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1i$ spotykamy i.sę ma” WIECZORZE MASKOWYM» В
w sali T-wa Gimn. «SOKÓŁ»

Peczątek e godz 9 wieczór. Wstęp za zaproszeniami. Stroje wizytewe
Maski nie nbewiąrują.

Minister

      

     
 

spraw zagranicznych Rumunji
w Warszawie.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Dziś przytył do Warszawy minister spraw zagra-
nicznych Rumunji hr. Dymitr Ghika w towarzystwie posła polskiego
w Bukaresżcie P. Szemkeba oraz sekretatza p. Magheru. Na powita-
nie gośćia rumuńskiego zgromadziłi się na dworcu główni przedsta-

- Wiciele władz cywilnych i wojskowych z ministrem spraw zagranicz-
nych p. Zaleskim.
ze Po pówitaniu i po krótkiej rozmewid min. Ghika w tow. min.
"ot odjechał do przygotowaaych dlań apartamentów w hoteiu

pejskim. 2
aiste W dniu 8 stycznia e gadzinie 8-ej wiecz. w apartamentach mi-

"Tostwa Zaleskich odbył się obiad na cześć przybyłago ministra
u" zagranicznych Rumunii księcia Gniki i jego otoczenia. W o-
dzie wzięli udział, poza gospodarzami i księciem Gnika przedsta-

d Kieie rządu, posłowie i senotorowie z B.B. eraz członkowie korpusu
Yplomatycznego.

k W czasie obiadu minister Zaleski wygłosił mowę, w której pod-
Teślił łączność interesów i pokojowy charakter poiityki obu państw.
a Odpowiadając na przemówienie min. Zaleskiego książe Ghika
rócił uwagę na węzły łączące Polskę i Rumunję ed pierwsžych

il zakończenia światowego konfliktu.
„_. Mówiąc o pokojowych tendencjach obu państw minister Ghika

Powiedział co następuje:
i „Ten pekojowy duch który głęboko przenika nasze oba rządy
ktę asz€ oba narody, skłania nas do wyciągnięcia ręki do każdego,

ad Opanewany jest tem samem uczuciem, w przeddzień konferencji
nięprejeniowej która usiłować będzie umocnić ten pokój:— jeszcze
ma — Czyniąc wysilki w kierunku pomnożenia powodów i do-
kaz" wzajemnego zaufania, zapewniającego bezpieczeństwo, bez

rego rozbrojenie byłoby pustym dźwiękiem — Szczęśliwy jestem,
micz 9% powtórzyć dziś w Warszawie, jake minister Spraw Zegra-
YU Rumunji, że Polska i Rumunja gotowe są przejść razem

ib niebezpieczny etap drogi po której kroczą Państwa — złączone
 „ardziej niż kiedykelwiek świadome tego iż pokój zależy od utrzy-
mania sojuszów i obecnych granic ustalonych przez traktaty." `

i Mowę swoją zakończył ks. Ghika zapewnieniem trwałej przy-
e ataka), wznosząc toast za zdrowia p. Prezydenta

 plitej.
Tegoż dnia min. Ghika złożył wizytę na Zamku.

_Minister Jędrzejewicz u p. Prezydenta.
Ч (Telefonem od własnego korespendeata,

- WARSZAWA. P. Prezydent przyjął ministra oświaty J drzejewi-cząz którym odbył naradę w sprawie projektu ustawy a RA
Szkołąch akademickich. Jak wiadomo, projekt zmierza do ogranicze-

autonomii wyższych uczelni.

Zniesienie powiatów.
z (Telefonem od własnego korespondenta.)

„, WARSZAWA. Na posiedzeniu Rady M'nistrów zapadła u:k asowaniu 2 ch pomiatów w Kongrosówce, 2-ch Molo)ilku w Wielkópolsce. Na Kresach Wschodnich żadnych zmian nie
Wprowadzono.

za S

Odebranie subsydjum teatrowi polskiemu
w Rydze.

Zmniejszenie etatów poskiego wydziału szkolnego.
(Telefonem od własn. korespondenta.)

RYGA 8-1. Rząd łetewski pod pezorem kompresji budżeto-
czyni dotkliwe szczerby w zdobyczach aewdwakeWych mniejsześci narodowych.

Telefon Redakcji.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
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.

|vVIil DDROCZNY BA
_ staraniem Centrali Opiek Redzicielskich Sredaich Zakładów Nauk. w Wilnie na rzecz niezamożnych
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Sprawa Więżniów Brzeskich
iTelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Proces dobiega końca. Dziś przemawiać będą
Kiernik I Putek. Wyroku należy się spodziewać w połowie
przyszłego tygodnia.

Wczoraj kończył swe estatnie słowo Pragier, który apelował do
sędzlów, mówiąc, że oskarżeni będą mieli możność apelacji, ale sędziowie
już teraz winni wydać taki wyrok, który będzie już dla nich samych
nienaruszalnym i wydadzą oni go w takiej formie, by mogli eglądać
swole podpisy nie z innem uczuciem, jak z uczuciem dumy.

Ciołkosz przypomina słowa dowódcy gwardji napoleońskiej pad
Waterloo; „Gwardja umiera, ale nie poddaje się”. My jako repre-
zentanci pewnej idei nie zejdziemy i nie umrzemy, póki nie spełni-
"my zadania, jakie włożyła na nas hstorja.

Mastek przestrzegał przed nastrojami „ludzi bezdomnych*.
Wrazie dalszego łamania prawa grozi nam utrata niepodległ: ś-i.

Bagiński przypomina, że był autorem broszury p. t. „Naczel-
nik*. Byl śmy twórcami autorytetu i legendy, która się dziś załamała.

Ostatni przemawia. Wites, który powiedział, że najcięższą jest
dla państwa demorelizacja, którą system obecny największą szkodę
Polsce wyrządził.

 

ODBĘDZIE SIĘ

zagramicą 8 zł.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Zi. 4 gr. 68,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 28 gr.
cyfrowe, skemplikewane i z zastrzeżeniem miejsca o proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dewelnie zmieniane.

Ogłoszenia

Kento czekowe w P. K. O. Mr. 80187.

W DN. 9 STYCZNIA 1932 r.
W SALONACH OFICERSKIEGO KASYNA GARNIZONOWEGO

(UL. MICKIEWICZA 13)

uczni. Obowiązuje strój wieczorowy.

0 GODZ. 22

Ekspansja litewska na Wilno.
Akcją litewską na rzecz „utra-

conej* stolicy kieruje, jak po-
wszechnie wiadomo, Związek „od-
zyskania” Wilna. Ta, wybitnie
antypolska organizacja, jest, jak na
Litwę, bardzo potężna; należy bo-
wiem do niej około 180.000 człon-
ków. Dotąd działalność jej spro-
wadzała się do zasypywania Litwy
plotkami o napuszonej treści i
bombastycznemi hasłami, słowem
do próżnego wrzasku. Spostrzegli
to już dość dawno sami prowo-
dyrzy tej organizacji i postanowili
skierować akcję na poważniejsze
tory. Ponieważ wszelkie usiłowa-
nia „odebrania* Wilna z bronią
w ręku nie miałyby najmniej-
szych widoków powodzenia, więc
postanowili, stosownie do swej
skrytej, podstępnej natury dążyć

Zamach na cesarza Japonii.
'Wypadki na Dalekim Wschodzie przybierają

coraz grożniejszy obrót.
Okoliczności zamachu.

TOKIO. Pat.—Na cesarza Japenji dokonano zamachu bam-
bowego. Mianowicie, jakiś osebnik rzucił bombę w klerunku
powozu, którym cesarz powracał z przeglądu wojska. Bomba
wybuchła w pobliżu powozu, który jechał za pawozam cesa-
rza. Oflar w ludziach nie byłe Sprawca zamachu koreanczyk
Rihosno zestał natychmiast aresztowany. Odnaleziene przy
nim drugą kombę.

Bomby pochodziły od prowizerycznego
rządu koreańskiego.

TOKJO (Pat). Wedle informa-  zorycznego rządu koreańskiego w
cyj biura Reutera, śledztwo miało Szanghaju dwie bomby oraz kwotę
jakoby wykazać, iż sprawca zama- pieniężną w wysokości 300 yenów.
chu na cesarza otrzymał od prowi- 777

Dymisja rządu Inukai.
TOKJO (Pai), Premjer Inukai razie cesarz polecił premjerowi

złożył dymisję gabinetu. Inukai pełnienie swych funkcyj do

 
gabinetu łotewskiego cofnięto

i polskiemu w Łotwie
między innymi
Na wczorajszem posiedzeniu

subsydjum tea-
wynoszące 10 tysięcy złotych.

Wskutek odebrania subsydjum scenie polskiej w Łotwie grozi_ Hkwidacja.
Na temże posiedzeniu na wniosek ministra oświaty zredu-kowane etaty wydziałów szkoln

W tym wypad
sklego, gdyż pozostały w

ych mniejszości narodowych.
ku najsiiniej redukcja „ddetknęła wydzisłu pol-

nim wraz z kierownikiem... 3 osoby.

 

PAKTY Z ROSJĄ.
: RYGA (Pat). Rokowania po-R po
między rządem łotewskim a przed-

ielem Rosji sowieckiej zo-
rozpoczęte w dniu dzisiej-

RYGA (Pat). Przedstawiciel
Rumunji w Rydze oświadczył

przedstawicielom prasy, iż w dniu
dzisiejszym został nawiązany kon-
takt z przedstawicielem sowiec-
kim w Rydze. Kontakt ten nie-
wątpliwie doprowadzi do rokowań
w sprawie paktu o nieagresji

 

Rekonstrukcja gabinetu Lavala.
PARYŻ (Pat). W związku z
EZ przesileniem ga-

_ binetu w prasie paryskiej wymie-
niane są nazwiska Tardieu, Paul-
Boncoura, Painlevego i Fabry'ego
jako kandydatów na stanowisko
ministra wojny, opróżnione przez
ministra Maginota. W kołach po-

- selskich krążą pogłoski, iż w razie
kolektywnej dymisji gabinetu o-

'cnego lansowany jest projekt
B wołania rządu, w skład którego

wni premjerzy Herriot,
Painleve, Tardieu, La-_Leygues

val, Chautemps, Steeg, Barthou
oraz senatorowie Cheron i Sar-
raut. 4

PARYŻ (Pat). Ze względu na
niezadawalający stan zdrowia, wy-
magający starannego pielęgnowa-
nia, minister Briand poinformował
w piątek po południu premjera La-
vala, że mniema, iż jego obowiąz-
kiem jest złożyć portiel spraw za-
granicznych do dyspozycji premje-
ra, aby mogła nastąpić nominacja
nowego ministra spraw zagranicz-
nych.
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TOKJO (Pat). Dymisja gabi-
netu nie zostala jeszcze ani przy-
jęta, ani odrzucona. W każdym

czasu powzięcia odpowiednich de-
cyzyj.

Stanowcza nota Stanów Zjedneczenych.
WASZYNGTON (Pat). Stimson

przesłał rządom Chin i Japonii
notę, stwierdzającą m. in. że ze
względu na obecną sytuację oraz
na swoje prawa i zobowiązania
rząd Stanów Zjednoczonych nie
może uznać legalności isiniejącej
obecnie sytuacji Rząd Stanów
Zjednoczonych nie zamierza rów-
nież uznać jakiegokolwiek trakta-
tu lub układu, mogących naruszyć
prawa, wynikające z traktatu Sła-
nów Zjednoczonych, lub prawa

obywateli Stanów Zjednoczonych
w Chinach, łącznie z prawami,
dotyczącemi suwerenności i nie-

zależności lub integralności tery-

 

torjum administracyjnego Chin, w

których międzynarodowa polityka

nosi zwykle nazwę „polityki о-

twartych drzwi”. W dalszym cią-

$u nota zaznacza, iż rząd Stanów

Zjednoczonych nie zamierza uznać
jakiejkolwiek sytuacji lub układu,

któreby mogły być zawarte przy

użyciu środków sprzecznych z zo-

bowiązaniami lub konwenciami,
wynikającemi z paktu paryskiego,

w którym Chiny i Japonja uczest-

niczyły narówni ze Stanami Zje-
dnoczonemi. Odpis noty przesłany
został zainteresowanym — тосаг-
stwom.

Ostre zarządzenie rządu
angielskiego.

_ Aresztewania przywódców hinduskich.

BOMBAY. Rząd angielski kon-
tynuuje z wielką enerśją walkę
z hinduską partją kongresową Ze
wszystkich części Indji donoszą
o dalszych aresztowaniach kieru-
jących członków kongresu.

Nowy prezydent kongresu dr.
Ansari, który dopieroco otrzymał
tę nominację, został już areszto-
wany.
Celem zademonstrowania człon-

kom kongresu potęgi angielskiej
władzy wykonawczej, wysłane zo-
stały wojska angielskie do Szola-
pur, skąd przedsięwezmą zbrojny
marsz przez te terytorja hinduskie,
w których rozprzestrzenia się ruch
nacjonalistyczny.

Nacjonaliści hiduscy rozpoczęli
obecnie wielką akcję, celem zo-
rganizowania pułku ochotników.

W) Cawnpur policja wystąpiła
energicznie przeciw demonstran-

tom i aresztowała kilka osób. Na-
wet demonstracje dzieci zostały
rozpędzone. Aresztowano sze-
ścioro dzieci.

BOMBAY (Pat). Przewodni-
czący drugiej sesji nadzwyczajnej

kongresu Choksey został areszto-
wany za wygłoszenie przemówie-

nia na zebraniu członków kongre-

su, odbytem: mimo zakazu.

———————
PRZEZORNY KAPITALISTA

rozlokowuje swe os<czędności w kilku
Ben<ach, w tej liczbie I

w Chrześcijańskim Banku
. — Spółdzielczym :

przyul. An.onolskiej 28 w Wilnie.
— Wysokie oprocentowanie. —
Zupełna gwarancja. › — Dyskrecja| -
zapęwniona.—Bank czynny 9—12 rano
oraz 5—7 wiecz. 8117—0 op la POREbn A_
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ZNAMIENNE OBRADY JAPON-
SKIEJ RADY WOJENNEJ.

MOSKWA (Pat). Z Tokjo do-
noszą, że wczoraj w japońskiem

ministerstwie spraw wojskowych
odbyło się posiędzenie Rady Wo-
jenrej, która wniosła szereg rezo-

lucyj w sprawie mandżurskiej Za-

jęcie Czin-Czou zostało przyjęte
przychylnie. Rada opowiedziała

się za scentralizowaniem w jednem

ręku wszystkich japońskich władz

na terytorjum Mandżurji. Akcja
japońska w Mandżurji nie powinna

pociągnąć za sobą interwencji

czynników postronnych. Dlatego
też rząd japoński musi przepro-
wadzić swą politykę, nie oglądając
się na jakiekolwiek mieszanie się

strony trzeciej.

DZIELĄ SKÓRĘ
NA NIEDŽWIEDZIU

MOSKWA (Pat). Dzisiejsza
„Prawda“ pod tyt.: „Lampson pro-
ponuje podział zdobyczy: Man- '
dżurja — Japonji, zaś Chiny pół-
nocne dla Angljt" podaje wiado-

mość o artykułe japońskiej gazety
„Dzidzi“ z Tokjo. Dziennik ten,

opierając się na doniesieniach

swego mukdeńskiego korespon-
denta, twierdzi, že Czang-Sue-

Liang ewakuował  Czin-Czou
wskutek obietnicy posła Lampso-
na, że Stany Zjednoczone oraz An-
glja okażą mu pomoc w przy-

szłości Politykę Lampsona tłu-
maczy redakcja „Dzidzi* chęcią
wykorzystania przez Anglję za-

mieszek w Mandżurji i uczynienia
z Chin północnych sfery swych
wpływów. W końcu pismo pod-
kreśla fakt, że angielskie posel-
stwo w Pekinie wysłało w swoim
czasie dużo oficerów angielskich
do rejonu Luan-Czu, śdzie po
opuszczeniu Czin-Czou skoncen-
trowały się oddziały chińskie.

(W SM GE IE |. LELEWELA
ul. MICKIEWICZA 38

JASEŁKA
dn. 9, 16, 16 I 17 stycznia r. bież.

początek © godz. 17.

POGRZEB MIN. MAGINOT
PARYŻ (Pat). Pogrzeb zmarłe-

go ministra Maginot odbędzie się
w niedzielę o godz. 10.

Wielki aa ioc fra
się odezu w szeregac! -
mych Tow. Pań Miłosierdzia św.
Wincentego a Paulo, te też zwra-

 

   
  

gamy się z gorącą prośbą do Sz..
adanie"Społeczeństwa o ski. take-

"wych do biura św. Wincentego —
'Miynowa 2, od godz. 10—1 w poł.
Bóg zapłać zgóry tym, którzy nie
będą głusi na nasze wołanie.

ZARZĄD.

do tego celu drogą podziemnej ro-
boty na terenie samego Wilna,

Jesienią roku zeszłego w Ko-
wnie odbył się zjazd Związku Od-
zyskania Wilna. Między innemi
zjazd zażądał od społeczeństwa
litewskiego wzmożonej ofiarności
na cele związku. Wszyscy obywa-
tele Litwy mają zadeklarować go-
towość składania co pewien czas
drobnej kwoty np. 10 centów mie-
sięcznie. Z tych ofiar ma powstać
fundusz żelazny, przeznaczony na
najważniejsze cele związku, szcze-
gólnie na wzmocnienie litewskiego
stanu posiadania w Wiileńszczyź-
nie. Na ten cel przedewszystkiem
postanowiono użyć dolarów, ze-
branych u Litwinów amerykań-
skich przez prof. Michała Birżysz-
kę. Podobno wynosi to dość po-
kaźną sumę,
W każdym razie uzbierane ka-

pitały wystarczyły na zapoczątko-
wanie akcji, zaprojektowanej na
szeroką skalę. Postanowiono wy-
kupywać w Wileńszczyźnie roz-
maite posiadłości, majątki, gospo-
darstwa wiejskie, domy w mia-
stach. Stworzono w tym celu spe-
cjalne komitety wykupu, podzie-
lone na sekcje: handlową, oświa-
tową i rolniczą. Zadaniem tych
komitetów jest stworzenie pla-
cówek litewskich, poświęconych
wypieraniu polszczyzny. Litwini
działają u nas za pośrednictwem̀
ekspozytury kowieńskiego „Związ-
ku Odzyskania Wilna”. Podobno
na początek wyasygnowano 109
tysięcy dolarów.

Czas na tę akcję wybrano bar-
dzo trafnie. Ostry kryzys gospo-
darczy, przeżywany przez całe
Państwo, szczególnie gnębi Wileń-
szczyznę. Kraj wybitnie rolniczy,
a nędza na wsi panuje okropna,
Zapoczątkowały ją katastrofy ży-
wiołowe: ogromny nieurodzaj w
r. 1925 i powódź zeszłoroczna.
Handel Wileńszczyzny najbardziej
ucierpiał przez zamknięcie tran-
zytów. Wszystko to wytwarza
bardzo podatny grunt dla roboty
litewskiej. O ile stosunki dzisiej-
sze nie uleśną zmianie, może ona
mieć pewne widoki powodzenia.

Program „Związku Odzyskania
Wilna” nie kończy się na tem.
Obejmuje on również propagandę
„kwestji'* wileńskiej tak zagranicą,
jak i wśród zamieszk. Wileńszczy-
znę białorusinów i żydów. Naostat
nim zjeździe związku dr. Puryckis
wygłósił dłuższy referat o ważno-
ści takiej propagandy i nawoływał
do rozszerzenia jej, przeniesienia
za granice Litwy i ujęcia w ramy
pewnego systemu. Komitet na-

czelny związku zastosował się do
jego rad i zasypuje zagranicę róż-
nemi wydawnictwami propagan-
dowemi w kwestji wileńskiej

Co do agitacji w tej sprawie
wśród mniejszości narodowych,
zamieszkujących naszą dzielnicę,
to należałoby podciągnąć ją pod
kompetencję sądów doraźnych.
Przecie to już agitacja wyraźnie
antypaństwowa,  zdążająca do
oderwania od Rzeczypospolitej jej
części integralnej. szelkie za-
kusy wrogów muszą spotkać się
z energicznem przeciwdziałaniem
nietylko społeczeństwa, ale i Rzą-
du. Niebezpieczeństwo naprawdę
istnieje.

Dotychczasowy wrzask, napu-
szone hasła bez treści ze strony
kowieńskiego „Związku Odzyska-
nia Wilna”' powoli zmieniają się
w czyn. Mamy już przecie do czy-
nienia z wyraźnym programem,
pewnym systemem. Należy, póki
czas, zwrócić uwagę na tę krecią
robotę. Najwyższy czas ze wzmo-
żoną energją zabrać się do ochro —
ny naszego stanu posiadania. +

Podobno, gdy w pismach uka-
zała się notatka, że organizacje
litewskie kupiły za pośrednictwem
pewnego adwokata parę domów
w Wilnie, za dobrą cenę i jeszcze
chcą kupić, to skutek był taki, iż
adwokat ten otrzymał kilkanaście
ofert od właścicieli-Polaków. Jest
to bardzo smutny objaw i społe-
czeństwo nasze musi piętnować
podobne sprzedawczykostwo z
równą energją, jak w swoim czasie
społeczeństwo poznańskie piętno-
wało wszelkie wyzbywanie się
własności polskiej w ręce nie-
mieckie. M.
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_dzynarodowym
_ łatwiona została mocą tak zw.
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BESSARABJA.
Na jakie przeszkody, na jakie

rafy podwodne  natraiia często

akcja dyplomatyczna, nawet w

tych wypadkach, gdy zasadniczo

obydwie strony zgodnie zdaja się

dążyć do wspólnego celu — o tem

świadczy dowodnie sprawa tak

zw. paktu o nieagresję z Rosją.

Sprawa ta ciągnie się od sze-

regu lat; początkowo konatrahen-

tami były: Polska i Republika so-

wiecka. Pertraktacje rozbiły się

o opór Polski podpisania atu bez

udziału pozostałych państw. gra-

niczących z Rosją, jak np. Estonja,

Łotwa, Rumunia.

Dopiero po upływie dłuższego

czasu wyłoniła się sprawa paktu,

ale już na szerszej widowni —

w Paryżu. Nie będziemy tu dłużej

rozpisywać się nad motywami,

którymi powodują się obie strony:

Francji (oprócz pewnych wzglę-

dów gospodarczych) chodzi o za-

szachowanie Niemiec — Sowie-

tom (oprócz pożyczki francuskiej)

o zabezpieczenie sobie granicy

zachodniej, szczególnie na wypa-

dek grożącego zdaje się konfliktu

wschodnio-azjatyckiego.

Ani dla Francji, ani dla Sowie-

tów cel polityczny paktu nie zo-

stałby w zupełności osiągnięty,
o ile do paktu nie zostałaby włą-
czona Polska, jako bezpośrednia

sąsiadka zarówno Sowietów jak

i Niemiec.

Francja postawiła to jako wa-

runek, na który Rosja po pewnem

wahaniu się przystała. Podobno

wizyta brata króla rumuńskiego

w Warszawie i następnie padróż

polskiego ministra spraw wcjsko-

wych, odbyta — jak twierdzą

pisma niemieckie, w porozumieniu

z Francją,— przeważyły szalę.

Wkrótce po tych wizytach i po

wyrzeczeniu się przez polskie

pisma półurzędowe dalszej naszej

ekspansji na wschód oraz planów

federacyjnych, nawiązane zostały,

a raczej odnowione pertraktacje

o nieagresji między Warszawą

a Moskwą.

Polska ponownie postawiła wa-
runek zawarcia paktu tylko łącz-

nie z pozostałemi państwami, gra-

niczącemi z Rosją. Na ten raz

rząd sowiecki okazał się bardziej

ustępliwym, czyniąc formalne tyl-

ko zastrzeżenie, że akt zawarty

będzie nie jeden, wspólny, lecz

z każdem państwem oddzielnie,
jednakże treść tych umów będzie

całkiem identyczna i podpisanie

nastąpi jednocześnie. Polska po-

dobno ma się na ten warunek

zgodzić.

Niespodzianie wyłoniła się jed-

nak nowa trudność:
Granice między Rosją sowiec-

ką a sąsiadującemi od zachodu
państwami:  Finlandją,  Fstonją,
Łotwą i Polską są ustalone na

mocy bezpośrednio pomiędzy Re-

publiką sowiecką a temi państwa-
mi zawartych umów i traktatów.

By nie było najmniejszej wątpli-
wości, nasza półurzędowa.„.Gaze-

ta Polska“ stwierdziła w przed-

dzień odnowienia rokowań, że
wszelkie zatargi graniczne należą

do przeszłości i że Polska całko-
wicie ze swej obecnej granicy jest

zadowolona.
Inaczej ma się sprawa z Ru-

munją. Jak wiadomo, pomiędzy
Republiką sowietów a Rumunią

ciągnie się obszerna i bogata pro-
wincja: Bessarabja, która została

przez Rumunję na mocy dawnych,

historycznych praw okupowana
' i znajduje się dziś w jej faktycz-

Na terenie mię-
sprawa tła za-

nem posiadaniu.

protokułu londyńskiego z roku
1922, który przyznaje Bessarabję

Rumuńji Na protokule rzeczonym

brak jednak podpisu — Rosji,
która dotąd z utratą tej prowincji

niechce się pogcdzić.

Sprawa jest poniekąd identycz-
na z położeniem Wileńszczyzny:
ziemia wileńska została przez woj-

, ska polskie siłą oręża wyzwolona,
na podstawie praw historycznych
i z woli mieszkańców do Polski

wcielona. Fakt ten został przez

mocarstwa ostatecznie uznany —

atoli bez zgody Litwy.
Porównanie . powyższe jednak

wypada o tyle na niekorzyść Litwy,

że Bessarabja przed wojną fak-
tycznie należała do Rosji, podczas

gdy Litwa przed wojną wogóle po-

litycznie nie istniała i pretensje

swe do Wileńszczyzny opiera na

tradycjach z przed 550 lat, t. j.

przed aktem Krewskim, mocą któ-

rego ziemie te „ na wieczne czasy

do Korony Polskiej zostały w cie-
lene' i fakitycznie pozostawały

ОООПК MLE NS Au

Z prasy.
* Ideologja narodowa a młodzież.

Odpowiadając sanacyjnej „Ga-
ziecie Polskiej” pisze „Guzeta
Warszawska na temat stosunku
młodzieży do ideologij poszczegól-
nych stronnictw politycznych:

„Ideologją naszą można ściśle na-
zwać i znaleźć dla niej analogię w prą-
dach myślowych w dziedzinie polityk w
innych państwach cywilizacji zachodniej.
Jest ideologja „nacjonalistyczna”* mają-
ca swoje odpjowiedniki w nacjonelizmie
francuskim, włoskim, i t. d.

We wszystkich nowoczesny”!  prą-
dach w łonie ludów cywilizacji zachod-
niej, jest jeden wspólny punkt wyjścia—
uznanie narodu za jedyną zbiorowość
ludzką w obecnym okresie dziejcwym.

Młodzież tedy polska, szukając fun-

damentów, na których mogłaky oprzeć

swój system myślenia o zagadnieniach

społecznych i politycznych, pracując nad

wyrobieniem sobie światopoglądu, natra-

fia dziś na dwa zasadnicze prady umy-
słowe — na nacjonalizm i komunizm (ja-
ko konsekwencja logiczna socjalizmu) i
wobec-nich pragnie zająć stanowisko. A
przytem mniej ją obchodzi polityka
stronnictw na tych prądach opartych,
niż istotna treść ich ideologji.

I tu powiemy wyraźnie i szczerze:

wcale nam nie chodzi o to, by młodzież
nasza była wciągana w politykę bieżącą,
wcale nam nie chodzi o to, by przysię-

gała na wszystko, co zrobiło strornictwo

demokratyczno-narodowe lub związek

ludowo-narodowy, by ślepo szła za poli-
tyką bieżącą stronnictwa narodowego.
Bo nie jest to wcale rolą i zadaniem
młodzieży. Stronnictwa, prowadzące po-
litykę bieżącą, muszą się przystosować
do warunków i robić kompromisy; stron-
nictwa popełniają błędy. Nie chodzi
wcale o to, by młodzież brała na swą
odpowiedzialność te kompromisy i te
błędy, nie chodzi wcale o to, by się przy-
wiązywała do tego, co przemijające į nie
istotne. Dla przyszłości narodu polskiego
jest natomiast rzeczą ważną, by młodzież
posiadała mocne podstawy ideowe; dla
tych, co mają to przeświadczenie, że ta-
kie mocne podstawy daje ideologia naro-
dowa, jest rzeczą ważną, by młodzież
znalazła te podstawy w tej ideolocii i by
na nich własnym wysiłkiem w  przysz-
łości umiała budować zastosowany do
nowych warunków system poltyki na-
rodowej.

Gdyby istniała jakaś ideologja sana-
cyjna, to nie wahalibyśmy się radzić
młodzieży szukania i w niej ziarn praw-
dy,ziarn użytecznych. Ideologia taka
jednak nie istnieje”.

„Cztery litery".

W swej replice oskarżenia p.
prokurator Grabowski powiedział
m. inn.:

Te trzy litery „bič“ są rzeczą strasz-
ną ale te cztery litery „lżyć”, czyż nie
są równie straszne?

Na. to odpowiada
Lwowski":

Mamy wrażenie, że obrona tym sło-
wom p. prokuratora przyklaśnie z uzna-
niem. Bo istotnie system  lżenia, jest
wprost straszny. Szczególnie zaś właśnie
ci wszyscy oskarżeni w procesie brze-
skim na własnej skórze doświadczyli
skutków tego podwójnego systemu: bi-
cie i lżenie. Zarzucono im przecież w
wywiadach publicznych, jednocześnie z
pobytem ich w więzieniu brzeskiem „roz-
maite łajdactwa i świństwa”, które wcho-
dzą w zakres zbrodni pospolitych. Z za-
rzutu tego nie zdołano mimo usilnych
starań, zbudować aktu oskarżenia. Roz-
płynął się on w nicość i tylko z tych
„czterech liter" oskarżyciela, pozostał
się przykry swąd moralny.

"Tak, p. prokurator ma rację. Żyjemy
w Polsce pod znakiem... „czterech liter".
Weszły one do słownika potocznego ma-
szych mężów stanu i z nich też rodzą się
tak niezwykłe pomysły, jak caty proces
brzeski.

„Kurjer

 

I to jest właśnie „straszne” jak mówi
p. prokurator.

Przed wyborami we Francji.
W, związku z wyborami, które

na wiosnę odbyć się mają we
Francji, snuje konserwatywny
„Dzień Polski“ pesymistyczne
przewidywania:

Pisaliśmy już o niebezpieczeństwach,
grożących Francji i światu w razie zwy-
cięstwa wyborczego lewicy. Wiemv, że
wśród radykałów, a nawet i wśród so-
cjalistów francuskich Poiska liczyć może
na wiernych poddanych przyjaciół; to też
nie tyłe o niebezpieczeństwo pacyfizmu
i defetyzm względem ofensywy niemiec-
kiej nam chodzi, ile o groźbę dla pod-
staw dobrobytu i potęgi kapitalistycznej
Francji, zawartą w możliwości tryumfo-
wania nad Sekwaną zabójczego „postę-
pu“ marksowskiego. I tak już presja so-
cjalistów przeforsowala wbrew rządowi
tyle ustaw, utrudnianiących, jeżeli nie
uniemożliwiających zrównoważenie bud-
żetu i walkę z kryzysem. Śród prawicy i
środka nie widać zaś chęci do zaprzesta-
nia niesnasek i utworzenia szerokiej ko-
alicji.

Ciekawym jest fakt, że organ cze-
skosłowackiego ministerjum Spraw Za-
granicznych „PragerPresse”, całkiem nie-
dwuznacznie liczy na zwycięstwo lewicy
francuskiej i zarzuca republikańskiej pra-
wicy - radykalność. Dowodzi to że cała
potęga masonerji międzynarodowej, któ-
rej p. Benesz jest wiernym adeptem, za-
interesowana jest w niedopuszeczeniu do
jakiejkolwiek reformy, reformy parla-
mentaryzmu francuskiego i w doprowa-
dzeniu do powrotu rządów tego samego
„Kartelu lewicy”, który już raz doprowa-
dził Francję nad skraj przepaści. Walka
z reakcją, z „klerykalizmem”, jest jak
słusznie zauważa „Le Temps", niczem in-
nem, jak walką o dyktaturę lewicy. Prze-
cięż organ socjalistyczny posuną się aż
do zapowiadania na ten wypadek „va-
cances de la legalitė“ (wywczasów pra-
worządności) w celu przyśpieszenia u-
zdrowienia Francji od skutków rządów
mieszczańskich. Cóż z tego, że obecnie
p. Chautemps w „La Republiqu:* żąda
utworzenia po wyborach „szerokiej unji
partyj demokratycznych i narodowych”,
kiedy wybory te wygrać zamierza w so-
juszu z wszystkiemi czynnikami wywrotu
społecznego. Przecież już obecnie syndy-
kat nauczycieli francuskich, instytucja
nielegalna, lecz wszechpotężna, dyktują-
ca nieraz swoją wolę komisjom  parla-
mentarnym i samorządom przy pomocy
strajków i awantur, prowadzi tak nie-
przebierającą w seódkach agitację wy-
wrotową, że cały świat rodzicielski w
najwyższym stopniu jest zaniepokojony,
i to nietylko o dusze dzieci”.

Humor polityczny.

„Myśl Narodowa* podaje „na
marginesie, następujące dowcip-
ne uwagi:

Prasa angielska, szeroko rozpisuijąc
się o wizycie pana Zaleskiego w Londv-
nie, wzmiankuje, że gdy była mowa o
spadku funta st., król angielski rzekł:
— Ba, panie Zaleski, gdybym miał

brata, gdybym miał brata! Powołałbym
go na stanowisko ministra skarbu i ni-
gdyby do tego nie doszło.

Dygnitarz pewien powiedział:
Ideałem byłby człowiek rozumny,

uczciwy i sanator. Ale niestety ideały są
nieosiągalne. Pokazuje się, że z tych
trzech właściwości tylko dwie mogą iść
z sobą w parze. Bywa czasem sanator
rozumny, bywa nawet uczciwy, ale czło-
wiek i rozumny i uczciwy sanatorem być
nie może. 2 Z a

Według prowizorycznego obliczenia
wyników spisu ludności, okazuje się, że
mamy w Polsce jednego Dziadka i 30
miljonów dziadów.

Ż Litwy.
Protesi T-wa «Pochodnia».

Jak donosi „Dzień Kowieński* Zarząd T-wa kulturalno-oświato-
wego „Pochodnia” przesłał na ręce preżesa ministrów Tubialisa protest
przeciwko zamknięciu dalszych szkół pelskich i pozbawienie około
400 dzieci możności pobierania mauki w języku polskim.

 

Q przedłużenie kadencji prez. Hindenburga
Rokowania rządu z Hitlerem.

BERLIN (Pat). Wczorajsze
przyjęcie Hitlera przez kanclerza
Brueninga trwało półtora godziny.

BERLIN (Pat). Jak donosi
„Berliner Tageblatt", ustawa w
sprawie przedłużenia prezydentu-
ry Hindenburga (t. zw. lex Hinden-
burg) odnosić się będzie tylko do
kandydatury obecnego prezydenta
Rzeszy i nie ma oznaczać, że Rze-
sza przechodzi zasadniczo do sy-
stemu wyboru prezydenta przez `

Reichstag.
BERLIN (Pat). Na sobotę za-

powiedziane jest spotkanie Hitlera
z przewodniczącym  niemiecko-
narodowych Hugenbergiem. Te-
goż dnia o godzinie 2 w południe
kanclerz przyjmie Hitlera, który
zadeklaruje mu swe stanowisko
ostateczne w sprawie propozycyj,
postawionych narodowym socja-
listom.

z nią w najściślejszej łączności do

czasu rozbioru.
Po tej krótkiej dygresji, powra-

cając do właściwego tematu arty-
' az 'Aurezoeuzez 'ogazslatuiu пр

stanowisko obydwu stron — Rosji

i Rumunji — w sprawie Bessarabji

przedstawia się następująco:

Rosja gotowa jest zawrzeć

z Rumunją pakt o nieagresji, z za-

strzeżeniem, iż nie dotyczy on

kwestji bessarabskiej, która nadal

ma pozostać w zawieszeniu. Ru-

munja, natomiast słyszeć niechce

o podobnem połowicznem zała-
twieniu sprawy, twierdząc, nie bez

słuszności, że „pakt o nieagresji
bez__ poprzedniego, _ dokładnego

ustalenia granic, byłby fikcją i że °

porozumienie możliwe jest tylko
nd podstawie status quo',
czyli obecnej, faktycznej granicy,
co wymagałoby ze strony Sowie-

tów formalnego wyrzeczenia się

wszelkich pretensyj do Bessarabji.
Położenie jest o tyle jeszcze

trudniejsze, iż pomiędzy Sowie-
tami a Rumunją nie istnieią do-

tychczas stosunki dyplomatyczne:

ani Sowiety nie mają swego

przeastawicieła w Bukareszcie,

ani też Rumunja w Moskwie.
Wobec tego bezpośrednie poro-
zumienie się jest wykluczone, mo-

śłoby ono dojść do skutku jedynie

przy pomocy pośrednika. W da-

nym wypadku rola ta przypadnie

prawdopodobnie Polsce i nie tru-

dno domyśleć się, że obecna po-
dno domyśleć się, że obecna wi-

zyta rumuńskiego ministra spraw
zagranicznych Ghiki w Warszawie

jestw najbliższym związku z po-

wyższą sprawą.

Rozwikładnie węzła bessarab-
skiego jest niewątpliwie trudnem
zadaniem, nad którem nie tylko
polscy, rumuńscy i sowieccy dy-
plomaci pracować będą. Dodajmy

jeszcze, że sprawa jest nagła, gdyż

mocarstwom zależy bardzo na

tem, by jeszcze przed rozpoczę-
ciem kongresu rozbrojeniowego na

wschodzie Europy ustalony został
pokój. +

Prawdopodobnie w najbliższym
już czasie zapadną w tej sprawie

wazne postanowienia, które zde-

cydują o losach paktu o nieagresji,

pośrednio zaś o kwestji pokoju

i wojny na wsctodzie Furopy

ac

Echa zajść listopadowych.
Trzej żydzi za burdę uliczną i pobicie chrześcijanina

ukarani więzieniem.

W wyniku zajść, jakie rozgry-
wały się w listopadzie ub. roku na
ulicach naszego miasta, wczoraj
przed sądem okręgowym znaleźli
się na ławie oskarżonych: piekarz
Leiba Gurwicz, lat 26, monter Da-
wid Galpern, lat 29, i kelner Szlo-
ma Sawicz, lat 25, którym akt
oskarżenia zarzucał, iż dn. 11 ii-
stopada około godz. 8 rano zgro-
madził się przy ul. Zawalnej tium
żydów, przejawiając agresywne
ustosunkowanie się do przecho-
dzących tędy chrześcijan.

Jeden z awanturujących się,
jak się później okazało, Dawid
Galpern, uderzył przechodzącego
Moisieja Szmarę, prawosławnego,
śrubokrętem, mówiąc przy tem:
„to za krew naszych braci, prze-
laną w dniu wczorajszym”.

Kiedy Szmaro upadł, tłum po-
czął go bić laskami.

Interwenjująca w tem zajściu
policja aresztowała Galperna -oraz
jego towarzyszy Gurwicza i Sawi-
cza i odprowadziła ich do ko-
misarjatu.

Oskarżeni do winy nie przy-
znali się, a Galpern twierdził, iż
to on został napadnięty przez
Szmarę.

Sąd w składzie wiceprezesa p.
W. Brzozowskiego oraz pp. sę-
dziów Cz. Sienkiewicza 1 J. Za-
niewskiego postanowił przeprowa-
dzić przewód sądowy.

Pierwszy zeznaje poszkodowa-
ny w zajściu Moisiej Szmara, Z ze-
znania jego wynika, ze został na-
padnięty przez osk. Galperna,
który uderzył go dwukrotnie na-
rzędziem ślusarskiem i skaleczył
do krwi oraz wybił ząb trzo-
nowy. Osk. Sawicz zaś uderzył go
w plecy. W czasie odprowadzania
zatrzymanych do komisarjatu, za-
stąpił drogę Gurwicz i przeszka-
dzał policji w interwencji.

Świadek Michał Łukaszewicz,
st. posterunkowy, zeznaje, że w
tym czasie pełnił służbę patrolo-
wą Na wszczęty alarm, podążył
w stronę, gdzie zgromadził się
tłum. Zastał dwu osobników
szczepionych ze sobą, z których
jeden i drugi krzyczał, że jest bity.

Przewodniczący zwraca uwagę,
iż, po zlikwidowaniu zajścia, jako
komendant patrolu sporządził pro-
tokuł, opisując przebieg zajścia
w taki sposób, iż posłużyło to do
wdrożenia postępowania karnego
przeciwko oskarżonym.

Na to świad. oświadcza, że był
zdenerwowany i może nie pamię-
ta, co pisał w protokule.

Dalsze badanie tego świadka
robi wrażenie, iż rozmyślnie zataja
on konkretne, a zanotowane w
protokule fakty.

Sąd postanowił przeciwko te-
mu świadkowi wszcząć śledztwo.

Zkolei zeznają dwaj inni po-

Dwudziestolecie Harcerstwa
- ma bileńszczynie.
Proszą nas o podanie do wia-

domości ogólnej następującego:
Wobec przypadającej w roku

1932 dwudziestej rocznicy powsta-
nia Organizacji Harcerstwa w Wil-
nie, Zarząd Oddziału Wileńskiego
Związku Harcerstwa Polskiego po-
stanowił uczcić tę rocznicę przez
wydanie Księgi Pamiątkowej, po-
święconej historji powstania i roz-
woju ruchu skautowego na zie-
miach Północno-Wschodnich Rze-
czypospolitej oraz przez zorgani-
zowanie Muzeum Harcerskiego.

Ażeby rzetelnie wywiązać się
z tego zadania, należałoby oprzeć
się na ścisłych danych, których,
niestety, z okresu pierwszego dzie-
sięciolecia niema w archiwum Za-
rządu Oddziału, a to ze względu
na konspiracyjny charakter ów-
czesnej pracy.

W celu więc utatowania roz-
proszonych pamiątek, zebrania
materjału do historji organizacji
oraz ustalenia dokładnej listy by-
łych Kresowych Harcerek i Har-
cerzy, Zarząd Oddziału zwraca się

z gorącym apelem do wszystkich,
którzy kiedykolwiek byli w sze-
regach harcerskich na Wileń-

szczyźnie, do wszystkich byłych

Druhen i Druhów, aby odświeżyli
w swej pamięci chwile, a nieraz

całe lata spędzone w organizacji
i bezzwłocznie nadesłali dokładny

swój adres, co da możność zareje-

strowania, przesłania kwestjo-

narjuszy i w miarę możności użu-

pełniania zebranych już wiado-

mości i szczegółów. 1

Szczególnie rodziny  niežyją-

cych już harcerek i harcerzy pro-

szone są o nawiązanie kontaktu.

W księdze pamiątkowej zamie-

rzone są również działy poświę-

cone udziałowi Harcerstwa nasze-

go w polskim wysiłku zbrojnym

oraz w organizowaniu ruchu har-

cerskiego na.emigracji w Rosji.

Zgłoszenia wraz z dokładnym
adresem przyjmują:

1) Zad Oddziału Z. H. P.—

Wilno, Pałac Reprezentacyjny

Rzplitej.
2) Ks. Kanonik Zygmunt-Le-

wicki — Mickiewicza 19.

3) Prof. dr. Wacław Dziewul-

ski — Zakretowa 21. |
4) Ewa Makowska - Gulbino-

a = Rap:f-oteelra R,

5) Antonina Swidziūska — M.

licjanci, którzy twierdzą zgodnie,
że Galpern i Sawicz bili Szmarę.

Sąd po naradzie ogłosił wyrok,
którego mocą uznał wszystkich
trzech oskarżonych za winnych
inkryminowanych im przez akt
oskarżenia czynów i na zasadzie
art. 51 i 122 cz. 1 p. 1 K. K. skazał
każdego z nich na osadzenie w
domu poprawy przez 1'/2: roku
z ograniczeniem w prawach.

os.

Rocznik Prawniczy Wileński.

Przed kilku tygodniami ukazał
się na półkach księgarskich tom
V „Rocznika Prawniczego Wileń-
skiego” — organu wydziału Prawa
i Nauk Społecznych Uniwersyte-
tu Stefana Batorego oraz Towa-
rzvstwa Prawniczego imienia Da-
niłowicza. Godnym podkreślenia
jest fakt, że mimo ciężkich warun-
ków materjalnych, ogólnego kry-
zysu i zbyt małej poczytności
dzieł naukowych, „Rocznik Praw-
niczy Wileński” począwszy od to-
mu II wydanego w roku 1928 wy-
chodzi regularnie w odstępach
rocznych. Jest to dowodem  nie-
zwykłej energji kierowników wy-
dawnictwa, a w pierwszym rzę-
dzie redaktora naczelnego „Rocz-
nila“ prof. dr. Wacława Komar-
nickiego i sekretarza redakcji
docenta dr. Michała Króla. Boga-
ta treść i pokaźne rozmiary „Rocz
nika“ (658 stron dużego tormatu)
dowodzą, że nauka prawnicza w
Wilnie rozwija się pomyślnie i że
wydział Prawa i Nauk Społecz-
nych naszego uniwersytetu jest
ogniskiem  skupiającem szereg
twórczych sił naukowych.

Na wstępie ostatniego tomu
„Rocznika Prawniczego” znajdu-
jemy wspomnienie pośmiertne po-
święcone pamięci zmarłego w ro-
ku 1931 śp. prof. Leona Petrażyc-
kiego pióra prof. dr. Wacława Ko-
marnickiego. Prof. Komarnicki w
swym artykule przedstawił boga-
ty plon pracy naukowej zmarłego
doktora honoris causa Wszechni-
cy Batorowej.

Dalej tom V „Rocznika Praw-
niczego Wileńskiego" zawiera
cztery rozprawy—docenta dr. Mi-
chała Króla, sędziego Henryka
Zahorskiego, zastępcy profesora—
docenta dr. Iwona Jaworskiego i
mec. Romana Kuratowskiego

Dr. Michał Król, wycho-
wanek uniwersytetu Stefana Ba-
torego, uczeń i asystent prof. dr.
Komarnickiego, obecnie docent
prowa międzynarodowego zapre-
zentował już czwartą swą pracę
naukową. Pierwsza (rozprawa do-
ktorska) p. L. „Odpowiedzial-
ność państw w prawie międzyna-
rodowem ukazała się w roku
1929, druga (rozprawa habilita-
cyjna p. t. „Represalja i wyższa
konieczność w prawie międzynaro
dowem'* w roku 1930, trzecia —
z odrębnego już działu nauki —
p. t. „Stabilizacja konjunktury go-
spodarczej a polityka bankowa—
w r. 1931.

Ostatnia praca dr. Króla, dru-
kowana w tomie V „Rocznika
Prawniczego Wileńskiego"  po-
święcona jest tak aktualnym dziś
zagadnieniom konstytucyjnym i
ma za temat „Zmiany i prze-
kształcenia zwyczajo-
we konstytucji”.

Treścią pracy dr. Króla są
rozważania, mające - na celu
uzgodnienie dwóch naczelnych po-
stulatów prawa konstytucyjnego,
któremi są z jednej strony postulat
trwałości prawnych podstaw bytu
państwowego, z drugiej zaś strony
— postulat łatwości dostosowania
norm konstytucyjnych do zmienia-
jących się warunków życia naro-
du. W rozważaniach swych autor
dzieli konstytucje na giętkie, któ-
rych przykładem są systemy kon-
stytucyjne Anglji, Włoch i Węgier
przedwojennych, które stanowią
ogół norm prawnych dotyczących
organizacji państwa nie obwaro-
wanych specjalnemi zastrzeżenia-
mi, co do możliwości i sposobu ich
zmiany, oraz na konstytucje szty-
wne — konstytucje w znaczeniu
formalnem. Taka konstytucja jest
forlmanem. Taka konstytucja jest
ustawą najwyższą w państwie,
która zajmuje stanowisko dominu-
jące w stosunku do innych ustaw i

LSEETM GAENTTT
Pokulanka 8, Szkota „Šwit“.

6) Wanda Maleszewska — Ko-
mendantka Chorągwi — Bisku-
pia 10.

7) Wanda Rewieńska — Jakó-
ba Jasińskiego 15.

8) Prof. Stanisław Jarocki ——
Montwiłłowska 11.

9) Wizytator Antoni Narwoysz
— Zakretowa 11, m. 4.

10) Wiesław Cywiński — Sło-
wackiego 4, m. 4.

11) Józef Grzesiak, Komen-
dant Chorągwi — W. Pohulanka
32—2.

12) Mateusz Puciata — W. Po-
hulanka 32—2.

Zarząd Oddziału ufa, że

wszyscy, co przeszli przez szeregi
Harcerstwa Kresowego, pragnąc
przyczynić się do powodzenia
zbiorowego wysiłku, odezwą się
bezzwłocznie na wezwanie.

   
   

    

  

  

    
  

   
   

     

     
   

    

   

   

   

   

  

  

Wstrzymanie zezwoleń na zbiórki
Ministerstwo Spraw Wewnętrz:

nych wstrzymało
wszelkich zezwoleń na
ogólno-krajowe, odkładając roz
patrzenie składanych podeń
zezwolenie na urządzenie zbióre
do kwietnia r. b.

Jednocześnie Ministerstwo wy
stosowalo okólnik do wszystkic
wojewodow, którym poleca zasto:
sować te samo w poszczególnyc
województwach. Przyczyną gzaka
zu jest to, aby wszelkie datki
społeczne kierować na fundus
pomocy bezrobotnym.

do której nie może być stosowana
zasada „lex posterior derogat pri-
ori“.

Sztywność tego rodzaju kon-
stytucyj polega na uniemożliwie-
niu zmiany ich w sposób,
zmieniane są inne ustawy.
gwarantowanie stałości konsty-
tucji może być osiągnięte w troja-
ki sposób. Przedewszystkiem więc
w drodze żawartego w samej kon
stytucji zakazu zmiany całości
lub poszczególnych postanowień
Sposób taki nie jest racjonalny.
gdyż zabezpieczając trwałość pod:
staw bytu państwowego unįemož=
liwia dostosowanie norm konsty-
tucyjnych do zmieniających si
warunków życia, a przez to nara*
ża państwo na ewentualnos
zmian rewolucyjnych. Drugi spo-
sób polega na istnieniu w państwi
poza władzą ustawodawczą osob-
nej władzy, której przysługuje pra-
wo zmiany oknstytucji. Jest to t.
zw. „pouvoir conslituant* — wła-
dza dominująca nad zwykłą wła-
dzą ustawodawczą. Trzeci wresz-
cie sposób polega na uzałeżnieniu
zmiany konstytucji od szeregu wy-
mogów proceduralnych utrudnia-
jących zmianę konstytucji w po-
równaniu ze zmianą innych ustaw,
jak, naprzykład, większość kwali-
fikowana.

Poza zmianami konstytucji, do-
konanemi w sposób przez konsty-
tucię przewidziany, mogą być do-
konywane zmiany w drodze wy-
kładni przepisów konstytucyj-
nych oraz w drodze zwyczaju.
Autor bardzo obszernie omawia
tego rodzaju zmiany. Przy tem nie
bierze pod uwagę wypadków, kie-
dy stosowana jest wykładnia spe-
cjalnie dostosowana do pewnych
celów politycznych, tylko chodzi
mu o różne komentowanie norm
konstytucyjnych w zależności od
zmieniających się warunków i
zmiany pojęć prawnych. Tak na-
przykład, ani amerykańska, ani
większość europejskich konsty-
tucyj nie przyznają expressis ver-
bis prawa badania przez sądy kon-
stytucyjności ustaw. Wnioski po-
wzięte w drodze wykładni z tego
braku przepisu są w różnych kra-
jach różne. Autor przytacza sze-
re$ przykładów przebudowy kon-
stytucji Stanów Zjednoczonych w
drodze wykładni.

Zwyczaj dwojako wpływa na
zmiany konstytucyj. Z jednej stro-
ny oprócz norm pisanych powsta-
ją nowe normy zwyczajowe, jak
naprzykład, zwyczaj nie obierania
po raz trzeci prezydenta Stanów
Zjednoczonych. Z drugiej strony.
zwyczaj może działać w sposób
derogujący poszczególne normy
konstytucyjne. Tak więc w dro-
dze zwyczajowego nie stosowania
przestało istnieć prawo veto ko-
rony angielskiej, lub prawo rozwią
zania parlamentu przez prezyden-
ta Francji.

Konstytucje sztywne muszą
być chronione od zmian przepro-
wadzanych w drodze przez samą
kostytucję nieprzewidzianej. Usta-
wy wydawane w zwykłej drodze
ustawodawczej nie mogą być
sprzeczne z konstytucją. W Pol-
sce jednak niema władzy, która
byłaby władna orzekać czy taka
ustawa narusza konstytucję W
Ameryce prawo badania ustaw
pod względem ich zgodności z kon
stytucją posiadają sądy, w Austrji
i Czechosłowacji — specjalne Try-
bunały Administracyjne. Takież
trybunały są projektowane przez
poważny odłam opinji w Polsce.
Dr. Król jest zdania, że należało-
by prawo badania konstytucyj-
ności ustaw udzielić sądom, gdyż
w praktyce kwestja konstytucyj-
ności ustawy będzie rozstrzyga
na przez Sąd Najwyższy, który
jest dostatecznym w tej kwestji
autorytetem. :

Co do trybu zmian konstytucji,
dr. Król, zastrzegając się, że rozwa
ża kwestję w ramach ustroju opar-
tego na zasadzie suwerenności lu-
du, wypowiada się za wprowadze-
niem głosowania ludowego, które
ma decydować o zmianach kon-
stytucji. Z poglądem tym trudna
się zgodzić. Głosowanie ludowe
w tak poważnych kwestjach może
być niebezpieczne i to nie tylko Ъ,
w naszych warunkach, lecz nawet| |
w krajach o wyższem uspołecznie-
niu.  Kwestje konstytucyjne są
często tak zawiłe, że dla ich zro-
zumienia i zdecydowania koniecz-
ne jest pewne przygotowanie,
które dla szerszego ogółu jest nie-
dostępne. :

Dok rast, *^   
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Starostwa Grodzkiego i in. Ra- stów Plastyków w Małej Sali
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LilaMatusewiczowa (Malecka).

W świaćł!.
(Wrażenia z podróży.)

Reiieksje na bruku wiedeńskim. Powrót.
| Zakończenie

Po zwiedzeniu Wiednia i Schoenbrunnu, resztę

czasu poświęcamy bezplanowemu błąkaniu sie po

* mieście, przyglądając się życiu wiedeńczyków, i chło-
ac ogólny charakter.

Trudno jest określić cechę, którą nosi Wiedeń,—

lekkomyślna wesołość, czy poprostu lekkomyślność.

Pomimo wyczuwanego kryzysu, na każdym kroku

ma się wrażenie, iż rozbrzmiewa wokół melodja wie-

"M

DZIENNIK WILENSKI

prezę, przysparzając niezbędnych środ-
ków na zaopatrzenie biednych sierot
na zimę.

— Zabawa taneczna Koła P. M. S.
im. T. Kościuszki, Dziś w Kole Polsk.
Mac. Szk. im. T. Kościuszki przy ul.
Turgielskiej 2 odbędzie się towarzyska
zabawa taneczna. Wstęp za kartami
wstępu, które otrzymać można przy wej-
ściu u członków Koła. Początek o godz.
9 wieczorem.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA,
—Dzisiejsza premjera na Pohulance.

Dziś o godz. 8 wiecz. po raz pierwszy
w Wilnie ukaże się głośna komedja
świetnego pisarza niemieckiego B. Fran-
ka p. te „Burza w szklance wody”.

Jutro o godz. 8 wiecz. po raz drugi
„Burza w szklance wody”.

— Ostatnie dni „Tak się zdobywa
kobiety” w Teatrze Lutnia. Dziś o godz.
8 wiecz. przezabawna komedja „Tak się
zdobywa kobiety“, schodząca juž 2 re-

pertuaru.
Jutro o godz. 8 wiecz. przedostatni

raz „fak się zdobywa kobiety”
POPOŁUDNIÓWKI.

— Bajka dla dzieci „Królewna Śnież-

ka“ w Lutni. Dziś o godz. 4 pp po raz

drugi odbędzie się przedstawienie dla

dzieci przemiłej i wesołej baśni p. t.

„Królewna Śnieżka”, urozmaiconej špie-

wami tańcami z ilustracją muzyczną p.

Wł. Szczepańskiego. Ceny b. niskie.

W niedzielę o godz. 12 w poł. „Kró-

lewna Śnieżka”.
Ostatnie przedstawienie Rewii

Sylwestrowej na Pohulance. Jutro o go-
dzinie 4 pp. jedyny raz jako popołu-
dniówka po cenach zniżonych — odbę-
dzie się pełna humoru i nieoczekiwanych
atrakcyj Rewja Sylwestrowa.

— Premjera w Lutni „Hulla di

Bulla“. W pierwszych dniach przyszłego
tygodnia odbędzie się premjera tryska-
jącej beztroskim humorem komedji F.
Arnolda i E. Bacha p. t. „Hulla di Bulla“.
Reżyserja spoczywa -w doświadczonych
rękach K. Wyrwicza. Próby dobiegają
końca.

- Wileńskie Towarzystwo Filhar-
moniczne. Jako jedną z najciekawszych
atrakcyj koncertowych Wileńskie Tow.
Filh. urządza w najbliższy wtorek w sali
Konserwatorjum wielki koncert pierw-
szego polskiego kwartetu z udziałem
znanej w naszem mieście skrzypaczki
Ireny Dubiskiej oraz świetnego zespołu,
w skład którego wchodzą: Z. Adamska,
M. Fliederbaum i T. Szaleski. Bilety do
nabycia w biurze „Orbis”, Mickiewi-
cza 11a.

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 9 stycznia.

1158. Sygnał czasu.
12.10. Poranek szkolny ze Iwowa.
14.10. . Progr. dzienny.
14.15. Muzyka z płyt.
15.15. Kom. z Warsz.
15.25. Progr. wyd. period. z Warsz.
15.45, Koncert życzeń (płyty).
16.20. Radjokronika z Warsz.
16.40. Codzienny odcinek  powie-

ściowy.
16.50. Koncert życzeń (płyty)
17.10. „Akademicy polscy zagrani-

cą" — odczyt ze Lwowa, wygł. Jan Ni-
wiūski.

17.35. Koncert i aud. d'a dzieci  
z Warsz. i*z Krakowa.

18.50. Kom. Wil. Tow. Org. i Kół.
Roln.

19.00. Tygodnik litewski.
1920. „O współczesnej literaturze

amerykańskiej" —- felj. wygł. Miron Le-
winson.

19.40. Progr. na niedzielę.
19.45. Pras. dzien, radj. z Wausz.
20.00. „Na widnokręgu — z Warsz.
20.15. Utwory Mascagniego, Tostie-

go, Rachmaninowa, Moniuszki i Galla —
odśpiewa Zygmunt Protassewicz, bary-

Akompanjament Walentyny Czu-
chowskiej.

21.55, „Na „Pułaskim” do Polski“ —
feclj. z Warsz. wygl. M. Szczepańska.

22.10. Koncert chopinowski z War-
szawy.

22.40. Kom. i muzyka taneczna z
Warszawy.

23.09. Aud. literacka. Dwie nowele
K. Makuszyńskiego: 1) „Obrażona nie-
winność; 2) „Pragaę miłości” — w radjo-
fonizacji Haliny Hohendlingerówny.

23.30. Muzyka taneczna z płyt gra-
mofonowych.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Dwa arcydzieła Chopina.

Zwracamy uwagę radjosłuchaczy na
dzisiejszy koncert chopinowski o godz.
22,10. Utalentowana pianistka p. Zofja
Rabcewiczowa „oprócz poloneza D-moll
wykona słynną sonatę Chopina z mar-
szem pogrzebowym, dzieło niezrównanej
fantazji i polotu myśli muzycznej.

Trochę śmiechu do poduszki.
Na zakończenie sobotniego programu

dziennego, a więc o godz. 23-ej nadajemy
audycję, za której wesołość ręczy swo-
jem nazwiskiem — autor, Kornel Maku-
szyński. Słuchowisko to składać się bę-
dzie z dwuch nowel naszego świetnego
humorysty: „Obrażona niewinność” i
„Pragaę miłości”. Radjofonizacja i reży-
serja H. Hohendlingerówny.

KRONIKA POLICYJNA.
— QOkradzenie sklepu wódczaześgo.

W dniu 7 b. m. Wilczyńskierau Witali-
sowi (Subocz 55) nieznani sprawcy skra-
dli ze sklepu, mieszczącego się w tvmże
domu, różne wódki oraz wyroby tyto-
nowe, łącznej wart, 700 zł.
— Kradzież bielizny szpitalnej. W

dniu 7 b. m. z lokalu szpitala św. Jakóba
w Wilnie dokonano kradzieży bielizny
szpitalnej. Ustalono, że sprawca kra-
dzieży Bolesław Jarmołowicz (ul Karls-
badzka Nr. nieznany) skradzioną bieliznę
przechowywał u Łucewiczówny Francisz-
ki (Subocz 5), u której istotnie podczas
rewizji znaleziono ręcznik z pieczęcią
szpitalną. Ręcznik zakwestjonowano.

 

domego swej wyższości.
Narody i miasta i poszczególni przedstawiciele

Granica.

narodów: Podczas obiadu w Wersalu gawędziliśmy
wesoło z dwoma Holendrami. Właściciel i kierownik
mechanicznej fabryki obuwia, — obaj nie noszą śla-
dów kultury pokoleń. Pierwszy, tryskający wesołoś-
cią, witający wszystko wybuchami śmiechu, dziecin-
ne naiwny, niekrępujący się nikim i niczem, — drugi,

serwujący.
młodszy, nieco niezręczny, bardziej refleksyjny i ob-

Goście auto-carów nasuwają szeregi spostrze-
żeń. Różnojęzycznii o różnej kulturze. Ś
glicy, których ujrzawszy, zrozumiałam charaktery-
styczne określenie w ich języku: „starched* — na-
krochmaleni. Z rezerwą, bez cienia ekspansywności,
przyglądają się pięknym zabytkom kultury i sztuki.

ztywni An-

 

Dancing Młodzieży Wozechpolskie
Wstęp”2zł.,ódla „akademików 1;zł. Początek o g. 9 wiecz.—Stroje dowolne. —
Zaproszenia można otrzymać w sekretarjacie Młodz. Wszechpol. i uposzczeg. wszechpolaków
 

Z sali sądowej.
DWA PROCESY O ZBRODNIĘ

SZPIEGOSTWA.
Sześciu oskarżonych skazano od

2-ch do 10-ciu lat więzienia.
Wczoraj na wokandzie II-go

wydziałukarnego sądu okręgowe-
go znalazły się dwie sprawy, wy-
toczone przez urząd prokurator-
ski o zbrodnię szpiegostwa.

Rozprawom przewodniczył wi-
ceprezes „p. Wacław Brzozowski
przy udziale pp. sędziów Cz. Sien-
kiewicza i Józ. Zaniewskiego.
W jednej z tych spraw na ła-

wie oskarżonych zasiadło pięć
osób, a mianowicie: Jadwiga Ko-
złowska, lat 32, Jan Mordas, iat
24, małżonkowie Jan, lat 31, i He-
lena, lat 36, Dydzińscy oraz 52-
letni Emiljan Gierasimionek.

Wszystkim im akt oskarżenia
zarzucał, iż od 1929 r. do połowy
maja ub, roku na terenie woje-
wództwa wileńskiego i Rosji so-
wieckiej ujawniali agentom wy-
wiadu sowieckiego wiadomości,
plany i fotografje, dotyczące woj-
skowej obrony państwa polskiego.

Sprawa rozpoznawana była
rzy drzwiach zamkniętych, wo-
ec czego szczegółów podać nie

możemy.
Oskarżeni, aczkolwiek w cza-

sie śledztwa _ pierwiastkowego
przyznali się do winy, to jednak
później cofnęli swe zeznania, dając
wykrętne wyjaśnienia.

Świadkowie, zbadani przez sąd,
oraz zebrane przez władze bezpie-
czeństwa w czasie likwidowania
tej niebezpiecznej bandy dowody
rzeczowe w postaci aparatu foto-
graficznego wraz z kompromitują-
cym filmem, atramentu sympa-
tycznego z płynem odczyniającym
do niego i t. p. akcesorjów, po-
trzebnych przy uprawianiu niec-
nego zawodu, dosadnie scharakte-
ryzowały role poszczególnych
podsądnych 'w  zdemaskowanej
aferze.

Całokształt sprawy zobrazował
biegły kpt. Urbanowicz.

„ Oskarżyciel publiczny podpro-
kurator p. Kawecki, uzasadniając,
akt oskarżenia, domagał się przy-
kładnego ukarania oskarżonych.

Obrona zaś, reprezentowana
przez adw. Szafkowskiego oraz
dziekana R. A. p. Petrusewicza,
starała się stępić ostrość oskarże-
nia.

Sąd, po odbytej naradzie, wy-
niósł wyrok, którego mocą wszyst-
kich oskarżonych uznał za win-
nych i skazał: za szpiegostwo (art.
1 $ 3 rozporz. P. Prez. z dn. 16. II.

28 r.) Kozłowską na 10 lat, a Mor-

dasa i Helenę Dydzińską po 8 lat
ciężkiego więzienia, zaś za kon-

takt z osobami. uprawiającemi
szpiegostwo (art. 7 tegoż rozpo-
rządzenia) Jana Dydzińskiego na

3 lata i Gierasimionka na 2 lata
więzienia, zamieniającego dom po-
prawy.

Nadto wszystkich skazanych
Sąd postanowił, po odbyciu kary,

oddać pod dozór policji.
Zasądzonych odprowadzono do

więzienia, gdzie przebywają od 7

miesięcy.
Druga zkolei sprawa dotyczyła

25-cio-letniej Heleny Pietraszko,
obywatelki litewskiej, która od
sierpnia 1930 r. do 9 maja ub. roku
w Komaszyszkach, położonych na
terenie Litwy, ujawniała ageatom
wywiadu litewskiego wiadomości
o stanie i rozlokowaniu oddziałów
Korpusu Ochrony Pogranicza.

Oskarżona twierdziła, że szpie-

gostwem się nie zajmowała, a na

teren litewski przechodziła jako

szmuklerka.
Przeprowadzony przewód są-

dowy ustalił, iż oskarżona utrzy-
mywała kontakt z wywiadowcą
litewskim, a wobec tego sąd z mo-

cy art. 7 rozporz. P. Prez. z 16. IL.

1928 r. skazał ją na zamknięcie
w domu poprawy przez 2 lata.

Kos.

Niemiec obojętny na wszystko, wygląda w swych

wyjaśnieniach, jak żołnierz, który zdaje raport ofi-

nie, że więcej go interesuje sama wycieczka

zysk który będzie jej rezultatem. Natomiast francus-

ki „guide” nie omieszkał parokrotnie podkreślić, że

tylko „pour-boir'y" stanowią jego zarobek i że wy-

biera gości, którzy lepiej płacą. „C'est la vie“, — Za-

kończył z afektacją. Belg zdradza pod tymwzględem

wpływ sąsiedniej Francji, lecz w słabszym stopniu,

więc z mniejszą interesownością. NatomiastNiemiec,

nieprzyzwyczajony do napiwków, nie ma preteneji do

     
  

 

    

w lokali własnym przy Ol.
ę udbędzie się DZIS w sobotę
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Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy
terenem sanzcyjnej propagandy żydofiishiej.

W ubiegłą niedzelę w lokalu
Katolickiego Domu Ludowego
przy ul. Metropolitalnej miał się
odbyć odczyt znanego ze szpalt
„Słowa” sanacyjnego działacza a-
kademickiego p. Gołubiewa p. t.
„Kwestja żydowska w Polsce”.

Wobec choroby p. Gołubiewa
zastąpił go prezes akademickiej or
ganizacji „Odrodzenie“, p. Stom-
ma.

Słuchaczów zebrało się nie wie
lu przeważnie ze sfer rzemieślni-
czo - robotniczych.

Ktoś z organizatorów zapowie-

dział, że dyskusja nie jest przewi-

dziana.
Wreszcie p. Stomma zabrał

głcs. f
Z ust prelegenta dowiedzieli-

šmy się niezmiernie ciekawych rze
czy. Okazuje się, že w Polsce ist-
nieją dwie orjentacje w sprawie
żydowskiej: do jednej należą ci,
którzy widzą niebezpieczeństwo
żydowskie, zaś do drugiej ci, co
tego niebezpieczeństwa nie do-
strzegają.

Ponieważ p. Stomma zalicza
się do tych ślepawych i niebezpie-
czeństwa żydowskiego nie dostrze
ga, więc też w swym „wykładzie”
starał się udowodnić słuchaczom,
że sprawa żydowska nie przedsta-
wie dla Polski żadnego niebezpie-
czeństwa.

Co ciekawsze, że do tak pou-
cz.jących wniosków p. Stomma
doszedł... na podstawie ostatniej
książki Romana Dmowskiego:
„Świat powojenny a Polska”, (O-
kazuje się, że nawet tak popular-
na książka może na umysł niedo-
statecznie przygotowany wywrzeć
wręcz odmienne wrażenie, niż to
zamierzał autor).

Otóż p. Stomma ułatwił sobie
zadanie przez genjalne uproszcze-
nie sprawy stwierdzając, że żydzi

mają ten plus przed Białorusinami,
Ukraińcami i Niemcami, że nie
mieszkają zwartą masą na jednem

terytorjum i nie mają własnego
państwa. Niemcy państwo za sobą
mają, Ukraina kiedyś być mu-
si (?!), a Palestynę na początku
swego referatu p. Stomma zbaga-
telizował.

Ten brak własnego państwa

może z żydów uczynić lojalnych o-

bywateli państwa polskiego.
Żydzi, zdaniem p. Stommy, mo-

gą zmienić swój A onet.
(a więc nieprzychylny) stosunek
do Polski, bo zawiedli się na do-

tychczasowych sprzymierzeńcach.
Sowiety prześladują jakoby dziś

wyznawców Mojżesza narówni z

członkami wyznań  chrześcijań-
skich; Niemcy biją dziś żydów, a

hitlerowcy jawnie grożą wyrznię-
ciem; wreszcie Anglja zdradziła
biednych żydków czyniąc ich ko-
sztem ustępstwa na rzecz Arabów.
T+ p. Stommma sprawę państwo-
wości palestyńskiej potraktował
całkiem odmiennie niż na wstępie,
robiąc z niej zagadnienie pierwszo
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Życie gospodarcze.
Zawieszenie przyjmowania
zwrotu butelek po Spirytusie.

Onegdaj zostało ogłoszone w
dzienniku ustaw rozporządzenie
Ministra Skaibu w sprawie zwret-
mych naczyń po wyrobach mono-
polu spirytusowego. Rozporządze-
nie to zawiesza na czas do dn.
31 grudnia 1932 r. obewiązek
przyjmewania przez detaliczne
miejsca sprzedaży zwrotnych na-
czyń po spirytusie i wódkach
monopolowych. Obowiązek przyj-
mowania tych naazyń zawarty był
w rozporządzeniu P. Prezydenta
Rzplitej z 1927 r. o monopelu
spirytasowym. Rezporządzenie o-
mawiane weszło w życie z dniem
1 styeznia r. b.

cerowi. chowania.

Zadowolony ze swej misji Wiedeńczyk, z Wiedeń.

prostotą i jednakową dla wszystkich  uprzej-

mością, wskazuje rzeczy ciekawe, przeskakując

lekko z tematu na temat. Odniosłam wraże-
niż

rzędnej dla żydów wartości.
Lecz najlepszy kawał zaapliko

wał słuchaczom p. Stomma na koń
cu, gdy „na podstawie książki
Dmowskiego” przyszedł do wnio-
sku, że żydzi w Polsce wymierają,
więc sprawa niebezpieczeństwa ży
dowskiego właściwie nie istnieje,
skoro żydzi są na wymarciu.
A więc czekajmy spokojnie na

ich wymarcie i jako dobrzy kato-
licy módlmy się za zbawienie ich
dusz.

Oto jest pokrótce streszczenie

wywodów p. Stommy i tak zostały

one zrozumiene przez większość

słuchaczów, którzy ze zdziwie-
niem spoglądali na studenta U. 5.

B., a więc na kolegę zabitego ś. p.

Wacławskiego.
Grobowe milczenie jakie zapa-

ncewało po referacie pomy

„Odrodzenia* przerwał jednakże

obecny na sali p. Witold Cieszew-
ski, prezes Zjednoczenia Kolejow-
ców Polskich, a więc najliczniej-
szej w Wilnie organizacji robotni-
czej.

P. Cieszewski wyraził na wstę*

pie słuszne zdziwienie, że podob-
ne w treści i formie (fatalne pod

względem jezykowym) przemó-
wienie usłyszał z ust studenta —
Pclaka.

Następnie punkt po punkcie
wykazał naiwność rozumowania
prelegenta, a niekiedy wręcz złą
wolę w podawaniu i tłomaczeniu
faktów.

Nie będziemy powtarzali prze-
mówienia prezesa Cieszewskiego,
wystarczy, jeżeli stwierdzimy, iż

na obecnych wywarło ono ogrom-
ne wrażenie i pozwoliło zapom-
nieć o przykrych i niepoważnych
popisach żydofilsko usposobione-
go młodzieńca.

Sprawę tę uważaliśmy jednak-

że za swój obowiązek poruszyć,

by zwrócić uwagę właściwych
czynników na tę okoliczność, iż
przez dopuszczanie do wygałsza-
nia referatów prelegentów, któ-

rych jedyną cech jest wielki tupet,

meżna nieraz raczej zaszkodzić

mało wyrobionym słuchaczom, niż
im dopomóc.

Pewni jesteśmy, że kierow-
nictwo Chrześcijańskiego Uniwer-
syłetu Robotniczego sprawę tę
niebawem uporządkuje.

Czy jesteś członkiem
LOPP?

Że świata.
Wilhelm Hohenzollern
a rząd holenderski.

Były cesarz niemiecki zwrócił
się do rządu holenderskiego z
prośbą o udzielenie mu pozwole-
nia na wyjazd do Niemiec celem
odwiedzenia swej siostry Zofji, b.
królowej greckiej, która ciężko

choruje na raka i leczy się w pew-

nej klinice we Frankfurcie nad

Menem. Rząd holenderski, który

posiada pewne zobowiązania w0-

bec mocarstw w sprawie kontroli
nad pobytem b. cesarza Niemiec,
prośbę tę w formie uprzejmej od-
rzucił, Wilhelm II nie ma zamiaru
nalegać w tej sprawie.

Odkrycie jeszcze jednej galery
Kaliguli.

  

W tych dniach odkryto w szla-
mię jeziora Nemo jeszcze jedną
małągalerę Kaliguli. Galera ta za*
chowała się stosunkowo dobrze.
Służyła ona widocznie jako łódź
łącznikowa do komunikacji mię-
zy dwoma wielkiemi galerami..
Na galerze tej znaleziono jeszcze*
resztki okuć bronzowych oraz
wiosła.

SUS LLTTUAITT TENSAAA PTAAO NISSANTT RAIT
czucie spokoju i ulgi, — nad wyraz uprzejmi i bezin-
teresowanie usłużni wiedeńczycy nie zdradzają wyra-

Przetadowani wrażeniami, opuszczamy

Krajobraz coraz bardziej swojski, pozbawiony
cech egzotyczności. Po krótkich formalnościach na
pograniczu Czeskiem, rozpoczyna się wyraźne zamie-
szanie w przedziałach, — otwieranie i zamykanie wa-
liz, niepokój, zdenerwowanie. Jakaś wiedenka, jadą-
ca do Małopolski, nie może ukryć dzikiej obawy
przed rewizją polską.

Towarzysząca jej rumunka rozpoczyna ostre na-
iarcie na surowość i bezwzględność władz polskich.-
Nie zdradzamy narazie swej narodowości, lecz po
chwili zdradzają ją okoliczności. Rumunka zmienia
taktykę, i, chcąc złagodzić wreżenie częstuje nas z
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deńskiego walczyka. Pomijając to wszystko, ogólny,
charakter miasta nasuwa ogromnie często na myśl
Warszawę, natomiast Berlin surowością swą nieje-
dnokrotnie przypomina Petersburg.

‘ * Jak różne w charakterze są te wielkie, widziane
dotąd ośrodki życia ludzkiego!

Berlin obserwuje się pod specyficznem nastawie-
niem, odczuwając jakimś ukrytym zmysłem odwie-

"czne „Drang nach Osten*. Dobrobyt i zamożność
wyglądają z każdego kąta, — nie spotyka się po-

prostu ludzi wyglądających nędznie, lub źle ubranych.
omimo wyrzekania, ani śladu kryzysu, natomiast w

Wiedniu bez wyrzekania wyczuwalny kryzys.
Wesoła beztroska Paryża okrywa genjusza, świa
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zesi, pełni entuzjazmu, zdradzający znajomość

historji, wnikający w szczegóły.
Fiegmatyczni Niemcy, posłuszni

przewodnika, obojętni i głusi na piękno.
Ciekawa jest też obserwacja przewodników:
Belg, tryskający zdrówiem 1 energją, daje szeroki

upust niewyczerpanemu humorowi, przeplatając wy-
jaśnienia szeregiem „kawałów” i nie zapominając
przytem o efekcie.

Francuz, pełen patrjotycznej alektacii, deklamuje,
przejmując się tem, co wygłasza. Mówiąc o Napo-
leonie, nazywa go „Małym Kapralem', „Wielkim
Imperatorem“, „Genjuszem Narodu Francuskiego",
składając Mu hołdi upajając się własnemi słowami.

wskazaniom

gościa, który go nie obdarzy datkiem.

„Pour-boir'y" we Francji rażą bardzo niemile.

Nie jest to rzeczą dowolną. lecz poprostu konieczno-

ścią. Interesowność przechodzi w nawyk. W szat-

niach, po za przymusową opłatą, służba wyciąga rę-

kę, za słowami „pour service”; w teatrze, za wska-

zanie miejsc, powtórzenie tego samego, z akcentem

nie prośby, lecz wymagania.
Co do włochów, możliwe wyzyskanie gości jest

cechą tego sympatycznego i niezmiernie uprzejmego

narodu. Funkcjonarjusz hotelowy w Medjolanie, przy

reklamacji, wobec nieuzasadnienie wysokiego rachun

ku, udawał naiwnie, że rozumie tylko po włosku.

Atmosfera Wiednia daje pod temi względami u-

 

przesadną uprzejmością papierosami z Wystawy Ko- #
lonjalnej. ; 2

W tym nastroju doježdžamy do Zebrzydowic,— || |
krótka powierzchowna rewizja. Publicznošė oddycha |
z ulgą, — o północy jesteśmy w Katowicach. S

U kresu podrėžy, ogromna tęsknota za minio-
nemi wrażeniami, lecz jednocześnie bliskość domo-
wego ogniska budzi ciche zadowolenie. Rozchaoty-
zowane myśli wymagają uporządkowania, a istota
fizyczna woła o wypoczynek. Zimą, przy płonącym
kominku, perspektywa słodkich rozpominań i no-
wych, podniecających planów i zamierzeń.

Przecież szeroki i bezbrzeżny jest światlll.,.
(Koniec.)   



   

_ radoszkowickiej

Z KRAJU.
Krwawe zajścia w lesie.

Onegdaj wieczorem mieszkań”
cy wsi Łapnice gm. wiśniewskiej
udali się do lasu należącego do
p. Wł. Zaleszczyńskiego na nie-
legalny wyręb drzewa. Po dwu-
godzinnej rabunkowej gospodar-
ce w lesie włościanie naładoweli
sanie drzewem i już zamierzali
opuścić las, gdy nagle zjawiło
się 3 leśników, którzy zażądali

od włościan zwrócenia drzewa.

Włościanie już wyrazili gotowość

zwrócenia drzewa gdy nagle Fle-
ksander Łubnis począł nawoły-

wać włościan do rozbrojenia leśni-
ków i do stawienia oporu. Pod-
burzeni włościanie rzucili się na
Jeśników. Wywiązała się krótka,
lecz rozpaczliwa walka. Włościa-
nie mieli przewagę liczebną, po-
bili więc do utraty przytomności
leśników i usiłowali zabrać im
broń Podczas walki padły strza-
ły. Od kul ciężko zranieni zostali:
A. Łubnis, główny sprawca pod-
burzenia, W. Lisionek i Fr. Pu-
chacz, których wraz z leśnikami
odwieziono do szpitala. a.

Obława na kłusowników. 10 osób aresztowano.

W lasach druskienickich aresz-
towano w ostatnich dniach około
10 kłusowników, którzy urządzali
nielegalne polowania na zwierzy-
nę. Podczas obławy dwóch kłu

Ucieczka

Nocy ubiegłej po upizedniem
wyłamaniu kret z okna zb'eg! z
aresztu gminnego w Brasławiu.
niejakijAnanicz Hieronim, mieszka-
niec wsi Kozaki gm. Szarkow-

sowników zraniono, gdyż stawiali
czynny opór i nie pozwalali się
ująć Są to Edward Farański i
Jan Ruzdo, znani kłusownicy. a.

z aresztu.

szczyzna. Ananicz jest oskarżony
o cały szereg kradzieży i włamań
dokonanych na terenie pow.
brasławskiego. Za zbiegłym prze-
stępcą zarządzono poszukiwania. a.

Zderzenie się samochodu ciężarowego z furmanką.

W dniu wczorajszym na od-
cinku drogi Połuknia — Ropieje
gm rudziskiej semochód cięża-
rowy, jadący z Wilna do Ejszy-
szek zderzył się z furmanką wio-
ściańską, w której znajdował się
Paszkiewicz K. z żoną (wieś Raj-
stele gm. rudomińskiej). Skutkiem

zderzenia wóz został strzaskany,
koń ciężko zraniony. zaś zna,du-
jący się w wozie Paszkiewiczo-
wie wyrzuceni zostali do rowu,
dzięki czemu uniknęli kalectwa.
Kierowca samochodu zbiegł. Ko-
nia na prośbę właściciela zastrze-
lono, gdyż miał połamane nogi. a.

Pożar w folwarku Hurnowicze.

Wfolwarku Hurnowicze gm.
wybuchł pożar.

Pastwą płomieni padł dom miesz-
kalny wraz z całem urządzeniem
i inwentarzem należący do R.

Romanowskiego, składzik z 40
kurami, wozy, wędliny, mąka i
zboże. Straty znaczne, lecz nie
ustalone. Przyczyna pożaru nie-
ustalona. - a.

Okręgowa Kasa Cherych w Lidzie.

Z dniem 1 stycznia 1932 ro-
ku została zorganizowana Okrę-
gowa Kasa. Chorych w Lidzie,

lkcja bojkotowa młodzieży
w (Grodnie.

Przed paru dniami kilkadzie-
siąt poważniejszych firm chrze-
ścijańskich w Grodnie otrzymało
obszerną odezwę, wzywającą ca-
łe społeczeństwo chrześcijańskie
do popierania akcji bojkotowej
przez stosowanie w handlu sze-
regu doniosłych zasad, ak: uprzej-
my stosunek do kupujących, usta-

NAT ZZA ODAOBO OBIEACBTORO T STS
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Od poniedziałku 4 stycznia
1932 r. godz. 4, 6, 8i 19

Ceny miejsc: balkon 30 gr
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Dziś! Fllm cud. Film objawienie. Naj
większy film wszystkich ezasów p.t.

która obejmuje swą działalnością
następujące powiaty: lidzki, szczu-
czyński, wołożyński i nowogródzki.

lenie możliwie najniższych cen,
posiadanie wszystkich artykułów
swej branży, nabywanie w hur-
towniach chrześcijańskich i t. d.

Utrzymana w powyższym to-
nie odezwa ta podpisana jest
przez polską młodzież  akade-
micką ziemi Grodzieńskiej.

Pełna zapału praca akademi-
ków winna spotkać jaknajlepsze
zrozumienie całego polskiego
społeczeństwa grodzieńskiego.

CAMERY

Natchnienie
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DZIENNi1K WiLENSKI

Z POGRANICZA,
3 konferencje graniczne polsko-

litewskie I sowieckie.
W ostatnich dniach na pogra-

niczu polske-litewskiem i polsko-
sowieckiem odbyły się trzy kon-
ferencje graniczne poświęcone
sprawom lokalnym.
W konferencjach tych wzięli

udział przedstawiciele władz po-
wiatowych litewskich, sowieckich
i członkowie komisji wojskowo-
administracyjnej ze strony pel-
skiej. Konferencja polsko-litewska
odbyła się w rejonie Marcinkań-
ców. Tematem narad przedsta-
wicieli władz polskich i litew-
skich była sprawa samowolnego
przesunięcia wiech granicznych
przez policjantów litewskich, po-
strzelenie obywatela polskiego
przez pijanego strażnika litew-
skiego oraz zatrzymanie 2 oby-
wateli Polaków, którzy na pud-
stawie przepustek granicznych
udawali się przed trzema tygo:
dniami na teren litewski
W wyniku trzechgodzinnych

narad Litwini zokewiązali się
ustawić na poprzedniem miejscu
wiechy graniczne i zwolnić za-
trzymanych rolników. W kwestji
zaś postrzelenia rolnika polskiego
władze litewskie przeprowadzą
dochodzenie w celu ustalenia
czy istotnie strażnik litewski bez-
prawnie użył broni.

Pozatem odbyły się dwie ken-
ferencje gran'czne polsko-sowiec-
kie. Pierwsza narada miała miej-
sce na odcinku granicznym Dzi-
sna, gdzie rozpatrzeno kilka
spraw spornych, dotyczących za-
trzymania 6 koni należących do
rolników polskich, wydania za-
błąkanych trzech straźników so-
wieckich i 2 żołnierzy K. O. P.
Druga konferencja również z
przedstawicielami władz sowiec-
kich i delegata z Mińska odbyła
się na odcinku Demaniewicze.
Tematem rozmów była sprawa
przesunięcia 2 słupów granicz-
nych, które znajdują się tuż koło
wsi Michłunówka i granicznego
zaścianka Piotrowo. Delegaci so:
wieccy proponowali komisji pol-
skiej, by słupy nieco odsunąć od -
sowieckiej wsi Michłunówki, wza-.
miana ofiarowali _ przesunięcie
swoich słupów na sąsiednim od-
cinku Suchodowszczyzna. Wspra-
wie tej władze lekalne uznały się
za niekompetentae i słupy gra-
niczne pezostały na poprzedniem
m'ejscu. Pozatem delegaci omó-

- wili sprawę wydawania bez zwo-
ływania konferencyj zbłąkanych
koni i wogóle żywego inwentarza
należącego do włościan, zamiesz-
kałych po obu stronach granicy.

dźwiękowe.
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SPORT.
Zakepane stolicą sportów zimowych.

Przyszedł wiatr halny i znów zaczął
w Zakopanem padać deszcz. Znów stało
się brudno, mokro i smutno, bo przecież
całą ozdobą Zakopanego jest śnieg, słoń-
ce i góry. Deszczowe mgły zasłoniły
wspaniały widok na Tatry, które w po-

* godny, słoneczny dzień tajemniczo patrzą
na rozsypane u swego podnóża małe
domki biednych górali, którzy niepogody
i deszczu lękają się, jak nieszczęścia.

Rzeczywiście, niepogoda dla górali
jest nieszczęściem, bo wszyscy. przybyli
na odpoczynek w góry goście, siedzą
przy kartach w pensjonatach, a w wol-
nych od kart chwilach albo jedząalbo
uprawiają flirt, który w Zakopanem, jak
i we wszystkich uzdrowiskach kwitnie
na potęgę.

Największym zarobkiem górala w
okresie zimy jest rozwożenie gości. Fia-
kry: mkną do doliny Kościeliskiej, do
Kuźnic, Morskiego Oka, pod Krokiew, na
Halę Gąsienicową i t. d., ale ma to miej-
sce tylko wtedy, gdy jest słońce, gdy
śnieś swym blaskiem wabi w góry. Za-
przęgów góralskich w Zakopanem jest
około tysiąca. Każdy woźnica jest dumny
ze swego zawodu i wszelkiemi sposobami
stara się na siebie zwrócić uwaśę przy-
byszów. Ubiera on konie, przyczepia
dzwonki, a czasami nawet u przodu sań
sadza starego gazdę, który śpiewa i gra
na własnoręcznie wystruganych skrzyp-
cach. Ulicą Chałubińskiego i przez Kru-
pówki pędzą kapele góralskie, ale żeby
móc podziwiać wesołość góralską, trze-
ba doczekać się słońca i pogody.

Ostatnie dni w Zakopanem minęły
właśnie nadzwyczaj żywo i wesoło, ale
cóż kiedy znów zaczął topnieć świeżo
spadły śnieg i znów wkradać się zaczęła
powszechna melancholja,
W ostatnim dniu przed odwilżą na

wspaniale zorganizowanej ślizgawce od-
były się międzynarodowe popisy łyżwiar-
skie z udziałem najlepszych zawodników
Polski i szeregu przybyłych sportowców
z Wiednia i Berlina,

Goście byli szumnie reklamowani
jako mistrzowie Europy i t d. i t @,
Reklama jednak z chwilą wejścia na lód
gosci pękła i rozczarowała każdego, kto
się choć trochę zna na sporcie i na este-
tyce. Nie mogę w żaden sposób zrozu-
mieć, jak można entuzjazmować się nie-
chlujstwem żydówki z Berlina. .która
mimo, że ma niezłe pojęcie o wvkręcaniu
esów floresów na lodzie, to jednak nie
ma wcale smaku artystycznego. Smutny
to fakt, ale prawdziwy, że porywa nas
zawsze przyjazd nędznych czesto spor-
towców z zagranicy. Nigdy jednak nie py-
tamy, kto do nas przyjeżdża i jaki te-
prezentuje poziom sportowy.

Doskonale utarła Niemcom nosa na-
sza najlepsza para łyżwiarska, która nie-
dawno także w Wilnie zdobyła zaszczyt-
ny tytuł mistrza Polski. Bilorówna z Ko-

walskim potrafili na ślizgawce w Zako-
panem zelektryzować wszystkich wi-

AE

dzów, którzy gorąco oklaskiwali każdą
figurę mistrzów.

Jednocześnie z zawodami łyżwiar-
skiemi, na Krokwi odbył się drużynowy
konkurs skoków, który udał się nieco
lepiej od poprzedniego. Mimo, że skocz-
nia była mokra, to jednak widać było
u całego szeregu zawodników poprawę
ksz W dalszym ciągu królowali bra-
cia Marusarze, a zwłaszcza na uwagę
zasługuje Jędrek, który wspaniałą ma
pozycję w powietrzu i nadzwyczaj od-
ważne odbicie, Wszyscy  Marusarze
słabszy mają zeskok i czasami dużo tracą
punktów w ostatniej fazie skoku Lot
„w powietrzu Marusarza jest tak piękny,
że aż w piersi oddech zapiera.
Wspaniale prowadzi narty w powietrzu
również Bronek Czech, ale ostatnio jakoś
mu nie idzie. Teraz również miał pecha.
Na rozbiegu zgubił ślad, źle się odbił
i nie osiągnął tej długości, jaką ustano-
wili jego młodzi rywale.

Stasiek Marusarz wziął rozbieg aż
z samej góry i „rypnął” zupełnie pewnie
59 metrów, a Bronek miał tylko 50 mir.

"Prócz głośnych nazwisk Marusarzy
i Czecha, ostatnio wysunął się na czoło
młody narciarz Zakopanego Łuszczak,
który mało ustępuje stylem, a długością
skoków konkuruje już zupełnie śmiało.
Miai on już 51 mtr.

Każde niemal skoki gromadzą u stóp
Giewontu setki zwolenników narciarskie-
go sportu. Na Krokwię przychodzą rów-
nież z pobliskich wsi odświętnie poubie-
rani górale, którzy gorąco oklaskują
swoich Staszków, Jędrków i Zdziśków.

Górale są dumni z tego, że na nich
patrzy tysiące oczu przybyłych z War-
szawy, Krakowa, Lwowa i Wilna. Uwa-
żają oni, że sport narciarski wyłącznie
do nich należy i że narciarz-góral musi
zawsze być pierwszy. Nic też dziwnego,
że zawody narciarskie w Zakopanem sta-
ją się prawdziwem świętem... Na trasę
biegów wychodzą z chat niemal wszyscy
górale, by zachęcać tych, którzy od tylu
przecież już lat stale reprezentują nar-
ciarstwo Polski. е

Poorana licznemi zmarszczkami twarz
starej matki sympatycznie się uśmiecha
do swego syna. Młodszy brat pędzi
o jednym kiju za swoim starszym brą*
tem, drąc się w niebogłosy niezrozumia-
łym dla mnie krzykiem. Na mecie zaś
z biciem serca czeka na swoich wybrań-
ców cały szereg czerwonych, uśmiechnię-
tych nadzieją dziewcząt,

Duch sportowy wszystkich zawodów
narciarskich w Zakopanem jest tak silny,
żę czuje go każdy nawęt mało mający
wspólnego ze sportem,

Kapryśna jednak często pogoda l-ła-
dzie kres uciechom .sportowym. a nie-
ubłagany wiatr halny z deszczem przy-
śpiesza odjazd ze stolicy sportów zimo-
wych.

Jarosiaw Nieciecki,

Echa zawodów narciarskich na Lipkach.

W okresie świąt Boż. Nar. w Zako-
anem odbyły się zawody narciarskie w

biegu ształetowym — 5 razy 10 klm. Do
biegu zgłosiło się 20 sztafet, a między
innemi i kombinowana sztafeta narciarzy
Krakowa i Wilna.

Start wilnian był uważany jako tre-
ning i nie przywiązywano do niego na-

razie żądnego znaczenia, zwłaszcza, że

Przyjmuie ©: godz. 9 de Giri
7 w. Kaszta :owa 7 m. 5. Ke zna ją lub słyszał ©

WEZP45 miejscu jej pebytu pro-

 

Akaszerka twialawska
przeprewadziła się. |

Zamkowa a, u B.—Tam- * Sprzedaż
że gabinet kosmetyczny

narciarze nasi startowali przyjechawszy
z Wilna do Zakopanego bez żadnego
prawie treningu. Po powrocie jednak do
Wilna rozeszła się nieprawdopodobna
wieść o sukcesach Łabucia w Zakopanem.

Jako kierownik Sekcji Narciarskiej
„Ogniska“ i jako naoczny świadek prze-
biegu zawodów na Lipkach, czuję się
w obowiązku wyjaśnić szereg nieści-
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Grudelajtis Karmazy- ta<)

szę zawiademić a!, Mi-
ckiewicz 22 m 11. 17
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RR i położyć kres wszystkim plo!
kom,

Zawody w Zakopanem — chara!
ter zespołowy, a nie indywidualny i w
niki wszystkich zawodników poszczegó
nie startujących w sztafetach nie był
ściśle mierzone, a zwłaszcza zawodnikó
słabych i mało znanych.

, Nie chcę zmniejszać wartości sporto
wej Łabucia, ale stwierdzić jednak: mu:
szę, że czas jego uzyskany w Zakopane:
był słaby i on sam wieżdoskonale, że ni
był w formie i że trasa jemu nie odpo:
wiadała.

Rezpowszechnianie wiadomości, i
Łabuć uzyskał sensacyjny wynik w Zako
panem, jest nieprawdą. Na dowód tey
przytoczę fakt, że wśród 25 pierwszyc|
zawodników Łabucia nie było.

‚ - Usprawiedliwieniem słabych czasów.
jak Labucia, tak też i Hermanowicz.
jest brak treningu i trudności trasy, jaka
została przełożona specjalnie przez tre-
nera Klykkena, który w lesie musiał na-
wet siekierą przerąbywać gałęzie, by.
móc puścić przez zarośla zawodników.

Nie będę dyskutował, kto w obecnej
chwili jest lepszym Łabuć czy Hermano-
wicz, bo przecież jeden nieudany start
nic nam nie może powiedzieć.

Przyznać jednak muszę, że obaj ci
narciarze w swojej klasie w zawodach
o mistrzostwo Polski mogą zająć jedno.
z pierwszych miejsce.

Dziś zaś nie należy niezdrowej stwa-
atmosfery wśród swoich rywali,

a trzeba poważniej zabrać się do pracy
i z etyką prawdziwego sportowca wal-
czyć o lepsze imię na trasie.

Przyszłość dopiero wykaże, kto jest
rzeczywiście lepszym, Łabuć —- czy Her-
manowicz?
„ Wartošė sportowca określa. wynik
i ogół społeczeństwa, ale nigdy jego
własne słowa.
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POWIEŚĆ.
Przeidad mutoryzowany z angielskiego.

—Jestem pewny, że on nic o tem nie wiedział—
wtrącił doktór. I ani mu przez myśl nie przeszło, że
może być poszukiwany. Panowie zapominają, że Par-
slave nie umie czytać i że nie mógł się o tem dowie-
dzieć z gazet. Ale Parslave, odpowiedźcie panu sier-
żantowi coście robili w ostatni wieczór przed wy-
jazdem z Marrasdale?

Parslave zmarszczył czoło w wysiłku przy-
pomnienia i rozjaśnił się. z
— To był akurat jarmark w Cloughtwaite —

rzekł. — Pamiętam, zapędziłem owce pana Robin-
sona i wróciłem pod wieczór. Poszedłem do domu
tak jak pan doktór kazał, przebrałem się w naj-
lepsze ubranie, bo miałem jechać tego wieczora do
Londynu. Zjadłem kolację i poszedłem Pod Słonkę
na piwo. Pełno było ludzi, zaganiaczy, pastuchów
i innych. Obcy pan z dalekich stron, co stał w gospo-
dzie, fundował wszystkim napitki i tytoń. Wszyscy
chwalili, że hojny pan. I grzeczny. Gadał z nami jak
z równymi, a potem zabrał się i poszedł. Ja wyszed-
łem w dobrą chwilę po nim, Umówiłem się z panem

) wieczorem na wrzoso-
wiskach i spotkaliśmy się. Iwszystko. Potem poje-
chałem na stację.
— Czy mówiliście komu, że jedziecie do Londy-

Mydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

nu? — zapytał Maythorne.
—Nie, proszę pana — odpowiedział Parslave-—

Poco miałem mówić? Jestem samotny człowiek, nie
mam żadnej rodziny. Co kogo może obchodzić, co się
ze mną dzieje? Zapłaciłem należność za mieszkanie
i wyniosłem się, Taki już jestem. Nie otworzyłem
pyska do nikogo. Co ludziom do moich interesów?
— Gdzieście się spotkali z panem doktorem? —

zapytał Manners.
— Tam, gdzie było umówione — odparł szybko

Parslave. — Wedle Skał Reivera. Pan doktór czekał,
żeby mi wydać polecenia i dać pieniądze na drogę.
Przyszedł wpierw jak ja.

Eccleshare oderwał się od kominka i podszedł
do nas.
— Właśnie — rzekł, — Tak było. Opowiem pa-

nom dokładnie, jak było. Może powinienem był wy-
stąpić wcześniej z tem, co wiem, ale miałem powody,
żeby milczeć.

ROZDZIAŁ XXIIL
Kobieta. »

Przypuszczam, że wszyscy pomyśleliśmy to sa-
mo, mianowicie, że nareszcie dowiemy się czegoś
naprawdę rewelacyjnego o zabójstwie Mazaroffa.
Mnie ogarnęła bardzo wyraźna obawa, której źródło
mogło tkwić w wypadkach ubiegłego wieczora.
Eccleshare wiedział coś. I Parslave także. Ale co
oni wiedzieli?
— Powiedziałem, że miałem powody, żeby mil-

czeć — ciągnął Eccleshare, siadając przy stole —
Bardzo poważne powody. Może źle postąpiłem, może
w takich wypadkach nie powinno się milczeć. Ale,
panowie, jako mężczyźni, zrozumieją, że byłem w
niezmiernie trudnem położeniu. Teraz jestem zmu-
szony wyznać wszystko, to jest, co się zdarzyło mnie

i Parslave'owi w wieczór śmierci Mazaroffa. Zacznę
gd początku, Przed wyjazdem do Marrasdale na po-

lowanie do Corthope — i on i Armintrade są moimi

kolegami klubowymi — zdecydowałem się sprzedać

moją praktykę lekarską—i faktycznie sprzedałem—

i wyjechać do Ameryki Południowej. Zbrzydło mi

cywilizowane życie i zapragnąłem przygód, niebez-

pieczeństw, polowań na dzikie zwierzęta i podtóży.

Chciałem zabrać ze sobą człowieka, przywykłego

do życia na łonie natury, gajowego, czy czegoś w tym

rodzaju. W Marrasdale natknąłem się na Parslave'a,

panowie wiedzą, jaki on jest silny, opalony, i wogóle

w sam raz dla mnie. Jak sam przed chwilą powie-

dział, nie ma wcale rodziny i nic go nie wiąże z

Anglją. Przytem zna się na leśnictwie i łowiectwie.

Jednem słowem wymarzony człowiek. Zapytałem
go, czyby nie zechciał się do mnie zgodzić i doszliś-

my do porozumienia, W'ysłałem go do Londynu, żeby
mi pozałatwiał różne rzeczy. Przedtem umówiliśmy
się, że po jego powrocie z jarmarku w Cloughthwaite

spotkamy się koło Skał Reivera i ja mu dam pienią-
dze na drogę. Miał jechać do Londynu przez New-
castle. ;

—Dlaczego przez Newcastle? — zapytał Mayt-
horne, — To drobny szczegół, ale dlaczego nie przez
Carlisle? Przecież musiał nałożyć drogi.

—Powiem panu dlaczego — odparł doktór, —
Parslave miał udział w małem gospodarstwie chłop-
skiem w Newcastle i chciał się zobaczyć z adwoka-
tem w sprawie sprzedaży swej własności, Opuszczał
Anglję i chciał uregulować wszystkie swoje sprawy.
Umówiliśmy się przeto, że po zobaczeniu się ze mną,
pójdzie pieszo przez wrzosowiska na małą stacyjkę,
leżącą na wschód od Marrasdale, pojedzie stamtąd
ostatnim pociągiem do Newcastle, zanocuje tam,

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Mostowa 1.
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pójdzie rano do adwokata i pojedzie do Londynu Tak
też zrobił, co może sam zeznać,
— Dobrze, ale wracając do; spotkania' na wrzo-

sowiskach — zaczął Maytherne.
— Zaraz o tem powiem — rzekł Eccleshares —

Poleciłem Parslave'owi, żeby czekał na mnie na
ścieżce na połowie drogi między High Cap Lodge i
oberżą Pod Słonką o godzinie. ósmej wieczorem.
Zjadłszy obiad u Courthope'a, udałem się na miejsce
spotkania. Spotkaliśmy się trochę bliżej Słonki, koło
Skał Reivera, Przypuszczam, że musiałobyćwtedy |
odrobinę po ósmej. Staliśmy kilka minut, rozma-
wiając gdy...
— Przepraszam — przerwał Maythorne. — Mu-

szę panu coś pokazać, — Wyjął z kieszeni notes i
otworzył w miejscu, gdzie widniał na białej kartce
prowizoryczny szkic, narysowany ołówkiem. — Oto
plan ścieżek, prowadzących przez wrzosowiska mar-
rasdalskie. Zrobiłem go pierwszego dnia po przy-
jeździe pod Słonkę. Niech pan patrzy. Od High Cap
Lodge do Słonki prowadzą dwie ścieżki, Jedna przez
Skały Reivera, u samego podnóża skał — nazwiemy
ją wyższą. Druga przez zarośla o dwadzieścia stóp
niżej — nązwijmy ją niższą. Którą pan. poszedł, pan
i Parslave?

Eccleshare wykręcił szkic w swoją stronę,
przyjrzał mu się uważnie i wskazał palcem.
— Myśmy szli tą, niższą, — rzekł — Ale pan

niedobrze wykreślił te ścieżki, One schodząsięnieco
koło chaty Cowie'go, bo dzieli je tylko jeden krok.
Ta niższa idzie dalej przez zarośla i wzgórza koło
High Cap Lodge. Wyższa omija je bokiem i łączy się
z drogą, prowadzącą do Cloughthwaite.

(c. d. n.)

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW. NIECIECKI,

  


