH
SKONFISKOWANYCH.

W/ środę, dn. 9 b. m. Sejm na
wniosek referenta posła Sianisła-

wa Mackiewicza uchwalił zgłoszo-
ny przez klub B. B. projekt ustawy

w sprawie dóbr skonfiskowanych.

Według tego projektu, który już

wkrótce stanie się obowiązującą

ustawą, dochodzenie praw do ma-

jątków, skonfiskowanych przez

rząd żaborczy za udział w powsta-

niach narodowych, zostaje ograni-

czone i z prawa tego mogą ko-

rzystać wyłącznie potomkowie po-

wstańców w linji prostej. Przy

tem majątki te mają być obcią-

żone nadzwyczajnym podatkiem

w wysokości dwukrotnego podat-

ku spadkowego. Potomkowie zaś

powstańców w linjach bocznych
zostają całkowicie pozbawieni

możności dochodzenia swych

praw.
Klub Narodowy w Sejmie ostro

się przeciwstawił temu projekto-
wi, godzącemu w słuszne i uznane

już przez Sąd Najwyższy prawa

potomków uczestników p<ewstań

narodowych.

Stając w obronie słusznych
praw spadkobierców skonfiskowa-

nych majątków, przedstawiciele

nasi w Sejmie nie mieli na myśli

wyłącznie obrony interesow ma-

terjalnych tej drobnej garstui oby-
wateli, jak wogóle dziaialność
publiczna naszego obozu nie opie-

ra się nigdy na obronie interesów

partykularnych.

Chodzi tu o rzecz nieporówna-
nie większą, niż interes tego czy

owego obywatela. Chodzi © pew-

ne żasady prawne, których po-
szanowanie jest podstawą prawo-

rządności i panowania prawa w

państwie.

Wchodzą tu w grę nastzpujące

zasady. Przedewszystkiem zasada
niezawisłości sądów i nienaruszal-

gości wyroków sądowych Sąd

wyrokuje na podstawie prawa
i sumienia sędziowskiego i żadne

władze, ani wykonawcza, ani

ustawodawcza nie mogą wyroku

uchylić.
Nowa ustawa zasadę tę naru-

sza. Sąd Najwyższy we wszyst-
kich sprawach rewindykacyjnych

orzekł, że konfiskaty popowsta-
niowe. były aktami gwałtu i bez-

prawia, że przez czas do powsta-

nia. niepodległości paūstwe Pol-

skiego przedawnienie nie biegło
i przyznał spadkobiercom  ро-

wstańców pełne prawo do spadku

według ustawowych zasad spad-
kobrania. Nowa ustawa tezę Sądu

Najwyższego obala i uchyl: moc

niewykonanych jeszcze, ale w nie-
których wypadkach już prawo-

mocnychwyroków.

Następnie nowa ustawa ma
moc wsteczną, odbiera spadko-

biercom powstańców prawa już

przez nich posiadane, a więc po-

śwałcona zostaje zasada, że prawo

wstecz nie działa. :
Wreszcie nie mniej wažną jest

zasada równości interesów cywil-
nych państwa i obywateli wobec
prawa. Dotąd państwo w procesie

cywilnym występowało jako stro-
na w żadnym stopniu nie uprzy-

wilejowana wobec toczącej z nią

spór strony — osoby prywatnej.

Nowa ustawa całkowicie tę zasa-

dę również przekreśla. Państwo

przegrało kilka, czy kilkanaście

procesów ze swymi obywatelami
i wydaje ustawę, żeby ratować
swój stosunkowo drobny interes
materjalny od skutków  niepo-
myślnych dla skarbu wyroków.
To nie jest godne państwa prawo-

rządneśc. Podkreślić trzeba, że

ustawa dotyczy tylko tych mająt-

ków' skonfiskowanych, które są

w posiadaniu skarbu państwa, nie

dotyczy natomiast tych, które są
w rękach prywatnych. Ten fakt

jeszcze wyraźniej podkreśl« nie-
równość interesów majątkowych
państwa i takichże interesów oby-
watela.

Stworzenie nierówności pomię-

dzy interesem cywilnym państwa
a obywateła jest precedensem nie-
słychanie niebezpiecznym z pun-
ktu widzenia pewności obrotu

prawnego. Jeżeli państwo w dro-
dze ustawy, jednem pociągnięciem

pióra, przez powstanie na komen-

dę posłów. i senatorów większości

rządowej pozbawia praw majątko-
wych potomków bohaterów naro-

dowych, to jaką pewność może
mieć, dajmy na to, przedsiębiorca
pozostający w stosunku umewnym

z państwem, że jego prawa mająt-

kowe, jego należności od skarbu
za wykonane roboty, czy dostar-

czony towar będą należycie re-
spektowane, А
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Treść sztuki pozostaje bez zmian.

O projektowanych rzekomo

zmianach w rządzie pisze „Gazeta
Warszawska“:

„Zapowiedziane przez czynniki sa-
nacyjne zmiany w rządzie cznaczają
przesilenie w łonie obozu rządowego,
uderzenie jednej grupy pułkownikow-
skiej na drugą. Przesileniu temu odpo-
wiada proces fermentacyjny w łonie par-
lamentarnego klubu BB. W polityce go-
spodarczej zapowiedziane zmiany ozna-
czałyby pewne rozluźnienie twardej tak-
tyki p. Prystora przez stosowanie roż-
maitych „ulg“, których stopień i zasiąg
zależałby od osoby gospodarczego „млсе-
kanclerza”. >

Niedługo zobaczymy, co z tego wyj-
dzie. Chociaż jeden z „wtajemniczonych
konserwatystów zapewnia, że przed wy-
jazdem p. Piłsudskiego do Egiptu zosta-
ły przygotowane zapieczętowane listy do
rozmaitych osobistości, to jednak wydaje
się nam, że p. Prystor, o którego zdro-
wie tak dbają jego „prżyjaciele', będzie
tu miał jeszcze coś do powiedzenia.

Szturm na Pałac Namiestnikowski ma
duże znaczenie tylko dla bezpośrednio
zainteresowanych. Dla społeczeństwa i
trapiącego je kryzysu oznacza on jedynie
zmianę dekoracji i kilku aktorów. Treść
sztuki, a zwłaszcza jej zakończenie, po-
zostaje bez zmiany”.

„Groch z kapustą”.

Coraz uporczywiej w dniach
ostatnich krążą pogłoski, zanoto-
wane także przez nas, o zamie-
rzonej rekonstrukcji rządu i o pla-
nowanem rozwiązaniu sejmu oraz
o nowych wyborach na jesień,

Pogłoski te tłumaczy „ABC*
w artykule p. t. „Wzdłuż, wpo-
przek i dwa razy na ukos'':

„Łatwo- domyślić się jakie jest źród-
ło tych pogłosek.- Chodzi o coraz więk-
sze kłopoty, z któremi musi się porać
rząd w łonie własnej większości sejmo-
wej.

Przez całą długość klubu BB. bieg-
nie zasadnicza rysa przeciwieństw—spo-
łecznych. Z jednej strony mamy tutaj
sztandarowych przedstawicieli programu
i gospodarki wielkokapitalistycznej, z
drugiej mgławicowy, ale bardzo liczny
obóz radykalizmu społecznego z trzema
odmianami:  syndykalistyczną,  socjali-
styczną i neo-faszystowską.

Druga rysa, idąca wpoprzek większo
ści rządowej, to głębokie różnice .w dą-
żeniach i programie gospodarczym rolni-
ków i wielkiego przemysłu.

Najważniejszą, najbardziej „struktu-
ralną” rysą, są różnice w poglądach
ustrojowych poszczególnych grup BB.
Tutaj mamy do czynienia już nie z „mo-
zajką”, ale z prawdziwym „grochem z
kapustą”. Trudno byłoby odnaleźć jakąś
doktrynę 'ustrojową, któraby nie miała
w BB. swych żarliwych i zdecydowanych
zwolenników. Monarchiści i republikanie,
socjaliści i faszyści, demokraci i syndy-
kališci, liberali i zwolennicy  »bsolutnej
dyktatury.

Wreszcie ostatnia rysa biegnąca
zygzakowatą linją na ukos ław BB. po-
wstała na tle różnic w ustosunkowaniu
się do Kościoła.

Wzdłuż, wpoprzek i dwa razy na
ukos przecinają Klub BB. głębskie rysy
różnic ideowychi programowych. Wyni-
ka z tego masa walk, a w ostatecznym
wyniku chaos, podkopujący coraz wy-
raźniej fundamenty sanacyjnej „siły”.

Błędy naszej polityki zagranicz-Weba

„Kurjer Lwowski* w artykule
wstępnym wykazuje błędy polity-

_DZIENNIK WILEŃSKI

O RÓŻNYCH RODZAJACH -DOKTRYNERÓW.asy.
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ki zagranicznej, widocznie ulegają-
cej wpływom masonerji, niedoce-
niającej znaczenia Francji. A prze-
cie

„ona Francja jest dziś bezsprzecz-
nie mocaistwem i ekonomicznie i mili-
tarnie najsilniejszem. Rzut zaś oka na
mapę wystarcza, aby stwierdzić, że ona
jedna może nas uchronić od ataku nie-
mieckiego, ewentualnie w razie tego ata-
ku rozstrzygnąć starcie na naszą ko-
rzyść.

A przecież koncepcja przyjaznego /
sąsiedzkiego współżycia z Niemcami,
suflowana nam gorliwie przez Anślję i
Stany Zjednoczone, zbankrutowała rów-
nież.

W państwie naszego zachodniego są-
siada coraz głośniej i coraz bezcere-
monjalniej mówi się o nowym rozbiorze
Polski...

I nie uchroni nas przed niebezpie-
czeństwem Liga Narodów, której bezsiłę
wykazała wojna chińsko-japońska.

W takim stanie rzeczy jedyną kotwi-
cą bezpieczeństwa dla Polski pozostaje
! dlqeigoa5 'dlioysrq zazaid AuemojyAp

zdrowy rozum sojusz z Francją
Niestety, błędy lat ostatnich zepsu-

ły ten stosunek. Lewica szerzy hasła pa-
cyfizmu i rozbrojenia moralnego, pod
któremi kryje się tendencja do pozyska-
nia Niemiec za wszelką cenę dla kon-
cepcyj ekonomicznej współpracy. W grun
cie rzeczy ideologja pacyficzna jest pozo-
rem. a lewica działa pod wpływem mię-
dzynarodowych sfer finansowych i ma-
sonerji, która często kieruje się swą na-
czelną dewizą — zwalczania za wszelką
cenę Kościoła Katolickiego. A Polska
mimo wszystkich wysiłków, jakie czy-
nią w ostatnich czasach jej możni wro-
gowie, jest dalej katolicką”...

Stosunek Brianda do Polski.
„Kurjer Poznański* w artyku-

ie poświęconym Briandowi, w ten
sposób ocenia stosunek jego do
Polski oraz stanowisko nasze wo-
bec zmarłego:

„A my Polacy? Mamy szacunek dla
indywidualności zmarłego francuskiego
męża stanu, ale stwierdzić musimy, że
polityka jego przysporzyła Polsce nie-
jedną troskę. Byliśmy czasu wnjnv świa-
towej przejęci lękiem uzasadnicnym, by
powrót do władzy Brianda nie kodzio>
wał Polski" udaremnienia programu
zjednoczenia i pełnej niepodległości wsku
tek przerwania wojny z Niemcami i za*
kończenia jej nierozegraną. Nie wiedzie-
liśmy wówczas nawet, że w wielkiej ta-
jemnicy, nawet przed francuskim šwia-
tem politycznym, Briand był się zgodził
wobec ostatniego ministra spraw żagra-
nicznych Rosji carskiej Pokrowskiego na
to, że Rosja sama zdecyduje o zachod-
niei swojej granicy włącznie Polski, tak,
jak ówczesny rząd* rosyjski*przyznawał
Francji prawo rozstrzygnięcia w zakresie
własnej kompetencji o przyszłej wschod-
niej granicy francuskiej. To był grzech
Brianda wobec Polski. Polityka -żaś Brian
da po wojnie; to była konsekwentna po-
lityka ustępstw wobec Niemiec kosztem
Polski: Liczył-on się bardziej z zadowo-
leniem i radością Niemców aniżeli roz-
czarowaniem i troską Polaków.

Rzecz inna, że, jeżeli do tego doszło,
większość odpowiedzialności za to pono-
si polska polityka oficjalna. To, co prze-
żyliśmy za czasów ministrów Skrzyń-
skiego i Zaleskiego, to było istotnie zu-
pełnie bezkrytyczne powtarzanie przez.
rząd polski pacierza „briandowskiego“.
Drogo za to Polska zapłaciła upadkiem
własnych wpływów, a wyrośnięciem po- _
nad nie wpływów niemieckich, I nietylko
niemieckich wpływów, lecz i buty i agre-
sywmości niemieckiej”.

O synka Lindbergha.
Pertraktacje z bandytami.

NOWY YORK. (Pat) W związ-
ku z pogarszającym się stanem
zdrowia swej żony Lindbergh
rozpoczął nowąserjępertraktacyj
w celu odzyskania dziecka, które
dotychczas nie doprowadziły do
niczego. -

LONDYN. (Pat). Wiadomości,
jakie krążyły, że dziecko. Lind-
bergha zostało już zwrócone ro-
dzicom, okazują się narazie bez-
podstawne. Natomiast uchodzi
za fakt, że sprawcy porwania
dziecka są w kontakcie z L'nd-
berghiem, którego powiadomić
mieli, że nie czują się jeszcze
dość bezpieczni, aby z nim per-
traktować i wydać mu syna.
Złoczyńcy mieli zażądać od Lind-

Wierzymy, że do tak daleko
idących konsekwencyj nie dojdzie,

w każdym jednak razie niebez-
pieczeństwo obniżenia zaufania do
państwa, jako do strony w stosun-
kach cywilno-prawnych, zostało
przez projekt klubu B. B 'stwo-

rzone.
Z tych wszystkich względów

nową ustawę należy uznsć za

szkodliwą, sprzeczną z podsiawo- :

wemi zasadami prawa i niebez-
pieczną, nawet jeżelibyśmy s'ęwy”

zbyli uczuciowego stosunku do

konfiskat, powstańców i ich po-

tomków.
Zasługuje na podkieślenie rzecz

dziwna, niezrozumiała'i chyba tyl-
ko w naszych polskich nienotmal-
nych stosunkach możliwa, że auto-

rami projektu, godzącego. w od-
wieczne zasady, zasady, które od

czasów rzymskich przetrwały

zwycięska próbę czasu trwającą

tysiące lat, są konserwatyści. Ci
sami konserwatyści, których na-.

turalnem zadaniem jest obrona
tych wszystkich zasad, które prze-
trwały wieki, a które i dziś są
jeszcze żywe i w życiu państwa.
niezbędne. 3

P. Stanisław Mackiewicz napi- į
sał tyle pięknych artykułów, bro- 4
niących nieprzedawnionych praw

własności potomków pówsteńców

do skonfiskowanych' majątków.

 

bergha, aby po odebraniu dziecka
nie zawiadamiał wcześniej jak w
72 godziny policji. Fczkolwiek
wszyscy w domu Lindbergha za-
chowują ścisłe milczenie, to
jednak nie ulega wątpliwości, że
za kulisami odbywają się ważne
posunięcia i rozmowy. W  każ-
dym razie jest pewnem, że dziec-
ko żyje i że znajduje się w rę-
kach tych, którzy je uprowadzili.

Dziecko żyje i jest zdrowe.
NOWY YORK (Pat.) Donoszą

ze źródel jakoby zupełnie mia-
rodajnych, że dziecko Lindbergha
żyje i jest zdrowe. Zwrot dziecka
uzależniony jest od sfinalizowa-
nia układu pomiędzy  Lindber-
ghiem a osobnikami, którzy u-
prowadzili dziecko. 3

W redagowanem przez p. Мас-

kiewicza „Slowie“ ukazywaly się

na ten sam temat i w tym samym

kierunku artykuły pp. Michała

Obiezierskiego, Władysława Stu-
dnickiego i-nnych. Rzadko się ze
„Słowem zgadzamy, ale ie arty-

kuły trafiały nam do przekonania.
Tymczasem ten sam p. Mackie-

wicz, redaktor „Słowa”, obrońca
interesów ziemian, który w arty-
kułach « bronił praw: potomków
powstańców, w Sejmie wystąpił,

jako referent projektu ogranicza-
jącego te prawa. P. Mackiewicz

na posiedzeniu komisji podkreślił,

że nie wstydzi się kompromisu,

ale sam fakt, że uważał za ko-

nieczne'to podkreślić, dowodzi, że

powinien był się wstydzić roz-

bieżności pomiędzy działa:nością

redaktorską a poselską.

Jest to, widocznie, jakaś specjal-

na złośliwość ze strony kierowni-

ków klubu B. B., że kazali 1efero-
wać projekt ustawy skierowanej

przeciwko potomkom powstańców.
właśnie: p. Mackiewiczowi a nie

p. Sanojcy, któremu z podobnym

referatem byłoby lepiej do twarzy.
Powinienby p. Mackiewicz za-

wczasu zwrócić się z odpowiednią

prośbą do swej władzy przeto-

żonej. W każdym razie szyld kon-

serwatywny do czegoś pizecie

obowiązuje. *

Na temat powyższy wesoło
chociaż nie bez goryczy $warzy
ieljetonista „Kurjera Poznańskie-
go".
W dawnej Grecji mawiano, że

poetów należy obdarować wień-
cem laurowym i... wypędzić poza
mury miasta. Ten pozorny para-
doks, to jednoczesne pogłaskanie
i wymierzenie policzka jest w grun

cie rzeczy łatwo zrozumiałe, jeśli

się zważy, że uduchowione dzieła

poetyckie w praktyce mogą mie-

wać skutki fatalne, wręcz przeciw

ne zamierzeniom poety. Zapatrzo-

ny w świetlaną dal, poeta nie do-

strzega rzeczywistości, to też za-

miast osiągać wymarzony cel, czę-

sto zbacza na bezdroża. A za nim

na manowce ciągną ludzie, zasłu-

chani.w piękno słów poety, zaśle-

pieni i, jak on, nie dostrzegający
rzeczywistości...

Doktr$ner to także poeta. Wi-
dzi przyszłość w najcudniejszych
barwach, tęskni za nią i radby już
dzisiaj sen swój przeżyć na jawie.
Tak długo, jak nie opuszcza swe-
go mieszkania, doktryner jest nie-
szkodliwy. I owszem možna mieč
nawet sympatję dla jego tęsknot i
szlachetnych intencyj. Z chwilą
jednak, gdy los daje mu w ręce
władzę, gdy daje mu możność rea-
lizacji pomysłów, doktryner staje
się niebezpieczny, a w miarę wcie-
lania w czyn pomysłów, staje się i
szkodliwy.

W, pewnym kraju, którego
nazwy nie wymienimy ze zrozu-
miałych ' względów  kurtuazji,
istnieją 3 rodzaje doktrynerów: do
pierwszego gatunku należą doktry
nerzy fiskaliści tak długo pilnują-
cy gałąź, na której spoczywa skarb
państwa, až ta wyschnąwszy, gro-
zi złamaniem. Do drugiego rodza-
ju należą doktrynerzy socjalni,
odznaczają się oni dziwnym, po-
wiedzmy, nawykiem: mianowicie
głodzą tych, których kochają, a
ponieważ kochają warstwę robot-
niczą, więc w sposób przemyślny,
przy pomocy t. zw. ciężarów so-
cjalnych, zwiększają bezrobocie i

zubożenie mas.
Do trzeciej wreszcie kategorji

należą doktrynerzy, pracujący na
polu higjeny. O! są to dziwni pano-
wie. Radziby widzieć kraj swój
czystszym od Holandji. To też,
gdzie tylko mogą, realizują teorję
Ы епу w praktyce, nie bacząc,
że kraj ich ubogi, zacołany, jęczą-
cy pod działaniem strasznego kry-
zysu gospodarczego ma inne po-
ważniejsze kłopoty i nie ma pienię
dzy na różne inowacje, obce nawet
bogatym państwom. Ale to ich nic
nie obchodzi.

Gdy się kiedyś wydało, że im-
portowane do kraju jabłka kali-
fornijskie zawierają ślady arszeni-
ku, zastrzykniętego w obronie
przed  gąsienicami, doktrynerzy
nie zawahali się zatrzymać znie-
nacka wagony „jabłeczne'* na gra-
nicy i narazić importerów na stra-
ty sięgające dziesiątków tysięcy,
chociaż: ów-arszenik  dzieciątku
małemu krzywdyby nie zrobił...

Margarynę zakazali pakować

do wanienek bukowych, nakazu-

jąc pakowanie w pergamin, cho-

ciaż pergaminu w kraju się nie wy-

rabia, chociaż: ten rodzaj pakowa-

nia podraża towar przeznaczony

dla biednych, chociaż pozbawia
się pracy setki pracowników, za-

trudnionych przy produkcji po-
trzebnych dla margaryny 1.800.000
sztuk wanienek...

Zabronili sprzedawać drób
oskubany na targach, mimo, że
właśnie oskubana kura, lub kacz-
ka wyjawia, czy umarła naturalną
śmiercią, czy też z ręki rzeźnika...

Bite ptactwo i dziczynę zaka-
zali wywieszać na drzwiach skle-
pów spożywczych, niewiadomo
po co? chyba po to, aby psuło się
w piwnicy...

Już dosyć, dosyć! Możnaby ca-
łą gazetę zapisać, cytując chlubne

czyny doktrynerów na polu higje-
ny. Lecz dosyć! A tylko jedno py-
tanie na zakończenie:
— Czy nie szkodaby było na

drogę dawać im wieniec laurowy?

 

JAKĄ WŁADZE MA CESARZ JAPONII?
Cesarz Hirohito sprawuje wła-

dzę nie na mocy konstytucji, lecz
z tytułu dziedzictwa. Wr. 1868 ce-
sarz Mei I. postanowił nadać Ja-
ponji konstytucję, która była po-
darunkiem raczej, gdyż lud nie dą-
żył bynajmniej do ograniczenia
praw monarchy autokratycznego.
Ale też i konstytucja podarowana
przez mikada nie Ograniczała w
niczem jego praw i przywilejów.
Na mocy konstytucji powstał par:
lament, złożony z dwóch Izb:
pierwsza składa się z osób miano-
wanych przez cesarza, druga —
właściwy parlament złożony —
zostaje 'obrana na podstawie gło-
sowania powszechnego. Rada mi-
nistrów odpowiedzialna jest jednak

, tylko wobec cesarza, on też decy-
duje w ostatniej instancji o dymi-
sji gabinetu. |

Jak we wszystkich krajach
wschodnich, tak i w Japonį“, poli-
tycy, urzędnicy; wojskowi nie cie-
szą się popularnością, a lud ma o
nich opinję nie najlepszą. Auto-
kratyzm stanowi tu przeciwwagę

i lud widzi we władzy monarchy
ochronę i ucieczkę przed naduży-
ciami i uciskiem biurokracji.

Aczkolwiek prerogatywy obec-
nego władcy Japonji, cesarza Hi-
rohito, nie zostały uszczuplone
przy przebudowie ustroju ieudal-
nego i modernizacji państwa, to
jednak zadania, które ma przed
sobą do rozwiązania mikado obec-
ny, są znacznie cięższe i trudniej-.
sze, niż te, jakie rozwiążywał jego
dziadek, cesarz Mei. Po jego śmier
ci Japonja wkraczała na drogę roz
woju mocarstwowego, wyśrawszy.
wojnę z Rosją, ale jej struktura
wewnętrzna nie uległa jeszcze de-
cydującym zmianom. Następca
Mei, cesarz Yoshi przyłączył nowe
terytorja do obszaru cesarstwa;
za jego panowania Japonja wzięła
udział w wojnie światowej po stro-
nie aljantów. Od tej chwili cesar-
stwo japońskie stało się mocar-

stwem światowem, weszło w skład
„koncertu“  wielkich mocarstw,

otrzymało stałe miejsce w Radzie
Ligi Narodów, zbliżyło się do świa

ta zachodniego.
Objąwszy. powiększony spadek

po ojcu, cesarz Hirohito ma dzisiaj
przed sobą większe ' zadania, niż
jego poprzednicy na tronie. Cięży
na nim obowiązek kierowania po-
lityką wielkiego mocarstwa, któ
re pretenduje do roli decydujące-
go czynnika na Dalekim Wscho-
dzie i rości sobie prawa do pano-
wania nad brzegami Pacyfiku.

Wielkie cele stawia sobie dzi-
siejsza polityka  mocarstwowa,
piętrzące się na drodze, po której
kroczy państwo mikada. Odpowie
dzialnością za losy państwa, za
skutki polityki nie dzieli się mika-
da z nikim, on bowiem jest źró-
dłem jedynem władzy w państwie,
przed nim tylko są odpowiedzialni
członkowie rządu i rady wojennej,
która jest jednym z głównych fila-
rów polityki Japonii.
W obecnych działaniach wojen-

nych na terenie Mandżurji roz-
strzygającym i odpowiedzialnym

czynnikiem wobec kraju i narodu

jest cesarz, którego główny do-
radca — rada wojenna — przygo-
towuje plany i przedstawia je do
aprobaty mikada. W tych warun-
kach nie tylko parlament, ale i ga-
binet nie odgrywa poważniejszej
roli podczas posunięć na szachow-
nicy politycznej i militarnej, co się
też uwidoczniło jaskrawo w posta-
ci konfliktu między ministrem
spraw zagranicznych, a ministrem
wojny. Ten ostatni, jako członek
rady wojennej, zależny jedynie od
cesarza działał na własną rękę,
wbrew opinji reszty gabinetu. Po-
mimo sprzeciwu pozostałych mini-
strów zwycięsko wyszedł z kon-
fliktu minister wojny, który miał
za sobą najwyższy autorytet i apro
batę cesarza,

 

Bólszewicy przy „robocie“.
Bawiącaod paru tygodni w Ge-

newie delegacja sowiecka jako

najlepszą rękojmię przeciw wojnie

głosi „powszechne i zupełne roz-

* brojenie'', jednocześnie zaś współ-

wyznawcy Radka i Litwinowa we

wszystkich krajach pilnie pracują

nad przygotowaniem powszechnej
wojny domowej. .

. Oto kilka szczegółów z ostat-
niej doby, świadczących o dzia-
łalności tych tak „pokojowo” w

Genewie nastrojonych ludzi, na-
leżycie ošwietlających  „lojalne“

postepowanie politykėw Z. S..S. R.
We Francji, w Metzu; wykryto

wielką aferę szpiegowską na rzecz

Sowietów; w Paryżu na dzień 4
b. m. przygotowany „czerwony

dzień" wywołał krwawe starcia,
W/ Niemczech wskutek wykry-

cia na okręcie „Syberja” słynnego
komunisty Drenka trzeba było za-

rządzić kontrolę statków, przyby-

wających z Rosji, tem bardziej, że
na jednym z nich znaleziono ofi-

cera bolszewickiego, fabrykują-
cego fałszywe paszporty. Z powo-

du niebezpiecznej działalności w

Sztutgarcie musiano zlikwidować

miejscowe organizacje komuni-

styczne.
W Rumunji odkryto zorganizo-

waną przez bolszewików szkołę
szpiegowską, W Czerniowcach na-
trafiono na organizację szpiegow-
ską, stojącą w porozumieniu z ko-
munistami Polski i Austrji.

„ W Atenach komuniści wywo-
łali zajścia przed gmachem mini-
sterjum sprawiedliwości,
W Zurychu i Genewie mani-

festacje komunistów wywołały
krwawe zamieszki,

Udowodniono, że bunt w an-
gielskiem więzieniu w Dartmoor
przygotowany był przez komuni-
stów.

Do tego dochodzą ciągłe za-
mieszki w  Hiszpanji Nawet w
Urugwaju rząd zmuszony był do-
konać licznych aresztowań, by za-
pobiec spiskowi komunistyczne-
"mu.

W Polsce wreszcie znane są
wszystkim ciągłe knowdnia komu- -
nistów i wszyscy pamiętamy je-
szcze niedawną sprawę oficera
sztabu głównego, skazanego. na
śmierć za szpiegostwo na rzecz
Sowietów.

Przeciwko grypie, przeziębieniu
należy niezwłocznie zastosować tablet-

ki Togal, które usuwają te chorobliwe

objawy. Nieszkodliwe dla serca, żołądka

i innych organów. Spróbujcie i przeko-

najcie się sami, lecz żądajcie we własnym

interesie tylko oryginalnych tabletek To-

gal. Do nabycia we wszystkich aptekach.
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PEBEOACCREWPONNŻOWOREK
Projekt pomnika Mickiewicza

w karykaturze.

 

Projekt a la Kuna.

Godło: „Czy nie było tam lepszych
projektów?

 

SZKICE | OBRAZKI.
ROZWAŻANIA NA ZIMNO.

— Jakżeż tam u was w Wilenku?
pytali u mnie ludzie, na południu (War-
szawie, Lwowie, Krakowie) mieszkający.

A ja jak zawsze, przesadzić lubiący,

powiedziałem:

— Wiosna. 2

Dziwowali się ludziska. No bo to u

nich ciepło, jak ciepło, śniegu nie ma,
słońce w południe przygrzewa.. ale do
wiosny to jeszcze daleko...

Wiosna, już tak bardzo oczekiwana...

Przyjeżdża człowiek do Wilna, a tu...

mróz.

W redakcji atrament zamarzł w ka-

łamarzu, dowcip ' zastygł na ślizgawkę,

nawet koledzy witają.się ze mną chłodno.

W domu szynka na zimno do obiadu

i mocno oziębione stosunki rodzinne.

— Co będzie z tą wiosną nieszczę-

śliwą?

—Będzie!

— № dobrze, ale kiedy?

— W maju.

— W Alpach kwitną już krokusy,

a w Warszawie dwadzieścia kotów po-

pełniło samobójstwo, na tle miłosnem.

— To nic'i u nas będzie ciepło.

— No coprawda to ja nie znam niko-

go, ktoby się na upał uskerżał w Wilnie.

—Ale ja znam.

— No, kto taki?
— Dyrekcja lombardu, podobno się

poci.

— Pozatem nikt.
— Nikt.

— Podobno nawet kukiełki w szop-
ce akademickiej, trzęsą się ze sceny gdy

na nich powieje pusta i chłodna widow-

nia.

— W handlu lodowe zapory.

— Drzwi sklepów zarosły grzybem

lodowym.

— Z żoną moją było jeszcze gorzej.

— 7!
— Chcąc by jej odtajało serce, kupi-

łem jej kapelusz i torebkę.

— No ico? |
— Na chwilę odtajała, ale że jej się

torebka nie podobała, zastygła znów.
— 21
— I ma teraz miast serca ślizgawkę,

na której się potknąć łatwo.

Ludzie krążą jacyś źli, mijają się

szybko, z ledwością uchylając kapeluszy

na powitanie, przesiadują w domach za

kominem, gdzie udają kochających ojców

i wiernych mężów?

Wieczorami z pustki międzyplane-
tarnej leją się-całe kaskady mrozu, który

zasiada miast publiczności w Lutni i na
Pohulance,..

Dyrektor Szpakiewicz zdobył się na
gest szaleńczy, gest rozpaczy.

Każdemu, ktoby się odważył pójść

do teatru daje „Virtuti Militari"...

Ale ponieważ już prawie wszyscy go

znają, nikt do teatru nie chodzi.

Z rozpaczy zaproszono do Lutni Wi-
nogradzką, która ma odprawić czarną

mszę. z. „Czarodziejskim - wrzecionem”,
ale i to na wiele się nie przyda.

Mróz wszystkiemu winien i na niego

już niema rady...

Czują się dzisiaj tylko dobrze mumje

egipskie (bowiem im jest wszystko jedno)

no'i'ci co jadą do Egiptu...
Bal... M. J.

-—

Strajk w Toledo.
TOLEDO (Pat.) Wybuchł tu

strajk ogólny jako protest prze-
ciwko bezrobociu. Bezrobotni
próbowali grabić sklepy. Pozatem
wywoływali rozruchy w  całem
mieście. |Doszło do starcia z po-
licją, przyczem kilkanaśbie osób
zostało ranionych. Po paru go-
dzinach przywrócono w mieście
spokój.

—
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KRONIKA.
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Za spokój duszy śp ks.

Biskupa Władysława Bandur-
skiego, nieodżałowanego przyja-
ciela młodzieży gimnazjalnej OO.
Jezuitów odbędzie się w sobotę

"dn. 12 bm. o godz. 830 rano w
Kościele św. Kazimierza uroczyste
nabożeństwo. Na powyższe na
bożeństwo zapraszają przyjaciół
Zmarłeao i wiernych OO. Jeruici.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— P. wojewoda zachoro-

wał. Pan wojewoda Z. Beczko-
wicz z powodu choroby dzisiaj
w piątek 11 marca nie będzie
przyjmował interesantów

SPRAWY MIEJSKE,
-- Rewizja uchwały w otrzy-

maniu subwencji. W związku
z miljonowym prawie deficytem
obecnego budżetu miasta, wstrzy-
mana została, jak wiadomo, wy-
płata subwencyj nieobowiązują-
cych Magjstrat. Chcąc przyjść
chociażby z częściową pomocą
zagrożonym placówkom Rada
Mejska na ostatniem posiedze-
niu poleciła Magistratowi zwoła-
nie w jaknajszybszym terminie
pcsiedzenia Komisji Finansowej
dla sporządzenia listy instytucyj
najbardziej potrzebujących. Po-
siedzenie takie doszło onegdaj
do skutku i wywołało bardzo
burzliwą dyskusję. Przedstawiciel
Magistratu na posiedzeniu Ko-
misji wystąpił z wnioskiem zam-
knięcia wszelkich wypłat, moty-
wując to beznadziejnie rozpacz-
iiwą sytuacją finansową miasta
1 niemożliwością zwiększania i

tak już ogromnego deficytu bud-
żetowego. Komisja Finansowa
stanowiska tego nie podzieliła i
po zaznejomieniu się z listą to-
warzystw, którym wstrzymana zo-
stała wypłata subwencyj, wybrała
z nich kilka, którym mają być
wypłacone przyznane świadczenia
na ogólną sumę 40000 złotych.

Wniosek ten dla u; rawomoc-
nienia skierowany zostanie na
najbliższe posiedzenie Rady Miej-
skiej. a

SPRAWY SAMORZĄDOWE.
— W powiecie wileńsko-

trockim niema specjalnych
egzekutorów. W ostatnich dniach
na terenie powiatu wileńsko-troc-
kiego zaszła zmiana w pełnieniu
funkcyj egzekucyjnych. Urząd
sekwestratorów został zlikwido-
wany. Czynności ich powierzono
członkom zerzadu aminv a

WY PODATKOWĘ
— Podatek wojskowy. Wia-

dze administracyjne kończą już
sporządzanie list płatników po-

_ datku wojskowego.
* Podatek płatny będzie w ciągu

_ miesiąca od daty doręczenia we-
zwania. Płatnikom przysługiwać
będzie prawo odwołania w dwóch
wypadkach: do wydziału podat-
kowego Magistratu w razie ubó-
stwa płatnika i do referatu woj-
skowego Starostwa, o ile podatek
został wystosowany na skutek
mylnej kwalifikacji. a

SPRAWY ROBOTNIC
— Magistrat każe płacić za

zważenie mięsa na rzeźni
miejskiej. Na skutek interwen-
cji organizacyj rzeźniczych i wę-
ol'niarzy u Pana Prezydenta mia-
sta dotychczasowe niedokładne
wagi na rzeźni |miejskjej zostały
zastąpione innemi — dokładniej-
szemi.

Lecz jednocześnie z zamianą
Magistrat wprowadził opłatę za
każdorazowe zważenie mięsa.

Należy podkreślić. że podobne
opłaty nie były nigdy pobierane
na rzeźni w Wilnie, jak również
n'e są pobierane na rzežniach
w Polsce.
W związku z tem Zarząd

Chrześcijańskiego Związku Zawo-
dowego Handlarzy Meęsnych i
Wędliniarzy przygotowuje odpo-
wiedni memorjał i zamierza in-
terwenjować u p. wojewody. (S)

RAWY AKADEMICKIE.
—| Zarząd Stowarzyszenia

Bratnia Pomoc niniejszem za-
wiadamia, iż od dnia 11 bm. od
godz. 13 do 15 i od 19 — 21 w
Sekretarjacie  Bratniej Pomocy
można będzie otrzymywać bez-
płatnie drukowane regulaminy
świadczeń samopomocowych, spra
wozdanie Komisji Rewizyjnej za
rok 1930, budżet oraz plany fi-
nansowo - gospodarcze  przedsię-
biorstw Stowarzysżenia za rok
1931, wykonanie budżetu za rok
1931 oraz preliminarz budżetowy
na rok 1932.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Ze Stowarzyszenia Kupców
i Przemysłowców Chrześcijan w
Wilnie. Wojewódzki Komitet do
Spraw Bezrobocia organizuje w
dniu 3-go kwietnia b. r. loterję fan
tową na rzecz bezrobotnych

W; związku z tem Stowarzysze
nie wzywa swoich członków do o-
fiarowania fantow, po które zgła-
szać się będą kwestarki Komitetu.
— Nowe władze Stowarz.

Techników Polskich. Nowe wła-
dze Stowarzyszenia Techników
Polskich wybrane na rok 1932
stanowią: Rada Stowarzyszenia:
PP. inż. Władysław Hajdukiewicz,
August Przygodzki, Michał Dudo,
Franciszek Walicki, Stefan Siła-
Nowicki, Juljusz Glatman, Ignacy
Olszewski, Benedykt Dunajewicz,

Henryk Jensz; Rada Naukowo-
Techniczna: Jeremi Łukaszewicz,

Józef Fiedorowicz, Ąugust Przy-

godzki, Juljusz Giatman, Włodzi-
mierz Jacewicz, Jan Ožynski,
Włodzimierz Krukowski — jako
członkowie, zaś Michał Swidziński
i Tadeusz Sokołowski — jako za-
stępcy; Komisję Bibljoteczną two-
rzą: Jan Gumowski, Włodzimierz
Jastrzębski, Stanisław Baranowski
—członkowie, Henryk Mieszkow-
ski i Józef Łepkowski—zastępcy;
Sąd koleżeński: Wacław Sławiń-
ski, Stanisław Kubilus, Bronisław
Chądzyński—członkowie, Klemens
Bejnarowicz i Edward Biszewski
—zastępcy. W skład komisji szkol-
nej wchodzą: Bolesław Domański,
Klemens Bejnarowicz, Paweł Wrze-
śniowski—członkowie; G. Merserz,
Stanisław Wisłocki, Henryk Tar-
łowski i Tadeusz Sokołowski—
zastępcy; Komisja rewizyjna: Ser-
gjusz Łopaciński, Jan Kiewlicz
i Włodzimierz Jastrzębski—czlon-
kowie; Władysław Koneczny i
Bielicki — zastępcy; Delegatami
Stowarzyszenia są: Henryk Jensz
i Ignacy Olszewski s

Walne zebranie T-wa
Opieki nad zwierzętami odbę-
dzie się 12 bm. w Wielkiej Sali

Wojewódzkiej o godz. 5 po poł.
ul. Magdaleny 2.

ODCZYTY.
— „Nad Polskiem Morzem".

Na powyższy temat odbędzie się
13 bm. o godz. 4 w lokalu „Ogni-
ska Kolejowego“ przy ul. Kolejo-
wej Nr. 19 „Odczyt Koncert".
— Odczyt prof. Łotockiego

W sobotę dn. 12 marca 1932 r.
w lokalu Instytutu Naukowo Ba-
dawczego Europy Wschodniej,
Zygmuntowska 2 (wejście od
Arsenalskiej) o godz. 20-ej Profe-
sor A. Łotocki, Prezes Naukowe-
go Instytutu (lkraińskiego, wy-
głosi 2-godzinny odczyt p. t.:
„Problem Religijny w Z. S. S. R.
Wstęp dla szerszej publiczności
wolny“.

RÓŻNE.
— Herbaciarnia dla inteli-

gencji. Dziś otwarcie herbaciarni
dla inteligencji przy zaułku Do-
broczynnym 2a.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.

— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś
„Virtuti Militari”, sztuka Czyżowskiego.
— Teatr Miejski w „Lutni”, Dziś

premjera p. t. „Ich synowa'“, komedja
A. Grzymały-Siedleckiego.

— Wielki koncert symfoniczny jutro
już odbędzie się w sali Konserwatorjum
(Wielka 47). Będzie to jedyny w tym
sezonie — na wielką miarę artystyczną —

koncert symfoniczny, urządzany stara-

niem Wileńskiego Towarzystwa Filhar-

rmonicznego. Wysoce wartościowy pro-

żram koncertu (Chopin—koncert e-moll,

R Strauss — poemat symfoniczny „Don
Juan“, który Wilno usłyszy po raz
pierwszy, oraz Czajkowskiego — VI sym-

ionja „Paietyczna”), jak też świetna dy-

rekcja "W. Bierdjajewa, doskonała pia-

nistka R. Nadelmanówna oraz zwiększo-

ny zespół Wileńskiej Orkiestry Symfo-

nicznej — ze strony wykonania — złożą

się na istotnie wybitną audycję.

Bilety w przedsprzedaży możnajesz-

cze nabyć w „Orbis'ie” — Mickiewicza

1la — od godz. 9 do 7 wiecz. oraz w

dzień koncertu w kasie Konserwatorjum

od godz. 7 wiecz. Т

POLSKIE RADJO WIŁNO.

Piątek, dnia 11 marca 1932 r.

11.58. Sygnał czasu.
14.10. Progr.paz,
1415. Muzyka z płyt. 1, Muzyka

operowa. 2. Muzyka lekka.
15.15. Kom. z Warsz.
15.25. Odczyt dla maturzystów z

Warsz.
16.10. Audycja dla dzieci: „Jak to

dawniej bywało...” — słuchowisko na

podstawię starych kronik napisała Zofja

Žarnowiecka. : х

16.40. Codzienny odcinek  powie-

ściowy. *

16.55. Lekcja angielskiego z Warsz.

17.10. „Socjalizm po — odczyt

z Warsz. wygł. Wł. Malinowski.

17.35. Pieśni Modesta Mussorg-

skiego w wyk. HelenyDal (sopran). Przy

fortepianie Walentyna Czuchowska. :

18.05. Recytacje: Marjan Bielecki,

art. dram. odczyta fragmenty z poematu

Puszkina „Jeździec miedziany” (tłum. J.

Tuwima).
18.20.

18.50.
19.00.

źnie”,
19.15.

jowej i zagranicznej .

Warszawę ; AK!

19.25. „Ciotka Albinowa mówi!” —

monolog regjonalny.
19.40. Progr. na sobotę.

19.45. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00. Pogad. muz. z Warsz. :

20.15. Koncert symfoniczny z Fil-

harmonji' Warsz. (poświęcony twórczości

M. Ravela (Udział biorą: M. Ravel —

dyrekcja, M. Fall — dyrekcja i Marge-

rita Long — tortep.).

22,40. Kom. z Warsz. ц
22.50. „W perskim ogrodzie” —

muzyka Lizy Lehman, w_ wyk. solistów

i kwartetu wokalnego. Tekst angielski

w/g „Rubayiat Omara Kbajrana sm

Fitzgeralda, w tłum. Haliny | lohendlin-

gerówny — w wyk. tłumaczki i Marjana

Wyrzykowskiego. Transm. nawszystkie

polskie stacje.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Twórczość rosyjska w radjo.

"Dzisiaj o godz. 17,35 ze studjawileń-

skiego nadana zostanie ciekawaaudycja,

poświęcona specjalnie muzyce i poezji

rosyjskiej. Rozpoczną jąpieśniMusorg-

skiego w wykonaniu wybitnej sopranistki

p. Heleny Dał przy akompanjamencie

Walentyny Czuchowskiej. Następnie ar-

tysta Teatrów Miejskich p.Marjan Bie-

lecki odezyta fragmenty z „JeźdźcaMie-

dzianego“ Puszkina w przekładzie Julja-

na Tuwima. I na zakończenie usłyszy-

my szereg utworów dawniejszej i współ-

czesnej muzyki rosyjskiej — z płyt gra-

mofonowych. ,

Interesujący koncert symfoniczny.

Wieczorem o godz. 20,15 Polskie

Radjo transmitować będzie zFilharmonji

Warszawskiej koncert pod batutą sław-

nego kompozytora francuskiego, Maurice

Ravela, który po raz pierwszy przy-

jeżdża z Warszawy. Kompozytc: wielu

grywanych u nas utworów i jeden z czo-

łowych mistrzów dzisiejszej muzyki fran-

cuskiej, dyrygować będzie u nas swym

nowym utworem, mianowicie koncertem

fortepianowym, który odegra p. Mar-

Muzyka rosyjska (płyty)-

Kom. L. O. P. P.'u.
„Polakom na Kowieńszczy-

„Przegląd prasy rolniczej kra-
ji Transm. na

DZIENNIK, WILEŃSKI

Z pobytu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
Dnia 10 b. m. o godzinie 8

min. 30 rano przybył do Wilna na
pogrzeb ś. p. Biskupa Władysła-
wa Bandurskiego p. Prezydent
Rzeczypospolitej Iśnacy Mościcki
w towarzystwie p. prezesa Rady
Ministrów Aleksandra Prystora w
otoczeniu członków domu cywil-
nego i wojskowego.

Specjalnym pociągiem į. Pre-
zydenta przybyli równocześnie p.
minister skarbu Jan Piłsudski,
minister robót publicznych gen.
Norwid-Neugebauer, p. marszałek
Sejmu Świtalski, wicemarszałek
Senatu Leszczyński, płk. Walery
Sławek, prezes Banku Gospodar-
stwa Krajowego gen. Roman Gó-
recki, prezes Najwyższej lzby
Kontroli gen. Krzemiński, gen.
Galica i inni.

Na peronie oczekiwali przy-
bycia Pana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej bawiący od wczoraj w
Wilnie pp. ministrowie Jędrzeje-
wicz, Boerner i Kozłowski, woje-
wodowie wileński Beczkowicz i
białostocki Kościałkowski, gen.
Daniel Konarzewski, inspektor
armji gen. Dąb-Biernacki, genera-
łowie Kasprzycki, Litwinowicz,
Skwarczyński, Frank, prezes o-

kręgowej izby kontroli Pietra-
szewski, prezes sądu apelacyjnego
Wyszyński, prokurator Przyłuski,
senat akademicki z J. M. prof.
Januszkiewiczem na czele, prezy-
dent miasta Folejewski, wicewoje-
woda Jankowski, dyrektor kolei
Falkowski i wszyscy pp. szefowie
władz niezespolonych.
W chwili śdy pociąg p. Pre-

zydenta wjeżdżał na peron, orkie-
stra odegrała hymn państwowy.
Pan Prezydent rpakddłeży z po-
ciągu przeszedł przed frontem
kompanji honorowej 1 p. p. leśg.,
następnie zatrzymał się w sali re-
cepcyjnej dworca kolejowego,
gdzie przedstawił się Głowie Pań-
stwa Senat U. S$. B, szełowie
władz drugiej instancji.

Z dworca kolejowego udał się
p. Prezydent Rzeczypospolitej w
towarzystwie p. wojewody Becz-
kowicza samochodem do pałacu.
Samochodowi p. Prezydenta to-
warzyszyła eskorta honorowa:
szwadron 4 p. ułanów.

Pan premjer i pp. ministrowie
udali się również do pałacu repre-
zentacyjnego. :

O pėlnocy p. Prezydent Rze-
czypospolitej opuścił Wilno.

Z LITWY.
Nie czas na zmianę orjentacji.

„Liet. Żinios”, nawiązując do
zamieszczonego niedawno przez
„Liet. Aid.* artykułu p. M. Ycza-
sa na temat zmiany orjentacji w
w polityce zagranicznej Litwy
i konieczności zastanowienia się
nad możliwością modyfikacji. sto-
sunku do Polski, przypomina
drukowane przez się niegdyś ar-
tykuły w tymże duchu, pióra
„Starego Warszawianina* i p. K.
Dryniusa. Pismo wskazuje, że
wówczas wysunięto przeciw nie-
mu z tego powodu. cały szereg
zarzutów, teraz zaš do podob-
nych wniosków- doszła urzędów-
ka, skutkiem zawodu, dośw'ad-
czonego ze strony dawnego
sprzymierżeńca. Jednak, zdaniem
„C. Z.*, urzędówka kwestję tę
traktuje niepowanie, wysuwa ją
bowiem w chwili nieodpowie-
dniej, gdy istnieją zagadnienia
donioślejsze, niż kwestja orjenta-

cji. Obecnie należy cały wysiłek

skierować ku usunięciu zatargu

z Niemcami, a nie. wywoływać

nowych komplikacji przez. zmia-
nę orjentacji.

Żydzi wołają o pomoc.

KOWNO. (Żat). Powstał tu
żydowski komitet ratunkowy, w
którym reprezentowani są przed-
stawiciele wszystkich ugrupowań
żydowskich. Komitet ten ogłosił
gorący apel, nawołujący do przyj-
ścia z pomocą żydostwu litew-
skiemu, które dotknięte jest
straszliwą nędzą. Wielu żydów*
literalnie umiera z głodu. Od
czasu wojny żydzi litewscy po
raz pierwszy zwrócili się z tego
rodzaju apelem. Liczba cierpią
cych głód żydów w Litwie rośnie
z każdym dniem. Głód cierpią
nietylko robotnicyi rzemieślnicy,
którzy nie mają pracy, lecz rów-
nież wielu kupców do niedawna:
ludzi zamożnych.

Odrębną odezwę, nawołującą
do niesienia pomocy ofiarom
kryzysu ogłosił związek drobnych
kupców w Poniewieżu. Ode2Wa
ta stwierdza, iż wielu kupców ży-
dowskich zwraca się o pomoc,
nie mając dosłownie na chleb.

—

Ruch : wydawniczy.
M. Zaruski gen. „Nawigacja jachto-

wa”, Warszawa, Wojskowy  Jnstytut
Naukowo-Wydawniczy 1932 r., str. 128.

Od chwili posiadania własnego wy-
brzcža z każdym rokiem wzrasta zamilo-
wanie do morza i podróży morskich. To
też poza zawodowymi marynarzami licz-
ba miłośników żeglugi morskiej stale się
powiększa. Podróż jednak na szerszych
wodach wymaga odpowiedniegc przygo-
towania i znajomości w zakresie jachtin-
gu, czego dotychczas skutecznie nie moż-
na było osiągnąć w braku dostępnych
polskich podręczników i opracowań.
Omawiana praca rozwiązuje te trudności,
dając streszczenie całokształi« wiedzy
nautycznej w rozmiarach koniecznych
potrzeb polskiego jachtsmana — czyli
prawdziwe jego vademecum. Boz potrze-
by więc zgłębiania całej wiedzy nautycz-
nej, a jedynie po przestudjowaniu pracy,
polski jachtsman może się puścić na
przestworza mórz: Bałtyckiego, Fółnoc-
nego, Biskajskiego,i Śródziemnego.

Niezwykle bogata treść tej pracy
składa się z III części. W I opisuje
autor przyrządy i przybory nawigacyjne,
mapę Markatora, romby, kursy, pelengi;
II zawiera wykreślenie kursów  zliczenia,
określenie dewjacji i šane; III — między-
narodowe przepisy o żegludze statków,
podaje podręczne wyd awnictwa morskie
i co bardzo ważne, systematyczme opra-
cowany zbiór komend :i rozkazów, które
mogą mieć zastosowanie na jachcie. Do-
łączone są przytem 2 tablice kolorowe

flag, sygnałów, świateł, latarń i przy
kłady rozmów: flagamii.-

Poza tem książka zawiera 31 -dosko-
nałych rysunków, niapę poł.-zach. Bał-
tyku, bardzo ładną ił oryginalną olaładkę
kolorową. li.

Sala do wynajęcia.
na odczyt'y i zebrania.

Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
od 11—3 i od 6—8 wiecz. |

 

 
guerita Long: W przerwie konaertu uta-
lentowany krytyk p. Leon“ Pornirowski
wygłosi feljetor, omawiający | ostatnie
utwory dramatyczne Karoja „Huberta
Rostworowskieśg o, świeżo odznac zonego
państwową nag rodą literacką za «iramat
p. t. „Niespodz'janką”.

Z prasy. litewskel.
Purycki w sprawie zmiany poli-
tyki litewskiej względem Polski.

„Lietuvos Aidas“ z dn. 7 za-
mieszcza artykuł dr. J. Puryckiego
p. tt „W sprawie zmiany naszej
polityki”. Oto treść artykułu w
skróceniu:

„Społeczeństwo litewskie poruszone
zostało nietyle samą istotą sprawyskłaj-
pedzkiej, ile stanowiskiem w tej sprawie
prasy niemieckiej, społeczeństwa 1 przed-
stawicieli rządu.

Mówiąc otwarcie, Litwa nii złego
nie wyrządziła. Niechby: sobie: Roettcher
był dla Berlina persona gratissima. Czyż
jednak: usunięcie jego stanowiło dla
Niełaców żywotną kwestję? Pocóż odra-
zu wymyślać i grozić Litwie pięścią?
Postępowanie takie wyprowadziło z rów-
nowagi najspokojniejszych ludzi. M. in.
jeden z najwybitniejszych polityków li-
tewskich i twórców Niepodległej Litwy,
b. minister finansów dr. Marcin Yczas,
wyraził się na łamach „„Rytasa”, że nale-
żałoby szukać Litwie przyjaciół gdzie-
indziej i zatrzymać się przy możliwo-
ściach zmiany polityki względem Polski.

Stosunki litewsko-niemieckie są wy-
nikiem okoliczności geograficznych, gar
spodarczych i kulturalnych. Niektóre z
tych stosunków wogóle się zmienić nie
dadzą. związku z tem i stosunki z
Niemcami: nie' dadzą się zlikwidować.
Stosunki te'są uregulowane na podsta-

wie traktatów międzynarodowych. Naj-

właściwszą więc polityką względem Nie-
miec jest trzymanie się ściśle traktatów.

Co się tyczy polityki względem Pol-
ski, wszyscy się zgodzą z dr. Yczasem,

że zmiana tej polityki byłaby bardzo po-

žądana. Obecne stosunki z Polską nie

są dla Litwy pod żadnym względem ko-

rzystne, Niestety zmiana stosunków za-

leży nie od Litwinów a od Folaków.

Łamiąc traktat suwalski i okupując Wil-

no, Polacy zerwali z Litwą stosunki.

Wprawdzie wyciągają Polacy doLitwi-

nów rękę przez trupa Wileńszczyzny.
Czy się znajdzie jednak Litwin który się

ośmieli przyjąć rękę.Polski przez trupa
Wileńszczyzny? Niemcy grożą: "Być mo-

że próbować będą podnieść rękę, Po-

lacy swe pogróżki dawno już wykonali
i zadali Litwie straszny cios w samo

serce,
Litwie zależy na dobrych stosunkach

z Polakami, Niemcami i ze wszystkimi
sąsiadami. O ile Niemcy nie będą dalej
kroczyć drogą wymyślań i pogróżek, to
stosunki z nimi znów będą dobre. W

jaki jednak sposób zmienić dotychcza-
sowy układ stosunków z Polską; skoro.
Polacy nic zmieniać nie chcą?“

—

ROZMAITOSCI. |
ZMROK WOJNY?

W chwili, kiedy w Genewie przed-
stawiciele narodów całego świata łamią
głowę nad rozbrojeniem i udaremnieniem
woien, nadchodzi z Angli sensacyjna wia
domość o wynalazku, który w swych
skutkach jest tak straszliwy, że raz na
zawsze położyć musi kres wojnie. Znany
w kołach fachowych /konstrukior bomb
i min podwodnych inżynier Barlow wyna-
lazł nowy straszliwy aparat lotniczy, kie-
rowany za pomocą fal elektrycznych, któ
ry w promieniu 1600 km; w przeciągu
24 godzin zburzyć potrafi każdy objekt
a nawet i większe miasta. Dla nrzeprowa
dzenia manewrów tych wystarcza
ludzi i 15.000 jednostek nowego materjału
wybuchowego.

Inżynier Barlow ma zamiar oddać wy
nalazek swój bezinteresownie do dyspo-
zycji Ligi Narodów, gdyż jest on zdania,
że aparat jego uniemożliwi prowadzenie
jakiejkolwiek wojny.

W. angielskich kołach fachowych
przypuszczają, że chodzi tutaj prawdopo-
dobnie o kierowany fałami elektrycznemi
specjalny typ samolotu, naladowanego
nowym środkiem eksplozywnym.

Jak wiadomo, próby kierowania sa-
molotami za pomocą fal elektrycznych
odejmowane są już od dłuższegc czasu.

Szczególniejszą uwagę sprawie tej poświę
cilo ministerjum:marynarki Stanów Zjed-
noczonych Ameryki Północnej. Obecnie
jak się zdaje usiłowania te dzięki wynalaz
kowi angielskiego inżyniera, uwieńczone
zostały pomyślnym skutkiem.

WSZECHŚWIAT STAJE SIĘ
_ WIĘKSZY.

Znana *z obliczeń astronomicznych
rozciągłość przestrzenna kosmosu została
powiększona o 20 miljonów lat świetlnych
naskutek odkrycia dwóch mgławic spi-
ralnych, których odległość od ziemi prze-
wyższa wszystkie 'znane dotąd astrono-
mom: <odległości.

Odkrycia. tego dokonano w obserwa
torjum amerykańskiem na Mount-Wil-
son, przy pomocy stucalowego teleskopu
Obserwacje astronomiczne wykazały, iż
owe mgławice spiralne pędzą 7 fantas-
tyczną i niepojętą szybkością 24.000 kilo
metrów na sekundę. Jest to największa
szybkość, jaką zaobserwowano u ciał
niebieskich, poruszających się w 'bez-
miarach wszechświata.

Obie mgławice oddalone. są od ziemi
o 135 miljonów lat światlnych. Gdy obe-
cny teleskop na Mount WilsonWzcię
zastąpiony przez przygotowany lat już
nowy teleskop dwustocalowy, zakres ob“
serwacyj astronomicznych zwiększy się
znacznie i nie ulega kwestji, iż granice
„poznawalnego wszechświata od»uną się
znowu w bezmiar.

Powstrzymujmy młodzież wiejską
przed wyjazdem do miasta.
Zarząd Polskiego Katolickiego

Towarzystwa Opieki nad Dzie-
wczętami zwraca się niniejszem
z gorącym apelem do całego
społeczeństwa o powstrzymanie
wzmożonego potężnie w ostatnich
czasach napływu młodych dziew-
cząt do Warszawy, Wiłna i wię-
kszych miast.

Bieda na wsi, brak zarobków,
często brak jedzenia, a nade-
wszystko odwieczny pęd miodzie-
ży żeńskiej do mniemanej popra-
wy bytu, do skosztowania wyma-
rzonych przyjemności stolicy, są
przyczynami groźnego zjawiska.

Rok obecny jest niezaprzecze-
nie cięższy na wsi, niż wszystkie
lata ubiegłe, Lecz równiez jest
cięższym w Warszawie i nie tylko
w Warszawie, ale w całej Europie,
gdzie emigracja jest niechętnie wi-
dziana, gdzie młode dziewczę pol-
skie nie znajdzie pracy.

Wszystkie instytucje Towa*
rzystwa Opieki nad Dziewczętami
oraz inne Stowarzyszenia są prze-
pełnione. Biura pośrednictwa pra-
cy przestają przyjmować zgłosze-
nia; na jedno miejsce sto kilka-
dziesiąt kandydatek a przecież
panie — zredukowanych mężów
żony — nie mogą trzymać służą-
cych. Pracownie sukien nie mają
roboty, sklepy pustką świecą, fa-
bryki zamknięte.

Nie tylko niema pracy dla
dziewcząt w wielkiem mieście,
niema ciepłej strawy, lecz brakuje
dachu i konsekwentnie opieki.

I dlaczego przybywają?  Dla-
czego ostatnie grosze rodziców
wydają na podróż, która im tylko
pogorszenie położenia a nawet
różne niebezpieczeństwa sprowa-
dzić może.
W miastach niema dziś pracy!
Dziewczyna nie powinna ru-

szać się ze wsi, gdzie, ma: rodzi-
ców, gdzie ma dach nad głową,
gdzie ma chociażby suche kar-
tofle, a często i mleka szklankę.

Więc Polskie Katolickie Towa-
rzystwo Opieki nad Dziewczętami
zaklina Wielebnych Księży Pro-
boszczów o powstrzymanie z am-
bon dziewcząt od wyjazdu; prosi
wszystkie Władze miasteczkowe,
wszystkie panie z dworów i na-
uczycielki ze szkół powszechnych
o zainteresowanie powyżej przed-
stawioną sprawą.

Nietylko należy rodzicom i
dziewczętom dać jaskrawy obraz
grozy położenia w miastach, lecz
również należy im dopomóc w
znalezieniu możności zapełnienia
czasu, podniesienia ducha, kształ-
cenia serca i głowy.

Sposobów dużo — tylko trzeba
chcieć.

7е świata.
Ekskajzer chory na raka.

Według danych, otrzymanych z
Berlina u ekskajzera, który w o-
statnich czasach chorował na śry-
pę bronchialną lekarze stwierdzili
rak gardła. Ojciec Wilhelma
umarł również na raka gardła jak
i też niedawno jego dwie „siostry.

Choroba  eks-kaizera robi tak
szybkie postępy że według twier-
dzenia lekarzy może go tylko
jeszcze uratować natychmiastowa
zmiana klimatu. Chory na razie
nie chce słyszeć o wyjeżdzie z
Doorn, żeby „nie przeżyWAĆ NO*
wych u rzeń w poszukiwaniu
przytułku* możliwe. jednak, że
uda się go nakłonić na wyjazd do
południowej Szwajcarii.

Osoby blisko stojące byłego

cesarza opowiadają, że pomimo

rzebytej ciężkiej choroby, Wil-
= wznowił znowu swe ulubio-

ne zajęcie — rąbanie drzewa.

Satanizm w Stanach Zjednoczo-
nych,

(KAP) Skłonność mieszkańców

drugiej półkuli do różnych eks-

centryczności znana jest dobrze

wszystkimi cały świat patrzy na

ich wybryki jak na dziwaczne

dziecinne zabawy. Ekscentrycz-
ność ta iednak przeszła wszelkie

granice w wypadku, jaki poru-

szył Nowy Jork w związku z zaj-

ściem, jakie miało miejsce przy

Park-Street. Jak podaje „Revue

internationale des socićtćs secrė-

tes' przebieg zajścia według do-
chodzenia sądowego był wywoła-
ny przez wyznawców kultu szata-
na i miał przebieg następujący.
Czciciele szatana przemocą wciąś
nęli niejaką R. Parello do lokalu,
ledwie oświetlonego lampkami o-
liwnemi, by złożyć z niej ofiarę

krwawą.Wokół nieszczęsnej ofiary

obecni „kapłani” kutlu rozpoczęli
wykonywać jakiś taniec murzyń-
ski i zadawać jej ciosy nożem. Na
szczęście zwabieni krzykami ofia-
ry sąsiedzi wyłamali drzwi i p. R.
Parello oswobodzili z rąk fanaty-
ków. Przy tej okazji policja aresz-
towała kapłanów tego dziwnego
kultu, małżonków Musca, inni na-
tomiast. uczestnicy zdążyli zbiec.
Dawniej sataniści rekrutowali się
z pośród murzynów, obecnie, jak
wskazuje powyższy, wypadek,
również i zdegenerowani biali za-
interesowali się kultem szatana.
Przypomnieć warto, że.i w War-
szawie w r. 1930.aresztowano rów-
nież przywódców sekty satani-
stów.

Humor angielski.
Kawały najweselszeżo Anglika.
W Londynie żyje William Ho-

race de Vere Cole, najweselszy
człowiek nietylko w Anglji ale jak
mowią, całego, świata. Dotąd „na-
brał” ludzi w dziewięćdziesięciu.
wypadkach i to w sposób tak po-
mysłowy, że dzięki temu zdobył
sławę i rozgłos. Obecnie gruchnę-
ła o nim wieść, że się żeni, а1е ро-
nieważ nikt mu już nic nie wierzy,
więc i teraz wątpią wszyscy o je-
go oženku.

Otóż Vere Cole jest bohate-
rem 95 żartów, a ma nadzieję, że
niebawem dociągnie do stu. Jego
samego oszukano jedynie raz w
žyciu, i to wtedy, gdy brat jego
udal napad na jego dom. Pozatem
on okpiewał ludzi, ale czynił to z
takim humorem i pomysłowością,
że nikt mu tego za złe nie brał.
Rozpoczął karjerę wesołka, kiedy
jeszcze był studentem w Cam-
bridge. Pewnego dnia przebrał się
za sułtana Sansilaru. Kazał się za-
meldować u władzy uniwersytec-
kiej, Udawał bardzo czcigodnego,
mówił językiem niezrozumiałym i
kazał się rektorowi i profesorom
oprowadzać po całym uniwersyte-
cie, Profesorowie, poruszeni tak
niezwykłą wizytą, kłaniali mu się
do ziemi.

Egzotyczny ubiór zużył na-
stępnie do nowego żartu. Udał się
do admiralicji jako książę abisyń-
ski, Przyjmowano go z wielkiemi
owacjami, zaproszono do zwie-
dzenia floty i traktowano z wyszu-
kaną uniżonością. On ze swej
strony zapewnił, że uczyni wszyst-
ko, aby w swej ojczyźnie wzmocnić
stanowisko rządów: angielskich.

Wkrótce potem dopuścił się
złośliwego dowcipu wobec atlety
Lockera - Lampsona, późniejszego
posła. Mianowicie w  Withehall
biegł za nim krzycząc: „złodziej—
trzymajcie złodzieja”. I ostatecznie
doprowadził do tego, że policja
ujęła ściganego i zaprowadziła na
odwach pod zarzutem kradzieży
zegarka, co oczywiście było nie-
prawdą.

Najsławniejszy był figiel, któ-
ry Cole urządził w cyrku Piccadil-
ly. Przebrał się wtedy za robotni-
ka, przyszedł do cyrku, ogrodził
kawał areny liną i począł zawzię-
cie kopać głęboki dół, Kiedy skoń-
czył kopanie, oświadczył policjan-
towi, że idzie na chwilę wypocząć.
Ale już nie pokazał się więcej. Ca-
ły Londyn zaśmiewał się z świet-
nego kawała. Długi czas opowia-
dano sobie „o człowieku, który
wykopał dół w cyrku”,

Niemniej dobry był figiel, który
wymyślił w pewnej mieścinie. Po-
jechał tam jako geometra i zaczął
zawzięcie wymierzać ulicę. Spo-
strzegłszy przechodnia, który mu
się ciekawie przyglądał poprosił
go, aby mu pótrzymał na chwik li-
nę. Z drugim końcem liny poszedł
za narożnik następnej ulicy i tam
dał go innemu gościowi do trzyma-
nia. Tłomacząc się, że musi iść po
instrumenty, odszedł i już nie wró-
cił Jak długo owi panowie trzy-
mali linę, nie wiadomo, bo żaden z
nich nie chciał się przyznać, że go
wzięto na kawał,

Kiedy przyjaciele Colego do-
wiedzieli się o naznaczonym dniu
ślubu, winszowali mu wszyscy, ale
nie szczęścia w małżeństwie, tylko
nowego kawału. Z trudem przyszło
Colemu przekonaćA že
jego małżeństwo jest istotną praw-
dą, a nieżartem.Ożenił sięGale z
dwudziestoletnią Angielką, która
oświadczyła, że nigdy nie będzie
mężowi przeszkadzała w robieniu
tiglów. Oby nie zrobiła smutnego
doświadczenia, bo ludzie, bawiący
innych swym humorem, są w życiu
prywatnem często nieznośni i
zgryźliwi. A może małżeństwo Co-
lego będzie  dziewięćdziesiątym:
szóstym żartem, którym ostatecz-
nie sam sobie... dokuczy.
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DRAŻETKI BENGALSKIE
KARPIŃSKIEGO  

 

Kto . wygrał na loterji.
WARSZAWA (Pat) Podczas

dzisiejszego ciągnienia _ Loterji
Państwowej główne wygrane pa-
dły na numery następujące:

Złotych 20 tysięcy wygrał nu-
mer 134539, po 5 tysięcy zło-
tych — 111,678, . 78,724, 17,437
i 13,410.

GIEŁDA.
Waluty i dewizy:.
wARSZAWA (Pat,) 10. III. 1932 r.

Dolary 8,90- 8,92—8,88.
Holandja 359,35—360,25—358,45.
Londyn33,00—33,16 —32,84,
Nowy York 8,9:8 8,938—8,898,
Nowy York kabel 8,923—8,943 —8,903.
Paryż 35,09—35,18 —35,00.
Praga 26,4 —76,47 26,35
Szwajcarja 172,90—!73,33—172,47.
włochy46,45—46,48—46,22.
Berlin w obrotach nieofie. 211,80.

procentowe
3% pożyczke budowlana 37,75—38,50.

40/, pożyczka Inwestycyjna 94,75.- 5%ły
konwersyjna 39. 6%Dolarowa 59,51-- 60.
4%, dolarowa 48—48,25. 7%, Stabilizacyj-
na 58,62—61— 58,75. 10%/, Kolejowa 1 К
87, L. Z.'B. G. K. 1 B. R, obligacjeB.
G.K. 94. Te same 7 |, 83,25 |; war-
szawskie 51,50. 8%, Warszawskie .63—62
—62,30

Akcje:
Bank Polsk! 84. Starachowice 6,50.
Dolar w' obrotach-prywatnych:

R ube! złoty: 4,86.  



Z KRAJU.
Protest pracowników miejskich Lidy.
Na walnem zebraniu Związku

Pracowników Miejskich m. Lidy
w dniu 3 marca jednomyślnie
przyjęto następującą rezolucję
protestu:

1. Członkowie Związku Zawo-

dowego Pracowników Miejskich
w Lidzie in gremio zgłaszają soli-
darność ze strajkiem protesta-
cyjnym praeowników miejskich
m. st. Warszawy, w dniu 1 marca

b. r. odbytym.
2. Jako karni członkowie Zrze-

szenia, pracownicy miejscy mia-

sta Lidy zgłaszają akces do
wszystkich poczynań swych władz

centralnych, tak już powziętych
jak i mogących być powziętemi
w przyszłości, zmierzających do
obrony zagrożonych praw pra-
cowniczych.

3. Pracownicy miejscy miasta
Lidy in gremio zakładają protest
przeciwko zamiarom uszczupleniu
słusznie nabytych swych praw,
przesyłając ten protest na ręce
p. ministra spraw wewnętrznych
i p. marszałka Sejmu.

4. Zajęte przez się — jak wy-
żej—stanowisko pracownicy miej-
scy miasta Lidy wiadomem czy-
nią urbi et orbi.

Żywcem się ugotowała 4-ietnia dziewczynka w kotle.

We wtorek 9 b. m. w smo-

larni Antoniego Hanuli zamie-

szkałego w  zaścianku Kryniszki

gm. janowskiej zdarzył się nie-

szczęśliwy wypadek, podczes któ-

rego poniosła straszną Śmierć

4 letnia córka Hanuli Jadwiga.

Mianowicie podczas warzenia

smoły przez syna Fndrzeja Ha-

nuli opodal w smolarni bawiła się

4 letnia jego siostra Jadwiga. W

na kociół chcąe przyjrzeć się
gotowaniu smoły. W tej chwili
wszedł do kotlarni Andrzej i gło-
śno zawołał „zlaź natychmiast
mała*, i nie zdążył dokończyć
ostatniego słowa gdy przestraszo-
na siostra wpadła do kotła. Za-
nim zdołał dobiec do kotła ofia-
ra wstrząsającego wypadku już
była po głowę zanurzyła się w
smole. Brat wyciągnął już martwą

pewnym momencie, gdy Andrzej siostrę Jadwigę. Nieszczęśliwa

udał się do sąsiedniej stodoły po dziewczynka żywcem usmażyła

wiadro, dziewczynka wspięła się się. (2)

Podpalacze.

W dniu wczorajszym we wsi

Zachorce pow. dziśnieńskiego pod-
palone zostały zabudowania go-
spodarskie Stefana Szawłaja. Pa-

stwą płomieni padła stodoła ze

zbożem. Jak zdołano ustalić, pod-
palenia dokonał bratanek Sza-

właja Aleksy, którego aresztowa-

no i osadzono w więzieniu w Głę-

bokiem.
W tymże dniu usiłowano pod-

palić dom mieszkalny Klemińskie- -

go Józefa, zam. w Głębokiem.

Zbrodniczy zamach udaremniono

w sam czas. Przeciwko podpala-

czom wdrożono śledztwo. (a)

Aresztowanie koniokradów.

Od pewnego czasu w pasie po-

granicznym gm. kołtyniańskiej gi-
nęły mieszkańcom wsi konie, któ-

re następnie przemycano do Li-

twy. Onegdaj na granicy zostali

ujęci dwaj osobnicy, którzy usiło-

wali przemycić dwa konie do Li-

twy. Zatrzymani przyznali się do

kradzieży i wydali dwóch swoich

wspólników.
Wszyscy należeli do zorganizo-

wanej szajki, na której czele stał

Michał Kułylanis. (a)

z pogranicza.
Polsko sowiecka konferencja graniczna.

Na odciknu granicznym Sucho-

dowszczyzna odbyła się polsko-
sowiecka konferencja graniczna.

Tematem narad była sprawa po-

strzelenia patrolującego żołnierża

K. O. P. przez dwóch pijanych

żołnierzy sowieckich, oraz upro-

wadzenie dwóch drwali z końmi
na teren sowiecki. Delegaci so-

wieccy zobowiązali się zwrócić

zatrzymanych drwali z końmi oraz

udzielić odszkodowania rannemu

żołnierzowi. (a)

Ucieczka z Rosji sowieckiej.

Onegdaj rano na odcinku gra-

nicznym Dzisna na teren polski

zbiegło dwóch żołnierzy z sowiec-

kiej straży granicznej oraz pięciu

MIEJSKI  KNEKATOGAAF
Ostrobramska 5.

Od czwartku 10 marca r.b. Lya
I Ben Lyon w filmie pt:Mara

dzinie 4, 0, 81 10 w. Ceny

włościan z okręgu  drysskiego.

Żołnierze sowieccy wyrazili chęć
zaciągnięcia się do wojska pol-

skiego. (a)

 

«HOLLYWOOD»
Й MICKIEWICZA Ja 22.

stwiko- CASINO
Wielka 47. tal. 15-41.

martwych obszarów Sahary p. t:
(OWY KINO-TEATR l Dziśl Wstrząsający dramat na tle

dźwiękowe. Ceny znacznie zniżone od 40 gr.

Dziś! Nejrozkoszniejsza operetka filmowa z Pre
dotychczas wyświetlanych w Wilnie p. t.:

upejające melodje. Z udziałem boskiej Llijany Harvey oraz zna omiteg komika Armanda

Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 I 10,30, w dnie świąt.

Życie
Cyframi

Istniał dotychczas zwyczaj w
Bratniej Pomocy P. M. A. U. S. B.,
że przynajmniej na tydzień przed
Walnem Zgromadzeniem Zarząd
Bratniaka wywieszał w murach U-
niwersytetu sprawozdanie ze swej
działalności.

Zwyczaj ten nietylko był poży-
teczny, lecz wprost niezbędny, aby
członkowie Bratniaka mogli zapo-
znać się z dorobkiem dotychczaso-
wego zarządu i odpowiednio oce-
nić jego działalność.

Chlachetny ten zwyczaj, w u-
czciwy sposób przedstawiający pra
cę zarządu, został obecnie zarzuco
cony przez zarząd kol. Dęmbińskie
go.

Na dwa dni przed Walnem Zgro
madzeniem nie wiemy, jak według
oficjalnego sprawozdania, spraw-
dzonego przez Komisję Rewizyjną
przedstawiają się wyniki prac obe-
cnego zarządu.

" "Ten fakt ukrywania do ostat-
niej chwili sprawozdania świądczy
o dwu rzeczach: o nieopracowaniu
go w terminie (a więc robota „na
kolanie” z rozmaitemi naciągnięcia

mi i dowolnościami) lub o chęci
wydania go w ostatniej chwili (po-
dobno drukuje się!), aby olśnić nie
niemówiącemi cyframi i z braku
czasu uniemożliwić krytyczną oce
nę.

Widzimy więc, że zarząd obec-
ny z takim hałasem głoszący zasa-
dę sanacji moralnej, zignorował po
stulat rzeczowej krytyki sprawo-
zdania przez członków Bratniaka,
zrywając z dotychczasowym zwy-
czajem. .

. Zamiast tego zwyczaju zarząd

kol. Dembińskiego wprowadził coś
nowego: jaskrawą autoreklamę i

dyskredytowanie poprzednich za-
rządów przez rozmaite manipu-
lacje cyframi, mającemi olśnić brać
akademicką, a których w braku
sprawozdania, nie można ocenić

krytycznie, ani sprawdzić u źród-
ła.

Ta niesmaczna autoreklama,
niespotykana w historji Bratniaka,
to oczernianie poprzednich zarzą-
dów nie świadczy dodatnio o za-
>. moralnych obecnego zarzą-

Przypatrzmy się cyfram, które
z takim tupetem drukuje się w o-

ficjalnym organie obecnego zarzą-

du „Wilczych Zębach”, na które-
(SNESPWTAWNWTOZNE,OPROARICNI:

Wysiedłenie z Litwy.

Na odcinku granicznym Orany

z granic Litwy wysiedlono 65-let-

niego Bolesława Grzywińskiego,
b. urzędnika, który rzekomo nie

posiadając obywatelstwa  litew-
skiego zajmował stanowisko w

Olicie. : (a)

FREYPODINETAKTAOSTATSIA

«TAŃCZĄCY WIEDEŃ
miejsc: balkon 350 gr. parter 60 gr.

CZTERECH z LEGII

Koncertowa?

ny Loy.
Początek seansów o godzinie 4, 6, 8

o godzinie 2-ej.

1 Niłością wej. Najczarowniejsza muzyka

DZIENNIK WILEŃSKI
 

Młodzieży Akademickiej.
gi kalkulacyjnej 9.423 zł. 40 gr.

>. Salniekiego. Początek seansów o go-

Kasa czynna od godziny 3,30 do 10 w.

s
z udziałem Warnera Bastera oraz Myr-

Nad program: Aktualne dodatki

go łamach prowadzi się propagan-
dę wyborczą. Przypatrzmy się cy-
from, uwidocznionym na tablicach
statystycznych w domu akademic
kim, a zrozumiemy ich wymowę.
W połączeniu z pewnemi fakta-

mi o których obecny zarząd woli
dyskretnie milczeć — ukaże się
dorobek poszczególnych zarządów
Bratniaka, wobec których dorobek
zarządu kol. Dembińskiego wypa-
dnie bardzo blado, a pociski cyfr
okażą się ślepymi nabojami, reka-
szetującymi lub bijącymi naodlew
autoreklamiarzy.

Jakiś p. H. O. w autoreklamiar-
skim zapale zapomniał na chwilę,
najłatwiej ze względów strategi-
cznych jest atakować zarząd Pu-
chalskiego, a pobożnem milcze-
niem pominąć zarządy poprzednie
— i potrącił o zarządy z r. 1928 i
1929 w artykule p. t.: „Tym, któ-
rzy odejść musieli”.

Powtórzył to anonimowy autor
(chyba kol. Dembiński?) artykułu
p. t. „Cyframi po głowie”. (p. „Wil
cze Zęby”).

Wobec tego należy spojrzeć na
cyfry uczciwie z perspektywy kil-
ku lat.

Od lipca 1927 r. do marca 1928
p. 0. prezesem Bratniaka był przy-
jacieł polityczny kol. Dembińskie-
go i jego komilitonów z zarządu,
mąż mile w sferach sanacyjnych
widziany p. Walerjan Samowicz.
Od r. 1924 do stycznia 192 r. kie-
rownikiem mensy był jeden z przy-
wódców sanacji akademickiej i
protegowany p. Samowicza — p.
Wiktor Bydelski,

P. Bydelski kierował mensą w
ten sposób, że według sprawozda-
nia Komisji Rewizyjnej, przedsta-
wionego Walnemu Zgromadzeniu
dnia 14. III. 1928 r. po sprawdzeniu
ksiąg i rachunków okazało się, że
nie było dziennika kasowego, któ-
ry odźwierciadlałby operacje kaso
we oraz księgi inwentarzowej.
„Księga kasowa prowadzona jest
w ten sposób (pisze Komisja Rewi-
zyjna — przyp. Red.), iż na jej pod

stawie nie można zorjentować się

w stanie finansowym Mensy. Nie
są w niej np. w ciągu szeregu mie-
sięcy podane daty uskutecznio-
nych wypłat. Stwierdzono fakt
kreślania i zmniejszania pozycyj
przychodowych, oraz zapisanie
stąd, powstałej różnicy pod inną
datą. Stwierdzono dalej niezaprzy
chodowanie 1.000 zł., podjętych z
kasy Bratinej Pomocy. Awans w
kwocie 300 zł. podjętych w lutym
1927 r. zaprzychodowany został do
piero we wrześniu 1927 r.

Cały rok kalkulacja była аей-
cytowa. Deficyt wynosi od 10. III.
1927 r. do 20.1. 1928 r. według księ-

orkiestra pod batutą M.

i 10,15 w dnie świąteczne

Przebój nad przeboje. Cud nowoczesnej techniki fllmo-
w świecie. Niezrównano-
Bernarda Nad program:
og. 2. М 1 seans ceny

 

Długi ujawnione na dzień 20. I.
1928 r. wynoszą 8.236 zł. 95 gr.

Tak gospodarował przyjaciel
polityczny p. Dembińskiego, p. By
de'ski, prawomyślny sanator, któ-
ry w czasie gospodarki w Mensie
za rządów p. Samowicza, zabagnił
Mensę, zadłużył ją i naraził na stra
tę w sumie 2.015 zł. 81.gr.

, Korzystając z choroby p. Samo
wicza, zarząd na wniosek ówcze-
snego wiceprezesa gospodarczego
p. Kłyszejki (Wszechpolaka — kol
Dembiński!) zwolnił p. Bydelskie-
$o z zajmowanego stanowiska,

„ Bydelski odszedł, lecz pozosta-
wił gospodarkę Mensy zabagnioną,
tonącą w długach.

Protektor jego — p. Samowicz
popełnił nadużycia na. sumę
11.000 zł. w Bratniaku i w Wo-
jewódzkim Komitecie Pom. P. M.
A., ujawnione przez następnego
prezesa Bratniaka p. Babickiego.

Ci komilitonowie polityczni p.
Dembińskiego zadłużyli Bratniaki
zrujnowali Mensę, pozostawiając
Zarządowi kol. Babickiego długi i
deficyt.

Jak jednak mimo tego stanu
rzeczy pracował zarząd kol. Babi-
ckiego?

Zarząd kol. Dembińskiego „pu-
szy się”, że udzielono pozyczek
krótkoterminowych w r. 1931 (a
więc wliczając w to jeszcze część
kadencji zarządu Puchalskiego) na
sumę 15.715 zł. uważając to za wiel
ki suksec! Tymczasem zarząd kol.
Babickiego, bezpośrednio po go-
spodarce Bydelskiego i Samowi-
cza, udzielił w r. 1928 pożyczek na
sumę 15.296 zł, a w r. 1923 — na
sumę 17.270 zł., mimo, iż liczba
członków Bratniaka była znacznie
mniejsza niż w r. 1931!

Dodacje rządowe wyniosły w r.
1928 tylko 2.500 zł. w r. 1929 —
3,3173, podczas, gdy kol. Dembiński
uzyskał od rządu 21.220 zł., co sta
nowi 1/4 budżetu obecnego Brat-
niaka.

Mimo mniejszej liczby człon-
ków wpływy ze składek wyniosły
w r. 1928 — 13.560 zł. w r. 1929—
13.885 a w r. 1931 — 13.962 zł. —
widoczny brak powiększania się
wptywów za kadencji kol. Dembiń
skiego.

Dochody z imprez wyniosły w
r. 1928 — 3.299 zł. w r. 1929 —
4.082 zł., zaś za kadencji kol. Dem-
bińskiego tylko... 208 zł. (śmiesznie
mała suma).

Zarządy kol. Babickiego umiały
zyskać zaułanie społeczeństwa, o
czem świadczą dotacje z Woje-
wódzkiego Komitetu Pomocy P.
M. A., które w r. 1928 wyniosły
14.640 zł. w r. 1929 — 8.276 zł. zaś
w r. 1931 tylko 3.500 zł,

Uprzytomnijmy sobie fakt, że

Dbajcie'jo swoje zdrowieł [l
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główny

zarząd kol. Balickiego z r. 1919 był
zarządem chwilowym,  komisar-
skim, mianowany w liczbie o po-
łowę mniejszej od składu normal-
nego zarządu, co niezmiernie utru
dniało pracę.

czem mówią te cyfry, przepi-
sane lojalnie z wystawy akademi-
ckiej?

Stwierdzają one bez porówna-
nia lepjsze wyniki pracy zarządów
kol. Babickiego niż działalność kol.
Dembińskiego.

Zarządy porzednie umiaiy pra-
cować samopomocowo. Udzielały
świadczeń w kwotach większych
niż zarząd kol. Dembińskiego, a
jednocześnie własną zapobiegli-
wością zwiększały wpływy, urzą-
dzając imprezy i t. p.

Kol. Dembiński umiał tyiko jeź
dzić do Warszawy i błagać o sub-
sydja rządowe, dając jako śwaran-
cje (o, dziecinna naiwnościij regu-
laminy agend Bratniej Pomocy.

Zarząd kol. Dembińskiego nie
umiał zdobyć zaułania spoleczen-
stwa, dowodem czego są znikome
ofiary i dotacje z Komitetu Wojew.
Kol. Dembiński nie starał się zre-
sztą o to zaufanie, licząc na pomoc
rządową.

Głoci się „urbi et orbi'* o 35.536
zł. długów. Co do tej sumy są po-
ważne wątpliwości, bo do pozycji
długów Mensy Zarząd wciągnął
dla efektu 9.900 zł. zużytych na in-
westycję (kupno naczyń, stołów,
obrusów, instalacja elektryczna i t.
p.) Według obliczeń buchaltera
Mensy zadłużenie Mensy, po odcią
śnięciu sum inwestycyjnych wyno-
si, około 16.000 zł. t. j. derėtų ała:
wiele większą od spuścizny po By-
delskim.

Zarząd kol. Dembińskiego spła-
cał więc długi swoich cnych komi
litonów politycznych, jednak po-
mysłowi spadkobiercy pragną smu
tną spuściznę zapisać na koszt...
Wszechpolaków.

Prawdy się nie ukryje. Cyfry
rzucone, wracają rekoszetem, aby
walić naodlew rzucających je.

Zarząd kol. Dembińskiego nie
umiał pracować samopomocowo:
stracił zaufanie społeczeństwa i na
uczył się żebrać u rządu. Nie po-
może kosztowna autoreklama i ku
glarstwo cyfrowe.

Cyfry pozostaną i zaświadczą
o prawdzie, nie pozwalając na nie-
zasadnione oczernianie poprzed-
nich zarządów, których zasługi w
ujęciu cyfrowem są aż nazbyt wi-
doczne.
W „banialuki cyfrowane „Wil

czych Zębów' wierzyć może tylko
analfabeta lub posłuszny rozkazo-
wi sanator. /
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leczy i goi ranki,
powstałe od odmro-

żenia.
Sprzedają aptekiI
składy apteczne.

 

|

    

2 „A @

Najnowsze dodatki dźwiękowe. žolė: „ŠtMajtarskie GorzkieLioła :

(z marką „Kogut“) są stoso- na 1932 rok į NAUKA

NOT BGBN уе z 3 wane przy chorobach żołądka, miodów

й в:ш&кдтъгно- «PANb| Dziś wielka premjerat Upajający czar stolicy zabaw—Wiednia—milość pięknych kobiet, najnowsze Ewa 3 7  klszek, Sadach. kamieni 2 za Do matury przygotowy-

tango „Santa Lucja”, walc an- wanie gruntowne szyb:

2 GI. WIELKA 42. gielski, muzyke, taniec"! śpiew AL w OPERZIE. sos| „szwasCARSKIE GORZKIE ZIOŁA" kle ze wszystkich przed-
- JWANIJ| są naturalnym łagodnym środkiem przeczysz- miotów. Pomoc w nau-

w najnowszym filmie

PETROWICZ, ЦАМА HAID i GEORG ALEKSANDER Nad program: Najnowsze aktualja dźwiękowe. Początek seansów

o godz. 4, 6, 8 i 10,30, w dnie świąt. o godz. 2-ej. Ma 1 szy seans ceny zniżone.

kach Języki obce fran-
cuski i niemiecki orszM. WELLczającym, ułatwiającym funkcje organów

wienia I tszchgu że przeciwko otyłości

  

  

 

 

 

 
  

& Sprzedają po 2 zł. za pudełko apteki i skład klasyczne. Nauczają b.
apteczne. W.Z.P. Nr.1 WILNO nauczyciel Gimn. |absolw.

zp A A AtoAAaa "we. piątek: Entuzjasty — „ Od zaraz AED IRL ORO 1° USB. Oferty do Admini-

Ceny węgla zniżone || Spirytusu. do wynajęcia ładne 3 | UL. SADOWA 8| st". Pod „Matura”.
+ OKS Sport. ZGUBY. | Scb.ta: Dobrze My- lub_2 pokoje z kuchnią.— umowa ALSSTED ch,

WĘGIEL 1 K Bill był zapalonym plł-| <srmenen=aneztenon=r: Ślącej--Prasy. Wszelkie wygody. Benko- , KUPRO i Tel. Nr. 10-57. INNI |

z pierwszorzędnych kopalń kerzem (nożnym) a oj- Niedziele: Genjusza. wa 2 m 4róg Kijowskiej. i Sprzedaž Ofiara kryzysu. NAOMI !

СОППОЗЬХЗШСП koncernu "PROGRESS" ciee jego niemniej zapa- prana M = (Zólta Mucha). BADAĆWErez a  — Wiesz, Menlu, prze- NAJSTARSZY DRUKARNIA |

polea M, DEULL lonym„widzem,nakaż fańska 33, m. 41--Sako- [JĄJIIINIBNINKINININNII Poszukuję mieszkania SKŁAD stoję być inoskoczkiem|SKŁĄD —|  ' NTROLIGATORMA

©uao- ogelaóśa 16:36 WILNO.| ora! kiedyś ze swą dru. 16 8449 „od wlosny 5 pok. na I forepianów 1 poszukuję innego za:
i Bocznica waka Kijowska 8, tel. 999. żyną na niezwykie cie: *"Mieszkania a BO Ba Oike. kiai Jcia, RZ NASION l. LWIEKŻ) KIŁGD.

ZOE ZA OE SORO aa deg o gido ia \ i kole į ki proszę skladeč w Ad- А ?°° <ią do tego Mm Wileńszczinię Mostowa (JI. |. Tel 12-44

Е. a ŚŚ «Pod pm TalkabonoDaratap PO je ministr. Ša wi. „da K. DĄBROWSKA zmusilo J a DZIEŃ 6.sda

: 5 Е poszukującego“. (F-n a isinieje od r. 1874 — Kryzysl Dzisiaj, kie- ,

с Akuszerki į Sprawy ауеаата S Ponledzieleks Czciciela Mieszkanie słoneczne, 8441—2Wilno, ul. Niemiecka3m.li dy wszyscy prawie ba- тар BILETY WIZYTOWE,
majątkowe Dwa zęby wybie, ręka Bobeckiego. remontowane do wyna- 1702-26 lansują między plajtą | ,— Nie daję jałmutny, ZĄ PROSZENIA,

į EI oO maa " T nėgės zianienė РУ 8 Wtorek: Apologil--Wo- jęcia 7 pomy nm Po do wynajęcia kryminałem, głodem | a za kjkoko 06 I RÓŻNE KSIĄŻKI

jom drewnian, za. ne wygo ościuszki cmentarzem, moje popi- Е.

х „A kto zwyciężył? Kto  Stoda: Nieocenionego 14 oznica dakażć. dla. pań. : Кпіпгу]в:- Sprzedam forteplan, sy komieik = Mina bractwo.

: MARI. EEA i lai 00 !А z placem «00 загп! г po- ks S
A

przyjczaje od godz. 9 do p wyjazdu do sprze- ZW? woła Ol- Siawojka. Bigi"

w. Kasztanowa 2 5. dania za 700 dol. zauł. Czwartek Wielbiciela—

ao i
(ATS ISIN IS SSTN" =

Zebrak: A czy zech-
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Anna Bułhakowa. )

Pan Desperacki.
(Zakończenie)

Zaczął miewać halucynacje:

To zdawało mu się, że wszyst-

kiemi drzwiami i oknami wdziera-

ją się do pokoju, w którym sie-

dział, miejscowi sekwestratorzy...

a miast rąk mają krogulcze szpony,
a oczy im błyszczą zielonym fos-
forycznym blaskiem, Gdy się po-
łożył, wyraźnie widział, jak ko-

mornik, pan Zabierajski, wyciąga
mu z pod głowy ostatnią poduszkę,

patrząc na niego chłodnym... drwią

cym wzrokiem. To znowuż zapro-

testowane weksle ze strasznym ja-

kimś świstem sypały mu się z su-

fitu na głowę...
‘ . Nieszczęsny „samowłaaca na

kłopotowskich włościach” blizki
już był obłędu...
A szatan nie spał i coraz inne

myśli mu podsuwał: to rewolwer

do ręki mu wciskał, to radził mu

Kłopotów żydowi wydzierżawić:
„słuchaj! uratujesz się w ten spo-
sób,żyd ma pieniądze... dobrze za-

„płaci” — kusił go podstępnie

„Nie! Za.nic! Nie będzie parch

deptał po śladach mojej matki!

już lepiej to pierwsze, szepnął do

siebie panDesperacki i sięgnął po

rewolwer, lecz tu spotkało go nie-

powodzenie... rewolwer byi pusty

i ani jednego naboju nie było w za-

pasie.

Usiadł ciężko na łóżku i.. za-

czął tłuc głową o ścianę. z

Przyszedł wreszcie kres osta-
teczny.

Robotnicy zabrali mu zboże.

Służba inwentarz żywy. Komornik

sprzedał martwy i piękne stylowe.

meble, zabytek dawnych dobrych

czasów, na pokrycie podatków i

weksli.
Zostały mu tylko dom, budyn-

ki gospodarcze i ziemia. Ziemia...

tak bardzo kochana, po dziadach,

 

Mydawca: ALEKSANDER ZwIERZYŃSKI.

 

o odziedziczona, na
tórej tyle, tyle lat pracował!

Ale... wiedział, że nie na długo mu
to zostało... Za parę dni wyznaczo-
na była w Banku Wileńskim licy- ,
tacja za nieopłacone ratówki i nie
miał ani grosza na ich pokrycie
lub chociażby nadpłacenie.

Pan desperacki obojętny już
był na wszystko. Zmartwiałym
wzrokiem patrzył jak rozdrapywa-
no gniazdo jego rodzinne, jak wy-
prowadzano inwentarz, wynoszono
meble i cenne dzieła sztuki przez
przodków jego nagromadzone.
Zrozumiał, że w Kłopotowie niema
już dla niego miejsca... Zasiądzie
tu wkrótce ten... kto da więcej...
na licytacji Banku Wileńskiego.
Nowy przybysz...

ie miał tu co robić pan De-
speracki!
Zdecydowanym krokiem wszedł

do swego pokoju. Zdjął obrazek
Matki Boskiej Ostrobramskiej
kiedyś nad łóżkiem jego, z     
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matkę kochaną zawieszony. Uca-

łował go ze czcią. Schował jak re-

likwję najdroższą i wyszedł z domu

jak stał.
Biegła za nim zacna panna

Filomena. „Panoczku drogieūki!

Panoczku! A gdziež to pan pėj-

dzie”?
„Przed siebie', odrzekł głucho.

„Jak to przed siebie? Da co

pan takie rzeczy”! Tu zaszlochała

czciwina i przez łzy kląć zaczę-

fsgżotcóm nieszczęściaukocha-

nego pana. „A czemuż oni nóg nie

pokręcili, zanim przez ten próg

przestąpili! A żeby oni dnia jutrzej

szego nie doczekali. A żeby ich

zaraza morowa lusiła! — Pa-

noczku! Mileńki! To i ja pójdę z

panem! Tyle lat jadła ja chleb
pański, a nigdy on mnie gorzki nie

był! Nie zostawię pana i teraz!

Pójdę razem!'. To rzekłszy narzu-

ciła chustkę na plecy i pobiegła za
chle wcą.
Desperacki szedł, nie oglą-

+,

 

dając się za siebie, przez ogród,

łąkę, las... Szedł z oczami utkwio-
nemi w ciemną noc, która już za-
padła.

Wśród drzew puszczyk chicho-
tai szyderczo, jak gdyby urągał lo-
sowi bezdomnego ziemianina.

I poszedł w świat pan Despe-
racki w zeszłym już roku. — A w

bieżącym dużo takich będzie! Oj

dużo! Bo nikt nie wytrzyma długo

nieproporcjalnego stosunku cen na
pzodukta rolne i inwentarz do za-
wrotnych wprost cyfr podatków i
pożyczek zaciągniętych w poprzed
nie złe lata.

Tembardziej, że i rok bieżący

nie lepszy. Oziminy przepadły,

zboża jare deszcz mai na polu,

a strajki robotnika podžeganego
przez elementy wywrotowe do-
pełniają miary.

To też ziemiaństwo na Kiesach
ło jedna ogromna rodzina Despe-
rackich, którzy stoją na brzegu
pizepašci i ladadzień załamać się

Redaktor odpowie

mogą, o ile nieba nie ześlą im ja-
kiego ratunku.

A choć nieraz daje się słyszeć
w kołach demagogicznych, że zie-
sianie to klasa na zagładę skaza-
na, że zczeznąć, zginąć muszą,

Że są przeżytkiem — anachro-
nizmem,

Jednak... pamiętać należy, że
dwór na Kresach był i jest warow-
nią kultury polskiej!

Że w każdym dworze jest jeden
albo kilku zolaikiczy polskich, co
pierwsi nieśli życie swe, by je zło-
żyć w Ojczyzny potrzebie!

Że każdy ziemianin był stróżem
Ducha Polskiego w czasie stulet-
niej niewoli, że go pielęgnował jak
kwiat ciepłarniany i nie dał mu
zmarnieć!

Nie zgniotła go potęga obca!
Trzymał się zagonu swego i

nie dał go sobie wydrzeć!
I dotrwał! I doczekał Polski...
A teraz ginie marnie!

działny: JAROSŁAW.NIECIECKI

   


