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WŁADYSŁAWA BANDURSKIEGO
członka honorowego Komitetu Odbudowy Kościoła po-Trynitarskiego

zostanie odprawione Nabożeństwo żałobne w kościele po-Trynitarskim
na Antokolu o godz. 8-ej rano.

Q czem zawiadamia
Komitet Odbudowy Kościołapo Trynitarskiego,

Uniemożliwienie odczytu prof. Głąbińskiego
Policja wkracza do prywatnego mieszkania

(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Do Zakopanego przybył senator profesor Głą-

biński w celu wygłoszenia odczytu o wychowaniu narodowem.
Starosta nowotarski odmówił zezwolenia na odczyt, bo tegoż

dnia miało być poświęcenie sanatorjum "Odrodzenia".

Gdy zatem prof. Głąbiński zaprosił na herbatę do willi, w

której się zatrzymał, kilka osób, na to towarzyskie zebranie przybyła
policja, indagując obecnych o celu i charakterze zebrania.

Jest to jaskrawy przykład tego, jak słusznemi były zastrzeżenia
Stronnictwa Narodowego w dyskusji nad ustawą o zgromadzeniach

co do możliwości „interpretatorskich* czyuników administracyjnych.

Kandydaci na stanowisko delegata Polski
przy Lidze Narodów.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Jako kandydatów na stanowisko delegata rządu

w Gdańsku p. Strassburgera, radcę ambasady w Paryżu p. Mihlsteina,
który właśnie zaręczył się z Rotschildówną, posła polskiego wWie-
dniu p. Łukasiewicza i posła w Rydze p. Arciszewskiego.

Problematyczne ulgi dla rolników.

WARSZAWA. Pat.—W dniu 5 mają prolongatę do dnia 15 sierp-
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Wiosenne wylewy rzek w Małopolsce
Wschodniej.

Wezbrane wody i zatory niszczą mosty, zalewają
drogi i osiedle.

Z terenu Małopolski Wschodniej nadchodzą aiarmujące wiador
mości o powodzi wskutek rozlania rzek wezbranych
upłynięciem lodów i wody z potoków górskich.

Na rzece Poprad utworzyły się w kilku miejscach zatory. Mię-

dzy Żegiestowem a Piwniczną woda i kia zawaliły drogi i pola oraz
domy mieszkalne. Zniszczone zostały mosty.

Zator na Popradzie spłynął na Dunajec,
Niebezpieczeństwo minęło.

Woda na Dniestrze podniosła się o 4.86 cm. ponad stan nor-
malny. Kra spływa bez większych następstw. Na innych większych
rzekach w M. W. zagrożone poważnie mosty.

Wskutek utworzenia się zatoru na Stryju uszkodzony został
most w Kropiwniku Nowym. Komunikacja między Kropiwnikiem a
Rybnikiem została przerwana.

Proces przeciwko sprawcom zamachu
na dypiomatę niemieckiego w Moskwie.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

MOSKWA. Wczorajszy dzień poświęcony był głównie odczy-

tywaniu aktu oskarżenia i badaniu samych oskarżonych, z których

jeden, Wasiljew przyznał się do winy, natomiast Stern przyznając

się do zamachu na radcę von Twardowskyego kategorycznie stwier-

dza, że zamachu dokonał bez udziału osó trzecich i Wasiljewa. Po-

nadto odwołuje zeznania, złożone na śledztwie pierwiastkowem,
a stanowiące podstawę aktu oskarżenia. Twierdzi, że powstały one

wskutek stosowania nieuropejskich metod podczas badania.
W swoich zeznaniach Wasiljew ustawicznie dezawuuje Sterna

i potwierdza w całej rozciągłości akt oskarżenia.
Badani następnie świadkowie stwierdzili, że obaj podsądni po-

chodzą za środowiska wybitnie „kontrrewolucyjnego* przyczem Wa-

siljew miał utrzymywać stosunki z grupą terrorystyczną, kierowanę

przez jego szwagra Lubarskiegó i niejakę Sulkową, którzy w swoim
czasie zorganizowali zamach morderczy na inspektora armji czerwo-

raptownem

gdzie został rozbity.

 

  
 

b. m. p. wicepremjer prof. Za-
wadzki odbył konferencję przy

udziale wiceministra skarbu Sta-
rzyńskiego i wiceministra reform
rolnych: Karwackiego w sprawie
ulg oraz płatności podatków dla
rolników. Zgodnie z ustawą o
spłacie zaległości podatkowych i
rozporządzeniem ministra skarbu
do tej ustawy, w dniach najbliż-
szych rolnicy, których zaległości
podatkowe narosłe do dnia 1
października 1931 r., nie powsta-
ły wskutek jawnej złej woli, otrzy-

rowski.

KATOWICE (Pat.) Jak się da-
wiadujemy, w ciągu miesiąca

marca r, b. zwolnionych zostało

na Sląsku bądź to na skutek
zamknięcia kopalń, bądż też ogra-

niczenia produkcjij węgla, około

5 tysięcy górników. Uruchomione

HELSINGFORS. (Pat). Prace
ratownicze przy statku „Cieszyn*

zakończone zostały pomyślnie.

We wtorek o godzinie 17 udało

się ściągnąć statek z rafy. „Cie-

szyn” pozostaje w dalszym ciągu
na miejscu katastrofy celem pod-

stwa sowieckiego pułk. Bogoboja.

Rauze.

PARYZ. Pat. — Donoszą z Pa-

lestyny, że wykrycie dwu zbrod-

ni, których ofiarą padli Zydi
Arab, wielce przyczyniło się do

powiększenia tarć między dwoma
narodami Palestyny, co jest szcze-

gólnie niebezpieczne w przeded-

niu wielkanocnego okresu. W pią-

tek rano turysta z Los Angeles

żyd Izrael Wolf został znaleziony na
jednem z przedmieść Jerozolimy Początek o g. 7-ej wiecz

nia 1933 roku. Co się tyczy za-
ległości podatku gruntowego z
drugiej raty 1931 roku, to ulgi,
których możliwość przewiduje
rozporządzenie, będą mogli otrzy-
mać tylko ci rolnicy, którzy bez-
zwłocznie uiszczą pierwszą ratę
podatku gruntowego za rok 1932.
W przeciwnym razie zaległości
będą ściągane natychmiast. Na
konferencji tej ustalono również
tryb współpracy władz skarbo-
wych z komitetami finansowo-
rolnemi.

Pierwszorzędne kwalifikacje.
Nominacja pułkownika Stamierowskiego.

'elefonem od własn. korespondenta.)

WARSZAWA. Prezesem Rady Banku Rolnego na miejsce p.

Ludkiewicza, który objął tekę ministra reform rolnych, został miano-

wany podsekretarz stanu w prezydjum Rady Ministrów pułk. Stamie-

P. Stamierowski dotąd z rolnictwem nie miał styczności, z ban-

kowością zaś tylko o tyle, iż przed wojną piastował wysoki urząd...

buchaltera. Pierwszorzędne kwalifikacje.

Coraz mniej kominów aymi—coraz więcej
ludzi bez pracy.

zostały w całości kopalnie Char-
lotta i Laura. Ogółem liczba ro-
botników, zatrudnionych w gór-

nictwie węglowem Górnego Slą-
ska wynosiła w marcu 633,993

górników.

«Cieszyn» uratowany.
dania go dalszemu uszczelnieniu.

W środę rano statek będzie przy-

holowany do stacji pilotow w
Utoe, poczem przeprowadzony
będzie do doków w porcie Abo,
gdzie dokonana będzie prowi-
zoryczna naprawa.

 

Sensacyjny proces szpiegowski
w Warszawie.

Sprawa rzekomego inżyniera Staniszewskiego i jego
kochanki.

Wczoraj w Warszawskim Sądzie Okręgowym rozpoczął się sen-

sacyjny proces szpiegowski rzekomego inżyniera Staniszewskiego i

jego kochanki Grilówny, aresztowanych w swoim czasie w Wilnie

pod zarzutem szpiegostwa na rzecz jednego z ościennych państw.

Proces ten ma ścisły związek ze sprawą rozstrzelanego szpiega

maj. Demkowskiego oraz aferą zastępcy attachć wojskowego  posel-

Procns toczy się przy drzwiach zamkniętych, oskarża pułk.

Bronią z urzędu adwokaci Skawiński i Popowski.

 

W Palestynie podrzynają gardła.
z poderźniętem gardłem. W cza-
sie przeprowadzania śledztwa zna-
leziono również trupa jednego z
przywódców arabskich, także z

podciętem gardłem. Zwłoki leża-

ły w automobilu w pobliżu miejsca
gdzie zdarzył się tragiczny wypa-

dek z Wolfem. Zdaniem temtej-
szych polityków, nie jest wyklu-
czony bliższy związek między o-
bydwoma zbrodniami.
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KOMUNIKAT
Sekcja Pracy zawiadamia, że dziś we środę 6 b m. odbędzie się w sali przy ul.

Orzeszkowej 11 Zebranie Ogólne z referatem kol. Wojcickiego na temat:

„Nacjonalizm a sprawa robotnicza"
Wstęp tylko dla członków.

nej Szaposznikowa.
Warszawie.

Zamach przygotowany został rzekomo w

 

NARADY LONDYŃSKIE.
Podstawy porozumienia anglo-francuskiego

LONDYN (Pat). Korespondent

PAT z miarodajnych źródeł do-

wiaduje się, że porozumienie

angio-francuskie co dos konieren-

cji 4 mocarstw obejmuje nastę-

pujących 6 punktów:
1) Do planu kooperacji nad-

dunajskiej włączonych ma być

tylko 5 państw: Austrja, Węgry,
Czechosłowacja, Jugosławia i Ru-

munja. Bułgarja ma pozostać poza

nawiasem kooperacji naddunaj-

skiej jako państwo wyłącznierol-

nicze, którego interesy gospodar-

cze z 5 państwami naddunajskiemi

są bardzo ograniczone i które go-

spodarczo grawituje raczej ku

Grecji.
2) 5 państw naddunajskich za-

proszonych ma być do podjęcia

rokowań we własnym zakresie,

narazie bez udziału wielkich mo-

carstw. Rokowania 5 państw od-

bywać się mają na podstawie me-

morandum, jakie ma sporządzić

konferencja 4 mocarstw.
3) Najważniejszym punktem te-

$o memorandum ma być propo-
zycja wprowadzenia wzajemnyc
ceł preferencyjnych w obrębie 5
państw naddunajskich z tem, że
wysokość taryfy wynosić ma mini-
malnie 10%, maksymalnie 12%.

4) Sytuacja państw trzecich
w związku z klauzulą największe-
go uprzywilejowania ma być sto-
sownie zastrzeżona, lecz żadne z

państw trzecich, a w pierwszym

rzędzie żadne z 4 mocarstw, nie
ma rościć preiensyj do specjal-
nych wlasnych korzyšci w związ-
ki: z kooperacją gospodarczą 5
państw naddunajskich.

5) Dla zapobieżenia możliwym
rychłym wstrząsom finansowym,
państwom najbardziej zagrożo-
nym, mianowicie Austrji i Wę-
grom, udzielone być mają natych-
miast kredyty krótkoterminowe.

6) Dla dalszej stabilizacji sy-
tuacji gospodarczej w 5 państwach
naddunajskich dokonana ma być
konsolidacja długów  zagranicz-
nych państwowych i prywatnych
i przystosowanie płatności z ty-
tułu tych długów do obecnej zdol-
ności produkcyjnej państw i możli-
wości zbytu produkcji.  Stabili-
zacja ta przybrałaby pewną formę
międzynarodowej kontroli finan-
sowej i budżeiowej nad 5 pań-
stwami naddunajskiemi.

Poza temi już uzgodnionemi 6

punktami pozostaje jeszcze do u-

zgodnienia forma gwarancji, jaką

każde z 4 mocarstw, a zwłaszcza
Wielka Brytanja i Francja, mogła-
by udzielić dla niezbędnych kre-

dytów, dalej termin i wysokość

tych kredytów i poszczególnych
w nch udziałów. Wi tych sprawach

odbywały się w ciągu wtorku roz-

mowy eksperta finansowego rządu

brytyjskiego Leith Rossa z eksper-

tem finansowym rządu francus-
kiego Bizotem.

 

odpowiedź rządu de Valery na notę
angielską.

DUBLIN. Pat.—Odpowiedź rzą-
du Wolnego Państwa Irlandji na
notę angielską zaznacza, że w-g
poglądu Wolnego Państwa posta-

nowienie, d tyczące przysięgi,

powinno być usunięte z konsty-

tucji, gdyż jest to sprawa czysto

wewnętrzna, interesująca jedynie
Wolne Państwo. Co do sprawy
rat dzierżawnych, to mogą one
być przedmiotem rokowań i de
Vałera gotów jest udać się do
Londynu w celu omówienia tej
sprawy.

 

Wzrost przeciwniemieckich nastrojów
w Litwie.

„Neue Zirieher* donosi, z
Kowna, że Po rozwiązaniu Sejmi-

ku kłajpedkiego można zaobser-

wować w Litwie wzrost przeciw-

niemieckich nastrojów. Liczba

firm, które cofają swe zamówie-

nia, udzielone Niemcom, by je

następnie przekazać firmom fran-

cuskim, angielskim i skandynaw-

skim, wzrasta z dnia na dzień.

Jako przykład dziennik po-

daje uchwałę 150 litewskich

kulturtechników i 200 geometrów
którzy proszą aby niezbędne na-
rzędzia nie nabywano w Niem-

czech. Następnie dziennik wska-
zuje na prośbę rady peda-
gogicznej litewskiej Szkoły Sztuk
Pieknych do Ministra Oświaty,

aby wykładano w szkołach język
francuski zamiast niemieckiego.
Podobne kroki uczyniły również
inne zakłady naukowe

 

Drobne wiadomości.
ZGON B. MINISTRA AUSTRJA-

CKIEGO CZERNINA.
WIEDEŃ (Pat). Minister spraw

zagranicznych byłej monarchii

austrjacko - węgierskiej Ottokar

Czernin zmarł wczoraj w nocy w

Wiedniu na udar serca.

„ZEPPELIN* ODLECIAŁ
DO AMERYKL |

BERLIN. (Pat). Po naprawie-
niu powłoki, rozdartej w ponie-
działek w czasie startu, stero-
wiec „Hr. Zeppelin* odleciał we
wtorek rano z Friedrichshafen w
podróż do Ameryki Południowej.

а В sł.zegramóc:

OGŁOSZENIA: та wiersz milim. przed tekstem | w twkscie (5
tekstem (10 łamowe) po 12 -gr., nśkrelogi prześ tekstem po gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowanei z zastrzeżeniem

druku mea być przer Administrae
@nto czekowe w P. K.
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dowołnie zmieniane.

. Sir. 80187.

Rząd pruski w walce z Hitlerem.
REWELACYJNE DOKUMENTY.

BERLIN (Pat). Rząd pruski
przeszedł do bezwzględnej olen-
zywy w stosunku do partji naro-
dowo-socjalistycznej. _ Bezpośre-
dnio po zamknięciu i opieczęto-
waniu kwatery głównej szturmó-
wek w Berlinie oraz przekazaniu
nadprokuratorowi Trybunału Rze-
szy akt sprawy o zdradę główną
przywódców hitleryzmu, ogłoszo-
ne zostały dziś urzędowo niektóre
z dokumentów, skonfiskowanych
w czasie rewizyj marcowych. Z
materjałów tych wynika jasno, że
oddziały szturmowe narodowych
socjalistów stanowią niejako pań-

stwo w państwie. Sieć służby wy-
wiadowczej szturmówek, której
kierownictwo spoczywało w ręku
głównej instancji partyjnej w Mo-
nachjum, rozciągała się na wszyst-
kie organa państwowe, policję i
Reichswehrę, Główną uwagę wy-
wiad hitlerowski skierować miał
na organizację, uzbrojenie, rozpla-

nowanie oddziałów policyjnych.
W całym szeregu ważnych ośrod-
ków miejskich na obszarze Rzeszy
znaleziono dokładne spisy urzęd-
ników policyjnych z uwzględnie-
niem ich orjentacji politycznej i

wykazami stanu liczebnego od-

działów policyjnych. Przy re-

wizjach skonfiskowano odpisy taj-

nych aktów, wydobytych drogą
nielegalną z ministerstwa spraw

wewnętrznych Rzeszy oraz z mi-

nisterstw rządów krajowych. Nie-
zależnie od wywiadu hitlerowcy
prowadzili akcję rozkładową w ło-

nie policji, o czem świadczą liczne

dokumenty i korespondencja,
skonfiskowane przez władze. Do-
skonale zorganizowana była służ-

ba łączności, przyczem poslugi-

wano się nowoczesnemi środkami

komunikacji, sygnalizacją świetlną
i gołębiami pocztowemi. Specjal-
ną uwagę zwracano na wyszkole-
nie oddziałów siużby radjowej. Po-

nadto ćwiczono saperów i pionie-

rów, rekrutując ich z pośród by-

łych wojskowych. Znaleziono

przygotowane już instrukcje i roz-

kazy mobilizacyjne na dzień 13

marca. Definitywny rozkaz miał

być. nadany zapomocą znaków

konwencjonałnych. Na dzień 13
marca zarządzony był też najwyż-

szy stopień pogotowia szturmó-

wek, przewidujący wymarsz na

dany rozkaz. Opublikowane zo-

stały m. in. dokumenty, znalezione

w czasie rewizji w Wiesbadenie,
a szczegółowo ilustrujące przygo-

towania hitlerowców do obsadze-
nia najważniejszych objektów uży-

teczności publicznej oraz wywo-

łania rozruchów wśród robotni-

ków. Ogłoszenie dokumentów

wywołało olbrzymie poruszenie w

opinji publicznej całych Niemiec.

KONFERENCJA MINISTRÓW KRAJOWYCH.

BERLIN (Pat). Pod przewo-

dnictwem ministra Groenera od-

była się w dn. 5 bm. konierencja

ministrów wewnętrznych krajów

związkowych, na której omówio-

no sytuację wewnętrzno-politycz-

ną w związku z ujawnieniem wy-

wrotowej roboty narodowych so-

cjalistów. Z ramienia rządu prus-

kiego w obradach wziął udział
minister Sewering. W/g informa-
cyj prasy, na konferencji tej za-
padły ważne decyzje co do za-
chowania jednolitej linji postępo-
wania władz Rzeszy i krajów
związkowych w stosunku do niele-
galnych poczynań narodowych so-
cjalistów.

A HITLEROWCY TYMCZASEM PARADUJĄ.

BERLIN. Pat.—W dn. 5 b. m.
przybył samolotem do Gdańska
Prus Wschodnich !Hitler. W-g
DinraiSiį

Po Zježdzie
Zjazd Tow. Naucz. Szk. Wyż-

{ Średn. odbywał się w Warszawie

2-go i 3-go b. m. ze zwykłą powa-

gą i rzeczowoscią pod przewod-

nictwem prof. Sierpińskiego i m.

in. ze znakomitym referatem prof.

Wł. Grabskiego. Mała grupka sa-

nacyjna usiłowała po raz pierwszy

'zaburzyć obrady polityczno-par-
tyjnemi wystąpieniami, przepro-

wadzonemi jednak tak rażąco nie-

udolnie, że aż śmiesznie. Po zjeź-

dzie grupka ta ratuje się komuni-

katami Aj. Iskry, które mówią o

rozłamie, aby nie mówić o znacz-

nie prostszej rzeczywistości, t. j. o

całkowitem odosobnieniu grupki.

Już w sobotę 2-go b. m. na uli-

cy przy wejścju do sali obrad roz-

dawano karteczki, wzywające

zwolenników rządu wśród nauczy-

cieli szk. wyż. i śred. na zebranie

się porozumiewawcze w Alejach

Ujazdowskich Nr. 37. Jest to spo-

sób działania, nieznany w dotych-

czasowych dziejach T. N. S, W.

Co więcej, adres ten odsyłał po-

prostu do... lokalu BB.

W. pierwszym dniu pełnego
zjazdu, w sobotę 2-go b. m. popo-

łudniu, po referacie o nowych

ustawach szkolnych,  sprawo-

zdawca prof. Łomnicki zgłosił re-
zolucję, na któtej wstępie powie-

dziano, że ustawy te uchwalono w

nadmiernym pośpiechu i bez za-

siągnięcia zdania powołanych ciał,

Te bardzo oględne słowa obrali

sobie szukający sposobności a bar

dzo nieudolni zamachowcy z loka-

lu BB. za powód do zgłoszenia

wniosku nieufności Zarządowi.

Śmiesznie brzmiały  głupiutkie
wykrzykiwania: polski nauczyciel

nie może krytykować polskiego

rządu i t. p. Wniosek poddano na-

tychmiast pod głosowanie. P. Rut-

kowski, dyrektor gimn. Sobieskie-

go w Krakowie z pomajowego po-

wołania, t. j. pierwszy za ludzkiej

pamięci niepoważny dyrektor tej

zasłużonej szkoły, odznaczył się

niepospolicie w obliczaniu głosów

przy tem głosowaniu. Oświadczył
mianowicie, jako jeden ze skruta-
torów, że za wnioskiem o nie-

ufność padło 72 głosów. Nie zga-

dzało się to z wynikami, stwier-

dzonymi przez innych skrutato-

rów. Przeliczono ponownie z u-

działem p. Rutkowskiego, który

musiał, jak niepyszry, przyznać,
że za wnioskiem było tylko 35
głosów. Wobec około 200 uczest-
ników zjazdu klęska była sro-

doniesień biura Conti na powita
nie Hitlera zebrał'się na lotnisku
20-tysięczny tłum.

T. N. S. W.
motna.
Niefortunni zamachowcy po-

stanowili wyjść z sali. Tu znowu
małe niepowodzenie, bo wyszło
tylko koło 20-tu. W sąsiedniej
sali urządzili sobie wiec, na któ-
rym rej wodził p. pos. Szyszko,
nie będący wogóle delegatem, w
stanie znacznego podniecenia, a
raczej podochocenia. Na zebraniu
tem wykrzykiwano, że nauczycie-
le sanacyjni mają polecenie p. mi-
nistra oświaty, by zdobyć T. N. S.
W. Wysunęli oni żądanie przyzna-
nia im połowy miejsc we wła-
dzach towarzystwa, co było oczy-
wiście niewykonalne.
W grupce sanacyjnej trzonem

było 14 delegatów krakowskich.
Zachowanie się ich wzbudziło nie-
smak nawet wśród innych luźnych
zwolenników sanacji na zjeździe.
P. Rutkowski został wycofany z
obiegu i już na drugi dzień nie by-
ło go widać.
W drugim dniu obrad, w nie-

dzielę 3-go b. m. pp. Artymiak i
Szantroch z Krakowa zażądali od-
roczenia walnego zgromadzenia i
powierzenia rządów komisji z
trzech z udziałem grupki sanacyj-
nej, grożąc w przeciwnym razie
wystąpieniami władz rządowych,
co robiło wrażenie haniebnego
prostactwa i służalstwa. Wniosek
ten został odrzucony, gdyż było
za nim tylko 39 głosów, przeciw
146, wstrzymujących się 11. Zno-
wu druzgocąca klęska, po której
część sanacyjnej grupki opuściła
salę.
W krakowskim  „Illustr. Kurj.

Codz.* (nr. 93) telegram z Warsza
wy doniósł:
— „Połowa uczestników wal-

nego zgromadzenia opuściła salę
obrad, pociągając za sobą znaczną
część pozostałych delegatów i po-
'stawiwszy przedtem wniosek u
ustąpieniu dotychczasowego za-
rządu, uzależniając od tego dalszą
swą współpracę w T. N. S$. W.“

Próby pocieszania się grupki
krakowskiej mogłyby być zręcz-
niejsze. Jeżeli salę cpuściła poło-
wa i pociągnęła za sobą jeszcze
znaczną część pozostałych, byłaby
to większość, która mogłaby
wszystko uchwalić zamiast zmy-
kać z pola. Takie kłamstwa mogą
być dobre dla małej grupki, która
licho się popisała i której za to
natrą uszu, ale w dzienniku rzu-
cają one niekorzystne światło na
jego służbę informacyjną.   
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Lhrodaitay strajk
W tych dniach na naczelnem

miejscu „Roboinika“ ukazał się

obszerny komunikat Głównego

Zarządu Związku Zawodowego

Robotników Rolnych, zapowiada-

jący na dzień 18 kwietnia jedno-

dniowy strajk protestacyjny ro-

botników rolnych całej Polski.

Odezwę podpisał przewodniczący

Związku Jan Kwapiński, zaś „Ro-

botnik* poparł ją od siebie bar-

dzo gorąco w specjalnym przy-

pisku. :

Stanowisko nasze w sprawie
strajków wogoie jest dostatecznie

znane, tak że niepotrzebujemy go

tu wyjaśniać, w danym wypadku

pragnęlibyśmy jednak ocenić spra-

wę nie z naszego punktu widze-

„nia, ale zająć stanowisko absolut-

nie objektywne.
Strajki bywają różne: najpo-

spolitszym jest strajk ekonomicz-

ny; robotnicy pewnej fabryki, czy

też wogóle pewnej gałęzi prze-

mysłu, niezadowoleni z warunków

pracy, zbyt niskiego wynagrodze-
nia i t. p., pragnąc zmusić właści-

cieli przedsiębiorstw do podwyż-

szenia płacy iub wogóle zmiany

na lepsze warunków pracy, ogła-

szają strajk. Stwierdzić należy,

że nawet w razie udania się ta-

kiego strajku, jest on bronią obo-

sieczną, gdyż rujnuje przedsię-

biorstwo, które daje tysiącznym
rzeszom robotniczym utrzymanie.

Jednakże w czasach normal-

nych, gdy przedsiębiorstwa stały

jeszcze na silnych podstawach,

przynosząc właścicielom swym

niekiedy olbrzymie zyski, strajki

podobne mogły mieć pewną rację

bytu, albo przynajmniej były zro-
zumiałe tam, gdzie panował wy-
raźny wyzysk 1obotnika.

Drugim rodzajem strajku jest

strajk polityczny. Stosowali go na

szeroką skalę przywódcy ruchu

rewolucyjnego w latach 1905—06,

z których niejeden dziś znajduje

się przy sterze naszej nawy pań-

stwowej. Odmówić pewnej sku-

teczności podobnym strajkom nie

sposób, zwłaszcza jeżeli mają one

charakter masowy, jak to istotnie

było podczas pierwszej rewolucji

rosyjskiej.

Coprawda i tu podkreślić na-
leży obosieczność podobnych de-
monstracyj, które pośrednio tylko

dotykając rząd, przedewszystkiem

godzą w Bogu ducha winnego oby-
watela. Strajki tego rodzaju obej-
mowały w pierwszym rzędzie

przedsiębiorstwa państwowe oraz

komunalne, jak kolejnictwo, elek-

trownie, gazownie i t. p., dopiero
w drugim rzędzie większe przed-

siębiorstwa prywatne, jak fabryki
it pod., całkiem zaś wyjątkowo

tylko wieś.
Czy strajk zapowiedziany przez

Kwapińskiego w imieniu Związku

Zawodowego Robotników  Rol-

nych ma być strajkiem ekono-

micznym, czy też politycznym ?

Jak można wnosić z treści
odezwy, ma to być przedewszyst-

kiem strajk ei.onomiczny, chociaż

niepozbawiony akcentów politycz-

nych. Autorzy odezwy wykazują

obszernie pogorszenie się sytuacji

robotników rolnych, skutkiem

obniżenia ordynarji oraz płac go-

tówkowych:

„Zniżka cen płodów rolnych
czytamy — spotęgowana obszarniczo-

fabrykancką polityką „sanacji”, spowo-
dowała, że faktyczne zarobki robotni-

ków rolnych spadły niemal o połowę."

Nie przeczymy, że część zie-

miaństwa istotnie poparła w swo-

im czasie sanację, zaco zbiera dziś.
gorzkie owoce, bo pozbawiona zo-

stała wszelkich wpływów, osta-
tecznie zaś jedyny przedstawiciel

tej warstwy usunięty został z rzą-

du. Twierdzenie, że obszar-
nicza polityka „sanacji” spowo-

dowała zniżenie cen płodów rol-

nych, jest jawnym absurdem. Jak
to? Wiięc sami ziemianie obniżyli
ceny swych płodów, które stano-

wią podstawę ich bytu? W to

chyba nikt nie uwierzy.

Że na obniżenie tych cen
znaczny wpływ wywarła polityka

„sanacji“ — z tem gotowi jesteśmy
zgodzić się. Jak wiadomo jednak,

sanacja jest zlepkiem najrozma-

itszych stronnictw, gdzie obok

księcia Radziwiłła zasiadają nie-

dawni 100 procentowi „towarzy-
sze” w rodzaju Moraczewskiego
i komp. Jeżeli więc ktoś przy-
czynił się do zniżki cen produk-

tówwiejskich, jeżeli kto pracował

nad tem wytrwale, to właśnie te

słery, które doniedawna bardzo

były zbliżone do „Robotnika”,

Fakt, że „zarobki robotników
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2. prasy.
Trzeba zasłużyć sobie na zauianie
W związku ze znanąCzytelni-

kom naszym przemową p. Sławka
o potrzebie ołiar, pisze na łamach
wczorajszej „Gazety Warszaw-
skiej” (z dn.5.IV) pos. St. Stroński:

„Trzeba przedewszystkiem zasłużyć
sobie na zaufanie i mieć zaufanie społe-
czeństwa, aby móc żądac od niego ofiar,
zatrzymując ster i rządy we własnem rę-
ku. A tymczasem obóz rządzący obecnie
sam wie najlepiej, co sądzić o zaufaniu
doń społeczeństwa, bo wie, czy dostał się
do rządów i utrzymuje je zaufaniem czy
tzem innem, oraz wie, czy sposób prze-
prowadzania wyborów oparty był na
wierze i zaufaniu społeczeństwa, czy też
na gruntownem przekonaniu zupełnie
innem, do którego dostosowano sposoby
wyborcze. Kto nie zdobył zaufania, lecz
przeciwnie działalnością wybitnie nieu-
miejątną i pozbawioną powodzenia do-
prowadził nieufność do niezwykłego
stopnia, nie ma prawa rozsiadać się na-
da! w rządach, a od społeczeństwa żądać
ofiar.

Od siebie trzeba zacząć. Na ołtarzu
ojczyzny należy złożyć tę pierwszą ofia-
rę przyznania, że się nie umiało spełnić
tego, co się przyrzekałc, uznać, że jest
się odpowiedzialnym za niepomyślny stan
rzeczy, wysnuć z icgo uczciwie nieuchron
ne wnioski i wejść w szeregi, a nie upie-
rać się w komenderowaniu. Tę prostą
prawdę widzą już wszyscy, a żądanie
ofiar ze strony tych, kiórzy temi ofiara-
mi przedewszystkiem siebie u władzy
chcą utrzymać, ani nikogo nie przekony-
wa, ani w nikim nie budzi zaufania”.

Demoralizacja.

„Kurjer Polski“ zastanawia się
nad faktem wziastającej demora-
lizacji, towarzyszącej wzrostowi
nędzy i bezrobocia:

„Zamawiam obuwie u bezrobotnego
szewca: żąda odemnie więcej, niż w skle
pie na Marszałkowskiej — i woli nie zro-
bić wcale, niż zrobić taniej.

Weźmie się do pracy kogoś, kto
przez szereg miesięcy był bezrobotny,
dosłownie w ostatecznej nędzy. Nie myśli
się go wyzyskiwać, płaci mu się jak na-
leży i wymaga tylko tyle, ile można wy-
magać. O byle głupstwo obraża się i idzie
sobie — dokąd? bo ja wiem: do krew-
nych, do baraków, do „Cyrku”, na ulicę.

Czyżby ta niedokładność,  niesolid-
ność i niepunktualność w pracy — to
wreszcie zadziwiające lekceważenie za-
robku i, niestety, zwyczajne lenistwo
miały być naszą cechą narodową? Czy
raczej to jeszcze jeden objaw psychozy i
zmęczenia długotrwałą i coraz cięższą
walką o byt. Bo — należy zauważyć, że
wraz ze wzrostem zastoju te objawy, tak
przykre i nieznośne dla pracującego i za-
pracowanego człowieka — nie zmniej-
szają się, ale występują coraz silniej. Do
tego stopnia, że ze zdziwieniem, jako coś
nienormalnego, witamy dobrze i na ter-
min spełnianie przyjętych na siebie obo-
wiązków".

Skutki dumpingu.

„Robotnik* pisze w sprawie
popieranego przez rząd dumpingu:

„Czytelnicy nasi wiedzą, że angiel-
skie świnie żrą polski cukier, który jest
niedostępny dla polskich dzieci z powodu
wysokiej ceny. I nic tu nie pomoże inte-
ligentna propaganda na wszystkichpło-
tach i parkanach, że „cukier krzepi”, je-
żeli nie obniży się ceny cukru na rynku
wewnętrznym.

Chcieliśmy tu przytoczyć dwa cha-
rakterystyczne wypadki szkodliwości
dumpingu dla naszego przemysłu krajo-
wego, który pono mamy popierać, bo tak
się propaguje.

Otóż cukier w Polsce kosztuje zł.
1.60 za kiło, natomiast tenże sam cukier
w Gdańsku kosztuje 23 grosze. Wobec
taniości cukru w Gdańsku powstał cały
szereg fabryk czekolady, importujących
do Polski swoje wyroby i podkopujących
byt polskiego przemysłu cukierniczo-

czekoladowego.
Tonna węgla polskiego kosztije na

wewnętrznym rynku od 50 do 90 zł., w
zależności od krótszego lub dłuższego
przewozu.
W Szwecji cena polskiego węgla wy-

nosi zł, 23 — za tonnę. Nic też dziwnego,
że szwedzki przemysł metalowy po spad-
ku waluty szwedzkiej o 30 proc., wsku-
tek taniości opału, może pomimo ceł
ochronnych konkurować w Polsce z pol-
skim przemysłem metalowym.

Oto dwa przykłady „przewidującej
polityki gospodarczej, obliczonej na ścią-
ganie do kraju obcej waluty, która w re-
zultacie do kraju przychodzi w minimal-
nej ilości, gdyż eksporterzy lokują ją na
A kontach w bankach  zagranicz-

nych”.

Chmury na dalekim wschoddzie.

Na łamach „Tygodnika Polskie-
go“ wychodzącego w  Charbinie,
znajdujemy bardzo ciekawy arty-
kuł o stosunkach japońsko-sowiec-
kich. Cytujemy z tego artykułu
najcharaktarystyczniejsze momen-
ty:

W czasie walk Kołczaka i Siemiono-
wa z Sowietami zdeponował rząd „bia-
łych” 1.250.000 jenów przez pułkownika
Izome w Banku j.pońskim. Do pieniędzy
tych rościły sobie prawa różne organi-
zacje rosyjskie, zwalczające  bolszewi-
ków, lecz rząd japoński, który był wów-
czas w dobrych stosunkach z Sowietami,
stanowczo odmawiał wvdania tych pie-
niędzy na walkę z Sowietami. Obecnie,
na żądanie Japończyków, różne poli-
tyczne rosyjskie ugrupowania antyso-
wieckie zorganizowaly się i sumę powy-
żej wspomnianą rozdzielono w sposób
następujący: 1.000.000 jenów otrzymują
antysowieccy kozacy i włościanie na za-
łożenie kolonji w Mongolji i Mandżurji,
80.000 jenów otrzymuje Związek Sybira-
ków niepodległościowców na cele par-
tyjne; 80.000 — wszechrosyjski Związek
włościański i 80.6000 — ataman Siemio-
now z kraju Zabajkalskiego na cele ana-
logiczne.

Fakt ten ilustruje chyba dostatecz-
nie nastroje rządu japońskiego względem
Sowietów.

Obecnie jesteśmy jeszeze świadkami
organizacji wewnętrznej Mandżugo-Go.
Ale gdy to dokonane już będzie do pew-
nego stopnia, w czem niewątpliwie dużą
rolę odgrywa obsadzenie przez wojska ja
pońskie wszystkich punktów strategicz-
nych pod Szanghajem — wówczas roz-
pocznie się na Dalekim Wschodzie nowa
era powikłań i zatargów, bodaj że dale-
ko  groźniejszych, niż dotychczasowe,
gdyż tyczyć się będą zapewnienia sobie
przez Japonję wpływu dominującego na
całem Pomorzu wschodnio-syberyjskiem,
od zatoki Posjeta (na południe od Wła-
dywostoku) 'do Nikołajewska nad Amu-
rem“.

- Czy toprawda?

„  Pikantną historję notuje „Kur-
jer Polski“,

Śpiewak wielkiej sławy p. Jan
Kiepura odbył niedawno podróż
do Ameryki, śdzie miał być zaan-
śgażowany na szereg występów w
nowojorskiej Metropolitain Opera.
„Kurjer Polski zapewnia, że

„„Janowi Kiepurze tym razem nie
najlepiej się powiodło w kraju Yankesów.
Pojechał — jak to mówią w Galicji —
„$ross und wild" a wraca, czy nawet
wrócił „klein und mild".

Zaczęło się od tegn, iż Jan Kiepura
wyraził na dworcu w New Yorku zdzi-
wienie, iż nie przybył na jego powitanie
sam dyrektor Metropolitain Oper i dał
temu wyraz w pierwszej swojej z nim
rozmowie.

Odpowiedź dyrektora była skromna
i jędrna. Powiedział mianowicie tenoro-
wi, że miał zamiar zaangażować go je-
szcze na 15 wystepów, ale wobec jego

pretensyj, zrezygnuje z tego zaszczytu...

rolnych spadły niemal o połowę”,

acz bardzo smutny, jest nieuni-
knioną niestety konsekwencją te-

go, że ceny płodów rolnych spa-

dły nie o połowę tylko, ale prze-

<iętnie o 70—90 proc. (Zboże,

za które płacono około 6 zł. za
pud, dziś sprzedaje się po 2 zł.

i taniej. Krowę, wartości 500 zł.,
dziś kupić można za 50 zł. i t. pod.)

Daleko idąca redikcja pobo-
rów dotknęła zarówno urzędni-

ków państwowych jak i pracowni-

ków prywatnych, jak nareszcie
robotników fabrycznych. Byłoby
więc cudem, jeżeliby ominąć mia-

ła jedną tylko warstwę robotni-

ków rolnych. Rozumiemy, że

dotknięci tą redukcją, pragną się

bronić, Czy jednak obrona ta ma

jakiekolwiek widoki powodzenia,

wobec katastrofalnej pozycji włas-
ności ziemskiej? Po podatkach,

świadczeniach, sekwestrach strajk

robotników może jedynie dopro-

wadzić do bankructwa znaczną

ilość warsztatów rolnych, bez tego

wiszących na włosku i w ten spo-

sób pozbawić tysiączne rzesze
robotników. chleba.

Nietylko jednak o robotników

rolnych chodzi.

Strajk zapowiedziany na dzień

18 b. m. ma być jednodniowym,
demonstracyjnym, poczem zapo-
wiedziany został strajk właściwy

w żniwa. Zmarnowanie plonów

oznaczałoby nietylko ruinę „ob-
szarników', ale także wygłodze-

nie miast, wygiodzenie tych miijo-

nowych zastępów robotniczych, w
których obronie rzekomo „Robot-
nik'* występuje.

Do czego to doprowadzić mu-

si — nie trudno odgadnąć.

Jest to woda na młyn wszel-

kiej akcji wywrotowej, która w
konsekwencji. doprowadzić musi

do komunizmu.

Jakkolwiek socjaliści nasi od-

żegnywują się cd komunizmu, pra-

cują oni konsekwentnie na jego

rzecz, podpiłowując w. zaślepieniu

swem gałąź, na której sami siedzą.

DZ1ENNIK WILEŃSKI

Sstatolatrja.
Znany wiersz Kochanowskiego

o zdrowiu, ktore smakuje najwię-
cej wtedy, gdy się zepsuje, zasto-
sował jaknajtrafniej Mickiewicz
do ojczyzny, którą wtedy cenimy
najwięcej gdy ją utracimy. Znane
to rzeczy, któż nie wie, že „gdy
niema kraju, ojczyzna, dwakroć
większa, sięga raju'? (C. Norwid).

Cóż się tedy dziwić, że w dłu-
giej niewoli naszej, jako bezpośred
ni jej skutek i owe tęsknoty za pań
stwem, powstała idealizacja
tej koniecznej i naturalnej formy
bytu zbiorowego i fanatyczna wia-
ra w państwo, jako rzekome pana-
ceum na wszystkie braki i dolegli-
wości społeczne. Marzyliśmy, że
ze zdobyciem niepodległości „ure-
gulujemy wszelkie niedomagania
społeczne, że po tym jednym wy-
siłku mastąpi stan powszechnej
szczęśliwości, w którym ludzie nie
będą potrzebowali o nic się sta-
rać', bo wszechmocne państwo
wszystko za nas zrobi.

A jednak... czy wszyscy tak
myśleli i tak marzyli? Przecież
byli między nami tacy ludzie, któ-
rzy, pragnąc niepodległości nie-
mniej gorąco, niż tamci idealiści-
marzyciele, jednak, dzięki wyjątko
wemu poczuciu rzeczywistości,
jasno zdawali sobie sprawę, że
przyoblekanie myśli o przyszłości
Polski w kształt marzenia o Zło-
tym Rogu — tai w sobie wyraźne
niebezpieczeństwo. Np. Roman
Dmowski w swych głębokich
„Myślach nowoczesnego Polaka”
(z których to wyjąłem powyższą
cytatę w cudzysłowie), dowodził
przenikliwie już przed 30 laty, że
właściwie to dopiero ze zdoby-
ciem niepodległości wejdziemy na
dobre w sterę prawdziwego trudu,
podobnie jak np. dopiero zajęcie
samodzielnego stanowiska w spo-
łeczeństwie otwiera nam oczy na
istotę walki o byt.

Człowiek małoduszny i słaby z
tego rodzaju przeświadczenia wy-
snułby niechybnie wniosek, że w
takim razie lepiej nadal trwać w
niewoli, korzystając z tego, że o
naszym losie decydują potężni
„opiekunowie”, Taki cztowiek-
ugodowiec wolałby już ostatecz-
nie, tamtych romantyków-marzy-
cieli, niż owego trzeźwego męża,
wzywającego do walki, co bynaj-
mniej nie ma być jedyną ni osta-
tnią, ale, przeciwnie, jeno pierw-
szem ogniwem walk coraz to po-
ważniejszych i cięższych.

A przecież nie było to trafem,
że właśnie owym ludziom trzeź-
wym, z Dmowskim na czele, oj-
czyzna nasza będzie zawdzięczeć
swe wyzwolenie z niewoli. Ale i
to także nie było przypadkiem, że
po zbudowaniu własnego państwa
przez owych ludzi, zdezorjentowa-
na i niedojrzała część społeczeń-
stwa, uznając powstanie państwa
za cud (jako że sama się doń nie
przyczyniła), okrzyknie za jego
twórców właśnie że owych marzy-
cieli, którzy ze siery marzenia
nigdy nie wyszli i organicznie nie
byli w stanie poczynić kroków
prawdziwie skutecznych dla odbu-
dowania państwa, ograniczając
się jeno do posunięć efektownych
i malowniczych, „nadających się
do obrazu”, jak zwykł mawiać pe-
wien mój uzdolniony uczeń, re-
daktor jednego z pism wileńskich.

Aliści nie to tylko powiedział
Roman Dmowski.

Oto zrozumiał on już na po-
czątku stulecia, że w odrodzonem
państwie polskiem powstaną ten-
dencje do „niepotrzebnego
iszkodliwego przerostu
ciężarów publicznych, a
równolegle do zbytniego
rozszerzenia władzy
państwowej” (Lc.,. III wyd,
str. 178), czyli że się ukaże zja-
wisko, które dziś na większą
skalę obserwtjemy w Rosji i we
Włoszech, ale też, niestety, rze-
czywiście i w Polsce.

Zjawisko to jest zresztą stare
jak świat. Wiedle Mickiewicza, to
„ten sam bałwan, który Assyryj-
czykowie czcili pod imieniem
Baala, a Filistynowie pod imie-
niem Dagona, a Rzymianie pod
imieniem Jowisza”. Obecny Pa-
pież, Pius XI, nazwał je niedawno
statolatrją, czyli ubóstwie-
niem państwa, łącząc w tem sło-
wie wyraz łaciński status
z greckim latreia (np. idjo-
latrja — czczenie samego siebie,
samolubstwo). Może byłoby lepiej
ochrzcić to zjawisko mianem:
politeio-latrja, łącząc dwa
wyrazy greckie, ale o to mniejsza;
pojęcie jest jasne.
Nadmierne  wywyższenie

własnego państwa, to zrozumiała
psychologicznie pozostałość po
niewoli, zasada jego wszech-
mocy, omnipoiencj, przece-
nianie jego skądinąd wielkiego
znaczenia; przeświadczenie, że
„interes państwowy jest miarą
wszystkich rzeczy”, przy-
krawanie więc do chwilo-
wych potrzeb wieczy-
stych i objektywnych dóbr:
moralności, religji, a także nauki
i sztuki; wynoszenie pogańskich
maksym: „cel uświęca środki”
i „salus reipublicae suprema lex
esto”, suprema, więc nie tylko
wyższaoddobra. poszczególnych
indywiduów, ale i od ich: sumy,
oraz od prawa Bożego; wreszcie
przewrotne hasło „egoizmu pań-
stwowego' i otwarta walka z sa-
mem pojęciem wolności — wszyst-

ko to tworzy swoistą religję
państwową, która się w ża-
den sposób nie może zgodzić
z chrześcijaństwem, szczególnie
zaś z jego powszechną for-
mą, t. zn. z katolicyzmem.

Religia bowiem ta, spoglądając
stale na wszystkie bez wyjątku
dziedziny życia sub specie
aeterni, dążyła zawsze i dąży
do mądrej równowagi pomiędzy
stroną bytu duchową a materjal-
ną, pomiędzy jednostką a zbioro-
wością, pomiędzy państwem a
społeczeństwem. Skutkiem tego
Kościół stale hierarchizuje
rozmaite zjawiska i same nawet
pojęcia, wprowadzając n. p. natu-
ralną hierarchję składników życia
zbiorowego, t. j. jednostkę, rodzi-
nę, ród, gminę, państwo, naród;
zapewnia tym wszystkim zjawis-
kom odpowiedni zakres praw
i przestrzega przed zaburzeniem
równowagi społecznej, dowodząc
n. p., że „jest naruszeniem spra-
wiedliwości, gdy się przydzieli
większym i wyższym władzom
społecznym to, co mogą wykonać
mniejsze i. niższe społeczności.”
(Encyklika Papieża Piusa XI p. t.
Quadragesimo, przekł. X. biskupa
Okoniewskiego, str. 49.)

Jeśli więc n. p. państwo dąży
do umniejszenia autorytetu rodzi-
ny i stara się wyręczyć ją w wy-
chowaniu dzieci, krępując jedno-
cześnie inicjatywę prywatną w
szkolnictwie, to takiem postępo-
waniem „wyrządza szkodę wielką
i podrywa porządek społeczny.
Wszelka bowiem czynność spo-
łeczna powinna w pojęciu i istocie
swej wspomagać komórki wielkie-
go ciała społecznego, nigdy
zaś nie rozbijać ich, ani
pochłaniać. Sprawy zatem
mniejszej wagi i zabiegi skądinąd
zbyt drobiazgowe powinna wła-
dza państwowa pozostawiać niż-
szym zespołom” (str. 50).

Jest to więc, jak widzimy, wy-
raźne potępienie tych elastycz-
nych tendencyj, które są dziś w
Polsce tak widoczne. To samo
czytamy w konkluzji:

„Niech więc kierownicy państw
będą przekonani, że im doskonalej
śród rozlicznych zrzeszeń panuje
hierarchiczny porządek
z zachowaniem pomocniczej in-
terwencji państwa, tem wybitniej-
szy będzie i autorytet społeczny
i społeczna działalność, tem lepszy
i szczęśliwszy byt państwa”
(str. 51).

I odwrotnie. przewaga interesu
państwa nad wolnością obywateli
i całego społeczeństwa, dąży w
konsekwencji do nacjonalizacji
całego życia w państwie, t. j. do
tej ostateczności, którą widzimy
dziś w: Rosji. Konieczność tę do-
strzega już, skwapliwa zwykłe na
wysuwanie konsekwencyj, mło-
dzież (sanacyjna). Członek Za-
rządu Bratn. Pomocy U. U. _S. B.
w ubiegłej kadencji, p. Stefan
Jędrychowski, słusznie pisze, że
propagowane dziś z góry t. zw.
„wychowanie państwowe i ideo-
logja państwowa z konieczności
prowadzą do tych ostatecz-
nych sformułowań, które nadał
im p. Dembiński", ten najwybit-
niejszy bodaj przedstawiciel mło-
dzieży sanacyjnej U. 5. В. i, nie-
stety, członek „Odrodzenia” („Ku-
rjer Wileński”, str. 51). Tym
ostatecznym ideałem, wedle p. J.,
są „wszystkie monopole, ca-
łość upaństwowiona”.... 1

Tu naležy zawolač, trawestując
slowa poety: r
Zaprawdę, powiem, bracia moi

mili,
Żeśmy się duchem państwowym

popili!
Wobec tego konsekwentnego

rozwinięcia statolatrycznych za-
łożeń, tkwiących w dzisiejszej
naszej t. zw. państwowej ideologji,
jałowe nam się wydają próby po-
wstrzymania sanacyjnej młodzieży
wpół drogi, przedsiębrane przez
nieco rozsądniejszych przedstawi-
cieli sanacji n. p. przez p. A. Bo-
cheńskiego, który w aż 49 „Sło-
wa , omawiając pomysły pp. Dem-
bińskiego, Jędiychowskiet. i in.
równie obiecujących młodzieńców,
przepowiada, że „pokaże się"
(kiedy? czy już po zrealizowaniu
powszechnej  etatyzacji?), „że
lepszy najgorszy indywidualizm

najlepszego więzienia. Bo to,
co autor (t. zn. p. Dembiński) nam
życzy — to wielkie wię-
zienie“,

Trzeba więc, póki czas, za-
trzymać się w rozpędzie statola-
trycznym, który prowadzi po
równi pochyłej do komunizmu.
(Nie zdaje mi się, by to był prosty
przypadek, że konsekwencje takie
z ideologii państwowej wysnuwa
właśnie wileńskie „Odrodzenie'":
z jego to łona wyszli swego czasu
Czeszejko-Sochacki i Taraszkie-
wicz! T. zw. „bogoiskatielstwo”
łączy się doskonale, n. p. w Toł-
stoju, z komunizmem.)

Pomnąc natomiast o mądrem*
słowie Modrzewskiego: „Niemoc
duchowa jest stokroć gorsza od
niemocy cielesnej: Przeto zleczcie
myśl waszą”, my, Polacy, powin-
niśmy wiedzieć, że naczelną nie-
mocą, która dziś grozi naszej oj-
czyźnie, to prosta konsekwencja
niewywietrzałej jeszcze niewoli,
— statolatrja, nadmierne wywyż-
szenie państwa, skrajne przeci-
wieństwo szlacheckiej złotej wol-
ności (wiadomo, że „les extrómitćs

SZKICE I OBRAZKI.
NÓWI POSSESTONATI.

Ziemia polska' mazowieckie piaski,

czarnoziem Kujaw faliste łany nadnie-

meńskie...

Ziemia polska: moczary Polesia, ka-
mieniste poletka krakowskie.. grusze

maćkowe, przydrożne kaplice z Pańskie-
mi świątkami zdaleka błękitniejące wstę-

gi borów...

Jedno wielkie ukochanie, klejnot
najświętszy, heraldja wielka, jakieś san-

ctissimum ducha polskiego...
Pałace i dwory, kościoły i chaty...

to jedno...

Bezwzględnie polskie, najczystsze
i niepokalane...

Kolebka Żołkiewskich, Sobieskich,
ale i Bartoszów co kosami brali armaty...

Twierdza ducha polskiego, niezłom-

na i oporna wszelakim wrogom...

Żywa legenda i matka szczodra...

Ileż ona serc od złej gangreny
uratowała, wiełuż synów marnotrawnych

przywróciła...

Darta i szarpana, deptana i pluga-
wiona powstała... na wielkie umiłowania

ołtarze wyniesiona...

Dziwnym jest pęd duszy polskiej ku
ziemi...

Po latach pracy w murach miasto-
wych, po wegetowaniu od pokoleń na
t. zw. „urzędzie”,.. budzi się w sercu

prawnuka ziemianina... tęsknica za zie-
mią...

Nie będąc zasobnym nabywa kilku
akrową działkę poza miastem... gdzie ży-
ciem sterany... kwiaty sadzi...

Osadnik inwalida, bez ręki czy bez
nogi, z kamienistej ziemi płody wydzie-

ra... żyjąc na spółkę z jedyną posiadaną
szkapą w nędznym szałasie...

W snach i wizjach sennych jak zie-
mia obiecana snuje się miraż własnego
zagonu...

Bo taką jest ta dusza polska i taką

jej dziwna tęsknica...

Niezaspokojona...
Bo tyle ziemi odłogiem leży, bo tyle

serc ku niej kołata...

W ostatnich numerach prasowych

organów żydowskich, ukazały się arty-
kuły wzywające społeczeństwo swe do
nabywania ziemi... nadmieniając, iż rol-
nik polak zniewolony ciężką konjunktu-

rą, za bezcen swego warsztatu rolnego
się wyzbędzie...

A więc ziarnko jemioły, zgłuszywszy
konary dębu, sięga do korzenia by zadać
drzewinie cios ostateczny...

W. pierwszych latach bieżącego stu-
lecia, demoralizatorem wsi polskiej (po-
pieranym przez władzę rosyjską) był —
żyd karczmarz...

Żyd sąsiad rolny, żyd obywatel, od
włościanina naszego bardziej zaradny i
bezwzględny.. nie tylko zasieje (we
własnym interesie) burzę zawiści i zbro-
dni, ale stanie się eksploatatorem...

Wielkie obszary ziem wschodnich,
na których jak najbardziej siać ziarno
polskości należy, wynarodowią się osta-
tecznie...

Ponad białemi kolumnami dworu za-
błyśnie złowrogo gwiazda pięcio czy sze-
ścio ramienna, a całość polską stoczy
bakcyl żydowskiego internacjonałt...

— Gdie wy  żywiocie
Aron Salomonowicz?
— W rodzinne dobro Sabiepanki?
— Kak to rodzinne?
— QOczeń prosto — należy dó całe

rodzine.

— Uch wy zawsze byli konserwa-
tyst wot tak „Kochaj mi sze”... j

na daczy,

Nieslychana solidarnošė žydowsk.
śdy chodzi o wspólną kampanię przeciw
chrześcijaninowi i Polakowi zamknie ryn-
ki sprzedażne rolnika Polaka, który zła-
many porzuci swój warsztatrolny, nie
mogąc przeciwnościom” podołać.

Jedno osiedle żydowskie na ziemi,
stanie się wyłomem w dnie okrętu,przez
który wtargnie* fala żydowska niszcząc
polski korab.

Wieś polska, która oparła się w хх
wieku kolonizacji niemieckiej (w epoce
niewoli) nie może się stać pastwą ży-
dostwa w dobie swej niepodległości...

Pamiętajmy o „Placówce”...
Niechaj najbardziej o niej pamięta

wieś kresowa, wyżyłowana kryzysem,
bez inwentarza w okresie przedwiośnia...
nadmiernie obciążona podatkami...

Żydzi znając, aż nadto dobrze naj-
słabszy punkt oporu na tę fortalicję
uderzą...

Groteskowe ceny folwarków na zie-
miach północno-wschodnich już zwróci-
ły uwagę żydów („Nasz Przegląd”).

Brońmy się więc i nieustąpmy!
By polski wieśniak nie był zmuszony

żydowi składać wieniec okrężny... by żyd
nie wołał do swego woźnicy:
— Szmigaj konie... po naszemu...

M. Junosza.

NA
Sala do wynajęcia

na odczyty i zebrania.
Orzeszkowej 11.—Telef. 1561

__gd11—3 i od 6—8 wiecz

se touchent"), które to oba stano-
wiska równie zaciekle zwalczają
ideologję narodu, tej duchowej, nie
zaś formalnej tylko całości.

Prawdziwy miłośnik państwa
winien stale pamiętać o potrzebie
koniecznej równowagi. w życiu
społecznem. „Ojczyzna”, powiada
Norwid, „to wielki zbiorowy obo-
wiązek, obowiązujący nietylko
jednostkę dla ojczyzny, ale . też
ojczyznę dla jednostki”. Kto o tem
zapomina, ten nietylko unie-
szczęśliwia pojedyńcze indywidua,
ale również przynosi szkodę pań-
stwu i narodowi, podminowując
podstawy Prawa Bożego, przed
czem ostrzega nas Papież Pius XI
w swej = om.
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kryminalnej.

najwyższe i wielokrotne nagrody,

SPRAWY MIEJSKIE.
— Dalsza kompresja budże

tu m'ejsklego. W najbliższych
dniach Magistrat zakończy cykl
budżetowych posiedzeń, które
miały na celu doprowadzenie do
względnej równowagi prelimina-
rza budżetowego. W wyniku tych
posiedzeń nowy budżet został
zredukowany o blisko 600,000
złotych. Mimo to zachodzi dzlsza
potrzeba redukcyj, które należeć
już jednak będą do kompetencji
Komisji Finansowej i Rady Miej-
skiej. (a)
— Rada Miejska powraca

do gospodarki kina miejskiego.
| Najbliższe posiedzenie Rady Miej-

skiej Magistrat postanowił zwołać
Na dzień 14 b. m Na posiedze-
niu tem podane będą do wiado-
moś i Rady wyniki dochodzenia
Komisji radzieckiaj, powołanej la-
tem roku ubiegłego do przepro-
wadzenia dochodzenia w sprawie
gospodarki kina miejskiego. (a)
— Wielki park miejski. Jak

wiadomo, Magistrat nosi się z za-
miarem urządzenia w Wilnie wiel-
kiego parku miejsklego, na który
złożyłyby się tereny zajmowane
przez Altarję, ogród Bernardyń-
ski, park sportowy im. gen. Że-
ligowskiego oraz Cielętnik. Wstę-
pem do realizacji tego projektu
będzie ogrodzenie i zabezpiecze-
nie terenów Altarji na Antokolu.
Roboty te rozpoczęte Jzostaną w
najbliższym czasie. (a)
— Psy tracą swych długo-

letnich właścicieli. W ostatnich
Czasach zauważono, że wielu wła-
Ścicieli psów pozbywa slę, do-
tychezasowych przyjaciół w zwią-
zku z trudnościami finansowemi.
Ponieważ podatek od psów jest
stosunkowo wysoki, właściciele
ch starają się je sprzedać łub
ustapić znajomym. (2)

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Zmiany na stanowiskach.

Dotychczasowy dyrektor robót
publicznych Nowogrėdzkiego U-
rzędu wojewódzkiego p. inż. Ale-
ksander Zabelewicz przechodzi na
takież stanowisko do Wileńskiego
Urzędo wojewódzkiego. Do No-
wogródka na stanowisko dyrek-
tora robót publicznych przecho-
dzi z Łucka inż. Gordziałkowski.

(Pat.)
SPRAWY AKADEMICKIE.

— Społeczne Biuro Pośred-
nictwa Pracy Stow. Brat. Pom.
P. M. A. U. $. B. podaje do wia
domości, że wpłynęły zgłoszenia
firm, poszukujących chętnych
i energicznych pracowników. O
Szczegółach dowiedzieć się mo-
%па w godzinach urzędowania
(13—15) w poniedziałki, środy
i piątki. *

SPRAWY RZEMIEšLNICZE,
— Rzemiosto a reforma

ubezpieczeń społecznych.
związku z ustawą Świadczeń

Socjalnych, Rada Izb Rzemieślni-
czych ustosunkowała się nega-
tywnie do formy redakcji projek-
tu ustawy, w której nie dość wy-
Czerpująco ujęto i uwypuklono
interesy rzemiosła. Uznając od-
dawna konieczność  komasacji
Świadczeń, Rada lzb powołała
specjalną komisję, której zada-
hiem jest omówienie i uzgodnie-
nie sprzeczności jakie na tem
tle powstały. Rzemieślnicy bo-
(Wiem, a głównie rzemieślnicy

KRONIKA.
W tych dniach rozpoczynamy w naszem piśmie druk świetnej powieści kry-

minalnej młodego autora amerykańskiego:

Rufusa Kinga

Pieniądze,
Rufus King cieszy się olbrzymią popularnością w Ameryce, nakłady jego po-

wieści osiągają rekordowe cyfry. Ta niezwykła poczytność tłumaczy się z jednej
strony wysokim poziomem utworów Kinga, zadowalającym wymagania najinteli-
$entniejszych czytelników, z drugiej zaś, świetnie pomyślaną intrygą, która jedna
sympatycznemu autorowi powodzenie wśród najszerszych rzesz miłośników powieści

albo życie,

Karjera Rufusa Kinga jest niezmiernie oryginalna. Po ukończeniu uniwersy-
tetu w Yale pirzez jakiś czas pełnił funkcję radjotelegrafisty na okręcie, następnie
przeszedł do rzecznej policji nowojorskiej, wreszcie pracował pod kierunkiem jednego
z najgłośniejszych detektywów amerykańskich,

Nic więc dziwnego, że po takiem przygotowaniu, z pod pióra wybitnie utalen-
towanego i obdarzonego wyjątkowym zmysłem obserwacyjnym detektywawychodzą
utwory, tętniące poprostu prawdą i życiem i uzyskują na specjalnych konkursach

 

samoistni, zatrudniający w pół
miljonie warsztatów półtora milj.
pracowników stanowią specjalną
grupę socjalno-gospodarczą, któ-
ra ze względu na swą strukturę
wymaga właściwego sobie ujęcia
w zakresie świadczeń socjalnych.
W trakcie prac Komisji nie

wykluczone jest, iż utrwali się
pogląd, że problem scalenia bę-
dzie wymagał wprowadzenia spe-
cjalnych norm ustawodawczych,
a zreslizowana w ten sposób
idea komasacji w dziedzinie rze-
miosła będzie w ustawodawstwie
wyrazem słusznych dezyderatów
rzemieślników, których interesy
są różne, aniżeli robotników i
wielkiego przemysłu.
— Kursa Biacharskie. Z ini-

cjatywy Sp. z ogr. odp. „Blacha
Cynkowa” w Katowicach otwarte
zostały w Wilnie od dnia 5.IV.
1932 r. specjalne kursa blachar-
skie dla wszystkich blacharzy,
interesujących się nowemi spo-
sobami krycia dachów blachą
cynkową, oraz wyrabianiem z te-
go materjału wszelkiej galanterji
blacharskiej. Kursa te mają dla
"rzemiosła wileńskiego specjalne
znaczenie, gdyż większość rze-
mieślników -blacharzy nie zna no-
woczesnych sposobów stosowa
nych przy używaniu blachy cyn-
kowej, tak rozpowszechnionych
na Zachodzie.

Bliższych informacji o rozpo-
czętych kursach udziela Wileńska
Izba Rzemieślnicza — ul. Mickie-
wicza 23—5, tel. 359, w godz.
10—14.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
—Dzisiejsza Środa Literac-

ka. Wobec tego, że zapowiedzia-
ny przyjazd. gości jugosłowiań-
skich uległ zwłoce, dzisiejszą
środę literacką wypełni pogadan-
ka p. Kazimierza Leczyckiego,
który po dłuższym pobycie za-
granicą wrócił do Wilna.

-- Walne zebranie Ligi Ro-
botniczej odbędzie się w niedzielę
dn. 10 bm. o godz. 12 i pół w
lokalu przy pl. Orzeszkowej 11.
— Propagandowy kurs 0-

brony przeciwgazowej. W dniu
7 bm. tj. we czwartak, w lokalu
Ogniska kolejowego (Kolejowa 19)
o godz. 19 ej odbędzie się otwar-
cie kursu obrony przeciwgazowej,
poświęconego przygotowaniu in-
struktorek-kobiet ze sfery kole-
jowej. Kurs jest zorganizawany
staraniem Wojewódzkiego Komi-
ietu Kolejowego LOPP, który też
zaprasza o jaknajliczniejsze przy-
bycie na wykłady i ćwiczenia.
Zapisy przyjmuje kancelarja ko-
mitetu LOPP. Gmach dyrekcji
kolejowej, parter, pokój Nr. 1 te-
lefon dyrekcyjny Nr. 102.
— Nie 70, lecz 170. Jesteśmy

proszeni © zamieszczenie spro-
stowania, iż na Zjeździe Delego-
wanych S. M. P.-żeńskiej brało
udział 235 delegatek, reprezentu-
jacych 170 miejscowości, a nie
70, jak to błędnie zostało po-
dane.

ODCZYTY.
— Zebranie absolwentów

kursów Obrony Przeciwgazo-
wej kategorii I, II, III oraz kur-
sów przy 3 p. a. c. odbedzie się
dziś o godz. 6-tej w lokalu Stow.
Techników ul. Wileńska 33.

Na porządku dziennym: Od-
czyt wojew. inspek. O. P. Gaz na

DZIENNIK WILEŃSKI

temat „Praca instruktorów na
terenie*. Rozdanie świadectw.

ZABAWY.
— Dancing u „Zielonego

Sztralla“, ul. Mickiawicza 22 od-
będzie się w dniu 9 kwietnia b. r.
o godz. 23ej staraniem Komitetu
Organizacyjnego, w skład którego
wchodzą: Adolphowa Paulina, p.
D-i Barański Władysław, p. Dą-
browska Antonina, p. starosta
Kowalski Waclaw, p. p. plk. d r.
Kiaksztowie Antoniostwo, p. Le-
becka Stefanja, p. Łuczyńska, p.
Rajecka Halina, pp. kuratorowstwo
Szelągowscy Kazimierzostwo, p.
Sumorokowa Janina, p. inż. Ska-
wińscy Janostwo, p. Szumańska
Emma, p. Wilczyńska Alicja.

Dochód przeznaczony na do-
żywianie niezamożnych uczniów
Peństw. Szkoły Rzem. Przemy-
słowej w Wilnie.

Cena biletu 2 zł., akademickie
1 zł.

Zaproszenia można otrzymać
w księgarni Gebethnera i Wolffa
i w cukierni „Zielonego Sztralla“.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.

 

— Na Pohulance. Dziś i jutro —
„Sprawa Moniki”, która schodzi z re-
pertuaru. z

— W Lutni. Dziś : jutro — „Nasze
Dziady".
— Premjera „Bębna* w Lutni. W

piątek o godz. 8 wiecz. w Teatrze Lu-
tnia ujrzymy po raz pierwszy przemiłą
i wesołą komedję Vebera i H. de Grosse
p. t. „Bęben”, z udziałem świetnego ar-
tysty Teatrów Warszawskich Antoniego
Różyckiego, który w postaci malarza
Delanoy stwarza kapitalną kreację, I
ną czaru i wdzięku męskiego. Rolę
„Bębna” gra H. Kamińska. Ceny miejsc
zwykłe.

POLSKIE RADJO WILNO.

Środa, dnia 6 kwietnia 1932 r.

11.58.

 

Sygnał czasu.
14.10. Progr. dzennny.
14.15. Głazuncw—Balet „Cztery po-

ry roku” i muzyka lekka (płyty).
15.15. Kom. z Warszawy.
15.25. Odczyt dla maturzystów z

Warszawy.
16.10. Muzyka z płyt.
16.15. Kom. sportowy z Warsz.
16.20. „Wśród książek* z Warsza-

wy:
р 16.40. Codzienny odcinek powie-

ściowy.
16.55. Lekcja angielskiego z War-

szawy. z
17.10. „Jak powstają monety i

banknoty” — odczyt z Warszawy, wygł.
Z. Kacprowski.

17.35. „Ptak ognisty” — Igora Stra-
wińskiego — suita baletowa (płyty). Sło-
wo wstępne Stanisława Węsławskiego.

18.15. Przekłady Tadeusza Łopa-
lewskiego dawnej poezji ludowej ruskiej,
odczyta Zofja Małyniczówna, art. dram.

18.30. Transm. II części koncertu
z Warsz.

18.50. Chwilka strzelecka.
19.00. „Z prasy litewskiej” — wygł.

M. Beiiermann.
19.15. Płyta. *
19.20. „Co nas boli* — przechadzki

Mika po mieście.
19.30. Wiadomości sportowe z War-

szawy.
19.35. Progr. na czwartek i rozm.
19:45. Pras, dzien. radj. z Warsz.
20.00. „Słoneczna organizacja Ros-

sini'ego" — felj. z Wiarsz. wygł. C. Jel-
lenta.

20.15. Muzyka lekka z Warsz.
21.00. Kwadr. liter. z Warsz. (J.

Waśmiewski).
21.15. Recital śpiewaczy M. Fioren-

za z Katowic.
21.45. Koncert Laureatów Konkur-

su Chopinowskiego z Warsz.
22.30. Kom. z Warsz.
22.45. Recital Kreislera (płyty).
23.00. Muzyka taneczna z Warsz.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Skąd się bierze gotówka?

Niezmiernie aktualny odczyt nadany
zostanie dzisiaj o godz. 17,10 z Warsza-
wy: mianowicie p. Z. Kacprowski opowie
radjosłuchaczom, jak powstają monety
i banknoty. W okresie ogólnego braku
gotówki sprawa wytwarzania pieniędzy
(oczywiście — prawdziwych) staje się
kwestją, która musi zainteresować każ-
dego miłośnika t. zw. waluty czyli „środ-
ków obiegowych*,
Nowoczesna muzyka i dawna poezja.
Godzina muzyki i poezji rosyjskiej

wypełniona zostanie wykonaniem świet-
nej suity baletowej Igora Strawińskiego
„Żar płica”* (Ptak ognisty), którą. po-
przedzi słowo wstępne St. Węsławskie-
go. Następnie artystka „Reduty* p. Z.
Małyniczówna odczyta fragmenty klechd
ruskich („bylin*) w przekładzie Tadeusza
Łopalewskiego.

Defilada laureatów.
O godz. 21,45 ze studja rozgłośni

warszawskiej nadany będzie recital for-
tepianowy w wykonaniu laureatów II
Międzynarodowego Konkursu Chopinow-
skiego. Trzeci z kolei koncert laureatów
usłyszymy jutro, 7 kwietnia, o godz.
20,15 w transmisji z Konserwatorjum
Warszawskiego.

STAN POWODZI
w Wilnie i w woj Wileńskiem.

W dniu wczorajszym roztopy
wiosenne poczyniły dalsze postę-
py. Na terenie miasta woda na
Wiilji podniosła się o dalsze kilka-
naście cm. Około godz. 4 pop.
nadpłynęły lody z górnego biegu

ilji,
W pobliżu Michaliszek kra

utworzyła zatory w pobliżu mostu.
Wobec niebezpieczeństwa zerwa-
nia mostu oddziały saperskie uży-
ły środków wybuchowych, rozbi-
jając zatory. Mimo tego most zo-
stał częściowo uszkodzony.

Ruszyły również wody na
rzece Wiace. Wezbrane wody tej
rzeczki zalały tereny położone
pod Grzegorzewem,  zagrażając
pośrednio zakładom  przemysło-
wym p. Kureca. Zarządzone zo-
stały jaknajdalej idące środki w
celu niedopuszczenia wody do
osiedli ludzkich.

Naogół jeśli chodzi o prowincję
sytuacja powodziowa jest po-
ważna, nie jest jednak tak groźną
jak np. w roku ubiegłym.

Z Niemenczyna donoszą, iż
wobec ruszenia lodów na Wilji
władze K. O. P. zarządziły pogo-
towie oraz wystawiły ochronę
przy nowo-zbudowanym moście
na Wiilji Również poczynione zo-
stały środki ochronne przy objek-
tach K. O. P., położonych w pobli-
żu rzeki.

Z powiatu Święciańskiego do-
noszą, iż spodziewają się tu lada
chwila ruszenia lodów na rze-
kach. Władze powiatowe i gmin-
ne oraz K. O. P, poczyniły jaknaj-
dalej idące środki ochronne.

Na terenie pow. brasławskiego
rzeki i jeziora jeszcze stoją. Ru-
szenie ich spodziewane jest w
tych dniach.

Na terenie powiatu wileńsko-
trockiego wystąpiły z brzegów
stawy, które tu i ówdzie pozale-
wały pola wsi i zaścianków. Bu-
dynkom mieszkalnym i gospodar-
skim narazie nie grozi żadne nie-
bezpieczeństwo. (a)

Proces «Słowa» © znieważenie
przewodniczącego Sądu.

Na dziś w Ill-cim wydziale
karnym sądu okręgowego wyzna-
czona została sprawa, która w
szerokich kołach naszego miasta
od roku budzi dużą sensację.

Sprawa powstała na skutek
skarg p. Stanisława Miłaszewicza,
sędziego sądu okręgowego, prze-
ciwko redakcji „Słowa.
W lutym ub. roku p. sędzia

Miłaszewicz przewodniczył w je-
dnej z karnych spraw.

Obecny na rozprawie w cha-
rakterze sprawozdawcy wówczas
członek redakcji „Słowa p. Feliks
Dangel nakreślił w karykaturze
sylwetkę przewodniczącego roz-
prawie, która ukazała się śród
sprawozdania sądowego w „Sło-
wie".

Urażony p. sędzia Miłaszewicz,
kiedy autor karykatury zjawił się
przy stole prasowym, polecił go
woźnemu usunąć.

Na tem tle powstał konflikt,
którym zainteresował się Syndy-
kat Dziennikarzy Polskich i przez
delegację interwenjował u prezesa
sądu okręgowego,

Natomiast redakcja „Słowa!
w pięciu następnych numerach
pisma zamieściła szereg artyku-
łów, ilustrując je drażniącą p. sę-
dziego Miłaszewicza karykaturą.
W treści artykułów, z których
jeden był podpisany przez p. Wła-
dysława Studnickiego, p. s. Mi-
łaszewicz dopatrzył się zniewa-
żenia siebie z powodu pełnienia
obowiązków przewodniczącego
Sądu i za pośrednictwem prezesa
sądu wniósł skargi do prokurato-
ra, który ze swej strony wdrożył
śledztwo i w rezultacie pociągnął
do odpowiedzialności karnej z art.
51, 532 i 533 cz. 1 i 3 k. k. reda-
ktora odpowiedzialnego „Słowa”
p. Witolda Woydyłłę i autora
artykułu, zamieszczonego w N. 44
„Słowa”, p. Władysława Studnic-
kiego.

Kiedy sprawa ta znalazła się
w sądzie okręgowym i nadany zo-
stał jej dalszy bieg, do sądu wpły-
nęło oświadczenie p. Stanisława
Mackiewicza, naczelnego redak-
tora i wydawcy „Słowa”, w któ-
rem bierze on na siebie odpowie-
dzialność.

Z tych wzgiędów sprawę zwró-
cono prokuratorowi celem uzupeł-
nienia śledztwa. Ponieważ p. St.
Mackiewicz piastuje z ramienia
B. B. W. R. mandat poselski, prze-
to prokurator wystosował pismo
do ministra sprawiedliwości, pro-
sząc o wystąpienie z wnioskiem
do Sejmu o wydanie sądowi posła
zB BE:

Minister jednak odpowiedział,
że nie uznał za właściwe wystąpić
z podobnym wnioskiem, wobec
czego urząd prokuratorski nie
miał możności wszcząć postępo-
wania przeciwko posłowi.

Sprawa wobec tego przesłana

$gowego w stanie pierwotnym.
Rozprawa główna w tej spra-

wie odbędzie się dziś w wielkiej
sali sądu okręgowego. Skład sądu
stanowią pp. sędziowie: K. Bo-
browski, przewodniczący, A. Or-
licki i J, Bułhak.

Oskarżenie wnosi podprokura-
tor p. Janowicz.

Na rozprawę wezwano obu
oskarżonych pp. Woydyłłę i Stu-
dnickiego oraz w charakterze
świadków p. St. Miłaszewicza i K.
Lubońskiego, administratora „Sło-
wa“.

Oskarženi ze swej strony po-
wołali na świadków pp.: Wacława
Wyszyńskiego, prezesa sądu ape-
lacyjnego, Marjana Szydłowskie-
$o, prezesa Syndykatu Dzienni-
karzy, F. Dangla i W. Tatarzyń-
skiego oraz red, St. Mackiewicza.

Ze strony oskarżonych jako
ich obrońca wystąpi adw. Trzciń-
ski z Warszawy. Kos.

Zlikwidowanie szajki zło-
dziejskiej.

W dniu wczorajszym po dłuż-
szych wysiłkach agentom wydzia-
łu śledczego udało się zlikwido-
wać niebezpieczną szajkę zło:
dziejską grasującą bezkarnie od
kilku tygodni Członkowie tej
szajki okradali mieszkania i do-
konali szeregu włamań Do (tej
szajki należeli między innemi Dre-
ko, Stankun i Czereszko. Złodziei
osadzono pod kluczem. Wraz z
nimi aresztowana jeszcze została
znana paserka Chana Szufjan. a)

KRONIKA POLICYJNA.
„‚ — Kradzież przy ul. Piłsudskiego.
Nieznani sprawcy, zapomocą dobranego
klucza, dostali się do mieszkania Hel-

|pol.Roman RIBARSNIEGO

W POW. LIDZKIM.
LIDA (Pat). W ciągu nocy wo-

da z zalanych domów ustąpiła,
jednakże wiele domów dotąd po-
zostaje otoczonych wodą a nawet
niektóre stoją w wodzie. Do mie-
szkań ludzie dostają się po prowi-
zorycznych mostkach, zbudowa-
nych z desek, bali a nawet sanek
i wozów, na których są porozkła-
dane deski, Jak wyślądają zalane |
domy wodą, które są niemal w
śródmieściu, zdala od rzeki, bo
przy ulicy Szkolnej, ilustrują do-
konane zdjęcia. Większych strat
poza zalaniem produktów pozo-
stających w piwnicach nigdzie nie
zanotowano.

Co zaś do Lidziejki to poziom
wody w dalszym ciągu wzrastai
sięga około 3 metrów. Lidziejka
występuje z brzegów i zalewa
przybrzeżne zabudowania i domy.
Najbardziej jest zagrożona ulica
Lidzka. Z kilku domów musiano
ludność ewakuować. Z mieszka-
nia p. Metetesa nie zdołano usu-
nąć żadnych rzeczy i sprzętów.
W mieszkaniu pełno wody. Most
na Lidziejce, prowadzący na Ro-
šlaki, znajduje się pod wodą.
Jednakże wielkiej powodzi nie
przewiduje się.

Przyczyną zalania domów na
ulicy Szkolnej, Słobódce II, Pias-
kach i Zakasance był szybko to-
pniejący śnieg, z którego utwo-
rzyły się wielkie masy wody, któ-
ra nie mogąc znaleźć koryta roz-
lała się po niższych miejscach.

LIDA (Pat). Groźba powodzi
w Lidzie już minęła. Woda na
Lidziejce opadła o około 1 metra.

W POW. BARANOWICKIM.

BARANOWICZE (Pat). Woda
na rzece Szczarze stale przybiera.
Dotychczas poziom wody podniósł
się o 2 metry 55 cm. Most i gro-
bla obok Pietuchowszczyzny zo-
stały zalane. Również rzeka
Wiedźma wystąpiła :z koryta
i czyni spustoszenia. Mosty w La-
chowiczach i pod Hołdowicami
zalane. Na wszystkich zagrożo-
nych miejscach czuwa pogotowie.

3.310 kandydatów na każde
sto wolnych posad.

Jak wynika z danych, opra-
cowanych przez Główny (rząd
Statystyczny, na każde sto wol-
nych posad w miesiącu styczniu
bvło 3310 moszukuiacvch oracv.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.
CZEIEPRZNRACTAGWZEREDTOWSZAREWeak,
mana Jaszunera (ul. Piłsudskiego 24),
skąd wynieśli różną bieliznępościelową,
samowar i inne rzeczy łącznej wartości
300 zł.

WYPADKI
— Podrzutek. W klatce schodowej

domu Nr. 38 przy ul. Rozbrat, został
znaleziony podrzutek płci męskiej w
wieku około 1 tygodnia, przy którym
była kartka z napisem „nieochrzczony”.
Podrzutka umieszczono w przytułku
Dzieciątka Jezus.

 

nowa książka p. t.:

Przyszłość gospodarcza świat
już opuściła prasę drukarską.

Zawiera następujące rozdziały:
1. Istotne fakty i zagadnienia. ii. Równowaga gospodarstwa
światowego przed wojną i skutki wojny. III. Obroty handlowe
w powojennem gospodarstwie światowem. IV. Kredyty zagra-
niczne po wojnie. V. Wędrówki ludności po wojnie. VI.Przysz-
łość gospodarstwa światowego. VII. Racjonalizacja. VIII. Ró-
wnowaga przemysłu i rolnictwa. IX. Ciężary publiczne i spo-
łeczne; udział państwa w kryzysie. X. Planowa gospodarka
l kryzys ustroju gospodarczego. Xi, Ruch naturalny ludności
a przyszłość gospodarcza. XII. Konsekwencje mniejszego po-
stępu gospodarczego. XIII. Ogólne wnioski iprzewidywania.

Cena 9 zł. 92—2 o
Do nabycia we wszystkich księgarniach i kioskach Tow. „Ruch*
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ROMAN JASIEŃSKI, general.

Po Syberji i Mandżurii.
Wiosna tego roku przyszła późno. Topniejące

śniegi zmieniły drogi w najstrzaszniejsze błoto. Od-
dział łącznikowy, który mnie o tym czasie odwiedził,
przeklinał swój los. Piechota w kożuchach musiała
iść boso, niosąc buty w ręku, bo gęste błotsko co
chwila ściągało je z nóg.

O żadnych wyprawach w góry nie mogło być mo-
wy. Trzeba było siedzieć spokojnie na miejscu i nu-
dzić się.

Na szczęście, czy nieszczęście, nawiedziła nas
tzarna ospa. Prawie codzień grzebaliśmy kogoś za 

 

  

   

  
  

    

murem naszej siedziby.
Nad trumną, przykrytą chorogwią baterji, ja za-

iast popa odczytywałem nie bez wzruszenia cer-
iewno - słowiańskie słowa modlitwy: — wo bła-
nom uspenji wiecznyj pokoj podażd' Gospodi

pszemu rabu Twojemu Siemionu... Mój wachmistrz
stym basem naśladował djakona, a chór żołnierski
ełniał smutnej uroczystości.

„ Stałego lekarza w garnizonie nie miałem. Przy-
Eżdżał on i odjeżdżał z oddziałem lącznikowym.
ym razem zatrzymałem go u siebie. Zdrowym szcze-
ił on ospę; — z choremi miał większy kłopot.
W niespełna tydzień uzbieraio się tyle chorych,

że jedyna izba, którą mogłem dla nich przeznaczyć
była przepełniona. .

IW tej sytuacji uradziliśmy z doktorem, że mimo
najgorszych warunków komumkacji i transportu,
trzeba przewieść ich do szpitala w Charbinie. Że nie
wytrzymają drogi, — to bardzo możliwe, ale że tu-
taj pomrą, to więcej jak pewne.

Wydzieliłem część taboru wystarczającą do za-
brania wszystkich chorych, wyznaczyłem jedno dzia-
ło, pluton piechoty i pluton kozaków jako eskortę;
biedziłem się jeszcze nad pytaniem, czy odesłać
z chorymi doktora, czy felczera, kiedy w nocy ża-
chorował i doktór.

Wczesnym rankiem, kiedy topniejąca śnieżyca,
jak lepki plaster, czepiała się wszystkiego, twarzy,
ubrań, ziemi... żegnałem odjeżdżających. Kilkunastu
nieprzytomnych, w gorączce po 400, na dwukołowych
wozach, w których nie można było się wyciągnąć.
Zaryci w siano, okutani kożuchami i płachtami na-
miotów, mieli oni przed sobą conajmniej 8 dni drogi
i 3 noclegi na świeżem powietrzu. Poszedł z nimi
i felczer. Garnizon został na opiece Boskiej, bo fel- |
czerskiego ucznia z piechoty nie mogłem brać na
serjo.

Dzięki Bogu, w garnizonie nikt więcej nie za-
chorował; natomiast po paru tygodniach, zwracają-
cym transportem otrzymałem 1czkaz ostatecznego
zwinięcia garnizonu i odmarszu z oddziałem do Char-
binu. ‚

Nie mam na mojej palecie farb, któremi mógł-

została ponownie do sądu okrę-

bym odmalować moją radość.
Po długim i uciążliwym marszu, po krótkiem za-

trzymaniu oddziału przed charbińskim szpitalem,
w którym dowiedziałem się, że moi chorzy, prócz
dwóch, pomarli razem z doktorem, stanąłem wreszcie
na wzgórzu przed domem baterji.

I Charbin, i dom, i mój pokój, i koledzy...wszyst-
ko wydało mi się tak miłem i cudnem, że poczułem
się jak w raju. Mechmandarow, bez żadnej prośby
z mej strony, dał mi kilkutygodniowy wypoczynek.
Zaiaz potem na mocy cesarskiego reskryptu dekoro-
wano mnie pierwszym bojowym orderem. Zaiste, ży-
cie zdawało mi się szczęściem.

Wykorzystując wolny czas, własne konie i po-
wóz, a co najważniejsze — prawie nienaruszoną pół-
roczną gażę, rzuciłem się zachłannie w wir zabaw
i rozrywek. Pełno mnie było wszędzie, gdzie się lało
wino i gdzie z estrady wraz ze słabiutkiem glosikiem,
dolatywał mocny zapach perfum.

Najczęściej towarzyszył mi mój kunak Szawdja,
w którym kochały się wszystkie kobiety, a on w żad-
nej, będąc jednocześnie opiekunem, obrońcą i ryce-
„rzem każdej: znajomej i nieznajomej, starej i młodej,
brzydkiej i ładnej.

Siedzimy sobie w kabarecie przy szklancewina,
naraz jakiś rumor. To właściciel zakładu strofuje
pięścią jedną z „świazd”, która nie umiała namówić
gościa na droższe wina i potrawy. Mój Szawdja już
jest tam, już spoliczkował właściciela i spokojnym,
miękim barytonem poucza leżącego na ziemi, że ko-
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, biety nie wolno nigdy uderzyć. „To całe moje szczę-
ście, że ty nie jesteś kobietą”, zakańcza rozmowę,
wracając do mego stolika,
ы Innym razem i sprawa jest irna i inny ma prze-
ieg.

Przy którymś stoliku w końcu sali siedzi para:
on — w wysokich butach,aiegolapY, patrzy z podeł-
ba, ona — zwykła sobie kobiecinka z półświatka.
Sprzeczają się. Ona się denerwuje, ściąga z szyi złoty
łańcużek z małym zegarkiem i kładzie przed nim na
stole. Jej kawaler wyciąga rewolwer z najwidocz-
niejszym zamiarem położenia kresu jej życiowym
troskom i kłopotom.

Ale Szawdja jest już w drodze!
Po okrzyku, rzuconym jeszcze od mego stołu —

sunie w swych miękich butach, jakby płynął po par-
kiecie. Dżentelmen z rewolwerem obraca się z krze-
słem twarzą do Szawdjii strzela: raz... dwa... trzy...
pełnych sześć razy. Z drśnień Szawdji, którego ja
widzę od strony pleców, czuję i wiem, że każda kula
trafia. Jednocześnie z 6-tym strzałem rozlega się
łoskot. To Szawdja, uderzeniem pięści w głowę, wbił
strzelającego pod stół. Dopiero teraz słania się. Ja
go podchwytuję, pomagają mnie inni. Tamtego za-
biera straż, Ja odwożę Szawdję do szpitala. Ma 6
ran, ažypikis w pierś, Ale się wykuruje,

„Kuli się nie boję”, powie mi potem — „szty-
let — to wierna broń”.

(C. d. a.)  



i
>

       

Z KRAJU.
 

į Ś.P. KS. WINCENTY SIDORSKI. |
Zmarł .po.ciężkiej

Jako długoletni proboszcz w
Dudach, dekanatii [wiejskiego, po-
wiatu lidzkiego, pogrzebany został
przy kościele parafjalnym.

Ś.p. ks. Wincenty Sidorski
był jednym z weteranów z pośród
naszego duchowieństwa, które
okrutnie i bezwzględnie przešla-
dował rząd zaborczy rosyjski.

Natychmiast po wyświęceniu
został skazany przez ówczesnego
gubernatora na 6 miesięczne za-
miknięcie do klasztoru za to, że
ks. biskup Audziewicz nie wyjed-
nał mu pozwolenia rządowego na
odprawienie pierwszej Mszy św.
W czasie ostatniego prześla-

dowania był skazany przez sąd ro-
syjski na 6 miesięczne więzienie,
z zamianą na klasztor za kazanie,
w którem dopatrzono się nielojal-
ności względem cara.

Ks, Wincenty Sidorski był jed-
nym z niewielu proboszczów na-
szej Archidiecezji, co koło trzy-
dziestu lat spędził w jednej pararji,
w jego ulubionych Dudach.

Lubiany był w całej parafji i to

podwójnej operacji w wieku lat 46.

spowodowało jego tam długoletni
pobyt, bo parafjanie prosili władzę
o pozostawienie go w ich parafji.

Dbał on o kościół, jego zabudo-
wania i dlatego wszystko znajdzie
po nim jego następca w porządku.
Z niemniejszą gorliwością praco-
wał nad Kościołem duchowym,
utrwalając królestwo Boże w ser-

cach powierzonych mu parafjan,
którzy przez jego śmierć tracą oj-
ca, pasterza i kapłana według
Serca Jezusowego.

Jako proboszcz i kapłan, pra-
cownik na niwie Bożej, był lubia-
ny i szanowany przez ks. ks. ko-
legów proboszczów i na każdym
odpuście pracował gorliwie czy to
na ambonie czy w konfesjonale.
Pozatem był koleżeński, usłużny i
uczynny.

W. jego osobie Archidiecezja
wileńska traci pierwszorzędnego
bojownika wiary i apostolstwa
Chrystusowego.

Cześć jego pamięci i wieczny
pokój jego pięknej, szlachetnej du-
szy. X. B. S.

 

Włamanie i okradzenie Agencji Pocztowej w Połoniecznie.

Ze Stołpców donoszą, iż oneg-
daj w nocy w agencji pocztowej
w Połoniecznie zrabowana została
kasetka podręczna z gotówkąi
znaczkami pocztowemi. Włama-

nia dokonali dwaj przyjezdni zło-
czyńcy, którzy zostali ujęci. Przy
aresztowanych nie znaleziono zra-
bowanej gotówki ani znaczków. a

Udaremnione włamanie do Urzędu Gminnego.

W nocy z dnia 3 na 4 bm.
do Urzędu gminnego w Porzeczu
włamało się trzech osobników,
którzy rozbili wszystkie szuflady
biureki stołów poszukując go-
tówki i papierów wartościowych.
Podczas „gospodarki” włamywa-
czy do lokalu urzędu wszedł

stróż nocny Zygmunt Wiśniewski,
który jednego z włamaczy zdo-
łał zatrzymać i odebrać mu nóż-
którym zamierzał ugodzić Wiśniew,
skiego. Aresztowanym okazał się
Piotr Szewrow mieszkaniec wsi
Usowicze gm. porzeckiej. Dwaj
jego towarzysze zdołali zbiec. a

Jeszcze jeden sekwestrator defraudantem.

Sekwestrator gminy  turgiel-
skiej Józef Wincełowicz- przy-
właszczył sobie przeszło 2.000

złotych pobranych od płatników
tytułem skadek od ubezpieczeń
ogniowych. Pieniądze te Wince-
łowicz roztrwonił i nie mógł się
z nich wyliczyć, wobec tego z
polecenia władz zawieszono go
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ZHILLEGOM AURORA
= CEBULKI KWIATOWE ŚWIATOWEJ SŁAWY

= Sprowadzajcie cebulki bezpośrednio z najlepszej firmy w Holandjil

Otrzymujemy od jakiegoś czasu zamówienia cebulek na kwiaty

> MCUŚ W celu ostatecznego wprowadze-pokojowe lub ogrodowe z Polski.

klimatu. Kwiat

w prawdziwy raj ziemski.

raźnie nazwisko, imię i adres.

100 Gladjolusów o wielkich

20 Begonji (10
15 Roślin trw:

rostyc
ch różnych barw.

30 Oxalis
15 Montbretias różnych barw.
15 Dalilas „Aurora's Roem“.

igrelilies.

5 fr. (1 zł. 75 gr.) na koszta porta.

zj"

Dr. Wacław Odyniec.

Gandhi.
(Dokończenie.)

Negatywne ustosunkowanie się
Gandhiego do dzisiejszej cywili-
zacji na pierwszy rzut oka trąci
herezją, posiada jednak głębokie
uzasadnienie w odniesieniu do
rzeczywistości indyjskiej, gdzie
stosowane przez anglików próby
przyszczepienia nowoczesnych
form życia i kultury dały ten wy-
nik, że spowodowały upadek mo-
ralny, ekonomiczny i polityczny
ludności i bynajmniej nie polep-
szyły warunków jej egzystencji.
„Cywilizacja — powiada Gandhi

—jest tylko cywilizacją z pozoru,
uważa ona dobro materjalne za je-
dyny cel w życiu, ignoruje nato-
miast dobro duszy. Ludzie zacho-
du jęczą w niewoli materjalizmu,
pod jego wpływem marnieją w
rozwoju duchowym i moralnym”.
Tchnący nienawiścią do kapita-
lizmu _ problem ekonomiczny
Gandhiego nie wytrzymuje próby
w oderwaniu od realizmu życio-

Mydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

mia naszej firmy na rynek polski, sądzimy, ‹

rowač sPaństwu kolekcję korzeni i cebulek, tak bogatą w odmiany,

barwy i najpiękniejsze zapachy, jakiej jeszcze nie b

"Kalelkcja zawiera 350 cebulek i r

stała skompletowana przez specjalistó
„Aurora“ dają radoś:

oślin wszelkiego rodzaju i zo-

w i zastosowana do polskiego

ć młodym i starym, biednym

i bogatym. Kolekcje „Aurory” zmieniają wasze pokoje lub ogrody

Z uwagi na to, że otrzymujemy c

dużo zamówień, prosimy o zawiadamianie nas zawczasu,
Nikt nie powinien zanie

wienia tej kolekcji jak najprędzej pod naszym

Aurora Bulb Nurseries
Hillegom — Hollande — Europe

Nasza wspaniala kolekcja zawiera:

czerwone, różowe, łososiowe.

50 Gladjolusėw o małych kwiatach w pięciu pięknych barwach.
i i 10 złożonych) różnych barw.

10 Hiacyntów (Hyacinthus Candicans) królowa kwiatów.
50 Anemonów, znany kwiat o tęczowych barwach.

50 Rononkułów „małe różyczki” w różnych barwach.
pil zwane „roślina szczęścia”.

350 Cebulek i roślin za 70 fr. (24 zł. 50 gr.)
Podwójna kolekcja 700 sztuk za 130 fr, (45 zł. 60 śr.)

Usługa szybka. Wysyłka bez kosztów na miejsce. Świadectwo
„zdrowia” załączone przy każdej wysyłce przez urząd phytopalo-
giczny. Opakowanie każdego gatunku z etykietą. Katalog ilustro-
wany ze wskazówkami w języku angielskim, francuskim iniemieckim

wysyła się gratis z każdem zamówieniem. Do zamówień z opłatą

zgóry dołączamy gratisowo sześć nowych odmian słynnej „Aurory”

Jeśli mie otrzymujemy żadnych wskazówek co do wykonania
zamówienia, wysyłamy je za zaliczeniem pocztowem, doliczając
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' stości w zupełności

. dakėw".

w czynnošciach službowych i wy-
toczono mu sprawę karną.

Roztrwoniona suma zostanie
pokryta gwarancyjnemi wekslami
złożonemi przed wstąpieniem na
służbę przez Józefa Winceławi-
cza. Komisja rewizyjno-śledcza
prowadzi dalsze dochodzenie. a

HOLANDJA
 

że najlepiej będzie ofia-

ło w handlu.

odzień
isząc wy-
bać zamó-

adresem:

701—8 o

skórne

MARJA
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HELIOS“
ulica Wileńska 28, tei. 926.

 

AKUSZERKA
LAKNEROWA Wiino, Zawalna 11-a. wyg w domu Nr 6 przy

przyjmuje od godz. 9 do 105—2 ul. Glmnazjalnej obok 3, m. 5

DZIENNIKMIEEŃSKI

SPORT.
Estonja wygrywa z Wilnem 10:6.

Konard sensacją zawodów.

Niedzielny mecz bokserski Es-
tonja — Wilno był najpoważniej-
szym spotkaniem ze wszystkich
dotychczasowych. Mecz ten był
daleko cenniejszym od zawodów z
Łotyszami.

Estończycy, chociaż nie należą
do wielkich sław, chociaż nie mają
dużych  pretensyj bokserskich,
to jednak potrafią nieraz zaimpono
wać. Potrafią oni zdobyć sympa-
tję widowni, która mimo zrozu-
miałej chęci ujrzenia zwycięstwa
Wilna, jednak w najbardziej na-
wet dynamicznych momentach o-
klaskiwała Estończyków.

Sala teatru ludowego zapełnia
się szczelnie. Jednak o godz. 18
niema mowy o rozpoczęciu. Orga-
nizatorzy wciąż chorobliwie na ko
goś czekają. Galerja wyje z nie-
cierpliwości i tupie nogami.

Nareszcie około godz. 19 zawo-
dnicy wchodzą na ring.

Gości wita p. Kłoczkowski wrę
czając wiązankę kwiatów.

Następnie w niezrozumiałym
dla nas języku przemawia kapitan
drużyny estońskiej P. Matson prze
mawia serdecznie.

Ogólna  fotografja
wstęp do zawodów.

Na ringu zostaje dwóch dziecia
ków.
W wadze muszej Estonję re-

prezentuje 17-ietni Kaup, który
szybkiemi ciosami zaczyna atako-
wać sympatycznego Waltera, któ-
ry jest nieco słabszy od Estończy-
ka. Walka przez wszystkie trzy
rundy daje dużo ładnych momen-
tów. Kaup więcej zwarty — Wal-
ter trochę zbyt chaotyczny i mało
celny. Po eleganckiej walce wy-
grywa na punkty Kaup — Estonia.
Walter zaprezentował się jako mło
dy i obiecujący zawodnik.

W wadze koguciej Wilno jest
reprezentowane przez Łukmina,
który spotkał się ze słabszym te-
chnicznie zawodnikiem  Estonji
Seeber$em. Łukmin postanowił
wygrać na punkty, a Seeberg po-
stanowił wygrać przez K. O. To
też przez cały czas widać u See-
berga dążność do silnych ciosów,
które jednak wyłapuje na rękawi-
ce Łukmin. W. zwarciu lepiej wal-
czy Estończyk, ale na odległość
Łukmin ma przewagę i wciąż pun-

kończy

Od wtorku
5 b. m.

 

Dla młodzieży

ZAWIADOMIENIE
ZAKŁAD MEBLOWY

W. MOŁODECKIEGO
został przeniesiony na ul. Wileńską Ne 26

Posiada meble własnego wyrobu trwałe
i tanie i poleca się łaskawej pamięci Sz.
Klijenteli 178 -2 e
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kwiatach, 5 różnych barw: lila, żółte, j LEKARZE

„Kieszonkowa Encykio-

Dr. Blumowiczpedja Popularna” pod
słem: „Wiedza dla

Choroby Es wszystkich“ daje mater-
1 moczoplciowe jai naukowy ze wszyst-

u. WIELKA 21, ka i p
tel. 921, od 9—1 i 3—8. Książka dla wszystkichi

I. A. Cymbier
Chor. WENERYCZNE i
SKÓRNE. Tel. 15-64.

Mickiewicza 12, róg Ta-
tarskiej 9—2 i 5—8.

Akuszerki |

kich dziedzin

pedja Popularna"
ków, Józefitów 10.

Warsztaty Reperacyjne
maszya i narzędzi

Tygmunta Hagrodzkiego

==7w. Kasztanowa7m.5.

wego, na gruncie jednak rzeczywi-
odpowiada

psychice miljonowych rzesz hin-
dusów, których kapitalizm wtrącił
w nędzę, dla których stał się piek-
łem. Kołowrotek w programie ru-
chu ekonomicznego G. figuruje,
jako symbol, wskazujący, w jakim
kierunku musi iść rozwiązanie pa-
lących w dobie obecnej zagadnień
społecznych, w kołowrotku upa-
truje Gandhi klucz do usunięcia,
spowodowanej przez  kapitali-
styczny system produkcji, nędzy
szerokich mas, w kołowrotku wi-
dzi jedyny środek do zapewnienia
wydziedziczonym pracy i chleba.
„Dla dobrobytu kraju — mówi
Gandhi — decydującą jest nie
ilość mieszkających w nim. miljo-
nerów, lecz najmniejsza ilość bie-

W. związku z negatyw-
nym, mówiąc nawiasem zupełnie
zrozumiałym, stosunkiem Gandhie
go do kapitalizmu pozostaje boj-
kot wyrobów zagranicznych, nie-
dający się usprawiedliwić, ilekroć
w grę wchodzić poczyna czynnik
destrukcyjny, jak to miało miejsce
w r.1921 w Borabaści, gdzie tłum na
rozkaz Gandhiego palił tkaniny

wzPes 100
epo L TT

angielskie, rzekomy symbol nie-
wolnictwa.

Do r. 1919 G. nie traci nadziei
na możliwość współpracy z wła-
dzami angielskiemi, aczkolwiek
najdokładniej zdaje sobie sprawę,
w jak wysokim stopniu niespra
wiedliwy i krzywdzący hindusów
ich system rządzenia. Gdy w roku
1917 władze angielskie obiecały
Indjom rząd odpowiedzialny i pod-
pisały ustawę co do reformy kon-
stytucji, G. jeszcze ufa uczciwości
anglików, śdy w roku 1918 Loyd-

George odwołał się do narodu in-
dyskiego, obiecując przyznanie
mu niezależności, G. wierzy jesz-
cze w szczerość i prawdziwość
przewrotnych oświadczeń tego
niepospolitego bądź co bądź męża
stanu, — obce bowiem duszy G.
było najdrobniejsze uchybienie; —
śdy wreszcie rząd Wielkiej Bry-
tanji, otrzymawszy od Indji około
miljona żołnierzy, nietylko nie do-
trzymał swej obietnicy, ale cofnął
uprzednio dane swobody, G ogła-
sza hasło buntu pod postacią abso-
lutnego wstrzymania się od ja:
kiejkolwiekbądź współpracy z
władzami angielskiemi.  Odsyła

Drukarnia AJ. Zwierżyńskiego, Mostowa Ei

Najnowszy * Legjon Ulicyprzebój Polski
Arcydzieło to jednocześnie demonstruje się w Warszawie w kinie „Stylowy”.

ozwolone. Dla młodzieży na balkon 60 gr. na parter 80 gr.
Wkrótce: „Aniołowie Plekła" Najpotężn. arcydzieło stuleci, któr. wykon. kosztowało 4,000,000 dol.
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źycia.

Tania — dogodne warun*
kil Ządajcie prospektów:
„Kleszonkowa Encyklo=
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ktuje. Minusem Łukmina był brak
agresywności. W końcu Łukmin
zwycięża na punkty, zdobywając
dla Wilna dwa pierwsze punkty.
W wadze piórkowej Hendrik-

son (E.) walczył ze Znamierow-
skim. Od pierwszych uderzeń ini-
cjatywa przechodzi w ręce Estoń-
czyka, który do końca ma wyraź-
ną przewagę i wygrywa na pun-

kty.
Znamierowskiemu brak jeszcze

rutyny lecz niewątpliwie ma on
zadatki na dobrego boksera.
W wadze lekkiej czterokrotny

mistrz Estonji Lester miał tak sa-
mo silne ciosy jak i Matiukow (W.)
ale był on nieco więcej wytrzyma-
ły i niewątpliwie lepszy techni-
cznie. Pierwsza runda jest wyró-
wnana. Ciosy są naprawdę silne.
Po każdem takiem uderzeniu prze
ciwnik odskakuje aż na sznury.
Matiukow walczy dobrze, ale jest
wciąż otwarty i Lester lewą pro-
stą wciąż atakuje i zbiera punkt
za punktem. Ostatnia runda ma za-
decydować o zwycięstwie. Długie
ręce Lestera dostają się do głowy
Matnikowa. Na punkty wygrywa
Lesner (E).
W wadze półśredniej zamiast

chorego Pilnika występuje dosko-
nale zapowiadający się młody
bokser wileński Poliksza. Estonję
reprezentuje również b. młody
pięściarz — Salong, który przyje-
chał jako zapasowy zamiast mist-
rza Estonji Nilindera.

W pierwszem starciu Poliksza
trafia Salonga w lewe ucho. Sa-
long protestuje. Sędzia przerywa
walkę, ale po chwili na ringu znów
wre. W drugiej rundzie Poliksza
mało atakuje i walka jest wyrów-
naną. W trzeciej zaś Poliksza zry-
wa się do walki i wspaniale fini-
szuje. Zwycięża niespodziewanie
Poliksza. Wiilno zdobywa jeszcze
dwa punkty — 6 : 4.

W wadze średniej dobry i to
nawet b. dobry zawodnik Estonji
Rejno spotkał się z Wojtkiewi-
czem. Urlop Wojtkiewiczowi nie
zrobił dobrze. Widzieliśmy na rin
gu tylko cień tego dawnego z
przed kilka miesięcy Wojtkiewi-
cza. Wojtkiewicz padł ofiarą lek-
komyślności, stając bez treningu
do tak poważnego spotkania mię-

Marlena Dietrich mie «CUDZA NARZECZONA»
czątek seansów o godzinie4, 6, 8 i 10 w. Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od godziny3,30 do 10 w.

| | o zniżone: na 1 seans Balkon 50 gr. Parter 80
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Nad program: Dodatki džwiękowe, POSzukuje posady przy
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. dziecku,
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Z pogranicza.
Ucieczka włościan sowieckich do Polski.

Z pogranicza donoszą, iż w
nocy z 2 na 3 bm. w rejonie
Dołhinowa, Rakowa i Iwiefica na
teren polski przedostało się kilka
grup włościan, którzy zbiegli z

 

dzynarodowego. Zresztą Wojtkie-
wicz miał poważnego przeciwnika
z którym w okresie swej formy
wyśrałby łatwo, ale cóż teraz po
„urlopie' można tylko sobie przy-
pomnieć, jak trzeba walczyć, ale
mięśnie i oddech też mają swoje
prawa i niekoniecznie mają zawsze
słuchać mistrza. Zupełnie śmiało
powiedzieć można, że Wojtkiewicz
walczył źle. Wie o tem on i wiemy
ep Przegrał zasłużenie, a szko-

a...
Na punkty wygrywa po nudnej

walce Rejno.
W półciężkiej, Estonję repre-

zentował najlepszy bokser spotka
nia Kuura, który jednak nie mógł
wygrać z Zaciewskim przez K, O.
Zawodowy „tancerz”* Estoński zro
bił dobre wrażenie, ale i Zaciew-
ski też niejednokrotnie „dotykał''
mistrza. W pierwszej rundzie Za-
ciewski kładzie się na podłogę i
odpoczywa przez 9 sekund, by po-
tem walczyć dalej. W następnych
rundach przewagę wyraźną ma
Kuura, ale Zaciewski, wciąż się od
śraża i uśmiecha się zakrwawioną
twarzą. Walkę wygrywa Kuura.
Zaznaczyć należy, że Estończyk
prócz przewagi technicznej góro-
wał nad Zaciewskim wzrostem.
Był to 100 mecz Estończyka.
W ostatniej walce dnia w wa-

dze ciężkiej na ringu ukazał się
olbrzym Estonjj o dwie głowy
wyższy od przeciętnego człowie-
ka Adelman. Miał za przeciwnika
szerokiego w ramionach Konarda.
Miało się wrażenie, że walka po-
trwa krótko, że Adelman rozcią-
śnie zaraz na deski Konarda, ale
wszystkich spotkała nielada nie-
spodzianka. Po gongu rozpoczyna
się serja silnych uderzeń. Pada
cios, za ciosem i od jednego z ta-
kich Adelman zaczyna chwiać się
na swych kolosach i pada nieprzy
tomnie. Widownia razem z sędzią
liczy sekundy... raz... dwa... pięć...
sześć... dziesięć!... Adelman wciąż
jeszcze leży. Konard patrzy na
pokonanego przeciwnika. Uderze
nie było pierwszorzędne. Sala
szaleje z uciechy. Niespodzianka

r. na pozostałe seanse Balkon 60
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1000 kop zarybka kar-
pia królewskiego, po ce
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tolda SWIACKIEWICZA
poczta Orany powiat
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lometrów od kolei.
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SER "ttr
W.Z.P.14 KILO od 2 Zł. sztukę:

"7  Wlleńska 28, tei. 1224.
Luksusowe mieszkanie 8566—8

! poko e miesięcznie do

Mieszkania poszukuję “!* Antokolska
3—4 pokojowego. Zgło-

adresem T.
Zana 7 m 7 (Zwierzy- Mieszkanie 4

я „Wygodami na
Pod fathowem kierownictwem niec). Pošrednicy wyklu“ Adr, w Adm. Dz. Wil.

czeni.
 

 

Do wynajęcia 5-cio pok.
mieszkanie ze wszelk. POKÓJ

Sądu Okręg. I Gimnaz.
Lelewela. 8624—2

wice-królowi swe tytuły honoro-
we i wszystkie ordery wrazz li-
stem, w którym pisze: „nie mogę
żywić ani szacunku ani žyczli-
wości dla rządu, związanego z
czynami niemoralnemi i niespra-
wiedliwemi. Rozpoczynam  nie-
współpracę, nie uciekając się
przytem do przemocy”. Ten a nie
inny wybiera sposób walki, gdyż
nie uznaje żadnej najwznioślejszej
nawet idei, dla przeprowadzenia
którejby byłoby dopuszczalnem
stosowanie środków gwałtownych,
w jego mniemaniu Indje w drodze

przemocy nie dadzą się wyzwolić.
Koncepcja bojkotu rządu brytyj-
skiego wielki znajdzie posłuch
wśród społeczeństwa hinduskiego,
cały naród czcią otacza Gandhie-
go i ślepo go słucha, lud widzi w
nim świętego. Moralne zwycię-
stwo było po stronie G.„ rósł i
wzmagał się opór przeciwko za-
rządzeniom władzy, setki urzęd-
ników zgłaszało ustąpienie, sądy
dla braku interesantów zawiesiły
czynności, młodzież przestała u-
częszczać do szkół, bojkotowano
subskrypcje rządowe, a co głów-
niejsza zainicjowany został prąd,

5-pokojowe ze wszelkie-
mi wygodami za 160 zł.

 

do wynajęcia Sw. Jerski Do sprzedania ples
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Słupy
dębowe |

dla ogrodzenia, kloce dę-
bowe, jesionowe, deski

wynaję:
50.
8623--1

pok. z
parterze

8625

 

waryjska 101, m. 1.
8622 ska 27.

nienadający się wstrzymać w
swym pochodzie i rozmachu. Dal-
szy jednak bies wypadków prze-
konał Ghandiego, że indje nie doj-
rzały do akcji nieposłuszeństwa o-
bywatelskiego, że naród w swej
masie nie dorósł do należytego
zrozumienia idei ruchu; coraz
częściej zaczęły wybuchać tu i
owdzie zamieszki połączone z
śwałtami, nie mające zazwyczaj
najmniejszego związku z  „nie-
współpracą”, z całą bezwzględ-
nością tłumione przez władze bry-

tyjskie, Wobec tak niepożądane-
go obrotu sprawy G. przyznaje się
do popełnionych błędów, prze-
kreśla swe zarządzenia, zawiesza
czasowo akcję, bierze ponadto na
siebie całkowitą odpowiedizalność
za wszystkie wykroczenia lud-
ności i ze spokojem i pokorą
przyjmuje wyznaczoną mu przez
sąd karę: „to co uczyniłem jest
zbrodnią według litery prawa, dla
mnie wszakże wydaje się najwyż-
szym obowiązkiem każdego oby-
watela'”. Jakaż niezłomna siła prze
konań w tych słowach zawarta,
jakże bezgranicznie wielki szacu-
nek do własnych zasad, co nawet

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECKI,

 

Koncertowa orkiestra pod
batutą: M. Salnieklego. Po-

Do sprzedania plac 200 »Dz. Wil.” pod H. O.
sążni kwadrat. przy zauł.
Mętnym 7. Ceny umiar=
kowane. Szczegóły: Kal-waryjska 101, ge £ Inteligentna osoba śred”

nie 2 zł. za kopę. Sprze-p="

Teź sztuka. gr3

— Widział pan w cyr-
10 ki- ku popisy fakira, który

na oczach widzów cho-
8569 wa do kieszeni małego

— Eh, to głupstwo, wi-
dziełem wczoraj lepsząci

schował do portfelu calolsca  ZWIEDRYŃSKI Ski" towarowy. |IKIUSG ROK

ZRZEC

DZIERŻAWY | to panu polecilem?

Wydam w dzierżawę czasu.
sosnowe. Wacław Jang- Przedsiębiorstwo  wędli-

niarskie dobrze prospe-wicz Zamkowap rujące, sklep I pracownia '9 trzeba nie więcej niż
z nowoczesnem urządze-
Bo i elektrycznym na-
pędem wraz z mieszka- kwad,

8627 ładny po wyżłach. Kal- niem w centrum miasta. zdącydują.
L. Knapik Wilno, Wileń-

obozu internowanych w Kamieniu
Koszyrskim. W czasie przekra-
czania granicy straże sowieckie
użyły broni. Zbiegowie wyszli z
opresji bez szwanku. a

robi swoje. Rękę Konarda ściska-
ją przyjacielskie dłonie.

W. ogólnej punktacji mecz wy-
grali zasłużenie Estończycy w sto-
sunku 10 : 6.

Stosunek ten jest dla sportu
wileńskiego więcej niż zaszczytny,
bo trzeba wziąść pod uwagę, że
tam była reprezentacja państwa,
a u nas reprezentacja tylko miasta.

Estończycy walczyli nadzwy-
czaj sportowo. Jakoby zaprosili
oni Wilno do siebie na rewanż,
który ma się odbyć w końcu tego
miesiąca. 3

Organizacja jak na mecz mię-
dzynarodowy mogłaby być nieco
lepszą. Trzeba pamiętać, że każ-
dą reprezentację państwa trzeba
uszanować i że odpowiednie ho-
nory im się należą.

Mecz sędziował p. Kłoczkow-
ski. Ja. Nie

CEE EBOOK TAAK TAWIFE WARTĘ а)

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 5. IV. 1932 r.

Walaty i dewizy:
Dolary 8,+9'|,—8,9!'|,—8,87",.
Belgja 124,80—125,11—124,49.
Holandja 360,90—361,80—360
Londyn 33,75—33,70 33,89—33,57,
Nowy York 8,914 - 8,934—8,894.
Nowy York kabel 8,919—8,939 —8,899
Paryż 35,14—35,23—35,05.
Szwajcarja 173,30 —173,73 —172,87,
Włochy 46,15—46,38—45,92
Berlin w obrotach nieoficjalnych 212.
Tendencja przeważnie słabsza.

Papiery procentowe.
@ 3/, pożyczka budowlana 38,35. 4°

Богупив:пч_езіусу]пв 89—89,75. 6%
olarowa 6!. Ta sama 4'Į; 49,75—49,90—

49,75. 7% Stabilizacyjna 57,62—58,50.
89), L. Z. B.G. K. I B.R., obligacje B. G.
K. 94. Te same 77, 83,25. 8%, оЫ.
bud. B. G. K. 93. 8'|, obi. Pol. Banku
Komun. |Il em. 93. 4'|,%/, L. Z. ziemskie
41,75—42—41,75. 50% L. Z warszawskie
62,50—62,75. 8'|, Łodzi 60,75. 10*/, Sie-
dlec 59,45. Tendencja przeważnie moc-
niejsza.

Akcje:
Bank Polski 85. Lilpop '5,50—15,25.

Ostrowiec s. b. 30,50.
mane.

Pożyczki polskie w Nowym Yorku |
blizacyf rk Dillonowska 59,30. Sta-

zacyjna 56,57'/,, Warszawska 40,50.
Sląska 41,87:,. | >
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r. Parter od 1 zł. Inteligentna panna о
onczyc W rol. gł: miłej powierzchowności

od 2-ch lat
wzwyż z szyciem — zna
się na krawiecczyźnie|
bieliźniarstwie. Oferty do

 

nich lat, poszukuje pra-
8622 cy w Wilnie, do dzieci,

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

 

Ochmistrzyni piśmienne
uczciwa poszukuje pra*
cy. Zna się doskonale na
gospodarce i kuchni. Wa”

skromne. Łokieć
gr4mój znajomy

U lekarza.

Lekarz do pacjenta:—
„ Czy pan bierze co rana
zimny prysznic, tak jak

Pacjent: — Nie mogę
"_- panie doktorze, nie mam

Lekarz: — Przecież na

minutę.

Pacjent: — Ale trzy
zanim się  

HI]:

wrogów rozbraja! „Ci, co różnią
się od pana w polityce — mówi
sędzia, — który tytułem kary wy-
mierzył G. szęść lat więzienia —
widzą w panu człowieka wznio-.
słych ideałów, żyjącego życiem
szlachetnem i świętem”.

Ani kilkakrotne zamknięcie w
więzieniu, ani zadne inne prześla-
dowania nie byty w stanie złamać
woli do czynu Mahatmy *). Nadał
jest sługą swego narodu, w dal-
szym ciągu poddaje słowa swe i po
stępki wewnętrznym rygorom, jak
i dotychczas pełen skrupułów i od
wszelkich kompromisów wolny,
nie utracił wiary w czystość swych|
intencji, w słuszność swej ideologii,
bezinteresowny entuzjasta. w spra
wach społecznych, zarówno wiel-
kich, jak i małych, bezgranicznie
przytem skromay i o minimalnych
w stosunku do własrej osoby wy-
maganiach, w dalszym ciągu pozo-
staje najwyższym autorytetem mo

  

  

   

  

  

 

pIndji.
akim jest Mahatma Gandhhi, i

gorący apostoł narodu, twórca
(może i fanatyk) ruchu, mającego
odrodzić Indje i ludzkość,

=—"j"Maha — wielki, athma — duszó
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