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MOSKWA (Pat) W dniu 4
kwietnia rano rozpoczęła się w
kolegjum wojskowem trybunału
najwyższego rozprawa sądowa
przeciwko Sternowi i Wasiljewo-
wi, oskarżonym o popełnienie ak-
tu terorystycznego wobec amba-
sadora niemieckiego von Dirck-
sena, przyczem, jak wiadomo,
raniony został radca ambasady
niemieckiej von Twardowsky. Ko-
legjium sędziowskiemu  przewo-

MOSKWA. (Pat) Akt oskar-
żenia przeciwko Sternowi i Wa-
siljewowi zawiera między innemi:

Stern, który dokonał zamachu
przeciwko radcy Twardowskiemu,
oświadczył w śledztwie, że za-
mach miał charakter polityczny i
był skierowany nie przeciwko
radcy ambasady, lecz przeciw-
ko ambasadorowi Niemiec von
Dircksenowi. Ten akt terory-
styczny miał na celu wprowa-
dzenie komplikacyj w stosunki
m między ZSSR a świa-
tem zachodnim, zwłaszcza prze-
szkodzenie rozwojowi przyjaznych
stosunków między ZSŚR a Niem-
cami. Stern dokonał zamachu,
ulegając namowom  Wasiljewa,
który działał zgodnie ze swymi
towarzyszami. W, tem miejscu w
akcie oskarżenia następują kropki.
W czasie jednego z ostatnich

spotkań Wasiljew powiadomił
Sterna konkretnie o tem, że po-
zostaje w związku z... (kropki w
akcie oskarżenia), gdzie ma zwo-
lenników, którzy powierzyli za-
danie przygotowania aktu tero-
tystycznego przeciwko ambasa-
dorowi Niemiec w celu sprowo-
kowania zerwania stosunków dy-
plomatycznych między ZSSR a

—
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Proces przeciwko sprawcom zamachu
na dyplomatę niemieckiego w Moskwie.

dniczy Ullrich, oskarża komisarz
ludowy sprawiedliwości Krylenko.
Wezwanych zostało 8 świadków.
Na rozprawie obecni byli człon-
kawie ambasady niemieckiej z am
basadorem Dircksenem na czele
oraz przedstawiciele innych po-
selstw, m. in. i polskiego. Obecni
też są korespondenci prasy za-
granicznej w Moskwie oraz przed-
stawiciele prasy sowieckiej.

Co mówi akt oskarżenia.
Niemcami.

Dalej akt oskarżenia zawiera:
Wasiljew aresztowany zaprzeczał
z uporem, jakoby brał udział w
zamachu, jednak pod naciskiem
nieodpartych dowodów potwier-
dził zeznania Sterna, dotyczące
okoliczności, w jakich odpywały
się liczne jego zebrania ze Ster-
nem.

Po skonfrontowaniu go ze
Sternem Wasiljew złożył dekia-
rację na piśmie, stwierdzającą:
„Uznaję się winnym zorganlzowa-
nia aktu terorystycznego przeciw-
ko ambasadorowi Niemiec, w
myśl instrukcyj osób trzecichi
potwierdzam w całości zeznania
Sterna*. Wasiljew odmówił je-
dnak złożenia zeznań co do ca-
łokształtu afery, a w szczególno=
ści co do osób, na których zle-
cenie działał.

Na zapytanie, postawione
przez przewodniczącego Trybuna-
łu, Stern przyznał się do winy,
zaznaczył jednak, że działał z
własnej inicjatywy, zaprzeczając
udziału Wasiljewa. Wasiljew na
analogiczne zapytanie, czy przy-
znaje się do winy, odpowiedział
twierdząco.

 

Czy blok sowiecko-amerykański przeciwk
Japonii?

   

   

    
  

Widmo zatargu w przemyśle górnośląskim.
(Telefonem od własn. korespondenta.)

WARSZAWA. Wieściciele hut żelaznych na Górnym Sląsku
ponownie wysunęli postulat obniżenia dotychczasowych płac o 25Y,.
Przeciwko temu żądaniu bardzo ostro opowiedziały się wszystkie
związki zawodowe.

Przesilenie rządowe w Jugosławii.
Min. Marinkovic tworzy nowy rząd.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Z Belgradu nadeszła wieczorem wiadomość, że
rząd generała Żiwkowicza podał się do dymisji. Misję tworzenia ga-
binetu otrzymał dotychczasowy minister spraw zagranicznych, Marin-

Gigantyczne piany walki powietrznej pomiędzy Japonią
a Stanami Zjednoczonemi.

(Korespondencja własna).

MOSKWA. 4. Ш. Ulrzędowa agencja Tass cytuje w obszernych
wyjątkach artykuł amerykańskiego pisma w Szanghaju, omawiający
list Simsona do senatora Borah w sprawie sytuacji na Dalekim
Wschodzie. Rzeczoznawca amerykański stosunków na Dalekim
Wschodzie pisze: „O ile list Stimsona ma jakiekolwiek znaczenie,
a przypuszczeny, że ma bezwarunkowo, oznacza on, że Ameryka
niezwłocznie "rzystąpi do przygotowań wojennych. Nie ozna-
Cza to wcale, że wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Ja-
onją wybuchnie w następnym tygodniu lub w przyszłym roku". Na-
tępnie autor stawia pytanie czy konflikt ten wybuchnie tylko po-
między dwoma mocarstwami, czy też wyciągnięte zostaną inne
państwa?

„Sytuacja obecna wskazuje, że konflikt będzie wielostronny.
Możliwe są najnieprawdopodobniejsze bloki (np. Stanów Zjed-
noczonych I Z.5.S.R.). t

Przechodząc następnie do charakteru wojny japońsko-amery-
kańskiej, autor pisze:

„Przed dwudziestu laty ogólna opinja o wojnie pomiędzy Ja-
ponją i Ameryką była tego rodzaju, że wskutek odległości wzajem-
hej nie może nastąpić rozstrzygające starcie. Obecnie sytuacja się
zmieniła. Starcie pomiędzy Japonją I Ameryką nastąpi w po-
wietrzu. Zakłady Forda „General Motors“, „Overland*, „Christer“
l inne mają produkować po 1000 samolotów dziennie. Zakłady „Ge-
heral Electric" i Wertinhausa zamiast zaopatrywania w materjał ja-
pończyków na setki miljonów dolarów na kredyt, odda się do dy-
spozycji rządowi amerykańskiemu. W takich warunkach bynajmniej
hie jest wykluczona możliwość przerzucenia armji amerykańskiej
przez Ocean Spokojny na specjalnych samolotach. Nie jest ko-
Nieczne, aby przerzucenie armji odbyło się bezpośrednio do punktu
wyznaczonego. Można ją transportować przez Honolulu, Huam,
i dalej na Filipiny. Kilkaset samolotów posiadanych przez Japonję
będzie drobiazgiem wobec tego, co może wystawić Ameryka. Lud-
hość Filipin niema żadnych złudzeń co do tego, że jej wyspy będą
areną walk. Na północ od Filipin leży Formoza japońska, która
będzie następnym objektem amerykańskiego ataku*.

Prasa sowiecka, podając powyższą wiadomość, przez wyczer-
nienie niektórych zaań podkreśla ich znaczenie. Zwraca więc prze-
dewszystkiem uwagę podkreślenie ustępu mówiącego o możliwości
bloku sowieckoamerykańskiego skierowanego przeciwko Japonii.

 

z niezwykłą zażaitością i dotych-
czas nie została rozstrzygnięta na
niczyją korzyść. W Szanghaju sły»
chać wyraźn'e ogień artylerji i
karabinów maszynowych. Wśród
ludności Szanhaju, która tak do-
tkliwie ucierpiała podczas ostat-

CHIŃCZYCY WALCZĄ ZE SOBĄ

LONDYN. (A.T.E.) — Według
nadeszłych tu doniesień, w pobii-

żu Szanghajujtoczy się bratobójcza

walka pomiędzy 19-tą armją chiń-

ską która podlega rozkazom rzą-
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kovic, który w styczniu bawił w Warszawie.

Zagadnienie unji naddunajskiej
na warsztacie konferencji londyńskiej.
MINISTROWIE FRANCUSCY W LONDYNIE.

 

LONDYN. 3.4 (ATE). Dziś wie-
czorem przybyli do Londynu
premjer francuski Tardieu i mi-
nister finansów Flaadin. Zostali
oni powitani na dworcu Victoria
przez Mac Donalda, ministra spraw
zagranicznych sir Johna Simona
i stałego podsekretarza stanu w
Foreign Office, Vansittarta. Jed-
na z przedstawicielek kolonji
francuskiej wręczyła premjerowi

'Tardieu bukiet róż. Następnie
goście francuscy udali się do
ambasady francuskiej. Część de-
legacji francuskiej zamieszka w
hotelu w Hyde Park. Pierwsze
spotkanie Tardieu z Mac Donal-
dem i Mimonem odbyło się nie-
bawem po przybyciu delegacji
francuskiej w gmachu Foreign
Office. Właściwe rokowania będą
miały miejsce jutro.

TARDIEU I MAC DONALD O KONFERENCJI LONDYŃSKIEJ,
Oświadczenia premjerów wobec przedstawicieli prasy.

LONDYN, 3. 4. (Pat). Premjer
Tardieu przyjął o godz. 5 wiecz.
w hotelu, w którym zamieszkał,
przedstawicieli prasy i oświadczył
im co następuje: Zagadnienia, o
których będziemy rozmawiali z
premjerem Mac Donaldem, doty-
czą spraw europejskich, przyczem
należy pamiętać, że wszystkie za-
gadnienia międzynarodowesądzi-
siaj sprawami europejskiemi. O-
bowiązkiem wszystkich rządów
jest obecnie utrzymanie zasady
wzajemnej solidarności. Zarówno
Francja jak 1 Wielka Brytanja
wstąpią na drogę tej solidarności
bez wysiłku. A gdy oba nasze
rządy weszły na tę drogę z wido-
kami powodzenia, pożądanem jest,
aby mogła wybadać wspólne cele,
drogi prowadzące do celu oraz
sam cel. Dlatego też chętnie przy-
jąłem zaproszenie, jakie otrzyma-
iem w Genewie. Oprócz naszej
przyjaźni, ktora posiada wielką.
wartość, Wielka Brytanja i Fran-
cja są związane wspólną odpowie-
dzialnością zarówno moralną jak
i polityczną, którą zrodziły środki,
jakiemi te kraje dysponują oraz
jednakowe ideały obu krajów dla
pokoju, uczciwości i pracy. W tym
duchu zdecydowane zostało na-
sze spotkanie. Tym samym du-
chem, jestem tego pewien, owiane
będzie spotkanie 4-ch mocarstw,
w środę, a także nasze kolabo-
racje w Genewie i Lozannie. O ile
obie strony zarówno francuska
jak i angielska, będą dążyły do
tego samego celu, którym jest
przywrócenie normalnych warun-
ków dla wspołżycia wszystkich
krajów, wówczas cel powinniśmy
osiągnąć. W: przeszłości dokona-
liśmy i jedni i drudzy rzeczy bar-
dziej trudnych od obecnie zamie-

ROZMOWY JUŻ

LONDYN (Pat). Rozmowy an-
gielsko-francuskie, jakkolwiek nie-
ograniczone do zagadnienia współ-
pracy państw naddunajskich, są
jednak przygotowaniem konieren-
cji 4 mocarstw. Chamberlain i
Runciman wrazz Mac Donaldem
i Simonem odbyli rozmowę z dele-
gacją francuską. W! rozmowie tej

r

Na Dalekim Wschadź i «:
pośredniczącą i doprowadzić do
zaprzestania bratobójczej walki'
Komunikacja pomiędży Szangha-
jem a Kwinsan została przerwa-
na. Wszelkie wysiłki dotarcia do
pola walki okazały się daremne.
ZERWANIE STOSUNKÓW DY-

PLOMATYCZNYCH.
TOKJO. (Pat). Z Mukdenu

donoszą, że rząd nowego pań-
stwa mendżurskiego postanowił
zerwać stosunki dyplomatyczne z
Nankinem.

4 WALKI POD NUNGAN.
TOKJO. (Pat). Wojska japoń-

"skie wyparły z Nungan buniowni-
ków którzy zbiegli wikierunku pół-
nocnym, pozostawiając 3 tysiące
zabitych. W Nungan porządek
przywrócono,

"darcze,

rzonych“,

O godz. 8 wieczorem na Wall-
street przyjął przedstawicieli pra-
sy premjer Mac Donald, który
podkreślił, że Wielka Brytanja i
Francja reprezentują dwa kraje,
„pragnące być w kooperacji z inne-
mi państwami Europy, zwłaszcza
o ile chodzi o zagadnienia gospo-

przed któremi
stoi zarówno Europa jak i cały
świat. Premjer Mac Donald pod-
kreślił, iż jest stronnikiem oso-
bistego kontaktu dyplomatyczne-
go i że w chwili obecnej uważa
kontakt taki za specjalnie poży-
teczny. Pokój świata utrzymany
być może tylko przez wzmocnie-
nie wzajemnego zaufania.

Podejrzenia, jakiemi niektóre
organy prasy w Anglji, jak i w
Europie otaczają nasze spotkania,
są najzupełniej bezpodstawne.
Niema nawet cienia uzasadnienia
dla tych podejrzeń, Uważam, że
ani jeden ani nawet dwa kraje,
nie są w stanie przewidzieć roz-
wiązania kryzysu, które może być
tylko osiągnięte na drodze koope-
racji z wszystkiem tem, co dąży
do pokoju. Zadaniem konferencji
4-ch mocarstw jest rozwiązanie
zagadnienia naddunajskiego. Nie
mamy dla tej konferencji żadnego
programu, ani żadnego porządku
dziennego. Wszyscy w równej
mierze upoważnieni są do zgła-
szania propozycyj, chodzi o to,
byśmy mogli pomóc każdemu.
Obecnie z premjerem Tardieu do-
konamy tylko przeglądu sytuacji,
przyczem nasze rozmowy — za-
kończył premjer Mac Donald —
nie ograniczą się do spraw nad-
dunajskich, lecz dotyczyć będą
i innnych spraw aktualnych.

SIĘ ROZPOCZĘŁY.

uczestniczyli również stały pod-
sekretarz stanu w ministerstwie
spraw zagranicznych  Vansittart
i Leith Ross, doradca finansowy
rządu. Ross pirzeprowadzał, jak
wiadomo, w ostatnich czasach
ankietę w sprawie sytuacji Euro-
py środkowej 1 wschodniej,

obecnie

zagrenkęą
OGŁOSZENIA: xa wiersz mifin. przed tekstem | w tukocia
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrelogi przod tekstem
cyfrowe, skomplikowane'i r zastrzeżeniem

druku mog
o

być przez Mdminietr
nto czekowe w P. K.

    

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., 1 odnoszeniam | pezecyłiąpouwiową li 4 ga Gd,

e ) 58 gr. za

py akg Pyzaе B. drožaj.
doweinie zmienieno. T
    

 

 

= Bądź dobrej myśli! =
= najmodniejszy sweterek, apaszkę, śliczną bieliznę ===
== i najmodniejsze pończoszki dostaniemy zawsze <=
= W POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ =

= FRANCISZKA FRLICZKI =
== Zamkowa 9, tel. 6-46. 147—2k =
< 10 proc. rabatu świątecznego! =

J. Em. Ks. Prymas Hlond © swoim
pobycie w Rzymie.

Сна del Vaticano, — (tel. wł. Rzymu raczył podzielić się z ko-
KAP. 2.IV). J. Em. Ks. Kardynał-
Prymas Hlond na odjezdnem z

 

GŁÓWNY PRZEDMIOT NARAD.

LONDYN (Fat). Agencja Reu-
tera dowiaduje się z miarodajnego
źródła, że konierencja 4 mocarstw
zajmie się głównie sprawą porozu
mienia państw naddunajskich
Sprawa *ta będzie rozważana w
związku z bardziej ogólńemi za-
gadnieniami długów 1 odszkodo-
wań. Konferencja będzie miała
również za zadanie przygotowanie
konferencji lozańskiej.

UNJA NADDUNAJSKA — LO-
CARNEM WSCHODNIM.

PARYŻ (Pat). Podczas ban-
kietu, jaki odbył się wczoraj w
Montarvis, senator de Jouvenel
omawiając politykę zagraniczną
Francji, wyraził m. in. pogląd, że
francuski projekt unji naddunaj-
skiej nie jest niczem innem, jak

Locarnem,  sięgającem aż m
Wschód.
WOJNA MOŻE WYBUCHNĄĆ

TYLKO NAD DUNAJEM.

PARYŻ (Pat). Prasa paryska
przytacza szereg wyjątków z
przemówień angielskich mężów
stanu, dowodzących, że podczas
rokowań w sprawie umów locar-
neńskich wszystkie stronnictwa
Wielkiej Brytanji występowały za
zawarciem podobnych konwencyj
wśród krajów wschodniej i po-
łudniowej Europy.

W dniu 18 listopada 1925 roku
Mac Donald w lzbie Gmin powie-
dział: Nikt w Europie nie sądzi
ażeby wojna mogła wybuchnąć
nad granicą Nadrenji. Jeśli wy-
buchnie kiedykolwiek, to nad Du-
najem. Do wywołania pożaru wy-
starczy jedna iskra w Europie
środkowej lub wschodniej.

Podczas tego samego posiedze-
nia Lloyd George oświadczył: Do-

póki idea Locarna nie będzie za-

stosowana na Bałkanach — tam,
gdzie rozpoczynają się zazwyczaj

trzęsienia ziemi, które udzielają

się potem wszystkim krajom, Eu-
ropa będzie stale wystawiona na
niebezpieczeństwa wszelkiego ro-
dzaju.

iBE
WYPADEK Z „ZEPPELINEM”.
BERI„IN. (Pat). W. czasie dzi-

siejszego startu do podróży do
Ameryki Południowej sterowiec
„Hr. Žeppelin“ ulegi wypadkowi.
Zawadził miasowicie 0 _ maszt
radjostacji lotniska, poździerając
powłokę, tak, iż musiał ponownie
lądować dla naprawy. Następny
start wyznaczony został na jutro
rano, gdyż naprawienie uszkodzo-
nych komór dokonane będzie
prawdopodobnie w ciągu nocy.

Naprężenie stosunków jpomiędzy Litwą
a Niemcami trwa dalej.

Nowy zatarg Kłajpedzki.
„Memeler Dampiboot“ zwraca

uwagę na masowe przyjmowanie
obywatelstwa kłajpedzkiego przeż
osoby, przybyłe z Wielkiej Litwy.
W. czasie ostatnim — pisze dzien-
nik — urząd paszportowy Dyre-
ktorjum przeiadowany jest pracą
wydawania paszportów kłajpedz-
kich. Paszporty te wydawane są
w tak wielkiej ilości, że nawet
w drodze telegraficznej wypadło
zażądać z Kowna nowe blankiety
paszportowe. Chodzi tu nie o oby-
wateli kłajpedzkich, lecz o osoby,
przybyłe z Wielkiej Litwy, które
pragną stać się obywatelami kłaj-
pedzkiemi, aby wziąć udział w
nadchodzących wyborach do Sej-
miku.

Dzienik przypomina, że w 1927

roku podczas rozwiązania pierw-
szego Sejmiku k'ajpedzkiego po-
wstał zasadniczy zatarg w spra-
wie nadawania obywatelstwa kłaj
pedzkiego. Koniec końców za-
tar$ ten oparł się o Genewę i tu
doszło do porozumienia. Następ
nie dziennik przytacza Statut kłaj-
pedzki, według kiórego -każdy
obywatel Wieikiej Litwy może się
stać obywatelem kłajpedzkim
w Ośile wykonywuje tam wszystkie
publiiczne i państwowo-obywatel-
skię: prawa”. W sprawie interpre-
tacji tego punktu istnieje rozbież-
ność zdań. Gubernator utrzymuje,
że wszyscy obywateje litewscy
snają prawo stać się. olvywatelami
kłajpedzkimi,  Wedłuj; poglądu
partji większościowych. o obywa-

respondentem KAP-wej wraże-
niami z pobytu w Wiecznem Mie-
ście.

„Szczególnie wzruszony jestem,
mówił Ks. Prymas, za każdym ra-
„em, gdy przybywam do Rzymu,
tą prawdziwie ojcowską, serdecz-
ną dobrotliwością, jaką Ojciec
św. okazywał mi każdorazowo,
kiedy miałem szczęście zbliżania
się do Niego. Ze wszystkich słów,
jakie Papież powiedział do mnie
w licznych rozmowach, któremi
mię zaszczycił, przebijała szcze-
gólna życzliwość dla ludu i naro-
du polskiego. Życzliwość ta po-
tzyna się w Nim nietylko z uczu-
cia ojcowskiego, obejmującego
wszystkie Jego dzieci w wielkiej
rodzinie katolickiej, ale także ze
wspomnień, wiążących Go z na-
szym krajem, gdzie stawiał pierw-
sze kroki, mające Go cudownemi
drogami Pańskiemi doprowadzić
do godności Najwyższego Paste-
rza. Mijają lata — lecz Pius XI
jest zawsze jednakowo świeży,
kwitnący, pełen sił i energji, oży-
wiony prawdziwie apostolskim za-
pałem do wypełnienia szczytnej
swej misji na ziemi. Słowa, w ja-
kich Ojciec św. udzielał mi Swe-
go- ojcowskiego błogosławieństwa,
błogosławieństwa dla mojej archi-
diecezji, dla całego duchowień-
stwa, całego ludu i całej Polski,
najlepiej wyrażają Jego ojcowską
dla nas łaskawość”.

Następnie dał ks. Prymas wy*
raz swemu żywemu zadowoleniu,
że danem mu było wziąć udział w
ceremonjach Wielkiego Tygodnia
w tym Rzymie, który jest ośrod-
kiem całego chrześcijaństwa, na
którego  bohaierstwem męczeń-
stwa uświęconej ziemi ze szcze-
śólną wyrazistością odżywa pa-
mięć męki i śmierci Zbawiciela.
W związku z tem Ks. Prymas z
zadowoleniem wspomniał o rado-
ści, jaką mu sprawiły wiadomości
o cudownych przemianach przy
relikwiach  Cierniowej Korony
Pańskiej, jakie zdarzyły się w
różnych miejscowościach Włoch
w Wielki Piątek i Wielkanoc.

Nie pominąi Ks. Kardynał wy-
rażenia swej radości z powodu
pięknych chwil, jakie mu dał kil-
kutygodniowy pobyt w salezjań-
skiem hospicjum Przen. Serca Je-
zusowego. Oażyły tam w nim
wspomnienia lat minionych, które
poświęcał wychowaniu młodzieży.

Podczas wywiadu przerwał
dostojny interlokutor nagle swe
opowiadanie i spytał korespon-
denta, czy słyszy głosy rozbawio-
nych chłopców, dolatujące z dzie-
dzińca zakładu, gdzie była właśnie
godzina rekreacji. „Oto jest naj-
droższa i najmilsza muzyka —
rzekł — dla każdego Salezjanina,
którego szczególnem powołaniem
jest wychowanie młodzieży”!

Następnie przeszedł Ks, Pry-
mas do omówienia smutnej wieści,
jaka nadeszła do Rzymu o śmief-
ci Ks. Biskupa Łozińskiego. Z ser-
decznym żalem wskazywał do-
stojny interlokutor na stratę, ja-
ką poniosła cała Polska z powodu
zgonu tego świętobliwego Paste-
rza. Życie jego — mówił — było
prawdziwie święte, a działalność
jego na stolicy biskupiej godną
jest naśladowania przez wszyst-
kich biskupów. Dalej podkreślił
Ks. Kardynał ze szczególnym na-
ciskiem wielkie zasługi Zmarłego
dla akcji unijnej, oraz wielkie je-
go cnoty i ascetyczne życie.

Kończąc swą rozmowę Kardy-
nał Hlond życzył prasie katolic-
kiej, a przedewszystkiem, prasie
vatolickiej polskiej, największego
rozwoju i owocnej pracy, ze szcze
gólnem uwzględnieniem naszej
Katolickiej Agencji Prasowej.
IAi RIAACL TASIS,
telstwie decyduje prawo wybor-
cze. Ponigważ zaś prawo wybor-
cze do samorządów przysługuje
osobom, które mieszkały przynaj-
mniej jeden rok w odnośnej miej-
scówości i w ciągu tego samego
czasu płaci'y podatki, te same wa-
runki powinny decydować rów-
nież o prawie wyborczem w Kłaj-
pedzie'i skutkiem tego o obywa-
telstwie kłaj, i z   
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(i nietastąpieni”
P. Sławek, b. premjer, obecnie

prezes Bloku Bezpartyjnego, po

konferencji b. premjerów rządów

pomajowych, wygłosił w ubiegłą

sobotę przemówienie, o ktorem

już parokrotnie wspominaliśmy.

Ponieważ jego wystąpienia są wy-

razem poglądów kierowniczych

sił sanacji, warto się nad niemi

od czasu do czasu zastanowić.

Chcemy dziś poświęcić trochę

uwagi jednemu z bardzo charakte-

rystycznych ustępów tego prze-

mówienia, zawierającemu myśli,

podzielane jeszcze przed paru

laty przez dość

dziś jednak będące własnością

wyłącznie obozu sanacyjnego i to

bynajmniej nie całego.

Oto p. Sławek w zakończeniu

swej mowy powiedział:
„dw społeczeństwie tkwi mysl gó-

rująca nad tem, co się w polityce mówi,

myśl — może intuicyjna, lecz głęboka —

że niema innych sił, niema innych ludzi,

innego środowiska w Polsce, któreby

mogło dziś rządzący obóz zastąpić i

, Polskę do lepszych warunków  dopro-

wadzić.

Mogą być narzekania na rząd, ale

na pytanie, kogo chcielibyście mieć in-

nego? — przyjść musi odpowiedź, że

tego kogoś innego nie widzą. Opinia

społeczeństwa wie i rozumie, że to, co

dziś w Polsce się wykrystalizowało, a

więc Blok — tylko to jest zdolne prze-

trwać okresy ciężkich zmagań.”

Trzeba przyznać, że przed kil-

koma laty dosė byla rozpowszech-

niona podobna opinja, nawet w

kołach, które miały sporo do za-

rzucenia obozowi sanacyjnemu,

Na czem polegał taki pogląd, tru-

dno stwierdzić. Można tylko snuć

przypuszczenia, że w pewnych

grupach, zwłaszcza tak zwanych

gospodarczych, tkwiła nadzieja,

że obóz ten, mocno zdyscyplino-

wany i poddany jednej komen-

dzie, a więc zwartyi silny, będzie

zdolny do wyprowadzenia Polski

z ciężkich opresyj politycznych

i gospodarczych. To były złudze-

nia, które się całkowicie rozwiały,

jeśli zaś gdzieś pozostały, to jedy-

nie — jak zaznuczyliśmy — wśró!

sanacji.
Ale i tam pogląd powyższy

mocno zwietrzał. Sam p. Sławek

mie umiał go wyrazić z dostatecz-

ną siłą przekonania. W innej czę-

ści swego przemówienia wspo-

mniał o marazmie i depresji, a

bezpośrednio po zwrocie o nie-

możności zastąpienia sanacji prze-

widywał nawet odpadanie od B.B.

dotychczasowych zwolenników i

wychwalał zalety małej, ale do-

branej organizacji.

Cóż to ostatnie oznacza?

Przecież chyba świadomość tego,

że się należy do siły, której nic

w Polsce zastąpić nie może, nie

zrażałaby zwolenników i raczej

byłaby atrakcją przyciągającą i

zespalającą.

Słuszną może być opinja o tem,
czy się jest niczastąpionym, tylko

wtedy, gdy jest objektywna, a

więc, gdy pochodzi zzewnątrz. W.
samym wypadku byłaby uspra-

wiedliwioną, gdyby p. Sławek

mógł był powołać się właśnie na

jakiś autorytet bezstronny, stojący

poza nim i poza B. B. Jeżeli na-

wet nie brać pod uwagę zdania

opozycji, zarówno z prawicy, jak

i z lewicy, to wystarczy powierz-

chownie chociażby wybadać na-

stroje i zapatrywania bardzo sze-

rokich i licznych rzesz narodu,

nie mających nic wspólnego z

organizacjami politycznemi.

Ten, kto mówi o niemożności

zastąpienia go przez kogokolwiek

innego, powinien wylegitymować

się pozytywnemi zasługami i czy-

nami, w szczególności gdy ma

poza sobą prawie sześć lat swo-

bodnego  dziaiania. Nieustanne

obietnice i zapowiedzi, ciągłe

zmiany warty, chociażby najefek-

towniejsze, nie robią już żadnego

wrażenia. Społeczeństwo coraz

natarczywiej pyta: „coście zro-

bili?“

Kiedy się przychodzi do niego

i podaje tylko jeden argument:

„nie możemy odejść, po-

nieważ niema nikogo in-

nego, ktoby nas mógł

zastąpić”, to poprostu — trze-

ba tylko umieć zdać sobie z tego
sprawę — stanęło się na martwym

punkcie. Podobnie rzecz się ma,

jak w grze w szachy, gdy król nie

może się nigdzie posunąć, osa-

czony ze wszech stron.
P. Sławek tym jednym argu-

mentem chciałby rozwalić marazm

i depresję, jakic zaciążyły nad na-

szem życiem politycznem i gospo-

darczem i głępoko trawią społe-

czeństwo. Ale czy wierzy sam,
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2 prasy.
Na dalekim wschodzie.

„Kurjer Lwowski* w ten spo-
sób przedstawia sytuację na dale-
kim wschodzie:

„Głównym celem polityki japońskiej
jest całkowite opanowanie Mandżurji,
natomiast operacje podjęte pod Szangha

jem miały zadania dywersyjne. Nie cho-
dziło jednak o dywersję w znaczeniu
wojskowem, lecz o dywersję polityczną,
do której zresztą sami Chińczycy dali

doskonały pretekst, ogłaszając bojkot
gospodarczy Japonii.

Otóż mając świetny pretekst do wy-

stąpienia pod Szanghajem, Japonja już

przez sam jego fakt osiągała niezmierny
sukces polityczny, odwracała bowiem
uwagę od Mandżurji. Przez trzy niemal
miesiące świat polityczny interesował się
Szanghajem, zadając sobie pytanie, czy
Japonja dąży do jego trwałego opano-
wania, czy posunie się wgłąb Chin itd.,

Mandżurji, pozostawało w cieniu.
konały się tam rzeczy ważne: Mandżurja
została ogłoszona odrębnem państwem,
związanem przyjaźnią z Japonją. Admi-
nistracja i policja tego nowego państwa
jest organizowana na wzór japońgki.
W szkołach mandżurskich wprowadzono
obowiązkowe nauczanie języka japoń-
skiego.

Równocześnie oświadcza Japonja, że
wystąpi z Ligi Narodów na wypadek,
gdyby ta poza konfliktem dotyczącym
Szanghaju zamierzała powrócić do spra-
wy mandżurskiej, którą Japonja uważa
za przesądzoną już definitywnie.

szerokie kata: tymczasem to co się A.

Wiosna a beztobocie.

„Naprzód* zwraca uwagę na
wzrost bezrobocia u progu wios-
ny:

uTydzień zamknięty — pisze — z
dniem 26 marca wykazał wzrost „tylko“
o 1048 osób, ale suma ogólna okrągło
356.000 bezrobotnych jest dość przera-

żająca, aby zaćmiła ten — w porówna-
niu z poprzedniemi tygodniami — mały
wzrost.

toimy zatem przed faktem, że w

okres wiosenny wchodzimy z taką licz-
bą bezrobotnych, którą rząd uważał w
jesieni za niemożliwą, oceniając ją na
309.000. I zdarzyło się, że prawie rów-
nocześnie z podaniem do wiadomości tej
liczby ogłoszono preliminarz funduszu
bezrobocia na kwiecień, z którego do-
wiadujemy się, że fundusz bierze w ra-
chubę jako uprawnionych do pobieranią
zasiłków tylko 120 tysięcy — a więc
okrągło dwie trzecie są zupełnie zdane
na łaskę losu."

„Cywilny człowiek”,
„Nowy Dziennik“ w ten spo-

sób ironizuje na teraat udziału p.
Bartla w konierencji b. premje-
rów w Spale:

„Z tego wszystkiego jasno wynika,
że to nie jest pusta ciekawość, jeśli taki
sobie spokojny obywatel pragnąłby wie-
dzieć, co też p. Bartel nadzwyczajnego
powiedział Panu Prezydentowi, a co tak
głęboko wzruszyło p. Prystora, że chciał-
by te mądrości słyszeć jak najczęściej.

P. Bariel ma swoją markę w opinji
społeczeństwa. Jego się zna jako tego,

który nie lubuje się w skrajnościachi
nie uzbroił swojej prawicy w żelazną
rękawicę. Jego się zna, jako -— najwy-
żej majora, a nie jako pułkownika.
A w naszych stosunkach istnieje taka
proporcja: rezerwowy major ma się do
rezerwowej” pułkownika, jak, nieprzy-
mierzając, „cywil“ do prawdziwego ge-
nerała. P. Bartel przypomniałby nam
wobec tego niemal że — cywilnego czło-
wieka, o. którym już całkowicie zapo-
mnieliśmy.'*

Szpiclostwo szkolne.

Jakie się pomysły roją w gło-
wach reformatorów szkolnictwa
w Polsce, poucza wypadek p. dr.
Hanny Podoskiej, redaktorki sa-
nacyjnego pisma pedagogicznego
„Zrąb”,

W! książce swojej o „Wycho-
waniu obywatelsko-peūstwowem“
p. Podoska próbuje udowodnić, że
Komisja Edukacyjna za Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego prze-
widywała coś w rodzaju szpiclo-
stwa szkolnego... Wizytatorowie—
pisze p. Pohoska — wygłosiwszy
Pre iads do nauczycieli, wzy
wali

następnie każdego z nauczycieli na
osobną rozmową, w której poruszali za-
gadnienia wychowawcze i wybadywali
jego nastrój „ducha”.

„Raporty generalnych wizytatorow
baczną też zwracały uwagę na nastroje
obywatelstwa okolicznego. Wszelkie nie-
chęci, obmowy, brak przychylności były
notowane, a objawy przeciwne podkre-
ślane bardzo wydatnie i donoszone Ko-
misji”,

P. Pannenkowa udowadnia w
„ABC, że p. Podoska przekręca
ustawy Komisji Edukacyjnej...
Wprawdzie w $ 11 powiedziano,
że wizytator ma „wybadywač“
nauczycieli co do szkoły i wycho-
wania, ale zaraz dodano:

„Należyty sekret, wzgląd na sławę
cudzą, wstręt niepotrzebnego donogzenia,
niepotrzebnej ciekawości, jako najści-
ślej zachowa”...

„Nie ma się żadną miarą wdawać w

prywatne i szczególne w domach obywa-
telskich edukacje'.

„Napomnienia,
sekretnie uczyni...

„Rzecz więc jest jasna. Komisja
Edukacyjna przewidywała nad-
zwyczajnie delikatną kontrolę wi-
zytatorów nad poglądami nauczy-
cieli. Natomiast obcą jej była
wszelka denuncjacja. Tem bar-
dziej ani jej w myśli było, żeby
szkoły używać do, kontrolowania
mastrojów obywatelstwa”.

Jest rzeczą zdumiewającą i
zastanawiającą, że redaktorka sa-

uacyjnego pisma pedagogicznego
imputuje Komisji Edukacyjnej ten-
dencje, którym podlegało szkol-
nictwo carskie.

tyczące się każdego,

Zatarg niemiecko-litewski w Kłajpedzie.
Sprawanauczycieli. —Wybory do sejmiku.

RYGA. (Pat.) Donoszą z Kłaj-
pedy, że prezes dyrektorjatu
Stimajtis oświadczył przedstawi-
cielom prasy, iż dotychczasw
kraju kłajpedzkim było ogółem
zatrudnionych w szkołach 105
nauczycieli, obywateli niemiec-
kich, którzy będą zwolnieni i zastą-
pieni przez nauczycieli litewskich.

pozostających obecnie bez pracy.
Mówiąc o przyszłych wyborach
do sejmiku, p. Stimajtis oświad-
czył, iż wybory zostaną przepro-
wadzone w-g dotychczasowego
systemu z tą jedynie zmianą, że
będą zniesione listy wyborcze,
natomiast będzie wprowadzony
system wyborów personalnych.

Afera Beckera a działacze niemieccy.

RYGA. (Pat.) Donoszą z Kłaj-
pedy, że aresztowany szpieg nie-
miecki Becker działał w ścisłym
kontakcie z wice-prezesem sej-
miku, Meyerem i prezesem partji
gospodarczej Conradem. Gene-
ralny konsul niemiecki w Klajpe-
dzie zwrócił się do władz miej-
scowych z prośbą o przetrans-
portowanie Beckera, wobec złego

stanu zdrowia, z więzienia do
szpitala, ew. do hotelu. Becker
stanie przed sądem wojennym.
W związku z jego aresztowaniem
zatrzymano jeszcze 8 obywateli
niemieckich, którzy przekroczyli
granicę z przepustkami i pozo-
stawali w kraju kłajpedzkim dłu-
żej, niż na to zezwala prawo o
małym ruchu granicznym.

 

Szanse uratowania «Cieszyna» wzrosły.
HELSINGFORS  (Pat.) Kore-

spondent Pat dotarł na statku
ratowniczym „Protektor* w nie-
dzielę do miejsca  katkstrofy
„Cieszyna*. Po zbadaniu położe-
nia oraz stanu statku ekspedycja
ratownicza podjęła niezwłocznie
pracę, uszczelniając części uszko-
dzone „Cieszyna*. Późnym wie-
czorem uruchomiono _ pierwsze:

pompy motorowe. W poniedzia-
łek w południe na miejsce wy:
padku przybył drugi stutek rato-
wniczy „Gladiator“, co przyczy-
niło się do wzmożenia intensy-
wności prac ratowniczych. Mimo
ciężkich warunków atmosferycz-

nych nadzieja uratowania „Cie-
szyna*ęznacznie wzrosła.
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aby ten argument, takie, choćby

najgłębsze przekonanie, wlały na-
nowo w naród wiarę, którą pod

wpływem rzeczywistości utracił?

Nie docenia się chyba w obo-

zie sanacyjnym głębokości kry-

zysu zaufania w Polsce. Podczas
śdy inne kraje są jedynie w ogniu.

przesileń gospodarczych,  przy-

tem o mniejszem napięciu, niż

u nas, naród pclski przeżywa po-

nadto kryzys zaufania w skulecz-

ność obecnego systemu rządzenia

i w zdolność przy obecnym syste-

mie wyjścia z innych kryzysów.

System stwarzają ludzie, ina-

czej mówiąc — system to ludzie.

P. Sławek i B. B. nie potrafią
wzbudzić już wiary ani w siebie,

ani w metody, któremi się posłu-

gują, ani tembardziej w skutecz-

ność ponoszonych dla tych metod
ofiar i wysiłków. Z takim nega-

tywnym wynikiem działalności W
ciągu kilku lat trudno jest mówić
o tem, że się jest niezastąpionym. -

Gdyby tak było, jak p. Sławek
chce w nas wmówić, Polska by-

łaby w sytuacji niezmiernie cięż--

kiej, niemal tragicznej. Ale, jeśli-

by tylko o to chodziło, to mogli-

byśmy spać spokojnie.

Niema na szczęście w ogólno-

ści ludzi niezasiąpionych, tembar-

dziej w dziedzinie rządzenia pań-

stwami o przeciętnym poziomie

kultury i cywilizacji. Niema w

dzisiejszych stosunkach tembar-

dziej, kiedy powiedzenie „pań-

'stwo — to ja, albo to my:: — wy-

gląda na šmieszną bufonadę, a nie

na wyraz istotnego stanu rzeczy,

Ludzie, rządy i systemy — po ne-

gatywnych wynikach rządzenia —

odchodzą, na ich miejsce przy-

chodzą inni, i bynajmniej nie jest

to tragedją, lecz przeciwnie staje

się często odrodzeniem i wyzwo-

leniem sił twórczych i doświad-

czonych. Obóz sanacyjny nigdy

nie był wszystkiem w Polsce

i dziś jest dalej od tego, niż kiedy-

kilwiek. Może sobie z całym spo-

kojem powiedzieć: „nie było nas,

był las” i odejść w źle zasłużony

stan spoczynku. Polska nie jest

tak ubogą w ludzi, aby od tego

miała ginąć. Tę jedną wiarę w

możność zastąpienia sanacji, chwa-

ła Bogu, jeszcze ma.

„ tywą,

Dłaczego musimy bronić lniarstwa..
Utarło się zdanie, że ziemie

wschodnie są ciężarem dla gospo-
darki państwowej. Że mają duże
zaległości podatkowe, że nie pła-
cą długów, że ciągle o coś proszą
w Warszawie, że dla pomocy im
istnieją tam prawie nieustające
komitety zbiórek czy to zpowodu
nieurodzaju, czy powodzi, czy
klęski gradowej. Że nie tylko nie
wnoszą do skarbnicy państwowej
żadnych realnych wartości, lecz
są ciężarem, gdyż żyją z łaski in-
nych dzielnic.

Tej beznadziejnej i krzywdzą-
cej ideologji wtórują głosy ekono-
mistów, które jeszcze bardziej
pogłębiają nastrój pesymistyczny,
wskazując na cały szereg innych
faktów, które uniemożliwiają roz-
wój gospodarczy naszego kraju.
W. takich wypadkach wymienia-
ne są i warunki polityczne, i geo-
graficzne, i kulturalne, Wszystkie
one jakoby składają się na to, że
ziemie  północno-wschodnie nie
mają żadnej przyszłości ekono-
micznej.

Niestety jest w tem dużo
prawdy, Musimy ze skruchą i
szczerze się przyznać, że w ciągu
kilkunastu lat państwowości, nie
potrafiliśmy nie tylko opanować
sytuacji gospodarczej kraju lecz
lekkomyślnie zmarnowaliśmy ca-
ły szereś możliwości, które od
wieków tkwiły i w strukturze
drobnych gospodarstw i w psychi-
ce ludności wiejskiej. Szczególnie
Wileńszczyzna, jak ongiś, tak i te-
raz odczuwa wiosną ten sam brak
chleba i ten sam brak paszy dla
bydła. Tak jak było w ciągu całe-
go szeregu poprzednich lat.

Powstaje pytanie, czy ten
stan jest rzeczywiście beznadziej-
ny? Czy kraj nasz nosi na sobie
jakieś piętno przekleństwa ekono-
micznego? Czy wszystko składa
się na jego niekorzyść? Czy prócz
niszczenia lasów, parcelacji, emi-
gracji i ubóstwa wsi niema już
żadnych widokow na przyszłość?
Czy na nic się nigdy nie przyda-
dzą zamiłowanie do ziemi, praco-
witość i oszczędność naszej lud-
ności? Czy niema takiego promie-
nia słońca, któryby oświecił ten
brak celu, brak nadziei w ich ży-
ciu?

Na szczęście wyjście istnieje.
Ziemie nasze nietylko nie są u-
boższe od innzch dzielnic Polski,
lecz mogłyby je w wielu wypad-
kach prześcignąć, ludność nasza
nietylko nie jest mniej skrzętna i
pracowita, lecz w wielu wypad-
kach góruje nad innemi; dzielnica-
mi swoją pomysłowością i incja-

warunki klimatu i gleby a
także warunki polityczne i geo-
śraficzne nie są przeszkodą dla
ich postępu gospodarczego, a na-
wet często są bodźcem dla ich e-
nergji i twórczości.

I jeżeli są biedne i coraz
to biedniejsze, to wina tkwi w
nas samych i w gospodarczem na-
stawieniu całego rolnictwa i w po-

„ lityce ekonomicznej Państwa. Sta-
do się to dlatego, że w zaraniu na-
szej państwowości byliśmy zbyt

* zahypnotyzowani szczęściem, któ-
re spadło na te pokolenie, nie
chcieliśmy zajrzeć ani do żmudnej
i biednej pracy naszego drobnego
rolnictwa, ani do konieczności
państwowych, które noszą miano
oszczędności.

Wtedy chcieliśmy dogonić naj-
więcej cywilizowane narody, za-
stosować najwięcej liberalne za-
sady wolnego handlu, zadziwić
świat swoją ndustryalizacją. O
rolnictwie, a szczególnie na kre-
sach wschodnich mało myślano.
Musiało się odbudowywać szablo-
nowo pod jeden strychulec, wzo-
rując się na zachodnich dzielni-
cach.

I wtedy na terenach, na któ-
rych od wieków uprawiano Iniar-
stwo i gdzie tradycje tkackie są
głęboko wrośnięte w psychikę na-
rodu, zaczęto uprawiać kulturę
zbożową, która tu nie rodzi, i ho-
dowlę, która tu narazie nie mogła
mieć warunków rozwoju. Lniar-
stwem nie interesowało się ani

społeczeństwo, ani instytucje pań-

stwowe, gdyż cały nasz przemysł

włókienniczy oparł się na cudzych

surowcach. Tak marnowało się

rolnictwo i tradycja tkacka ziem

wschodnich, a razem z tem i sa-

mowystarczalność i odporność

obronna Państwa. Od tego czasu

rozpoczął się kryzys rolniczy w

Wileńszczyźnie i wszystkich zie-
miach wschodnich.

Polska rocznie kupuje baweł-
ny, juty, wełny, futer, skór i goto-

wych ubrań więcej niż na pół mil-

jarda zł. Używa worków około 40

milj. sztuk.Wojsko kupuje tkanin

przeszło na 20 milj. zł. Wszystko

to są materjały i surowce, które

mogą być produkowane i wyrabia

ne na ziemiach wschodnich. I czy-

tając te cyfry, musimy odczuwać
wyrzuty sumienia, jak te wszyst-
kie możliwości gospodarcze niedo-
łężnie wypuściliśmy z własnych
rąk, skazując przez to naszą wieś

na nędzę i bezrobocie, cały obszar

wschodni na rolę intruza gospo-

darczego, a państwo na kryzys
ekonomiczny, Kryzys obecny ma
tę dodatnią stronę, że brutalnie
wskazuje nasze przeszłe błędy,
przez co zmusza jaknajprędzej
zawrócić ze złej drogi. Nie mamy
czego wstydzić się własnych omy-
łek. Podyktowane one były chę-
cią zrobienia jaknajlepiej. Te mi-
mowolne omyłki stałyby. się
zbrodnią tylko wtedy, jeżelibyśmy
w nich trwali nadal.

Mojem zdaniem, musimy po-
wziąć następujący plan:

1. Nie pozbywając się niczego,

a rozwijając ten dorobek, któryś-

my osiągnęli w dziedzinie gospo-

darki rolnej, należy już od tej

wiosny dążyć do tego, ażeby pod-

stawą naszego ctwa, a szcze-

gólnie gospodarstw mniejszych i

karłowatych stała się intensywna
produkcja surowców włókienni-

czych.
2, Na wszystkich terenach

Iniarskich organizować intensyw-
ną wytwórczość wyrobów ręcz-
nych, które nie tylko zaopatrzą w
odzież i bieliznę ludność
lecz również obsłużą instytucje
państwowe, samorządowe i kon-
sumentów prywatnych.

3. Należy dążyć do tego, ażeb
na wszystkich terenach Iniarskic
zaprzestać kupna tkanin cudzych
surowców.
W tej dziedzinie już dużo 'zro-

biono. Towarzystwo lniarskie w

Wilnie skutecznie walczy o wy-
świetlenie pogmatwanych zagad-
nieńR własnych surowców.
Przy Uniwersytecie Stefana Bato-
rego tworzy się ośrodek myśli
Iniarskiej. Stacja doświadczalna
prowadzi selekcję Inu i konopi.
Bank rolny dąży do uruchomienia
kilku niewielkich fabryk Iniar-
skich. Powiat oszmiański bojkotu-
je bawełnę. Bazary 4-ch woje-
wództw łącznie z przemysłem lu-
dowym i Towarzystwem Opieki
nad wsią wileńską zakupiły w cią-
gu zimy za 200 tys. płócien lnia-
nych, które dostarczyły wojsku

Wreszcie Komitet Ekonomicz-
ny Rady Ministrów ostatnio po-
ażpy ażeby dzeycinia
instytucję twowe posługiwał
się wyrobami ze lnu. „ży ię

Jednakże, nie bacząc na to, że
ludziom coraz więcej otwierają się
oczy na przyczyny klęski naszego
rolnictwa, nie należy się łudzić

nadzieją, że kwestja własnych su-

rowców znajduje wszędzie zwo-
lenników. Nasamprzód spotka się.
ona ze zdecydowanym  sprzeci-

wem przemysłowców, którzy bę-

dą mieli do pomocy kapitał mię-

dzynarodowy. Należy się spodzie-

wać całego szeregu posunięć,
gdzie takie ar$umenty, jak to, że
len jest droższy, i jest go mało, bę-
dą już niewystarczające.

Pozatem właściciele większej

i średniej ziemskiej własności oraz

kulturalnych gospodarstw trudno

będzie zainteresować sprawą lniar
ską, gdyż nie posiadają dużej ilo-

ści rąk roboczych, potrzebnych do
uprawy i przeróbki Inu na tkaniny.

Od kupiectwa i handlu, który
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PRZED WYBORAMI PREZYDENTA RZESZY.
Flagi republikańskie przeszkadzają zwolennikom

Hindenburga.

BERLIN. Pat.—Przewodniczący
zjednoczonych komitetów Hin-

denburga hr. Westarp, który miał

wczoraj wygłosić na zgromadze-

niu w Bytomiu mowę, w ostatniej

„chwili oświadczył, że mówić nie

będzie, gdyż wbrew umowie sala

udekorowana była flagami o bar-

wach republikańskich. Hr. West-

arp motywował swe wystąpienie

tem, że komitety Hindenburga
mają charakter ponadpartyjnyi

że zwoływane przez nie zgroma-

dzenia nie mogą hołdować wy-

łącznie hasłom republikańskim.

Deklaracja hr. Westarpa wywoła-

ła zrozumiałe poruszenie w obo-
zie republikańskim.

Koburg Hitlerem.

BERLIN (Pat). Jako charakte-

rystyczny akt walki wyborczej w

Niemczech przytoczyć należy fakt,
jaki wydarzył się w Koburgu. Za-
rząd miejski pod pretekstem cał-

kowitego wynajęcia słupów ogło-

szeniowych. jednejz. partyj, odmó-
mił przyjęcia afiszów komitetu

Hindenburga.

KAMPANJA WYBORCZA WE FRANCJI
ROZPOCZĘŁA SIĘ.

PARYŻ (Pat). Przywódca so-

cjalistów Blum przybył wczoraj na

publiczne posiedzeniedo St. E:

tienne, ażeby przemówieniem pro-

gramowem rozpocząć kampanię

wyborczą  pastji socjalistycznej.

Na sali obecnych było przeszło

4 tysiące osób. Komuniści, znaj-

dujący się wśród zgromadzonych,

w czasie gdy Blum stanął na try-

bunie, wszczęli taki zgiełk, że

przywódca nie mógł. wygłosić

przemówienia i razem z przyja”

ciółmi zmuszony był opuścić salę.

jest nastawiony na towary baweł-
niane, trudno się będzie spodzie-
wać, szczególnie w początku,
życzliwej inicjatywy.

Społeczeństwo miejskie nie od-
czuwa potrzeb wsi. Narazie będzie
obojętne, a nawet może zwalczać
tkaniny, do których nie jest przy-
zwyczajone.

Wieś sama spotka akcję lniar-
ską z niedowierzaniem. Widziała
ona dużo eksperymentów, za któ-
re drogo musiała płacić. Oprócz
teśo pamięta niedawne praktyki
eksportowe i straty z tego wy-
nikłe.

Jeżeli do tego dodać braki or-
ganizacji, braki odpowiednich to-
warów, ich czasową niższość ga-
tunkową i droższe ceny, to trzeba
się spodziewać całego szeregu
zwątpień i rozczarowań.

Inie bacząc na to wszystko,
musimy dążyć do tego celu i ten
cel osiąśnąć. Innej drogi nie ma-
my, Nawet ao odzyskali
światowe i, jeżeliby nastąpi-
ło gospodarcze _ porozumienie
państw z udziałem Polski, jeżeliby
nawet powstały stany zjednoczo-
ne Europy, lub jeżeliby wszystkie
państwa odgrodziły się jeszcze
wyższemi murami celnemi, to
wszystko jedno musimy wykorzy-
stać całą wydajność naszej ziemi,
oraz zatrudnić wszystkie robocze
ręce.

, Bez tego kraj nasz nie będzie
mieć żadnej gospodarczej przy-
szłości i będzie skazany na służal-
czą rolę wobec wszystkich, którzy
mają więcej energji, więcej inicja-
tywy i więcej daru przewidywa-
nia.

Jakie praktyczne drogi prowa
dzą do tego celu?

1. Najwyższy czas,
szcie organizację
w swoje ręce kierownictwo akcją
rolną. Mają do tego odpowiednich
ludzi, mają zmontowany aparat,
muszą znąć doskonale miejscowe
warunki, W niczem nie. przerywa
jąc dotychczasowej pracy, muszą
wytknąć plan nowej gospodarki
rolnej, opartej na Iniarstwie i ho-
dówli owiec. Pamiętać należy, że
niezależnie od tego ile Inu zosta-
nie zasiano, będzie go zawsze za-
mało. Zamówienia i rynki, które
się obecnie zdobywa, otwierają
szerokie perspektywy. Z dniem
każdym zwiększa się ilość ludzi,
którzy rozumieją doniosłość tej
sprawy. Organizacje rolnicze mu-
szą wnieść nowe życie i optymizm
do chat wiejskich.

Aczkolwiek Iniarstwo przeważa
nie zostanie oparte na drobnych
gospodarstwach, to jednak nie. wy-
klucza konieczności, ażeby w niem
wzięły udział 1 kulturalne gospo-

aby wre-

darstwa, których produkcja nasta-
wioną jest na rynki zagraniczne.
Czyniąc to, nie tylko podadzą rę-
kę wsi i
tości kulturalne i organizacyjne,
nietylko stworzą ośrodki nasien-
nictwa i hodowli rasowych owiec,
lecz jednocześnie przez swoję do-
świadczenie i autorytet dopomogą
do zorganizowania rynku wewnę-
trznego, bez czego niemożliwą jest
żadna praca gospodarcza.

2. Nie wielkie fabryki, drogie
maszyny i obce kapitały, lecz
ręczna robota naszych wiejskich
kobiet musi stać się podstawą na-
szego lniarstwa. Na terenie 4-ch
wschodnich województw istnieje
około 300 tys. krosien i 600 tys.
kołowrotków. Obecnie
bezczynnie na strychach. Te pry-
mitywne POZIE mszą odegrać
największą rolę. lch liczba będzie
się zwiększać, praca na nich od-
bywać się ma w kilka zmian, W
tej dziedzinie w technice robót
ręcznych jest szerokie pole do do-
skonalenia, na co pewno zwrócą
uwagę nasi inżynierowie.

Lniarstwo nie będzie zwalcza-
ło fabryk, szczególnie pożądane
są przędzalnie rozrzucone w tere-
nie. Lecz nie możemy czekać do-
póki one powstaną. Trzeba umieć
obchodzić się, kiedy ich niema. A
szczególnie trzeba unikać wszel-
kich nakładów pieniężnych, no-
wych organizacyj, nawet nowych
ludzi. Wszystko, co potrzeba do
Iniarstwa, mamy pośród siebie.

3. Cała ta doniosła reforma w
łonie naszego gospodarstwa rolne-
go na ziemiach wschodnich może
się odbyć skutecznie jedynie wte-
dy, gdy całe społeczeństwo, nie-
bacząc na wyznanie i poglądy po-
lityczne, zda sobie z niej sprawę,
uwierzy w jej powagę i koniecz-
ność i uzna za swoją. I wtedy sta-
nie się fakt historyczny — obrony
gospodarczej własnej ziemi, obro-
ny, słabszych,. jakimi są w danej
chwili ni rołńicy, przez sil-
niejszych i inteligentniejszych, ja-
kiemi są inne warstwy społeczeń-
stwa. I w. ten sposób zapewni się
udział wszystkich warstw w obro-
nie gospodarki narodowej.

ie można mieć wątpliwości,
że nasza administracja, samorzą-
dy, nauczycielstwo i wszys
organizacje społeczne poprą tę
sprawę. : "‚“!‹

Mamy również nadzieję, że na-
sze duchowieństwo,
żej stoi: ludu wiejskiego iwidzi |
niedolęwsi, użyje swego wysokie-
go autorytetu moralnego, ażeby
uzdrowić stosunki gospodarcze na

Lucjan Żeligowski.
Andrzejewo, 3.1V. 1932 r,
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emerytów
Ostatnio policja śledcza m.

Wilna otrzymała poufne informa-
cje, iż w klubie emerytów kole-
jowych przy ulicy Zawalnej Nr. 1
odbywa się zakazana gra hazar-

„dowa w karty, szczególnie zaś
w „makao*. Celem sprawdzenia
powyższych informacyj, wywia-
dowcy wydziału śledczego prze-
dostali się ubiegłej nocy zupełnie
niespostrzeżenie do lokalu klubu,

Wybryki
Wczoraj o godzinie 11 przed

południem grupa przybyłych po-
rannym pociągiem do Wilna re-
krutów wszczęła w stanie nie-
trzeżwym na ul. Zawalnej nawprost
remizy wozów ciężarowych wiel-
ką awanturę, napastując prze-
chodniów i nawet przechodzące
kobiety. Tą samą awanturę re-
kruci wszczęli również w pobliżu
rynku drzewnego przy tejże ulicy.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
—Przesunięcia personalne.

Na mocy zarządzenia ). E. Księ:
dza Arcybiskupa - Metropolity w
składzie osobistym Duchowien-
stwa zaszły następujące zmiany:
Została cofnięta nominacja ks.
Antoniego Chomskiego na pro-
bóstwo do Drozdowszczyzny, ks.

| Stefan Porczyk z diecezji łódzkiej,
nazn. na wik. kośc. Najśw. Serca
Jezusowego w Wilnie. s
— Wmurowanle tabiic pa-

miątkowych w Bazylice odro-
czone. Na ostatniem posiedzeniu
Kapituły Metropolitalnej omawia-
no sprawy, związane z remontem
Bazyliki, jak również sprawę
wmurowania tablic pamiątkowych

po ś. p. Biskupie Adamie Krasiń-
skim i ś. p. Arcybiskupie Karolu
Hryniewickim. Tablice z białego
marmuru już zostały wykonane
i dostarczone do Bazyliki. Wobec
tego jednak, że sprawa sprowa-
dzenia zwłok ś. p. Arcybiskupa
Hryniewickiego do Wilna nie
przestaje być aktualną, wmuro-
wanie tablic zostało tymczesem
odłożone. s

SPRAWY WOJSKOWE.
— Ostatnie posiedzenie Komi-

sji poborowej. Ostatnie przed po-
borem rocznika 1911-go posie-
dzenie. Komisji Poborowej wyzna-
czone zostało nieodwołalnie na
dzień 20 b. m.

Komisja urzędować będzie od
godz. 8-ej rano w lokalu przy ul.
Bazyljańskiej 2. (a)

SPRAWY SZKOLNE.
= a. a> „o skoń-

się. niu dzisiejszym
p szkołach kończą
Slę ferje świąteczne i rozpoczy-
nają się normalne zajęcia szkolne.

a
SPRAWY AKADEMICKIE.

— Stypendjum im. św. p.
Stanisława Wacławskiego. (-
fundowane przez Bratnią Pomoc
Uniwersytetu Warszawskiego sty-
pendjum w wysokości 100 zł.
Miesięcznie dla studenta wyzna-
jącego ideologię, w obronie któ-
Tej padł św. p. St. Wacławski,
zostało już przyznane jednemu
2 kolegów, który odpowiadał wy-
mogom, postawionym przez fun-
datorów stypendjum. Jednym z
warunków było pochodzenie z

| rodziny włościańskiej.
SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Ustalenie cennika szewców

Ча rok 1932. Wybrana na ostat-
niem walnem zebraniu Chrześci-
Jańskiego Związku Zawodowego
Szewców - Chałupników komisja
cennikowa ustaliła nowy cennik
na rok 1932.

Cennik ten w porównaniu z
cennikiem z r. 1930 jest niższy o
35 proc. (s)

SPRAWY ROBOTNICZE,
— Stan bezrobocia. Wio-

senny okres, w jaki niedawno
wstąpiliśmy, zaznaczył się pewnem
minimalnem zresztą ożywieniem
na wileńskim rynku pracy Ty-
dzień ubiegły przyniósł zahamo-
wanie wzrostu bezrobocia. W po-
równaniu z tygodniem poprzed-
nim bezrobocie spadło o 3 oso-
by. Obecnie podług ostatnich
danych Wilno liczy 6045 bezro-

ROMAN JASIEŃSKI, generał.

Przed

zerwał je do ucieczki.
do niedomkniętej walizki. 
tencjonalnie, pijąc
<eniu się kieliszkiem z flaszką,

lumnie nie wiedzieć skąd i dokąd.
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Po Syberji i Mandžurji.
Już od godziny 8-ej spać mi się chciało niemiło-

siernie i minuty wydawały się godzinami, ale trwałem
przy stole z niesłychanym uporem.

samą dwunastą dwa duże szczury spadły
/ raptem z łoskotem na mój stół, przez pęknięty papier
sułitu, Osłupiałe ze strachu i nieruchome wpatrywały
się długo we mnie. Dopiero jakiś mój niebaczny ruch

Widziałem jak jeden wpadł

„l ty narzekasz na samotność!" pomyślałem sen-
zdrowie gości: i gospodarza po trą-

Szczurów w naszej zagrodzie nie brakło.
ym wieczorem zaobserwowałem przez okienko,

*e na śniegu coś się przelewa, jakby płynął jakiś ru-
Szaj. Zaciekawiony wyszedłem na ulicę. Nie był to
Potok, a nieprzebrane klębowisko wędrujących szczu-

. Nie rozszerzając się po nad pół metra, przewa-
lała się przedemną w nieskończoność ciemna wstęga,
żłożona z dziesiątków tysięcy tych brzydkich stwo-
tzeń. Jeden przez drugiego sunęły one w zwartej ko-

KRONIKA.
Wykrycie gry hazardowej w klubie

kolejowych.
gdzie rzeczywiście zastali całe
towarzystwo przy zielonym stoli-
ku, przy grze w „makao”.

Wywiadowcy spisali protokół
na zarządzającego klubem, p. St.
Januszkiewicza oraz na 8 graczy
w tę zakazaną grę. O wykryciu
tego potajemnego klubu gier ha-
zardowych policja powiadomiła
również p. prezesa Dyrekcji Ko-
lejowej w Wilnie. a

rekrutów.
W tem miejscu furmani stawili
awanturującym się rekrutom czyn-
ny opór, wobec czego doszło do
krwawej bójki, podczas której
jednego z rekrutów raniono w
głowę. wanturę zlikwidowała
policja oraz przybyły na miejsce
z polecenia zaalarmowanej Ko-
mendy Placu patrol żandarmerii.

(a)

 

botnych, w tem pokažniejsze
rubryki stanowią bezrobotni pra-
cownicy umysłowi i robotnicy
niewykwalifikowani. a

— Zasiłki dla bezrobotnych
nie będą przedłużone. W naj-
bliższych dniach kończy się 13 sto
tygodniowy okres zasiłkowy dla
bezrobotnych robotnikkw  fizycz-
nych. W związku z tem Obwo-
dowe Biuro Funduszu Bezrobo-
cia zwróciło się do miarodajnyeh
władz centralnych o przedłużenie
tej akcji do 17 tygodni. Niestety
z powodu ciężkiej sytuacji finan-
sowej państwa starania te nie
dały pozytywnego rezultatu. Wo-
bec tego około 1000 rodzin bez-
robotnych zostanie pozbawionych
zasiłków. a

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— VII zjazd delegowanych
S. M. P. W ubiegłą niedzielę od-
był się w Wilnie VII zjazd dele-
gowanych Stowarzyszeń Młodzie-
ży Polskiej żeńskiej.

Na zjazd przybyło 235 przed-
stawicielek z 70 miejscowości.

Zjazd zapoczątkowano uro:
czystem nabożeństwem w  ko-
ściele św. Jana, celebrowanem
przaz ks. Bolesława Maciejow-
skiego.

O godz. 12 w poł. nastąpiło
otwarcie zjazdu w gmachu (I.SB,,
którego dokonał pułk. Władysław
Piasecki w obecności J. E. ks.
Arcybiskupa  Jałbrzykowskiego,
prezesa Stanisława Białasa i władz
związku S. M. P.

Po przemėwieniach powital-
nych i po złożeniu sprawozdań
wybrano nową Radę na rok 1932
w składzie następującym: pułk.
Władysław Piasecki, Helena Bu-
czynska, Jodkowa i mec. Zmi-
trowicz.
W końcu powzięto 9 rezo-

lucyj.
Wieczorem odbyła się w loka-

lu przy zaułku Kazimierzowskim 3
wieczornica, którą zaszczycił swo-
ją obecnością 'J. E. ks. Arcybi-
skup Jałbrzykowski. (s)

—  Jugosłowianie na Śro-
dzie Literackiej. Jutro o godz.
8 wiecz. Związek Literatów na
swej kolejnej Srodzie przyjmować
będzie dwóch wybitnych repre-
zentantów literatury jugosłowiań-
skiej. Będą nimi zwiedzający Pol-
skę: świetny pisarz Mirosław
Krleża i zasłużony literat oraz
tłumacz licznych dzieł polskich
na język serbski prof. Juljusz
Benesić. (lsłyszymy utwory p.
Krleży w przekładzie polskim
oraz pogadankę prof. Benesić'a
pt. „Juraj Križaniė, pierwszy
wszechsłowianin (1618 — 1663)”,
który przeżył 4 lata w Wilnie, a
życie zakończył pod Wiedniem,
walcząc w hufcach Sobieskiego.

— Posiedzenie Wiieńskiego
Towarzystwa Lekarskiego od-
będzie się we środę o godz. 8-ej
w sali własnej przy ulicy Zamko-
wej Nr. 24. Na porządku dzien-
nym: Doc. Dr. J. Hurynowiczów-
na: Wpływ alkoholu na chronaksję
nerwów naczynio-ruchomych. Dr.
A. de Rosset: Współczesny stan
leczenia choroby Basedova.

DZIENNIK WILEŃSKI

Sytuacja powodziowa
w województwach północno”- wschodnich.

WWILNIE,

Wczoraj, dnia 4 b, m., o godz.
2 m. 50 przy Zielonym Moście
ruszyły lody, pokrywające Wilję
powyżej Antokola. Woda zaczęła
szybko przybywać i do godziny
5 pp. stan wody na Wilji podniósł
się o 1 m, 20 cm. ponad poziom
normalny. Kra lodowa zaczęła
nieść szczątki zerwanych płotów.
Po obydwu stronach rzeki groma-
dy ciekawych przyglądały się ru-
szeniu pełnemu Wilji o dwa ty-
godnie wcześniej, niż w roku ubie-
glym.

Wobec nagłego ocieplenia. się
i słonecznych dni znajdująca się
w większej ilości warstwa śniegu
na wzgórzach okalających przed-
mieścia Wilna poczęła nagle to-
pnieć, Spływająca woda zalała
przy ul. Świronek przeszło 20 do-
mów. Zaalarmowane władze ad-
ministracyjne _zarządziły  nie-
zwłoczną akcję ratunkową. Na
miejsce katastrofy przybyły ra-
townicze brygady robotników,
straż pożarna pod kierownictwem

komendanta Waligóry oraz pluton
saperów. Wiobec tego, że woda
pozalewała mieszkania, ludność
z domów Nr. 4, 6, 8 i sąsiednich
drewnianych ewakuowano. Dwa
domy tak silnie zostały podmyte,
iż zachodzi niebezpieczeństwo ich
runięcia,

Woda pozalewała również na
przedmieściu ulice: Słomiankę,
Targową, Ogórkową i Filarecką.
Akcję ratunkową na tych ulicach
podjął komendant Waligóra z od-
działem Acażaków. CHÓRZY przy
pomocy pomp usuwali pośpiesznie
wodę z domostw. Na podwórkach
komunikacja odbywała się ło-
dziami.

Powódź dotknęła również mie-
szkańców przedmieść Belmontu,
Zarzecza i ulic Legjonowej i Jero-
zolimki, W Jerozolimce woda za-
lała szkołę powszechną oraz kil-
ka domów. W, ciągu dnia wczoraj-
szego zanotowano w wypadki za-
lania domów przy ulicy Filarec-
kiej i we wsi Jerozolimce.

W WOJ. WILEŃSKIM,

Z powiatów woj. Wileńskiego
nadeszły wiadomości, że w pokry-
wie lodowej na rzekach i jeziorach
powstały. liczne wyrwy, wobec
czego spodziewane jest szybkie

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— „Sprawa Moniki* — na Pohu-

lance. Dziś sztuka feministyczna Marji
Morozowicz-Szczepkowskiej p. t. „Spra-
wa Moniki”.

Jutro — „Sprawa. Moniki”.
— Rewja „Nasze dziady” — w Lu-

tni. Dziś pełna humoru i satyry regjo-
nalnej — rewja wileńska p. t. „Nasze
dziady”.

Jutro — „Nasze dziady”.
— Najbliższa premjera w Lutni. Nie-

zadługo w Teatrze Lutnia odbędzie się
niezwykle ciekawa premjera wesołej
i pełnej humoru komedji Piotra Vebera
i Henryka de Grosse p. t. „Bęben”.

— Wielki iestival Laureatów. Nie-
zwykłą atrąkcją dla sfer muzykalnych
miasta będą koncerty poświęcone twór-
czości Chopina, w wykonaniu laureatów
Il-go Konkursu Międzynarodowego im.
F. Chopina. W Wilnie odbędą się 4 re-
citale fortepianowe z udziałem 9-ciu
laureatów. Na pierwszym koncercie w
niedzielę 10 b. m. wystąpią: Lily Herz
(Węgry), Kurt Engel (Austrja), Juljan
Karolyi (Węgry).

Drugi koncert w poniedziałek 11 bm.
wypełnią: Imre Ungar (Węgry), Zuzanna
de Meyere AA:

Na trzecim koncercie we wtorek dn.
12 bm. ukażą się: Abram Lufer (Z. S.
R. R.) i Leonid Sagałow (Z. S. R. R.).

Na czwartym i ostątnim koncercie
w środę 13 kwietnia grać będą: Teodor
Gutman (Z, S. R. R.) i Emanuel Grosman.
(Z. 5. R. R.). Wszystkie koncerty odbę-
dą się w gmachu. Teatru Miejskiego na
Pohulance. Biłety nabywać można w ka-
sie zamawiań Teatru Lutnia — codzien-
nie od 11—9 wiecz. bez przerwy. Zain-
teresowanie koncertem wyjątkowe.

KRONIKA POLICYJNA.
— Zatrzymanie złodzieja. W nocy

z dnia 2 na 3 bm. nieznani sprawcy, za-
pomocą wyjęcia szyby w oknie, dostali
się do mieszkania Henryka Ziismana
(Dąbrowskiego 7), skąd na jego szkodę
i służącej Urszuli Czyplisówny, skradli
garderobę męską i damską oraz biżu-
terję łącznej waztości 2100 zł. — Usta-
lono, iż kradzieży tej dokonał Tut Pin-
chus (Ponarskiego 18), którego ze skra-
dzionemi przedmiotami zatrzymano.

WYPADKI.
— Podrzutek. W dniu 3 bm. w bra-

mie domu Nr. 16 przy ul. Tatarskiej zo-
stał znaleziony podrzutek płci męskiej
w wieku około 2-ch "race którego
umieszczono w przytułku Dzieciątka Je-
zus.

— Zderzenie taksówki z dorożką.
Szofer Romuald Gamsztejn (Połocka 49),
rowadząc taksówkę Nr. 38044, na ul.
kinijos najechał na dorożkę, po-

wożoną przez Konstantego Czechanow-
skiego (Wierkowska 10), skutkiem czego
została złamana hołobla oraz pogięty
przedni resor. Wypadków w ludziach
nie było,
— Walka konkurencyjna kamaszni-

ka, Wczoraj wieczorem na zaułku Igna-
cowskim doszło do poważnej bójki po-
między kamasznikami. W wyniku bójki
został dotkliwie pobity kamasznik A.
Chenekin, zamieszkały przy ulicy Siera-
kowskiego. Poszkodowanego dostarczo-
no do ambulatorjum pogotowia ratunko-
wego, gdzie udzielono mu pierwszej po-
mocy. (a)

ODCZYTY.
—- VII odczyt z cyklu „Swię-

ci Pańscy*,:p. t.: „Sw. Dominik*—
Dr. Marji Ostreykówny odbędzie
się w Domu Sodalicyjnym (ul.
Królewska 9, Il p.) we środę dn.
6 kwietnia o g. 7 w. Wstęp dla
członków Sodalicyj i zaproszo-
nych gošci.

 

15) Kiedy patrzyłem na tę wędrówkę, legenda o Po-
pielu nabierała w moichoczach. wszelkich cech praw-
dopodobieństwa.

Chanszin

Najtrudniejszem zadaniem, jakie na mnie spo-
„czywało w codziennem życiu, było ustrzec żołnierzy

, przed spożywaniem chińskiej wódki — chanszinu.
jest wódką wyrabianą z gaolanu

o wstrętnym zapachu i zdradliwych właściwościach.

Raz nie brakło.

Wypite wieczorem, działa najostrzej nazajutrz po ran-
nej herbacie, lub wodzie, doprowadzając do szału.
Człowiek, który się upił chanszynem, staje się dzi-
kiem zwierzęciem. Gdyby nie jej specyticzny zapach,
który nie uszedł nigdy mojej uwagi, nie utrzymałbym
oddziału w porządku.
przyłapany na dostarczaniu chanszynu dostawał za-
raz na miejscu 50 batów i miał skonfiskowane naczy-
nia, w którem wódkę donosił, amatorów tego handlu

Bo chociaż każdy chińczyk

Tylko ciągła wizytacja, dzienna i nocna, izb ko-
szarowych mogła chronić od nieszczęścia.
gdzieś wyczułem choć najsłabszy aromat, przypomi-
nający zapach tej trucizny — tam rewizja trwała aż
do skutku. Nie tylko rewidowało się wtedy wszystkie
czajniki, kubki i t. p. ale wprost. obwąchiwało się
każdego żołnierza, Ten który „pachnial“ byt natych-
miast wiązany i oddawany na 2 doby pod nadzór fel-
czera. Po zupełnem wytrzeźwieniu był karany prze-

Jeżeli

ruszenie lodów.
Z Dzisny donoszą, iż oczekują

tam z każdym dniem ruszenia
Dźwiny. W rejonie miasta i na
przedmieściu pobudowano ochron-
ne tamy, poustawiano posterunki
ochronne i alarmowe.

Z Wilejki donoszą, iż na tere-
nie całego powiatu rzeki jeszcze
stoją. Komitety  przeciwpowo-

dziowe poczyniły już przygotowa-
nia.

W rejonie Druskienik jeziorka
pozalewały kilka domów wsi Fra-
niszki, Centkowa i Piotrowa.

W WOJ. NOWOGRÓDZKIEM.
MWylew Lidzianki,

LIDA (Pat). W związku z rap-
townem topnieniem śniegu poziom
wody koło Lidy podniósł się w
niedzielę o 10-ej rano do około
3 metrów. Woda załała, ze wzglę-
du na zatkanie kanału na ul.
Szkolnej, część domów na tej uli-
cy, z których około godziny 14
ludność musiano ewakuować. —
Około godziny 20-ej nastąpił dal-
szy przybór. Pod wodą stoi część
Lidy od strony zachodniej. Czę-
ściowo została zalana ulica Za-
walna. Na przedmieściu Lidy Sło-
bódka II zostały zalane 4 domy.
Również na Zakasance i Piaskach
woda zalała kilka domów.

Z powiatu nadchodzą meldun-
ki o szybkim przyborze wszyst-
kich rzek i strumyków, które wy-
stępują z brzegów, zalewając oko-
liczne pola.
Rzeka Szczara i jej dopływy wy-

stąpiły z brzegów.
BARANOWICZE (Pat). Rzeki

Szczara i Hrywda na terenie pow.
baranowickiego szybko wzbierają
pomimo tego, iż lód jeszcze nie
płynie. Na terenie śminy dobro-
myskiej woda wystąpiła z koryta
i przerwała drogi między Doma-
nowem a miasteczkiem Bytoniem
na przestrzeni 100 metrów, między
Domanowem a Gnojnem na prze-
strzeni 50 metrów oraz między
Gnojnem a Dobromyślem na prze-
strzeni 60 metrów. Wsie Gnojno
i Kochanowo zagrożone są po-
ważnie powodzią. Do tej pory kil-
kanaście gospodarstw w tych
wsiach zostało zalanych. Pod
miasteczkiem  Połąka wezbrala
rzeka Nissa i zagraża zerwaniem
mastu i młynu w majątku Gorzel-
nia gminy nowomyskiej.

RZRZYETEREOETTTWOWEKTCZEZTZZEACCUTYPCEZOERACZ STOLLITOK OSOBA

Aresztowanie Aleksandra Wardeńskiego.
Ongddaj został nieoczekiwanie aresztowany znany z procesów

o malwersacje b. plenipotent
Wardeński.

dóbr
resztowanego pod eskortą odesłano natychmiast do

hr. Przeździeckich, Aleksander

N. Targu. do dyspozycji tamtejszych władz sądowych.
Przed dwoma laty Wardeński uciekając z Wilna wobec uja-

wnienia nadużyć w Woropajewie ukrywał się w Zakopanem, gdzie
w jednej z will odnajmował cały apartament.
szym pobycie Zakopane Wardeński

Opuszczając po dłuż-
nie uregulował rachunku wyno-

szącego z górą kilka tysięcy złotych.
ozprawa przeciwko Wardeńskiemu była odraczana dwukrotnie,

ze względu na jego niestawienictwo. Wobec wyznaczenia trzeciego
terminu rozprawy Sąd tym razem zarządził przymusowe sprowadzenie
Wardeńskiego do Nowego Targu. (a)

 

POLSKIE RĄDJO WIŁNO.
Wtorek, dnia 5 kwietnia 1932 r.

11.58. Sygnał czasu.
14.10. Program dzienny.
14.15. Arcydzieła literatury forte-

pianowej (płyty). BAY Chopina i
Liszta.

15.15. Kom. z Warsz.
15.25. Odczyt dla maturzystów i au-

dycja dla dzieci z Warsz.
16.40. Codzienny odcinek  powie-

ściowy.
16.50. Popularna muzyka organowa

(płyty).
17.10. „Sto pięćdziesiąt lat elektry-

cznošci" — odczyt z Krakowa, wyśgł.
prof. L. Wyrzykowski.

17.35. Koncert z Warszawy.
18.50. Radjowa gazetka rzemieślni-

cza.
19.00. Przegląd litewski.
19.20. „Ze świata radjowego“ —

wyśgł Alfred Daun.
19.40. Progr. ną środę.
19.45. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00. „Człowiek na ulicy” — felj.

z Warsz. wygł. Lech Niemojewski.

20.15. Transm. z  Konserwatorjum
Warszawskiego, Koncert Laureatów 2-go
Międzynarodowego Konkursu, im. F. Cho-
pina. W przerwie skrzynka techniczna
z Warszawy.

22,30. Kom. z Warsz.
32.40. Recital fortep. M. Chasin.
23.20. Kom. i muzyka taneczna

z Warszawy.

Z ZA KOTAR STUDJO.

Dzisiejszy program muzyczny.

Popołudniowym koncertem symfo-
nicznym w radjo (godz. 17,35) dyrygować
będzie w dniu dzisiejszym Ignacy Neu-
mark, który od lat dziesięciu jest dyry-
fentam orkiestry symfonicznej w Hol-
andji Program koncertu obejmuje sym-
ionję Haydna, Scherzo ze „Snu nocy
dJetniej" Mendelsohna i X  rapsodję
szwedzkiego muzyka Hugona Alfvena,
która kończy się charakterystycznym
tańcem szwedzkim o rytmie polskiego
mazura,

Wieczorem zaś o godz. 20,15 trans-
mitować będziemy z  Konserwatorjum
Warszawskiego koncert utworów Chopi-
na w wykonaniu zdobywców nagród na
II Międzynarodowym konkursie im. Fr.
Chopina.

zemnie z największą surowością.
Temu systemowi zawdzięczam, że ani jeden żoł-

nierz z mojego oddziału nie miai sprawy sądowej.
A sąd był tylko jeden — polowy.

poradyczne nasze wyprawy na chunchuzów nie
ustawały. Ale zupełne wytępienie rozbójnictwa

trzebowało dłuższego czasu,
nie znając miejscowych

i uspokojenie kraju
czego wyższe dowództwo,
warunków, nie chciało zrozumieć.

Depesze z Petersburga i Chabarowska żądały
stanowczo energicznych działań, chociażby zakrojo-
nych na wielką skałę, — byle skończyć z chunchu-
zami za jednym zamachem.

Podjął się tego mój d-ca korpusu generał baron
Stackelberg.

Ściągnięto tedy z całej Mandżurji jak największą
ilość wojska. Z różnych stron wkraczały one do Za-

Urządzono formalną obławę
w wielkim stylu. Miała ona wypłoszyć z gór i lasów

zapędzając ich w dolinę,
którą zamykał mój oddział. Tu miało nastąpić nowe

sungaryjskiego kraju.

wszystkich  chunchuzów,

Waterloo.
Przez cały tydzień siedzialem z oddziałem na

pozycji w najdzikszej górskiej okolicy, wypatrując

" Listy.do Redakcji.|
Szanowny Panie Redaktorze!
Uprzejmie proszę o łaskawe zamie-

szczenie w swem poczytnem piśmie, co
następuje:

Doszło do mojej wiadomości, że
nieznane mi jakieś osobistości wyzys-
kują fałszywie na moją szkodę b. proces
mój z Wileńskim Oddziałem P. D. 0. W.

Wobec tego, zmuszony jestem pu-
blicznie ogłosić, że w okresie 1923—24 r.
pracowałem w Wil. Oddz. P. D. U. W.,
jednak byłem zmuszony do zażądania
zwolnienia mnie z tej pracy. Dyrektor
Oddziału p. O. Rackiewicz oskarżył mnie
o przywłaszczenie sum, nadużycie wła-
dzy i in. Sąd po rozpatrzeniu sprawy
orzekł, że inkryminowanego w akcie
oskarżenia przestępstwa przywłaszczenia
sum nie popełniłem, wobec czego posta-
nowił mnie z tej części oskarżenia z art.
636 cz. 3 k. k. uniewinnić.

Wszelkie inne wersje są niezgodne
z prawdą i rozsiewane są jedynie dla
szarpania opinji mojej, bowiem z innemi
instytucjami lub ich  przedstawicielami
żadnych spraw sądowych nie miałem.

Antoni Szatyłowski.
Wilno, dnia 18. III, 1932 r.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

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

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leūskiego“.

Załączone zł. 143.—, jako pozosta-
łość od kupna wieńca dla ś. p. Walen-
tego Skorupskiego, Pracownicy Wileń-
skiego Banku Ziemskiego przeznaczają
na Dom Dzieciątka Jezus Nr. 20.

" Pracownicy Banku Polskiego, oddz.
w Wilnie, składka za m. kwiecień b. r.
na rzecz Wojew. Komitetu pomocy bez-
robotnym —zł. 151.05.

Pracownicy P. K. P. Oddziału Me-
chanicznego w Wilnie, ku uczczeniu pa-
mięci ś. p. Biskupa Bandurskiego, ofia-
rowują 28 zł. 52 gr. na ochronkę jego
imienia.
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Przeciwko grypie, przeziębienia
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.

Nr. Rej, М. 5 W, 1364. Cena zł. 2.

Z KSIĄŻEK.
— Dawno oczekiwana nowa po-

wieść Jerzego Kossowskiego p. t, „ Biały
folwark” ukazała się w wydaniu książko-
wem w ostatnich dniach lutego.

Czytelnicy odnajdą w niej starych,
dobrych znajomych z „Ceglanego domu”,
śdyż w sobie zamkniętą całość, jest je-

< I anem przez
rozwinięciem dziejów Józka Za-

, Krystyny i obu Zameyciówien.
te. będące treścią „Białego folwar-

', układają się niezmiernie interesują-

     

  

  
   

  

 

Wysuwa się tu na czoło sprawa kon
fliktu żeńskiego Józka i Krystyny —
sięgającego do najgłębszych podkładów

ki obojga — i jako bohaterów po-
o pewnych typów ludzkich.

„jego dzieje i narastanie, kre-
wski pewną rękę, wykazując
najomość codziennej, zwykłej

   
  

 

  

 

  

    

  
psychiki ludzkiej, jej zakamarków i uczu-
ciowych niekonsekwenńcyj, dając przez to
swym bohaterom rumieńce prawdziwego
życia,

Bogactwo, fabuły, bogactwo licznego
szeregu występujących w „Białym folwar
ku” typów, ujętych we właściwy autoro-
wi „Śmierci w słońcu” sposób — ciepło,
a po męśku objektywnie — stanowią o
wartości nowej powieści Kossowskiego—
której można wróżyć szeroką, zasużoną
poczytność. Nakład Gebethnera i Wolifa.

ROZMAITOSCI.
500 LAT POŻARU POD ZIEMIĄ.

W pobliżu miejscowości Kufstein, na
pograniczu bawarsko - tyrolskiem leży na
stoku górskim tyrolska miejscowość gór-
nicza Haring, stanowiąca jedyne osiedle
górnicze w Tyrolu. Tamże znajdują się
niezwykle potężne złoża węgla brunatne-
go, sięgające w głąb ziemi na wiele se-
tek metrów. Niestety eksploatacja tych
pokładów jest możliwa tylko częściowo,
gdyż w głębi góry może tam, gdzie złoża
są najpotężniejsze, szaleje pożar. Nie
dzisiaj on powstał, nie przed 10 lub 20 la-
ty, lecz początki jego siągają przeszło
500 lat wstecz. Już w roku 1558 opisu-
je pożar ten jako od dawna szalejący po-
eta tyrolski Georg Rósch. Wówczas po-
żar ogarniał zaledwie górne warstwy zło-
ża i ogrzewał tak silnie ziemię, że w o-
kolicy tej nigdy śnieg się nie utrzymał i
że nawet w najzimniejszej porze roku ho-
dowano tam warzywa. Dzisiaj ogień
wżarł się już tak głęboko w pokłady wę-
gla, że na powierzchni ziemi nie odczuwa
się już prawie wcale jego wpływu. Zale-
dwie co kilka lat pożar w wnętrzu góry
Pólien daje o sobie znak istnienia.

Czynna dzisiaj kopalnia węgla odcię-
ta jest od objętych pożarem złoży syste-
mem potężnych murów. Mimo to od cza
su do czasu przedostają się płomienie al-
bo gazy trujące przez powstałą szczelinę
lub wyłom w murze kopalni. Takie wy-
darzenie miało miejsce w roku 1905, wy-
wołując tak groźną sytuację, że część
kopalni trzeba było zalać wodą, ażeby
położyć tamę ogniowi. Wypad pożaru do
kopalni powtórzył się w roku 1926 przez
otwór w górze na szerokości kilku me-
trów. Mimo odcięcia głównego szybu za-
pomocą zamulenia go, kopalnia zagrożona
była przez czas dłuższy.

Pokłady węgla w Haring znajdują się
pod warstwą wapienia obfitującego w głę
bokie szczeliny, któremi dochodzi po-
wietrze w głąb góry i zasila pożar. W
dodatku pokłady obfitują w siarkę, przy-
czyniającą się do podsycania i szerzenia
się ognia.

Jakie rozmiary olbrzymi ten pożar
posiąda, nię da się stwierdzić, pewnem
wszakże jest, że wżarł się on głęboko w

  

    

 

 

 

 

trzewia góry i że wżera się w nią coraz
głębiej.

KTO WYGRAŁ NA LOTERJL
W osiemnastym dniu ciągnie-

nia 5-ej klasy 24-ej polskiej loterji
państwowej, większe wygrane pa-
dły na numery następujące:

Zł, 150.000 na Nr. 8982.
ZŁ. 5.000 na Nr. 134278,
ZŁ 3.000 na N-ry: 6932 44334

84041 159540,
ZŁ 2.000 na N-ry: 9011 20884

22274 26732 55656 62855 66431
71780 78500 80034 85607 93296
96596 107744 125651 131276
134747 141148 157007,

ZŁ 1.000 na N-ry: 2127 2248
7323 15372 17661 25379 27132
31574 42423 44186 44787 54336
60633 61710 62557 65726 87590
91509 94604 96615 96925 100826
103623 111321 120136 146119
147087 152718 155087 157176.

WARSZAWA (Pat). W 19-ym
dniu ciągnienia 5 klasy 24 Polskiej
Państwowej Loterji Klasowej głó-
wniejsze wygrane padły na nastę-
pujące numery:

15 tysięcy złotych — 126.045,
po 5 tysięcy złotych — 9.389 i
134.116.

ścia na mnie kilku naszych oddziałów, z których ża-
den ani jednego chunchuza nie widział na oczy. To
samo zameldowały i wszystkie inne, prócz tych, które
nie mogły zameldować o niczem, bo zabłądziły tak,

lutką.

že trzeba było szukać ich po gorach, przemęczając
i tak już zmęczoną resztę wojsk. Jeden z oddziałów

, odnalazł się dopiero po dwóch tygodniach.
Po tej kompromitującej wyprawie pozostawiono

Mechmandarowowi
wszystko wróciło do dawnego trybu życia.

Prawie zaraz po ekspedycji Stackelberga, urzą-
dziliśmy z Mechmandarowym inną,

wolną rękę, a co za tem idzie

cichutką i ma-
1 Tym razem szczęšcie dopisalo nam w calej

peini. Wpadliśmy znienacka na samego Czem-beja.
Rozbity i wzięty żywcem do niewoli został on wysła-

korzystując

ny do Nerczyńska, gdzie w krótkim czasie zmarł.
Od tej chwili w szeregi chunchuzów wkradł się

defetyzm i prysła karność.
wszczynał na własną rękę pertraktacje z nami, Wy-

ten stan rzeczy,

amnestję dla wszystkich składających broń. Posypało

Coraz to inny watażka

ogłosiliśmy szeroko

się tego co niemiara, tak że tylko w dalszych górach

w dzień i w nocy ukazania się owych tysięcy chun-
chuzów, o których dobrze wiedziałem, że są i to na-
wet nie bardzo daleko. Doczekałem się wreszcie wyj-

można było jeszcze spodziewać się natrafić na jaki
zaginiony oddział.

(C. d. n.)

  



Z KRAJU.
Dwa wstrząsające wypadki samobójstwa

rolników.
Z powiatu Brasławskiego donoszą o wstrząsającym samobój-

stwie zubożałego rolnika A. Fleksiejewa, lat 70, mieszkańca wai Kro-

śne gm. pohorskiej, Fleksiejew wobec ciężkiej
oraz przeciągającej się choroby silnego

sytuacji materjalnej
reumatyzmu przedwczoraj

przed obiadem porwał siekierę i zadał sobte 4 ciężkie uderzenia w

lewą rękę, następnie poprzecinai żyly na rękach. Ostatnim wysiłkiem

wbił sobie nóż w piersi.
wsi Krošne.

Wypadek ten wywołał siine wrażenie we

We wsi Prońki gm. postawskiej dokonał mrożącego w żyłach

samobójstwa rolnik Jakób Chodzin, który zadał sobie nożem kilka

ciężkich ran w brzuch, a następnie zarzucił sobie petlę na szyję

i powiesił się.
Samobójstwo dokonał z powodu ciężkiej materjalnej.sytuacji

(a)

Nowe protesty przeciwko projektowi prawa małżeńskiego.

W ciągu ostatnich kilku dni do
Archidiecezjalnego Instytutu Ak-
cji Katolickiej wpłynął cały szereś
nowych protestów przeciwko о-
pracowanemu przez Komisję Ko-
dyfikacyjną projektowi nowego
prawa małżeńskiego.

Z parafji Wielkie Eysymonty,
gm. Łumnińskiej, wpłynął protest
przeciwko projektowi prawa mał-
żeńskiego z 282 podpisami. Z pa-

rafji Wołpiańskiej — z 1528 pod-
pisami, z parafji Słonimskiej —
z 1558 podpisami, z parafjt Minoj-
ty — z 265 podpisami.

Katolickie Stowarzyszenie Po-
lek parafji Kalwaryjskiej nadesła-
ło protest z 230 podpisami.

Personel zakładów  Towa-
rzystwa Opieki nad Dziećmi w
Wilnie nadesłał protest z 24 pod-
pisami. (s)

 

Fabryczki samogonki w pow.

 

  

 

 

 

DZIENNIK MILEŃSKI |

Z sali sądowej.
Afera przy budowie koszar wojskowych w sądzie apelacyjnym.

na wokandzie sądu
apelacyjnego znalazł się głośny
proces inż. Stanisława Mieczni-
kowskiego, który w latach 1923—
25 kierował z ramienia D. O. K. III
Grodno budową objektów wojsko-
wych w Mołodecznie i Helenowie
i na tem stanowisku dopuścił się
malwersacyj i bezczynności wła-
dzy wskutek czego skarb pań-
stwa poniósł stratę, wyrażającą
się sumą, przewyższającą 3 miljo-
ny zł.

Jak wiadomo, sprawa ta w
grudniu ub. roku była rozpatry-
wana przez sąd okręgowy, a w re-
zultacie osk. inż. Miecznikowski
uznany został za winnego dokona-
nia wszystkich zarzucanych mu
przestępstw i skazany na łączną
karę zamknięcia w ciężkiem wię-

Wczoraj zieniu przez lat sześć.
Obrona wyrok zaskarżyła do

wyższej instancji, wskutek czego
była przedmiotem wczorajszej
rozprawy.

Po obszernym referacie, obra-
zującym całokształt sprawy, za-
brały głos strony.

Wiceprokurator p. Turowicz
postawił wniosek o powołanie w
charakterze biegłego inż. Markie-
wicza z Dyr. Rob. Publ. zaś obro-
na prosiła o sprowadzenie z War-
szawy architekta Kazimierza
Mieszkisa.

Po naradzie, sąd uwzględnia-
jąc oba wnioski, a jednocześnie
postanawiając ze swej strony
wezwać w charakterze eksperta
jeszcze jednego fachowca, sprawę
odroczył na inny termin. Kos.

Sprawa administratora wydawnictwa „Ałma Mater Vilnensis",

Wczoraj przed Ili-cim wydzia-
iem karnym sądu okręgowego za-
siadł w charakterzę oskarżonego
Tomasz Ratkowski student U.
S. B., były redaktor i administra-

tor rocznika, wydawanego przez
Akad. Zrzeszenie Kół. Naukowych
U. S. B. p. t. „Alma Mater Vil-

  

nensis".
Akt oskarženia zarzuca oskar-

žonemu, že w okresie od 1926 r.
do kwietnia 1928 r. pełniąc z ra-
mienia Zrzeszenia K. N. funkcje
mu powierzone,  zdefraudował
3.441 zł. 30 gr. z tytułu ujawnio-
nego braku kasowego i malwersa-
cyj w księgach kasowych.

Oskarżony nie przyznał się do
twierdził, iż

SPORT.
 

Zwycięstwo Estończyków w meczu bokserskim Wiino —Estonja

Mecz bokserski Estonja—Wil-
no, jaki się odbył w niedzielę
w sali przy ul. Ludwisarskiej, za-
kończył się zwycięstwem Estonji
w stosunku 10 :6.

Mecz ten miał parę momentów

ZJAZD PRASY SPORTOWEJ.
W Łodzi w połowie kwietnia

odbędzie się walny zjazd prasy
sportowej, na którym to zjeździe
omówione będą dalsze plany pracy
na przyszłość.
NOWE PISMO SPORTOWE.
W kioskach gazeciarskich uka-

zało się nowe pismo sportowe „Ex
pres Sporiowy', który wychodzi
irzy razy tygodniowo w poniedział
ki, środy i soboty.

„Express Sportowy” kosztuje
10 groszy. Pismo te w pierwszym
rzędzie ma omawiać życie sporto-
we prowincji, a więc i Wilno znaj-
dzie w nim swoje miejsce.
W „Expressie'' pracuje całe gro

no najlepszych publicystów sporto
wych, na czele z prezesem Žwia-
zku Dziennikarzy sportowych dr.
Kap. Mielichem.

Przypuszczać należy, że „Ex-
press Sportowy” cieszyć się będzie
dużem powodzeniem. Ja. Nie

 

 

wprost rewelacyjnych.
Niestety, ze względów tech-

nicznych, zmuszeni jesteśmy odło-
żyć obszerniejsze sprawozdanie
do numeru jutrzejszego.

Ruch wydawniczy.
‚ — Michał Rusinek, którego powieść

„Burza nad brukiem* ukazała się właśnie
w druku, ma już za sobą tom poezyj i
trzy tomy beletrystyczne. Jest pisarzem
żywym, pełnym
i temperamentu, kierowanego świadomą
siebie wolą pisarza. To też obraz dzie-
jów młodego chłopca, dziecko ulicy —
rzucony w „Burzy nad Brukiem”, na tło
okresu rozbrajania Austrjaków w Kra-
kowie w końcu wielkiej wojny — tętni
pełnią życia 1 bogactwem żywych i go-
rących barw.

Interesująca fabuła, liczne i bystre
i doskonale wyzyskane obserwacje oby
czajowości i przejawów życia tak nieda-
wno minionych czasów, przekonywająco
narysowana i rzetelnie sympatyczna 5у!-
wetka Piotra Ożelucha, bohatera powie-
ści — wszystko to sprawia, że „Burza
nad brukiem* stanie się trwałą pozycją
w dorobku naszej beletrystyki i silnym
argumentem przeciw „kryzysowi twórczo-
ści” w Polsce, argumentem o wysokim
poziomie literackim i niezawodnie szero-
kiej, zasłużonej poczytności. Nakład Ge-
bethnera i Wolffa.

GIEŁDA.
 

 
  

wyobraźni artystycznej
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Lidzkim. Nazwisko mężatki po rozwodzie egzemplarze „Al. M. Viln.* nie ków i biegłego, a ustaliwszy, że Walaty i asilas Ч

W ostatnich dniach na terenie lub separacji. zwrócone zostały przezkolporte- rachunku, o klórym mówi oskar- Dolary 8, 9',—89!'.—8,87',. b

gminy sobotnickiej władze bez- rów, a na gotówkę, którą go żony, nie było, wniosek jego od- AT

pieczeństwa wykryły trzy fabrycz Ministerstwo spraw wewnętrz- małżeństwa lub rozwodu kobieta obarcza oskarżenie, brak jest ra- rzucił. Londyn 33,65—33,8)' 33,49. - d

ki samogonki: dwie w majątku nych rozesłało do wojewodów wo- może powrócić do swego nazwi- chunków, przedłożonych przez W dalszym ciągu swego prze- Nowy York 8,914 8,934—8,894,

Zemłasławiu oraz jedną w Wądo- jewództw centralnych, oraz komi- ska rodowego, składając odpo- niego w czasie śledztwa. mówienia oskarżony wskazywał pov My kabel 8,919—8,939—8,899 k

le. (PAT). sarza rządu na m. st. Warszawę wiednie oświadczenie władzy, Aż do późnego wieczora sąd na zasługi swe, położone na fron- Pra ZM. P

okólnik, w którym podaje do wia- powołanej w miejscu jej zamiesz- prowadził przewód sądowy, bada- cie w czasie wojny i na działal-  Szwajcarja 173,50 --173,93 —173,07.

Wszyscy narodowości żydowskiej. domości wydane przez Sąd Naj- kania do prowadzenia ewidencji jąc świadków i biegłego buchal- ność społeczną. włochy46,30—46,53—46,07. S

Wiaddze bezpi ist jj. WyŽsZy na wniosek ministerstwa i kontroli ruchu ludności, Powrót tera p. Giecewicza, Sąd w składzie wiceprezesa p. Fo w obrotach nieoficjalnych 212,25. с

„Właddze bezpieczenstwa 20° Wyjašnienie w sprawie nazwisk do nazwiska panieńskiego, jest Oskarżony Ratkowski bronił W. Brzozowskiego, oraz pp. sę- 1°Ф eniejednolita.
kwidowały w Kamieńcu Lit. pow. ‚ ; į L b у 7 ы i składał B badas © -dziówi SKUMG R й aplery procentowe.

ваг i kogstet kobiet po rozwodzie, unieważnie- dobrowolny i nastąpić może się sami składał sądowib. obszer ziów St. Miłaszewicza i M. Szpa 3%, pożyczka budowlana 38,25. 4%, b

= iego ESY Labai niu małżeństwa bądź też rozłą- zawsze, niezaležnie od stwiefdzo- ne wyjaśnienia. kowskiego uznał osk. Ratkow- pożyczka inwestycyjna 88—87,7—88,50.

e A = i czeniu co do stolu i loža. nej wyrokiem sądowym złej czy ysuwając kwestję zagubio- skiego za winnego przywłaszcze- d aa 39,25. 101, kolejowa

AOC ARESZCIE ca ZarzA Jak wynika z tego wyjaśnie- dobrej wiary żony rozwiedzionej, nego w czasie śledztwa pierwiast- nia 655 zł, 70 śr. i na zasadzie 34 e rowa' 49,75—49,95—4990.
w liczbie 6 — wszystkich narodo- : + : s b . M > Si STAŃ : о zacyjna  58,15—58,87—58,25.
T Ak йя O“ nia, powrėt męžatki do nazwiska jej winy lub braku winy. W wy- kowego rachunku, oskarżony pro- art. i 53 k. k. oraz art. 19 120 89, L. Z. B.G. K. I B. R., obligacje B. G.

Sai do z a SE b > wanć rodowego  (panieūskiego) о- padkach natomiast, gdy sąd orze- sił o odroczenie sprawy, zobowią- przep. przech. do k. k. skazał go K. 94. Te same 7.|, 83,25. 7%, L. Z. P

Er R e ać kų V puszczalny jest jedynie w następ- kający rozwód, uzna złą wiarę lub zując się dostarczyć sądowi du- na pół roku więzienia, zawiesza- a =a. 4,9 L. Z. ziemskie ю

nego. Jednocześnie znaleziono bar stwię unieważnienia małżeństwa winę mężatki, mąż može zabronič plikatu rachunku. jąc wykonanie kary na 3 lata. — 41,50. 5% Warszawskie 52,50—52,20. k

dzo obfity materjał obciążający w : : ż 25 $ ‘ : : : : : 8%, warszawskie 62,50—63,50—62,75. 8 4,
al Odołek, > instrukos" lub rozwiązania go przez rozwód; jej używania swego nazwiska, W Wniosek ten spotkał się z pro- Skazańy Ratkowski zapowie- Częstochowy 53—56. 10%, L. Z. Siedlec d

DE są kė kie 2 ówAZ rozłączenie co do stołu i łoża na tym wypadku mąż uzyskać musi testem prokuratora. dział odwołanie się od wyroku do  59—58,75%, Tendencja na pożyczki nie*
szapirografu, na ie ijano  kwestję nazwiska nie wywiera wyrok sądowy, orzekający pozba- Sąd jednak, uwzględniając ar- wyższej instancji. jednolita, na listy przeważnie mocniejsza.

raporty i instrukcje. (PAT). żadnego wpływu. wienie żony prawa noszenia jego gumentację oskarżonego, przesłu- Oskarżenie wnosił podproku- Bank Polski 84,50—84,25. Tend

W wypadkach unieważnienia nazwiska. chał dodatkowo jednego ze świad- rator Zdanowicz. Kos. słabsza. Ee pia
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Dr. Wacław Odyniec.

Gandhi.
„Ażeby być wielkim, trzeba

mieć przedewszystkiem wielki cha
rakter, wielkie serce, wspaniałomyśl-
ność duszy”,

F. Konieczny.

Bogata i nader ciekawa psy-
chologicznie indywidualność. Aże-
by ją zrozumieć i należycie ocenić,
należy poznać całokształt warun-
ków, w atmosferze których ona się
kształtowała, skąd czerpała im-
puls do myśli i czynów.

300-miljonowa ludność  Indji,
rozdrobniona na mnóstwo zwaśnio
nych sekt i pogrążonych w głębo-
kich nieraz antagonizmach kast,
nie posiada, rzecz oczywista, je-
dnolitego charakteru tak pod
względem religijnym i językowym,
zarówno jak społecznym i kultural
nym. Jakkolwiek liczne zabytki
świadczą o wysokiej kulturze hin-
dusów, to jednak swoista, na we-
wnętrznych pizeciwieństwach o-
parta struktura społeczna, nie mo-
gła sprzyjać rozwojowi wśród po-
szczególnych składowych . części
tego narodu, pierwiastków świado
mości narodowej i obywatelskiej.
Nie przyczynił się do rozbudowa-

 

lub do gospodarstwa do-
mowego. Ma dobre świa-
dectwa. Makowa 8 m. 2.

gr3

nia godności ludzkiej i narodowej
i układ stusunków społeczno - go-

spodarczych, powodujący, że 80
proc. rolniczej ludności podczas
4-ch miesięcy w roku stale pozo-

staje bez pracy, a 10 proc. nor-
malnie głoduje. Angielski system

rządzenia brutainie narzucił hin-
dusom prawa, całkowicie nieprzy

stosowane do ich tradycyj i pojęć,
celowo podniecał wśród nich roz-
łam, pogłębił wiekowe rozterki i

nieporozumienia pomiędzy hindu-

sami i mahometanami, bynajmniej
nie dążył do uzdrowienia stosun-

ków ekonomicznych — w intere-
sie angielskiego kapitalizmu ruj-
nując indyjski przemysł domowy
— podstawę egzystencji miljonów
rękodzielników, w miejsce istnie-
jących na wielkich  przestrze-
niach kultur ryżu prowadził plan-
tacje bawełny, z całą bezwzględ-
nością eksploatując kraj, jako
źródło surowców i pole zbytu im-
portowanych z Wielkiej Brytanji
gotowych wyrobów bawełnianych,
wyciskając z niego w ten sposób
rocznie przeszło 40 milj. funtów
szterl. Dzieje panowania zaślepio-
nej w swej dumie Wielkiej Bryta-
nji były jedn ciągiem posunięć
wyraźnie po poi do utrzy-

— е -— i ————i

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. - —^

згикц|е розабу. „оп\п!- ргозрегиас едо przedsię- Andrzeja
kańska 8—2 od godz. 10 biorstwa cukierni.
Go li rano 5—6 pp.

mania wielomiljonowego narodu
w stanie niewoli i nędzy. Podej-
mowane od dawna próby wyzwo-
lenia się z pod obcej przemocy
nie znajdowały oparcia o rzeczy-
wistość, nacechowaną  biernością
i zobojętnieniem pogodzonych z
losem szerokich warstw ludności
i rozbijały się o siłę anglików, któ-
rej Indje nie były natenczas w.
stanie przeciwstawić duchowej po
tęgi swego narodu. I jeśli ową po-
tęgę, tkwiącą w głębokiem poczu-
ciu godności ludzkiej i narodowej
w sobie znalazły, to ten wielki
przewrót wewnętrzny zawdzię-
czają niezwykłej indywidualności
Gandhiego, nie ulega bowiem
wątpliwości, że tak jaskrawo za-
znaczający się w naszych czasach
ruch, mający na celu połączenie
najrozmaitszych ras i kast w jeden
twór, narodem zwanej, by w na-
stępnej fazie rozwoju stworzyć no-
we Indje, zdolne do materjalnej i
moralnej niezależności, jest i po-
zostanie na wieki złączony niero-
zerwalnie z osobą Gandhiego.

Działalność Gandhiego da się
podzielić na dwa okresy, z któ-
rych pierwszy (r. 1893 — 1914)
rozciąga się na Afrykę Poludnio-
wą, drugi — rczpoczyna się od r.

Drukarnia
AK 4

Zgła- zam. we wsi Krawczuny,
szać się: ul. Miłosierna gm. Rzesz.—un. się.

8619 Nr. 6 m. 3 od g. 5—6 w.

lZwierzyńskiego, Mostowa 1.
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1914 i za teren działania obiera
Indje. ;

Wezwany w charakterze ad-
wokata do Pretorji dla przepro-
wadzenia szeregu spraw, niejed-
nokrotnie bywał narażony na naj-
rozmaitsze obelgi i krzywdy ze
strony władz miejscowych, jedno-
cześnie miał sposobność bliżej się
przyjrzeć nęazy hindusów, któ-
rych Południowa Afryka liczyła
wówczas około 150 tys. Położe-
nie tych ostatnich pod opieką bia-
łej cywilizacji było nie do zniesie-
nia: systematycznie prześladowa-
ni, obciążeni nadmiernemi podat-

kami, podlegający  poniżającym
przepisom administracyjnym, nie-

miłosiernie rabowani, znaleźli się

tu poza nawiasem wszelkich praw
ludzkich, zdeprawowani i zdemo-
ralizowani przez białych stali się
ich niewolnikami. W podobnych
warunkach o jakiejkolwiek bądź
walce z ciemiężycielami nie mogło
być mowy. Na widok niedoli ludz-
kiej rodzi się w duszy Gandhiego
głębokie współczucie, które de-
cydujący wpływ na cały dalszy
sposób jego myślenia i postępowa-
nia wywiera. Postanawia pozo-
stać wśród rodaków i długie lata
życia walce w obronie ich po-
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święca. Wiedzie tu z nimi wspólne
życie, poznaje ich potrzeby, wczu-
wa się w ich troski, wzbogaca
własne przeżycia i doświadczenia,
tozszerza horyzonty myślowe, ma-
jące się stać fundamentem prawd
jego wewnętrznych. Zdobywa u
hindusów szacunek powszechny,
staje się ich duszą. Gdy rząd
Afryki Połudn. wprowadził krzyw
dzącą hindusów nową ustawę
azjatycką, proklamuje hasło „bier-
nego oporu” w znaczeniu odosob-
nienia się od tego rządu, do tej,
na gruncie legalnym prowadzonej
walki, nieznającej gwałtów i nie-
nawiści, zachęca  chińczyków
airykańskich, organizuje marsz
tłumów hinduskich przez Trans-
wal, przenosi ruch do Natalu, pa-
raliżuje życie przemysłowe kraju,
wreszcie zwycięża i rząd widzi się
zmuszonym cofnąć barbarzyńską
ustawę. Odniesione zwycięstwo
nie budzi w surowej dla siebie,
pełnej miłości i wyrozumiałości
dla innych duszy Gandhiego uczu-
cia dumy i pychy: „nie pragnę
być niczem więcej, jak zwyczaj-
nym pracownikiem, skromnym
stugą Indji“...

Moralny bilans drugiego okre-
su działalności Gandhiego da się.

—1 0 pOJEDYŃCZE POKOJE.
Mostowa 3-a, m. 30.

do wynajęcia ul. Teat-
ralna Nr. 9 m. 1. 8615
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streścić w paru słowach: wielkie
czyny rodzą się z wielkich cnót.
Po powrocie do Indji oddaje się
całkowicie i bez zastrzeżeń służ-
bie narodowej i społecznej.
Wszystkie jego poczynania mają
na względzie interes całego naro-
du, nie zaś poszczególnych jego
części. Wjychodząc z założenia,
że wyzwolenie Indji z pod jarzma
Wielkiej Brytanji nie jest do p.
myślenia bez przyznania uciska-
nym kastom pełnej wolności i rów
nouprawnienia, specjalną opieką
otacza parjasów, zmusza rodaków
do traktowania ich jak ludzi wol-
nych, wciąga ich w charakterze
równouprawnionych obywateli do
wspólnej walki przeciwko angiel-
skiemu panowaniu. Nieodzowny
warunek odrodzenia swej wielkiej
ojczyzny widzi Gandhi w zbliże-
niu między klasami uprzywilejo-
wanemi i odtrąconemi, w harmonji
wszystkich elementów kraju, w
jedności hindusko-muzułmańskiej
i tę linję wytyczną swej akcji kon-
sekwentnie przeprowadza. „Aże-
by stworzyć nowe Indje, należy
stworzyć nowe dusze, silne i
czyste".

(Dok. nast.)
——
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