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/ Aresztowanie inżyniera Zienkiewicza. Najbardziej krzepi
świadomość, że nabyliśmy tanio rzecz potrzebną B
Kupno bielizny i galarterji :

w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ |

FRANCISZKA  FRLICZKI |
Wilino, Zamkowa 9, tel. 6-46.

10 proc. rabatu świątecznego! — dajecałkowitą pewność i gwarancję

WALKA WYBORCZA W NIEMCZECH WRE.

 

W dzień Imienin (Telefonem od własn. korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj został aresztowany znanv Wilnu inży-
nier Romuald Zienkiewicz.

Aresztowanie nastąpiło po pięciogodzinnej rewizji, przeprowa- |
dzonej przez łunkcjonarjuszów policji politycznej w obecności oficera |
urzędu śledczego, żandarma i przedstawiciela komisarjatu. |

Zabrano przytem taką ilość listów, książek i rękopisów, że mu- |
siano załadować je do 3-ch skrzyń. |

74—0dAL
INŻYNIEROWEJ

MARJI KRUPKOWEJ
dnia 9 kwietnia b. r. o g. 10-ej w kościele Serca Jezusowego zostanie
odprawlone nabożeństwo żałobne, o czem zawiadamiają przyjaciół

1 krewnych5 u

0 czem mówiono
na konferencji b. premjerów w Spale.

| Zienkiewicz jest ożeniony z hrabianką Bnińską, jest emerytowa- ` : ZIE
nym pułkownikiem i emerytowanym naczelnikiem wydziału Naczelnej Berlin, ania 6 kwietnia 1932.
Izby Kontroli Państwowej, byłym profesorem literatury białoruskiej / — \№ niedzielę dnia 3 kwietnia o
w Instytucie Badania Europy Wschodniej. /godz. 12 w południe zakończony

Ostatnio pełnił on obowiązki przewodniczącego komisji ofertowej /został rozejm świąteczny i jakby
wydziału zasobów P. K. P. na rozkaz różdżki czarodziejskiej

MA a rozszalała się agitacja wyborcza

Polskie zjednoczenie Narodowe w Łotwie.

jak przy pierwszych wyborach,
tak też i przy wyborach ścisłych
dnia 10 kwietnia redakcjom nie
wolno ogłaszać wyników wybo-
rów. Takie jest rozporządzenie

policji. i
Ale walka wyborcza kroczy

swoją drogą i w niektórych okrę-
stronnictw politycznych, a walka
ta trwać będzie nieprzerwanie do

- 2 та & > jważniej h spraw była wdziele likwidacji skutkó j madzenia jakiegokolwiek obozu, A : :
. WARSZAWA. W. „Dzienniku Ustaw' z dn. /. IV. ogłoszona zo- i, alważniejszyca ^& : : ы оЕ, : : „, chociaż monarchistyczni członko-
‚ stała ustawa o ulgach w opłacaniu zaległości podatkowych. kwestja zapewnienia i zorganizo- Francja wykazała działalność jeśliby zachodziło  niebezpie- wje tej organizacji popierają kan-
р = ająao ы sda Z: w dziedzinie czeństwo naruszenia parka dydaturę Hitlera. Do osób, które

1 , Rozum ludzki — mówił pre- stosunków z byłymi nieprzyja- publicznego. Ostatnie zgromadze- : i laczy 3
{° Dymisja jednego & najstarszych urzędni- mjer — zna dotychczas tylko dwa  ciółmi osiągnęła rozwój swego nia mogą się odbywać w piątek; a > 1
: ków Ministerstwa Reform Rolnych. sposoby organizowania pokoju: bezpieczeństwa materjalnego i ОР sobotę musi w calej „Rzeszy Za- również księcia Karola Edwarda 3

. аКОНа ei viisasgo kariapindonta) w braku wzajemnej pomocy wol- ganizację pokoju na podstawie panować zupeiny spokój, aw nie-  Koburskiego, a nawet byłego księ- śj
WARSZAWA. Dyrektor deparńskiika inavsowajo Mialstarstwś NK narodowych e kata Stosunki z Niemcami do- dzielę niedopuszczalna jest żadna cja koronnego, który uważał za i

p Reform Rolnych, Ciborowski, otrzymał 6 miesięczne wypowiedzenie RE ORDY a wodzą naszej woli dojścia do. po- manifestacja, „ami też agitacja stosowne publicznie oświadczyć, {
i dymisję > ! waniu tej od2 WEP IP rozumienia. świetlna, czy też wywieszanie ha-  ;, głosować będzie na Hitlera. j

е : : с jaa 3 mniejs ; ; Ар 2
s Jest to jeden z najdłużej pracujących w Ministerstwie R. R.a ŚR) seł wyborczych w oknach. Tak Jeśli Hitler zdecydował się na 4

Ё urzędników. ‚ — wszczęcie nowej walki, którą już *
m I a priori uwažač naležy za przegra- 3

- BSA Konierencja Amocarstw ness |
Я

„Kurjer Lwowski“ w drugiem dieu. Zawadzkiemu ułatwić taką
DYNEBURG (Pat.) Do založy-

cieli Polskiego Zjednoczenia Na-
dotychczas na członków prze:
szło 300 osób.

 

24 kwietnia, kiedy to zamknięty
zostanie okres wyborów do Land-

gach przybiera charakter zdzicze-
nia. Najgorzej jest na prowincji,

KWMate. jeralaBiepia EPAR LARA is ia gai A masA ls MOREe. = I '

szawy: klubu lamentarnego PPS. p. się na rogach 'ulic i słupach rekla- Hitlera zamieniona została na bez

WARSZAWA, 4.4, Kilka dni Niedzialkowękiego. Echa wyroku moskiewskiego. mowych dziesiątki tysięcy afiszy, wstydny teror. ZwolennicyHitlera
upłynęło od konierencji b. pre- Zabrał potem głos pro. Bar- Głosy prasy niemieckiej wykrzykujących  hackenkreucle- publicznie  piętnują właścicieli
mjerów w Spale, ale na tle obec-
nego zacisza w życiu politycznem
konierencja ta nie przestaje być
tematem rozmów.

Powoli też poczynają przeni-
kać na zewaątrz niektóre jej
szczegóły. Więc, jak: mówią, przy-
czyną zwołania konierencji był
raport, który pam Prezydent о-
trzymał © sytuacji finansowej,
a także o rozmowie między mini-
strem Zaleskim a premjerem Tar-
dieu w sprawie ewentualnej po-
życzki dla Polski W rozmowie
tej Tardieu miał położyć bardzo
silny nacisk na pacyfikację sto-
sunków wewnętrznych w Polsce.

Konierencję w Spale zagaił p.
Prezydent Moscicki przedstawie-
niem ogólnego położenia państwa
i apelem, aby zebrani obmyślili
jakieś środki zapobieżenia złemu.
Podobno nawet o
ewentualnem powierzeniu p. wice-
premjerowi Żawadzkiemu misji
nawiązania konierencji ze stron-
nictwami lewicy, aby ić za-
dość życzeniu, które wysunął Tar-

tel, który zdaje się był w tym wy-
padku osobą główną. Dla niego
przedewszystkiem zwołano kon-
ierencję, licząc, że porozumienie
z nim potrafi wskrzesić sytuację
z maja 1926 roku, kiedy lewica
popierała obóz sanacyjny. Prof.
Bartel oświadczył jednak, że nie
rozumie poco go zaproszono, wy-
cołał się bowiem z polityki i jest
tylko proiesorem geometrji.

Wyrazicielem poglądów opty-
mistycznych był marszałek Świ-
talski, Przeciwstawił się mu jed-
nak stanowczo premjer Prystor,
stwierdzając, ze w chwili obejmo-
wania rządów zastał już położenie
bardzo ciężkie i odrazu prosił
o przydzielenie mu iachowców,
którzyby opracowali plan ratun-
ku. Do opracowania takiego pla-
nu nawoływał także pułk, Sławek.

Konkretnyckh postanowień jed-
nak nie powzięto, odkładając je
do następnej konierencji, wyzna-
czonej, jak wiadomo, na - dzień
20 kwietnia.

Ustawa o zaległościach podatkowych.
(Telefonem od własnego korespondenta.]

(Telef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Z Piotrkowa donoszą, że długotrwały strajk
w Hucie Hortensji został już całkowicie zlikwidowany. Wczoraj przy-
było do pracy 500 robotników, którzy rozpoczęli zajęcia na dwu
wannach, trzecia wanna, która zatrudnia 400 robotników uruchomiona

BERLIN (Pat.) Socjaiistyczny
„Vorwarts* występuje ostro prze-
ciwko sądowaictwu sowieckiemu,
podkreślając, że proces moskiew-
ski bynajmniej nie służy do wy-
świetlenia prawdy, lecz ma na
celu wywołanie faktu polityczne-
go. Beż względu na stosunek do
rządów Marszałka Piłsudskiego —

oświadcza dziennik socjalistyczny
—objektywnie stwierdzić należy,
że w ostatnim procesie zama-
chowców moskiewskich nie uja-
wniono nawet cienia poszlak
współudziału rządu warszawskiego
w Spisku przeciwko ambasadoro-
wi von Dircksenowi.

 

Dziecko Lindbergha odnalezione !?..
. Zapewnienie gubernatora New Jersey Moore.

BERLIN (Pat.) Z Trenton w
stanie New Jersey donoszą:
Gubernator New Jersey Moore
oświadczył, że dziecko Lind-
bergha znajduje się w pełnem

zdrowiu | zostanie zwrócone
rodzicom. Mimo usilnych próśb
gubernator nie chciał udzielić
„wyjaśnień co do pochodzenia
tych informacyj.

LORLANLLITBANGINISGRIEEINNASSRTAITESISD ASINIENNIITEXD

WIELKA MOWA TARDIEU.
Roztropność i postęp—polityką Francji.

PARYŻ (Pat). -Przemawiając
wczoraj na bankiecie, Tardieu dał
na wstępie przegląd ostatnich prac
parlamentu, poczem. przechodząc
do polityki zagranicznej, oświad-
czył, iż w ubiegłym okresie jedną

 

roztropności 1 postępu była od
czterech lat polityką Francji w
toku długotrwałych narad, jakich
wymagało wykonanie umów mię-
dzynarodowych.

Dalej Tardieu podkreśla, że

rowskie hasła, nawołujące do wal-
ki z panującym reżimem pod sztan
darem Hitlera. To naruszenie ro-

zejmu wywołało w niedzielę praw
dziwe oburzenie. W tej sprawie

prowadzone jest śledztwo, ale
przypuszczać należy, że hitlerow-
cy wyjdą obronną ręką, gdyż wina

przypisana zostanie biurowi rekla-
my, które ałisze przedwcześnie
rozlepiło. W niedzielę wieczorem
walka wyborcza rozgorzała w ca-

łej pełni. Starty się trzy obozy:
Hindenburga, Hitlera i Thaelman-
na. W poniedziałek i wtorek od-
było się w całych Niemczech dzie-
siątki tysięcy zgromadzeń, na któ-
rych przemawiali wybitni przed-
stawiciele wszystkich stronnictw.

Sale w których przemawiają Brue-

ning lub Hitler są przepełnione. Na
zgromadzenia przychodzą wybor-
cy przeważnie w  pochodach ze
sztandarami. Nie wolno jednako-
woż nosić transparentów z napisa-
mi, a wszystkie zgromadzenia, tak

pod gołem niebem jak i w salach
muszą być zgłoszone do władz po-
licyjnych, które mogą odmówić
pozwolenia na urządzenie zgro-

 

Dotychczas brak rezultatów pozytywnych.
SZANSE PROJEKTU NADDUNAJSKIEGO MALEJĄ. tywnych źródeł, lecz od prywat-

ziemskich i rolników, którzy gło-
sowali na Hindenburga, wygraża-
jąc przeciwnikom nawet gwałtem.
Władze miejscowe w niejednym
wypadku sympatyzują z hacken-
kreuzlerami lub są bezsilne. W
miastach pruska moc policyjna
jest radykalniejsza. W Berlinie np.
po powtórnych awanturach za-
mknięto „Dom Bronzowy“ a na-
wet lokale wyborcze hackenkreuz
lerów.

Wynik wyborów  prezyden-
ckich jest jasny. Nikt nie wątpi o
wyborze dotychczasowego prezy-
denta. Walczyć się będzie prze-
dewszystkiem o głosy niemieckich
nacjonalistów i Stahlhelmu, które
to głosy przy poprzednich wybo-
rach oddane zostały na Duestem-
berga. Niemieccy nacjonaliści i
Stahlhelm oświadczyli, że zwolen-
nicy mogą głosować dowolnie.
Obie grupy wprawdzie wypowie-
działy się przeciwko przemocy
hackenkreuzlerów, ale nie wypo-
wiedziały się wyraźnie za Hinden-
burgiem. Front harcburski oczy-

wiście już dawno został rozbity.
Zwłaszcza w Stahlhelmie wzma-
gają się prądy antyhitlerowskie,

jaki jest plan hackenkreuzlerów na
przyszłość i jakie mają zamiary.
Zarówno Hitler, jak i Thaelmann
starają się utrzymać swe szyki do
wyborów pruskich. Obie te partje,

 

  

и
będzie dziś. Po zremontowaniu pieca co nastąpi w bardzo krótkim \ i i : iści 4 iści i

S czasie przystąpi około 900 robotników do PS W ciągu zatem PARYZ. Pat.— Wedle informa- dunajskiego. Rządy berliński i PORE: PORaaaa
| 14 dni wszyscy robotnicy wrócą do pracy. Delegacja robotników “yi "Echo de Paris", przez wy- rzymski są niezwykle wrogo u- MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA zgromadzeniach, że 10 kwietóię 1
IL doszła już do porozumienia z dyrekcją huty. Prace nie ulegną Stapienie na scenę Niemiec i sposobione względem wszystkie- KONI'ERENCJI. nie będą walczyć o prezydenturę
F| zmniejszeniu. Mieszkania robotnikom przyznano. Włoch zmniejszy się znacznie go, co zostało ułożone między _ LONDYN (Pat.) Ogioszony w BŚ : і.
о szanse powodzenia projektu nad- Tardieu i Mac Donaldem. czwartek wieczorem kumunikat ale przedewszystkiem o moc w
й Kryzysowe samobójstwo. : zaznacza, że mianowany w dniu Prusach. Za plecyma Hindenburga '

y (Telefonem od własnego korespondenta.) : ces AT Voleaiigysi „piže: „Konietanala wa ki= kg pas dwa‹ i » : : : i ło dziś óre praktycznie nie mogą z so- i
gą WARSZAWA. W Łodzi popełnił sarnobójstwo syn właściciela PARYZ. (Pat). Pertinax tele- Von Biilow, któremu posta- Aaasies am bą WipótotapowAĆ. załHitle-

|| poważnej agentury, Kurt Mahlo. Powodem samobójstwa kłopoty  grafuje z Londynu, że na zapy- wiono identyczne pytanie, skon- w gmachu ministerstwa spraw rai Thaelmanna na Hindenburga
lo finansowe. tanie, czy istnieje front „niemiec- statował, że zarysowuje się z jed- zagranicznych, rozważając szcze- głosować będą nawet wyborcy, |
з ko-wloski, min. Grandi miał od- nej strony blok francusko-angiel- gółowo złożone propozycje, wy- którzy nie zgadzają się ż panują- {
3 ia ЯОЕаУАВБ ai НЕЯОКСсЯСЕДАЕНВСЕСЫ PO: > pe PCE m z ak politycznym i sunięte na konferencji. cym reżimem. Ci wszyscy muszą 8

: ° .. ° . e ront  niemiecko-wlos nie bankowym, z drugiej zaś strony Sprawozdanie z przeprowadzo być przekonani o żywiołowej sile у

:. Katolicyzm w Rosji sowieckiej. or e mar od frontu an- noe omiaciewani o ce- ye sako, R af rano hackenkreuzlerowskiego lub ko- х

1 KAP) W kad A AM a gieisko-Irancuskiego. ach handlowych i gospodarczych. 4 godzinie 10 przedstawione kon munistycznego ruchu. Taktyka ta- |
: (КАР) wychodzącym we ale wiekszo s, ks. Administra f i ka pojmowana jest przez zwolen- ,
a. Wrocławiu czasopismie „Ostdeu- torów została uwięziona i żyje na TRZY KONCEPCJE NIEMIEC. erencji. ZE R PO Hindenb ak .
2. tsches Pastoralblatt“ pisze bis- wygnaniu.WRosjisowieckiej pozo Е : Jak się dowiaduje agencja Reu- ników Hindenburga jako pewne 3
3 kup gdański ks. Edward O'Rour- stało dotychczas przypuszczalnie |. PARYŻ (Pat). Zdaniem parys- nych, z których korzystałby te- tera, nie osiągnięto dzisiaj żadneść  niebezpieczeństwo. Dlatego wszy- i

—| ke o położeniu Kościoła katoli- około 300 katolickich księży, a kich dobrze poinformowanych kół, ren, obejmujący Austrję, Węgry, porozumienia, W toku wyczerpu-  stkie niemieckie partje polityczne,
a ckiego w Rosji. Liczba katolików mianowicie w diecezji saratow- przedstawiciel Rzeszy Niemiec- Rumunję i Jugosławię, lecz z któ- jącego rozważania szczegółów wy- a głównie obóz, o który opiera się į

na teretorjum Rosji sowieckiej, skiej (wraz z katolickimi Ormia- kiej na konferencję czterech mo- rego byłaby wykluczona Czecho- sunęły się zgadnienia, na których obecnie rząd pruski, starają się 3
osiedlonych na Białej Rusi (Mińsk, nami) 150, w diecezji mohylow- carstw w Londynie von Biilow po- słowacja, jako znajdująca się w rozważanie pewne rządy pragną nakłonić swych wyborców do te- :
Witebsk i Mohylów), na Ulkrainie, skiej i mińskiej około 100 i w siada w rezerwie trzypropozycje, bardziej „pomyślnej sytuacji finan- mieć więcej czasu, zanim wypo- šo, aby dnia 10-go kwietniaprzy- ь

i w Rosji południoweji w okolicach diecezji żytomierskiej również ok. które zamierza przedstawić kolej-  sowej, niż Niemcy. wiedzą się ostatecznie. W związ- stępowali do urny wyborczej z !

  nadwołżańskich ma wynosić oko-
ło pół miljona. Na całym tym

100. Dwie trzecie tych kapłanów
znajduje się w więzieniach, tak,

no na konferencji.
W] pierwszej propozycji chodzi

 

SPRAWA SKREŚLENIA REPA-

ku z tem, jak słychać, jest rzecza
możliwą, że konierencja będzie
jutro odroczona i zbierze się po-

pełną świadomością swej odpowie
dzialności. Im większa ilość gło-
sów przypadnie na Hindenburga,

obszarze było pierwiej czynnych że piecza dusz w całej Rosji 9 Stworzenie europejskiej unji cel- RACYJ NA KONFEREN : е н n :

okolo 1000 kapłanów elicie, owa obecnie na kodach nej, w skład którejweszłyby pań- Ana = nownie prawdopodobnie w Gene. tem większa będzie porażka Hitle

sprawujących posługi duchowne około 100 kapłanów. W Piotro- StWa naddunajskie, Niemcy, Wło- Fak Sa wie. Propozycje, omawiane ostat- a. Dlatego też wybory na prezy-
dla blisko dwu miljonów katoii- grodzie, gdzie przed wojną znaj- chy i Polska, jak również inne pań- akt, aprpibedas zyczenia niej niedzieli i w poniedziałek  denta uważać należy za pierwszą

ków. Było wtedy 784 kościołów
i kaplic. Hierarchja katolicka ule-
gła w r. 1920 zupełnemu wynisz-
czeniu wskutek wygnania wszyst-
kich biskupów katolickich z Rosji.
Mgr. d'Herbigny wyświęcił czte-
rech nowych biskupów. Rosja
europejska została podzielona na
10 Administracyj apostolskich,

   

      
          

Dobrobyt, bogactwo 3
w polskim składzie koniekcji galanterji i trykołaży | =

dowała się FAkademja Duchowna
i Seminarjum Diecezjalne oraz
zarząd diecezji mohylowskiej, by-
ło około 50 księży katolickich,
nie licząc alumnów Akademii.
Obecnie pozostało tylko trzech
W Moskwie jest obecnie także
trzech kapłanów wraz z bisku-
pem Neveu.

każdy zdobędzie kupując 3
towary prakt. trwałe i tanio <

  
    

stwa, zainteresowane w gospodar-

czem uregulowaniu kwestji Euro-
py Centralnej. Na wypadek od-
rzucenia tej propozycji Niemcy
zaproponują plan tarył preferen-
cyjnych dla wymiany krajów, pod-
kreślając, że o ile się chce zasto-
sować zasady preferencyjne, to na-
leży to uczynić dla terenu, obej-
mującego obszerny rynek. Wresz-
cie na wypadek, gdyby również
i ten plan został odrzucony, Niem-
cy wystąpią z propozycją pomocy
na rzecz tych państw naddunaj-

stronny traktat taryt preferencyj-

BERLIN. Pat.;— Biuro Wolffa
oglosilo komunikat, w ktėrym na
marginesie rozmėw Mac Donalda
i Tardieu | z powolaniem się na
miarodajne koła brytańskie zapo-
wiedziało, że na konferencji lo-
zańskiej nastąpi skreślenie repa-
racyj. Koła brytańskie uzależniły
to przytem od niewysuwania przez
Niemcy przez pewien okres cza-
su sprawy rewizji traktatu wersal
skiego co musiałoby wzbudzić
niepokój we Francji. Komunikat

Wolffa nie pochodzi z autoraty

przez Mac Donalda i Tardieu nie
były rozważane w toku zebrań
wczorajszego i dzisiejszego.

walkę o moc w Prusach, a ten któ-
ry tę moc zdobędzie, będzie zara-

zem panem sytuacji w całej Rze-

KELSANETSTTTAIR LTKA "SAS TLSVITATROUTE TAS

Nowy cios dla naszego wywozu.

Rząd francuski ogłosił kontyn-
genty importowe na koniekcję
oraz ustalił wysokość cła prohi-
bicyjnego dla importowanego obu-
wia gumowego.

Zarządzenia te uderzyły bardzo
mocno w eksport polski, gdyż kon

Obecnie znajdują się w drodze

transporty konfekcji polskiej, któ-
re wobec tak znacznego obniżenia
kontyngentu będą częściowo mu-
siały powrócić do kraju.

Wprowadzenie jednocześnie
ceł prohibicyjnych na obuwie gu-.
mowe stanowi również duże nie-

pończ. jedw. prima 2,90| D. H-go W. Nowicki | koszule zefirowe 5,50 skich, których sytuację uważają powyższy spotkał się z ostrą kry- tyngent na konfekcję oznacza nie bezpieczeństwo dla naszego bilan-

rójtuziki ak. 130 SS ua 30 RakPO 6% one za krytyczną. Zgodziłyby się tyką „Frankfurter Ztg.”, która całych 10 proc. wywożonej ostat- su handlowego, gdyż pozycja ta

„  fildekos. 1,20 c—e—n kreiiy jedwabne 065 ewentualnie Niemcy na jedno- podkreśla, że wiadomość biura nio do Francji odzieży polskiej. wyniosła w roku ubiegłym 14 mil
jonów złotych.
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niślki | pożyczki
Było w swoim czasie „rado-

śnie”, było „byczo“, ale — jak

się okazało — o czem mówił nie-

dawno p. Sławek, żyło się „nad

stan”, „nadmiernie rozbudowano”

i wreszcie „nadmiernie  zuży-

wano” wszelkie dobra. I między

innemi dlatego dziś tak jest, jak
jest.

Byli wprawdzie tacy, którzy

ostrzegali przed owem życiem

„nad stan“ i przed „nadmierną

rozbudową”, ale — ponieważ czy-

niła to opozycja i przytem naro-

dowa — nietylko nie słuchano

przestróg, lecz lekceważono je

a opozycjonistow ogłaszano nawet

niekiedy za antipaństwowców.

I dlatego dziś jesteśmy, jak

mówi znowu ten sem p. Sławek,

na „ciężkiej kuracji“ — Мазгет

zdaniem, na tę kurację trzeba

było zdobyć się już oddawna,
wiele bowiem zabiegów jest spó-

źnionych i powiększają one jedy-

nie stan osłabienia. Przytem ku-

racja gospodarcza, jeśli o nią cho-

dzi, prowadzona jest zupełnie błę-

dnie. Przed faktycznem rozpoczę-

ciem ubiegłej sesji parlamentar-

nej Stronnictwo Narodowe ogło-
siło szereg uchwał, między innemi

uchwały, dość szczegółowo wska-

zujące program uzdrowienia na-

szych stosunków gospodarczych.

Mówiło się tam, naprzykład, o ko-

nieczności uporządkowania i zre-

formowania systemu podatkowe-

$o, a w pierwszym rzędzie o ulże-

niu ciężarów podatkowych ludno-

ści. Program ten nie zawierał

żadnych cech jakiejś partyjnej de-

magogji, wskazywał bowiem także

na niezbędność ulg dla wytwór-
czości przez zmniejszenie świad-

czeń społecznych i t. p. W Sejmie

i w Senacie mówcy Klubu Naro-

dowego w obydwu ostatnich se-
sjach częstokroć wskazywali, iż

wprowadzanie nowych podatków,
albo zwiększanie dawnych da re-

zultaty wręcz odmienne. Mimo to

uchwalało się nowe fundusze dro-

$owe, nowe podatki od spożycia

elektryczności, od piwa i wina itd.
I jakiż rezultat? Przed rokiem,

gdy wprowadzano podatek na tak

zwany fundusz drogowy, prelimi-

nowano wpływy z niego w ciągu

roku na 47 miijonów. Rzeczywi-

stość obaliła wszelkie pod tym

względem kalkulacje i obliczenia.

Musiano dokonać zmian w usta-
wie, a wpływy za rok wykazały

niespełna 10 miljonów. Jakaż ko-
losalna różnica.

Coś podobnego zachodzi z nie-

dawno wprowadzonym podatkiem

od elektryczności. Przewidywany

z tego źródła dochód państwa ma

wynieść rocznie 10  miljonów.

Tymczasem w ciągu stycznia
wpłynęło zaledwie nieco więcej,

niż 450 tysięcy. Jeśli się zważy,

że spożycie elektryczności w sty-

czniu jest normalnie duże, jako

w miesiącu zimowym, to jakże bę-

dzie można osiągnąć prelimino-

wane 10 miljonów? Gdyby wpły-

nęła połowa tego, byłoby bardzo

dobrze. A trzeba przecież dodać

do tego i to, że skutkiem wpro-

wadzenia podatku od elektrycz-

ności poważnie zmniejszyło się jej

spożycie, na czem tracą przez

zmniejszone dochody przedsiębior-

stwa samorządowe i prywatne

przedsiębiorstwa elektryczne.

Nie ulega wątpliwości, że po-

dobny los spotka pozycje wpły-
wów od wszelkich innych nowych

i podwyższonych podatków. Zwię-

kszyć wpływy skarbu państwa ze
źródeł podatkowych można jedy-

nie w drodze ożywienia tempa

życia gospodarczego, podczas gdy
przez naciskanie śruby podatko-
wej ogromnie się je osłabia. Sku-

tek jest więc wręcz przeciwny.

Jeśli się teraz wysuwa hasło

nowych „ofiar” ze strony społe-
czeństwa, to trzeba się obawiać,
że sposoby pociągania go do tej

ofiarności będą równie skuteczne,

jak dotychczasowe.

Równie nieszczęśliwą rękę ma

obóz sanacyjny w stosunkach fi-

nansowych zagranicą. Głośna po-

życzka stabilizacyjna, mająca we-

dług rozgłośni sanacyjnych otwo-

rzyć tamy, hamujące dopływ ka-

pitału zagranicznego do Polski,

zawiodła nadzieje. Przed rokiem

zawarliśmy umowę w  kwestji

tranzakcji pożyczkowej z koncer-

nem francuskim Schneider—Creu-

zot na dokończenie budowy linji

Gdynia—Katowice. Ze strony opo-

zycji czyniono daleko idące za-

strzeżenia przeciw tej pożyczce.

Nietylko je lekceważono, ale tra-

DZIENNIK WILEŃSKI

2 prasy.
Niewesoła historja pożyczki iran-

cuskiej.

„Robotnik* przypomina niewe-
sołą historję zawartej w ub. roku
umowy pożyczkowej z francuskim
koncernem Schneidra dla sfinan-
sowania magistrali kolejowej G.
Śląsk — Gdynia. P. min. Matu-
szewski uznał ją w Sejmie za je-
den z „najlepszych“ interesów.
Nagle — po radości smutek.

„W myśl umowy — pisze „Robot-
nik* — do dn. 1 maja b. r. miała być
emitowana druga iransza pożyczki kole-
jowej na sumę 300 milj. fr. Tymczasem
zamiast spodziewanej i umową przewi-
dzianej sumy — za którą przecież rozpo-
częte już roboty mają być dalej prowa-
dzone! — pojawiła się w prasie sana-
cyjnej wiadomość, że emitowanie drugiej
transzy obligacji kolejowych „nie jest
obecnie wskazane” z powodu „pogorsze-
nia się sytuacji” na francuskim rynku fi-
nansowym, wobec czego francusko-pol-
skie Towarzystwo Kolejowe, w porozu-
mieniu z rządem polskim, stara się tym-
czasowo pożyczyć od rządu francuskie-
go 200 miljonów tranków”.

Potem doniesiono, że sprawa z
rządem francuskim już jest za-
łatwiona, i że ją załatwił p. wice-
minister Zawadzki, bawiąc nie-
dawno w Paryżu. Tymczasem p.
Zawadzki wrócił, a o pożyczce ci-
cho.

„A cicho — dodaje „Robotnik* —
dlatego, bo rząd irancuski na udzielenie
tej pożyczki nie zgodził się..."

Jak się popiera wytwórczość
krajową.

„Gazeta Handlowa“ nr. 77 do-
nosi:

„Dnia 4 b. m. p. min. Kuehn w towa-
rzystwie podsekretarza stanu inž. Gallo-
ta dokonał oględzin dwóch nowych wa-
gonów sypialnych, dostarczonych przez
Międzynarodowe Towarzystwo  Wago-
nów Sypialnych. Wagony te są przezna-
czone do kursowania na linjach daleko-
bieżnych polskiej sieci kolejowej. Ogółem
do dnia 15 maja b. r. ma być dostarczo-
nych 10 nowych wagonów  sypialnych..
Wszystkie te wagony są wykonane przez
wytwórnie zagraniczne”.

Pismo to słusznie przy tej spo-
sobności zauważa, że:

„.„nasze wytwórnie taboru kolejo-
wego doszły do takiego wysokiego stop-
nia rozwoju technicznego, że polskie wa-
gony zarówno precyzyjnością jak i solid-
nością wykonania nie tylko nie ustępują
wyrobom fabryk zagranicznych, lecz nie-
jednokrotnie nawet je przewyższają. Dla-
tego nie bardzo możemy zrozumieć, ja-
kiemi względami kierowało się Między-
narodowe Tow. Wagonów Sypialnych,
powierzając zamowienia na wagony wy-
twórniom zagranicznym'.

„Narodowy komunizm”,

W pewnych kołach w ostat-

nich czasach lansowana jest usil-
nie ideologja jakiegoś „komunizmu
narodowego". +

„Ideologja“ ta przedstawiać
się ma następująco:

1) Kapitalizm jest
ostatecznego bankructwa:

2) Socjalizm też „zbankrutowal“ bo

w przededniu

związał siebie z takiemi „sentymenta-
lizmami“, jak demokracja, wolność poli-
tyczna i t. p.;

3) od dzisiejszego systemu rządzenia
w Polsce trzeba będzie przejść bezpo-
średnio do dyktatury, sprawowanej
„imieniem proletarjatu* przez... „odnoś-
ne' grono osób;

4) „narodowo-sowiecki* ustrój Pol-
ski umożliwi zachowanie niepodległości
przy jednoczesnej „szczodrej pomocy”
gospodarczej i finansowej ze strony
Źwiązku Republik Sowieckich.

„Robotnik*, który podaje po-
wyższą wiadomość, zaznacza od
siebie:

„Podobne myśli kołatały się w nie-
których głowach w lipcu i sierpniu roku
1920; zdobywały dla siebie prawo oby-
watelstwa w przededniu przewrotu ma-
jowego; i teraz znowu zaczynają zyski-
wać gdzieniegdzie niejaką popularność—
tam mianowicie gdzie przyzwyczajono się
już uważać dyktaturę za jedyną możliwą
metodę rządzenia narodem polskim.

Rzecz oczywista, sama „koncepcja
jest dziecinnie naiwna. Gdyby została
ona kiedykolwiek zrealizowana, oznacza-
łoby to zupełną likwidację niepodległo-
ści Polski na wzór Gruzji sowieckiej,
Ukrainy sowieckiej, Białorusi sowieckiej

„Gdy obóz narodowy obejmie
władzę...

Sanacyjna „Gazeta Polska“ iro-
nizuje na temat: co będzie, gdy
obóz narodowy obejmie władzę:

„Skończy się wtedy kryzys nie tylko
polski, lecz wszechświatowy, Niemcy
zarzucą propagandę rewizjonistyczną, a
p. Pfeiffer stanie się przyjacielem Pol-
ski“.

„Gazeta Warszawska“
wa to „kiepskim žartem'':

„Obóz narodowy nie przyrzekałi
nie przyrzeka cudów w polityce. I pod
tym względem, jak pod względem in-
nym, nie naśladujemy BB. Pewnem jest
tylko, że z chwalą, kiedy władza znaj-
dzie się w rękach obozu narodowego,
Polska wejdzie na drogę rzeczywistej
walki z kryzysem, pozyska środki do
tej walki niezbędne, spoczywające w
zaufaniu do kierowników politycznych
państwa, zwiększy siły, potrzebne do od-
parcia nacisku Niemiec na swoje granice
zachodnie i wzmocni w opinji swoich so-
juszników przekonanie, że rozwijając się
normalnie i rosnąc w siły, jest niezbęd-
nym aljantem, którego przyjaźń należy
cenić i chronić.

Większość społeczeństwa polskiego
wierzy w to głęboko i stwierdzanie przez
nas tej wiary nie jest z naszej strony me-
galomanją, a tylko realną oceną sytua-
cji .

nazy-

WIOSENNEJQWYLEWY W KRAJU.
STAN NA WIŚLE.

WARSZAWA (Pat). Ostatni
stan wody na Wiśle wynosi 4 me-
try 8 cm. Stosunkowo mały przy-

bór pod Warszawą tłumaczy się

tem, że z Narwi i Bugu spłynęły

już lody. Wody na tych dwóch
rzekach podnoszą się z szybkością
2—3 cm. na godzinę. O ile w tem
tempie woda będzie przybierała
nadal, niebezpieczeństwo powo-
dzi jest groźne.

W MAŁOPOLSCE.

TARNOPOL (Pat). Stan wody

na Złotej Lipie wynosił 85 cm. po-

nad normalny. Okoliczne gościńce
i drogi są zalane. We wsiach Ża-
dorów i Krasiejów 30 domów
znajduje się pod wodą.

Woda na Bugu pod Kamionką
opada w dalszym ciągu. Mosty
uratowano.

Wody Styru zalały częściowo

drogę w Łopatynie i Stanisław-
czyku. Komunikacja przerwana.

Stan wody na Dniestrze w po-
wiecie Borszczów oraz na Serecie
i Zbruczu bardzo wysoki, jednak
niebezpieczeństwa niema. Powódź
zniszczyła mosty na Serecie w Ro-
ziedzianach w pow. Trembowla
oraz na Strypie w Żurawińcach.

STANISŁAWÓW (Pat). Stan
wody na Dniestrze w pow. stani-

sławowskim podniósł się i wynosi
na Pobereżu 3 m.90cm. ponad nor-
malny. Miasto Halicz jest prawie
ze wszystkich stron otoczone
wodą. W: samym Haliczu w nie-
których miejscach woda dosięga
wysokości 40 cm., obok rzeźni zaś
do 1 metra.

SARNY (Pat). Powódź w pow.
sarneńskim przybrała bardzo duże
rozmiary. Wezbrane wody Styru,
Horynia i Słuczy wystąpiły w dniu
dzisiejszym z brzegów, zalewając
nadbrzeżne wsie i pola. Miesz-
kańców ewakuowano.  Płynąca
kra poza wielu małemi mostkami
zerwała również mosty w Horodcu
na Horyniu, w Strzelsku i Berez-
kach nad Słuczą oraz wielki most
na Horyniu w Maduniczach na
drodze Sarny—Czartorysk. Ze-
rwany został również most kolei
wąskotorowej na Słuczy Chino-
cze—Dąbrowica.

Bardzo poważnie zostały u-
szkodzone mosty na drogach pań-
stwowych w Głuszycy i Dąbrowi-
cy nad Słuczą oraz most kolejowy
w Antonówce na Horyniu, na linji
Sarny—Kowel.

LWÓW. (Pat). Fala powodzio-
wa Sanu przeszła przez Jarosław
6 b. m. 3

Na Dniestrze, Bugu, Strwiąžu
i Wisłoku wody powoli opadają.

ktowano jako szczególną złośli-

wość. Między innemi jest w umo-

wie warunek, że emitowanie na-

stępnych po pierwszej transz po-

życzki będzie zależne od po-

myślnego stanu rynku finansowego
we Francji.

Z drugiej .:anszy miało wpły-
nąć do 1 maja 300 miljonów iran-

ków, tymczasem niedawno w pra-

sie sanacyjnej ukazała się wiado-

mość, że druga emisja pożyczki

kolejowej nie jest teraz wskazana

z powodu pogorszenia się stanu

na rynku francuskim. Przy tej
okazji ujawnił się cel wyjazdu
obecnego wicepremjera p. Za-

wadzkiego do Paryża przed Wiel-
kanocą. Chodziło mianowicie o
uzyskanie od rządu francuskiego

pożyczki 200 mil. franków na dal-

szą budowę kolei. O ile wiadomo,

starania te spełzły na niczem.

Pożyczka więc kolejowa okazała

się nie tak doszonałym interesem,

jak rozgłaszano. Koncern fran-
cuski nie dotrzymał umowy, cho-

ciaż formalnie jest w porządku,

ponieważ zastrzeżenie co do po-
myślnego stanu francuskiego ryn-

ku finansowego może być bardzo

rozciągle komentowane.

Dziwnym zbiegiem okoliczności

niepowodzenie z drugą transzą

pożyczki kolejowej i z zabiegami

o zastępczą pożyczkę 200 miljo-
nową od rządu francuskiego zbie-

gło się z bardzo znacznem wzmo-

żeniem nastrojów przeciwpolskich

we Francji Nie będziemy oma-

wiali narazie szerzej tego tematu,

trzeba jednak podnieść, iż szcze-
gólnie ostrą kampanję przeciw

przedłużeniu w obecnych warun-

kach polskich sojuszu francusko-

polskiego oraz przeciw udzielaniu

Polsce pożyczek prowadzą grupy
socjalistyczne i radykalne oraz ich
prasa. Wieleby niestety można
powiedzieć o tem, co wpłynęło

na ogólne ochłodzenie sentymentu
francuskiego wobec Polski i nie-

tylko grup radykalnych. W każ-
dym razie nie jest to wcale winą
opozycji polskiej, jak to sobie
lekkomyślnie usiłuje tłómaczyć
publicystyka sanacyjna.

Podatki i pożyczki zawodzą.
Nie zawiniło tu wcale społeczeń-
stwo, które byłoby skłonne zaw-

sze ponieść jaknajwiększe ofiary,

byleby widziało ich cel i sku-

teczność. Niestety, „załamała się

wiara”, o czem. też mówił p. Sła-
wek, ale nie urniał, czy nie chciał
wysnuć jedynie logicznych konse-

kwencyj, co 20 tem „załamaniu

się wiary” uczynić należy.

I to zresztą przyjdzie,
 

Alfons Parczewski.

ŚWIĘTE RZYMSKIE CESARSTWO
NIEMIECKIEGO NARODU.

Gdyby w najgorętszym okresie
wojny światowej, gdy już cała ko-
alicja stanęła w szyku bojowym,
jakiś obywatei jednego z państw
neutralnych Europy, płynąc okrę-
tem gdzieś, na odległych morzach
południowych, uległszy rozbiciu,

jak nowy Robinson, z musu czy
też dobrowolnie spędziwszy dłu-

gie lata na samolnej, odludnej

wyspie, teraz dopiero odludzie to

opuścił, wróci do Europy i wziął

nagle do ręki jakąś gazetę, byłby

przekonany, że wojna światowa

skończyła się zwycięstwem Nie-

miec, a w każdym razie nie ich

przegraną.

Gdyby powrócił w jesieni roku
ubiegłego, spotkałby się z wiado-
mościami, że państwa koalicji
myslały tylko o tem, jąk śpieszyć
z finansowemi świadczeniami dla
Niemiec. Gdyby ów następca
Robinsona wrócił w ostatnich
czasach, dowiedziałby się o śmia-
łych występach przedstawiciela
Niemiec w Genewie i o hymnach
na cześć Brianda, będących wyra-

zem wdzięczności za jego pokojo-

we w stosunku z Niemcami nastro-
je i usiłowania.

Jakże inaczej obeszły się zwy-
cięzkie Niemcy z Francją, zwycię-
żoną w wojnie 1870-71 roku.

Zwyciężona Francja nietylko
okrojoną została terytorjalnie, ale
w niewielkim odstępie czasu mu-
siała dużą kontrybucję wojenną
całkowicie zapłacić, Wówczas
nie było żadnego Locarno.

Jakże odmienną była i jest
dzisiaj sytuacja po wojnie  świa-
towej.

Przedewszystkiem zawcześnie
zawarte było zawieszenie broni.
Gdy Niemcy o nie prosili, należa-
ło armji koalicyjnej iść na Berlin
i tam dopiero na wstrzymanie
działań wojennych zezwolić.

A już traktaty pokojowe były
całym szeregiem fatalnych błę-
dów, wprost szalonych omyłek.

Węgry, jako czynnik dyploma-
tyczny odgrywały po stronie prze-
ciwników koalicji tylko drugo-
rzędną rolę, ucierpiały najwięcej.
Utraciły ogromną,  przeważną
część swego terytorjum, nawet
wbrew hasłom Wilsona, tereny o
wyłącznie węgierskiej ludności.
Tymczasem główny twórca wojny
i odwieczny wróg Francji, Niem-
cy ucierpiały niewiele.

Właściwie Niemcy zostały
tylko podrażnione. Znaczne tere-
ny z ludnością polską zostały na-
dal pod jarzmem niemieckiem.
Łamano na korzyść Niemiec za-
równo zasadę etnograficzną, jak i
historyczna.

Do całej tej tragedji pokojowej
przyczyniła się między innemi o-
koliczność, że jednym z przedsta-
wicieli W. Brytanji i to bardzo
wpływowym był Lloyd Georg, z
z partji liberalnej, przedtem za so-
cjalistę uważany i jako taki już
bardzo przyjaźnie względem Nie-
miec nastrojony *).
W czasie decydowania sprawy

śląskiej po plebiscycie znanem jest
jego germanolilstwo i wrogi w sto-
sunku do Polski nastrój.

Jeśli w czasie zawierania tra-
ktatów, kończących wojnę świato-
wa, popełniono fatalne błędy, to
dalszym ich ciągiem, może jeszcze
niebezpieczniejszym jest wiara w

kojową psychologję i jej możli-
więte rzymskie cesarstwo
wość wogóle w Niemczech.

Dusza narodów urabia się w
ciągu szeregu wieków. W. jednej
chwili zmianie uledz nie może. O-
tóż, gdy chodzi o Niemcy, psycho-
logja ich początkami swymi sięga
jeszcze aż do X wieku. Momen-
tem wielkiej doniosłości epokowej
olbrzymiej wagi, była w r. 962 ko-
ronacja Ottona Wielkiego jako Ce-
sarza Rzymskiego. Od owego cza-
su cesarstwo rzymskie było przez
szereg wieków połączone z królo-
waniem w Niemczech. Odtąd kró-
lowie niemieccy są jednocześnie
cesarzami rzymskimi. Tak było za
saskich Ludoifingśów, z których
właśnie pochodził Otton Wielki,
tak było za dynastji Salickiej i za
wszystkich innych następnych dy-
nastyj, których przedstawiciele
panowali w Niemczech aż do Habs
burgów włącznie.
W późniejszem średniowieczu

ustala się tytulatura rzymskich ce-
sarzy narodu” niemieckiego, świę-
ego rzymskiego cesarstwa nie-
mieckiego narodu. Połączenie
władzy najwyższej w Niemczech,
władzy królewskiej z wskrzeszo-
ną, a za najwyższą uważaną godno
ścią cesarską, wytworzyło wśród
panujących, a z czasem wśród ca-
łego naradu niemieckiego bardzo
daleko idące aspiracje polityczne.

Rzymskie cesarstwo, chociaż-
by w tej postaci, w jakiej wskrze-
sił je Karol Wielki, nadawało pra-
wa zwierzchności nad całem chrze
ścijaństwem zachodniem, a więc
nad całą zachodnią Europą.

Państwo niemieckie w swojem

*) W pierwszych latach bieżącego
stulecia bywałem corocznie w Walji i
Irlandji, nazjazdach LS Kie-
dy jednego razu w kole przedstawicieli
ruchu walijskiego zapytałem o Lloyd
Georfe, z uwagi na jego celtyckie na-
zwisko, że go tam nie widywałem, za-
pytany, jeden z przewódców walijskich,
machnął ręką i z pogardliwym odcieniem
w mowie w stosunku do nieobecnego,
wyraził się: „to socjalista”, Pamiętam
ten epizod doskonale,

przekonaniu i psychologji narodo-
wej dążyło do panowania w świe-
cie całym. Poiożenie geograficzne
w samym środku kontynentu euro
pejskiego ułatwiało realizowanie
tych aspiracyj, a przynajmniej usi-
łowania w tym kierunku.

Zdanie tutaj wypowiedziane
nie jest wyłącznie moim poglą-
dem. Analogiczny pogląd wypo-
wiedział jeden poważny przecię-
tny Niemiec jeszcze przed tryum-
łem Sedanu *).

Przeniknięte tradycją dziedzi-
ctwa rzymskiego imperjum, Niem-
cy zagarniały na wschodzie ziemie
słowiańskie, na południu w ciągu
długich wieków rządziły bezpo-
średnio lub bezpośrednio kierowa-
ły losami ziem włoskich. Na za-
chodzie ziemie francuskie, nie-
gdyś Galji w ogóle, bywały często
objektem ataków niemieckich.
W XVII. wieku od czasów

„wielkiego Kurfiirsta” i wreszcie

trochę później, odkąd odbyła się

koronacja króla pruskiego, dzie-

dzictwo Imperjum rzymskiego i

panowania nad Europą z osłabio-
ną Austrją Habsburgów dzielą Pru

sy, a z czasem stają się głównem
centrum niemieckich wszechświa-
towych aspiracyj. W każdym ra-
zie aspiracje te są i tworzą psy-
chologję niemiecką.

Aus alter und neuer Zeit. Wense,
Kaiser Otto der Grosse Zeitz Lipsk 1867
str. 222: „Podobnie jak ziemia niemiecka,
położona w samym środku Europy, jest
sercem tej części Świata, natura sama
przeznaczyła, że stąd właśnie sprawy in-
nych państw urządzane być powinny.Otto
od początku swego panowania wywie-
rał wpływ w sąsiednich krajach chrze-
ścijańskich i ugruntował niewątpliwą
przewagę Niemiec nad niemi. Tym spo-
sobem utrwalił dia państwa niemieckiego
na zawsze stałą czcigodną władzę ce-
sarską. Odtąd bowiem tylko jego na-
stępcy, królowie niemieccy, otrzymywa-
li najdostojniejszą koronę w chrystjani-
źmie, Godność cesarska, podobnie jak za
Karola iWelkiego, była najwyższym pro-
tektoratem nad wszystkiemi Kościołami
i wszystkim ludem chrześcijańskiego Za-
chodu. Cesarz winien być najwyższą o-
piekuńczą zwierzchnością nad całym świa
tem chrześcijańskim."

SZKICE I OBRAZKI.
KOCHANA MŁODZIEŻY...

Wielce patryarchainy ten tytulik

niechaj nikogo nie przeraża... albowiem

nie będzie to żadna reprymenda utrzy-
mana w tonie mentorskim... ale ale kilka
słów serdecznie koležerskich skierowa-
nych do „nieznanego sztubaka” od czło-

wieka, który nie tylko był ongiś młodym

ale nawet i dziś niejednokrotnie jeszcze

potrafi wypłatać takiego psikusa... że
proszę siadać.

W/ epoce (już bardzo wojennej) po-
kolenie, którego reprezentantem jest w

danym wypadku autor tych słów, koń-

czył gimnazjum...

Zawadyacko nosiło się czapki na ba-

kier... chodziło się na na „wagary” i w

skrytości czytało się „Szerloka Holmsa"

literaturę wielce zakazaną, w której na

każdej kartce książki było conajmniej

pięć trupów w najróżnorodniejszy spo-

sób zatłamszonych...
A co już największym grzechem by-

ło... to to, że gdzieś tam w wielce zakon-

spirowanem ukryciu (tak nam się przy-

najmniej zdawało) paliło się papierosa.

Jednego w kilku...

Ot takiego, za pięć kopiejek dwa-
dzieścia sztuk...

Opanowywało nas po nim zawsze

nieokreślone jeszcze poczucie t. zw.

„męskości” i bardzo określone nudności,

które się kończyły bardzo smutną wy-

cieczką do jednego z portów Bałtyckich.

Autora słów niniejszych, gdy przed
egzaminem z matematyki do siódmej kla-

sy, krzepił się papierosem w szatni
gimnazjum, dyrektor przyłapał na „zbro-

dni“ i za ucho (o wstydzie) poprzez ko-

rytarze prowadził.
W niespełna rok gdy cała moja kla-

sa wdziała mundury ochotnicze, spotka-
łem przezacnego dyrektora, który nie

mógł mi, podówczas już podchorążemu,

„zbrodni* palenia darować.

Opodal naszego gimnazjum mieściła

się pensja żeńska... mieliśmy więc i zna-

jomości...

Kolega mój nawet, dziś sławny wio-
lonczelista, umiał na zamówienia przyja-
ciołom pisać piękne wiersze dla „pań”.

Graliśmy razem kcmedyjki, które
reżyserował na cele dobroczynne Fran-

ciszek Radziwiłł, chodzili razem na „wa-
gusa”, był nawet i straszny wypadek po-

jedynku o obrazę jednej z koleżanek, w

którym ja sekundowałem...

Pojedynek ten skończył się tragicz-
nie albowiem duelanci dostali, popartą
gwałtowną gestykulacją, od swoich oj-

ców „wymėwkę“... a sekundanci.. potul-
ny i cichy mój przyjaciel Jasio straszną

pokutę od prefekta, ja zaś, za kacerzą w

oczach przezacnego kapłana uchodzący,
obrazek św. Feliksa (ku opamiętaniu)

i jabłko.

Wysoko ceniliśmy honor naszych ko-

leżanek, wykluczając stanowczo w roz-

mowach o nich zbyt dosadne i soczyste

określenia.. a już niech Bóg zachowa
tego z nas, ktoby odważył się na jaki-

kolwiek dwuznacznik lub obcesowość
wobec dziewcząt...

Od epoki owej, która na okres

wczesnego romantyzmu wygląda, minęło

zaledwie... kilkanaście lat.
Dziś jest inaczej...

Mając zawsze ogrom wyrozumienia i

wytłomaczenia dla dzieciarni, nie wierzy-

łem zgorzkniałym śledziennikom o roz-
noszonej przez nich t. zw. „gangrenie

moralnej, szerzącej się wśród młodzieży”.
— Ot mówiłem.. starzy jesteście i

nie rozumiecie dzieciarni. „Zapomniał
wėl... it. d."

Jak się «pomaga» rzemiosłn.
Nawet buty dla armji sprowadza

się z zagranicy.

Z pośród wszystkich rzemiosł
najbardziej jest przesileniem do-
tknięte szewstwo. Przyczyną tego
przedewszystkiem nadmierny przy
wóz obuwia z zagranicy. Niejed-
nokrotnie wskazywano już na ko-
nieczność ograniczenia tego im-
portu. Jednakże sfery miarodaj-
ne nie widzą widocznie potrzeby
przyjścia z pomocą warsztatom
szewskim, czego dowodem może
być wiadomość zamieszczona w
rosyjskiem piśmie „Siegodnia” (nr.
z 13 marca), która brzmi:

„Wzamian za polski węgiel
Estonja wywozi buty dla polskiej
armii.

Tallin, 11.3. „Jak już donosi-
liśmy pomiędzy Polską i Estonją
doszło do porozumienia w sprawie
wzajemnej wymiany towarów.

Ogólna ilość rocznego zapo-
trzebowania Estonji na węgiel
wynosi 60.000 tonn (Estonja zuży-
wa zamiast węgla duże ilości
własnego torfu). Według umowy
zawartej pomiędzy rządem estoń-
skim a firmą „West Eksport“ be-
„dącą przedstawicielstwem  pol-
skich państwowych kopalni dla
krajów bałtyckich, Polsce przyzna

zostałone prawo przywozi!
do Estonji 50.000 tonn węgla
(sprawa pozostałych 10.000
tona węgla pozostaje  nara-
zie otwarta). Wzamian za węgiel,
firma „West Eksport" bierze od
estońskich państwowych fabryk
obuwia 50.000 par butów dla pol-
skiej armji".

Wiadomość powyższa wzbu-
dziła zaniepokojenie wśród pol-
skich wytwórców i kupców obu-
wia. Twierdzą oni, że wobec bar-
dzo niskiej dumpingowanej ceny
samego węgla, buty estońskie wy-
padną zbyt drogo, a straty rodzi-
mego przemysłu i handlu obuwia-
nego przewyższą niewielkie ko-
rzyści kopalni, które wywiozą do
Estonji swój węgiel.

‚ А tymczasem na przeróżnych
zjazdach rzemiešniczych  dekla-
muje się aż do przesytu o „opie-
ce' nad rzemiosłem polskiem, o
„drogach eksportowych'* dla: pol-
skich wyrobów rzemieślniczych
it. d. C6ž na to panowie „opieku-
nowie“ rzemiosła? Po co te re-
zolucje, programy, memorjały, sko
ro mają miejsce takie fakty jak
powyższy.

6ž na to t. zw. Rada Izb Rze-
mieślniczych i Naczelna Rada
Rzemiosła”?

Od Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom miejscowym którzy za-

legają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będzie-
my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma
od 16 Kwietnia 1932 roku.

  
  
  
  
  
  
 

   

Dziwną zaobserwowałem scenę...
W mroku słabo oświetlonej i w

mgle tonącej ulicy, sunęła oryginalna
śrupka młodzieży.

Na czele, dwie bardzo skromnie
odziane dziewuszyny, przytulone do sie-
bie i zalęknione.

Jedna miała może lat jedenaście,

druga — nie więcej podal dziewięć...
W trop za niemi, z £imnazjalną

czapką na bakier, w zawadyacko rozpię-

tym  paltociku.. jakiś butny i pewien
siebie czternastolatek...

Opodat sunęli jego towarzysze, chi-

chocząc i rechocząc: wesoło...

„Młodzian'* zaatakował...

— No cóż, pójdziemy?
— Proszę się odczepić... my pana nie

znamy.

— To nic, możemy się zapoznać —
no idziemy.

— Gdzie?
— Na Boufałową Górę!

Sunący opodal eskortanci zarecho-

tali wesoło...
— No?
— Proszę się odczepić.

— Nie przemoczą się

można palto podłożyć.

Było mi tego zawiele.
Podszedłem do smarkacza.
— Ile też pan ma lat, panie ko-

lego?

— Trzydzieścia cztery.
— Wolne żarty, ale gdyby nawet to

i trzydziestoletnim nie wolno zaczepiać
dziewcząt na ulicy.

Tem bardziej panu — uczniakowi.

— Przecież to są jakieś dziewki.
— Nie, panie, to są dzieciaki jakieś

biedne, które tak jak i pan do domu wra-

cają. 4

— To może pan chce iść z niemi...
proszę, nie przeszkadzam.

—Jest pan głupim smarkaczem i o
ile nie będzie się pan zachowywał przy-
zwoicie, zawołam policjanta, by pana

wylegitymował.
Chłopak skonsternowany, towarzy-

sząca mu gromada rozpierzchła się.
— Na przyszłość proszę się zacho-

wywać przyzwoicie.

Ruszyłem swoją drogą.
Doleciał mnie strzęp rozmowy.
— Co on od ciebie chciał?
— Ot czepiał się.
— Trza było dać mu w zęby.

panienki,

Przykro mi się jakoś zrobiło...

Czyżbym tak bardzo tych młodych
nierozumiał, czy też między moim, a ich

pokoleniem jest taki ogromny rozdział?

Nas kształciły muzea i biblioteka...
czyżby tych młodych wychowywała uli-
ca? F. D,

tygo
stan
пус!
szej

ce,
dzie

       

   

 



Jak już donosiliśm, od paru
tygodni trwają wytrwałe badania
stanu i kierunku wód podskór-
nych, znajdujących się w  wlęk-
szej iłości pod Bazyliką Wileńską.

Już zakończono wszystkie pra-
ce, związane z kopaniem stu-
dzienek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Zarząd Katolickiego Zwią-

zku Polek Archidiecezji Wiień-
skiej podaje do wiadomości
swych członków, że z ustanowie-
nia J. Eminencji X. Kardynała
Protektora Międzynarodowej Unii
Katolickich organizacyj Kobiecych
Święto Zwiastowania N. P
/ jest Patronalnem świętem Związku.

W tym roku obchodzić je ma-
my w dniu 10 kwietnia, w któ-
rym to dniu J. E. X. Arcybiskup
Metropolita obiecał łaskawie od-
prewić na intencję Związku Mszę
św. w Bazylice w kaplicy Najśw.
Sakramentu o godz. 9ej rano.

Wobec powyższego Zarząd
Katclickiego Związku Polek upra-
sza wszystkich swych członków
© obecność na tem nabożeństwie
i w miarę możności przystąpienie
do Komunji św.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Sprawa kolonij letnich dla

dzieci. Wczoraj wieczorem odby-
ło się zebranie lekarzy szkolnych
m. Wilna. Tematem narad była
Sprawa zakwalifikowania dzieci
na kolonje letnie. W związku
z tem należy zaznaczyć, że w roku
bieżącym Magistrat preliminował
47.000 złotych na urządzenie ko-
lonij letnich. Pieniądze te wystar-
czą jedynie na zorganizowanie
kolonij, urządzane zaś dotychczas
rok-rocznie półkolonje letnie nie
odbędą się wcale, gdyż krytyczny
stan finansów miejskich wyklucza
w roku bieżącym zorganizowanie
tej pomocy dia najbiedniejszych
dzieci szkół powszechnych. Ogó-
łem na kqlonje wysłanych zosta-
nie 600 dzieci ze szkół powszech-
nych publicznych i 150 dzieci ze
szkół prywatnych żydowskich. (a)

SPRAWY KOLEJOWE.
— Wykolejenie węgiarek.

Komunikat Dyrekcji Kolei Pań-
stwowych w Wilnie. Dnia 7.IV. r.b.
© godz. 1 m. 42 podczas przed-
stawiania składu poc. tow. Nr.

z dworca Białystok osobowy
na towarowy, skład ten najechał
na dwie próżne węglarki, wskutek
czego nastąpiło wykolejenie i
nieznaczne uszkodzenie węglarek.
Innych następstw i uszkodzeń
nie było.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Strajk szewców trwa. W

Giągu trzeciego dnia strajku
szewców. przyłączyli się do akcji
strajkowej chałupnicy.

Obecnie strajkuje 95 proc.
ogółnej ilości szewców.
W związku ze strajkiem od-

będzie się dziś w lokalu przy ul.
Dominikańskiej 4 walne zebranie
szewców mechanicznych, obsta-
lunkowych, hurtowych i kamasz-
ników.

Stanowisko właścicieli dotych-
czas bez zmian.
— Zebranie dozorców do-

mowych. Onegdaj odbyło się w
lokalu przy ul. Metropolitalnej 1
walne zgromadzenie członków
Chrześcijańskiego Związku Zawo-
dowego Dozorców Domowych
pod przewodnictwem p. Włady-
sława Ostrowskiego.

Na wstępie prezes Wasilewski
zreferował szczegółowo sprawo-
zdanie z całokształtu działalności
zarządu związku w roku bieżącym.

Po zatwierdzeniu sprawozda-
nia p. Wasilewski poinformował
zebranych, że krążące po mie-
ście pogłoski, o zamierzonej rze-
komo redukcji poborów dozor-
<ów domowych, uchwalonej przez
nadzwyczajną komisję rozjemczą,
nie odpowiadają prawdzie.

Następnie omówiono szereg
spraw organizacyjnych i zawo-
dowych.

SPRAWY CECHOWE.
— Doroczne Zebranie Cechu

Piekarzy w Wilnie przy ul. Bak-
szta 1 odbędzie się dnia 10 b.m.

ROMAN JASIEŃSKI, generał.

wnie,

rzystano szeroko. й0 pod moją specjalną opiekę.  
     

  

    

 

mają domniemanie..."

Nadziejnošė mojej dobrej woli.

 thać Barabiński.

 

L . ° . ее

Po Syberji i Mandžurji.
Między żołnierzami baterji przypadł mi odrazu

do gustu cygan Barabiński. Karany parę razy sądo-
ie, był on wpisany do karnej kategorji żołnierzy,

którym dowództwo miało prawo wymierzać kary cie-
lesne bez odwołania się do sądu. Z tego prawa ko-

Oficerowie zapewniali mnie, że
niema takiej zbrodni, przed którą onby się colnął.

Po dłuższej rozmowie z Barabińskim, wziąłem

Ale jak to u Reja: „Złego zawsze winują! Cokol-
wiek się stanie — choć nie krzyw — lecz na niego

w każdym wypadku, gdy cho-
iło o nieznanego sprawcę, wszyscy podejrzewali

4 Sarabińskiego, starając się na wyścigi dowieść mi bez

Któregoś dnia jeden z kupców, zainstalowanych
W Cycykarze, zaproponował felczerowi baterji, który
iął dobrego wierzchowca, wyscig na 30-ci kilome-
trów na warunkach, że przegrywający traci konia,
złoty zegarek i 100 rubli. Na koniu felczera miał je-

Warunki były tak ciężkie, że zapytałem Bara-

KRONIKA.
Dalsze badania wód podskórnych w Ka-

tedrze Wileńskiej.
W najbliższych dniach woda

w głównych studzienkach zosta-
nie zabarwioną dla przeprowa-
dzenia ostatecznych badań  kie-
runku ruchu wód podskėrnych.

Badania potrwają jeszcze dwa
tygodnie.

 

o godz. 12. Na porządku dzien-
nym: sprawa zamykania piekarń.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— & Т-ма św. Wincentego

a Paulo. Dnia 10 kwietnia, w dru-
gą niedzielę po Wielkiej Nocy,
jako w rocznicę przeniesienia re-
likwji św. Wincentego a Paulo
odprawioną zostanie Msza św.
przed ołtarzem Patrona Tow. o
godz. 9-ej w kościele O. O. Mi-
sjonarzy, na którą wszystkich
członków czynnych i wspierają
cych ze znaczkami T-wa zaprasza

Zarząd.

— vil zjazd delegatów S.
M. P. męskich. W niedzielę, dn.
10 kwietnia, odbędzie się w Wil-
nie VII zjazd delegatów Stowa-
rzyszeń Młodzieży Polskiej mę-
skich.

— Obchėd Košciuszkowski.
W niedzielę, dnia 3 kwietnia, od-
był się w Wilnie obchód rocznicy
przysięgi Kościuszki, złożonej na
rynku w Krakowie, zorganizowany
przez Stowarzyszenia Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej im. Tadeusza
Kościuszki.
W sobotę odbyło się w ko-

ściele św. Teresy uroczyste na-
bożeństwo. W niedzielę o godz.
12 w południe odbyła się w lo-
kalu Stowarzyszenia przy ul. Tur-
gielskiej 2 uroczysta akademia,
poświęcona pamięci Tadeusza
Kościuszki. Hkademję zagaił pre-
zes Stow. p. Konstanty Olechno-
wicz Czerkies, peczem dyr. Sta-
nisław Ciozda wygłosił referat o
działalności Kościuszki. Akademję
zakończyły produkcje wokalno-
muzyczne. s
— Prezes P.Twa Eugenicz-

nego podaje do wiadomości, iż
9 kwietnia w lokalu Wydziału Zdro-
wia (Wielka 51) odbędzie się do-
roczne zgromadzenie walne człon-
ków Twa o g. 8 w.
— Walne zebranie Związku

Zawodowego Pracowników Han-
dlowych, Przemysłowych i Biuro-
wych Rzeczypospolitej Polskiej
Oddział w Wilnie, odbędzie się
dnie 10 b. m. o godz. 11 m. 30
w flokalu własnym przy ulicy
Mickiewicza 19, m. 12 (wejście
z ogródka).
— Z Towarzystwa Popiera-

nia Przem Ludowego w
Wilnie. Doroczne Walne Zgro-
madzenie Członków Towarzystwa
Tow. P. P. L. w Wilnie odbędzie
się w piątak, dn. 22 kwietnia o
godz. 6 po południu w lokalu
Zakładu Etnologji (ul. Zamkowa
11) z następującym porządkiem
obrad:

1) zagajenie
dniczącego.

2) Sprawozdanie Zarządu.
3) Sprawozdanie Komisji Re-

wizy jnej.
5) Wybory uzupełniające.

i wybór przewo-

Wolne wnioski.
— Zarząd Koła Wileńskiego

Z. O. R. zawiadamia swych człon-
ków, że dnia 24 kwietnia r. b.
o godz. 19'ej odbędzie się w lo-
kalu Koła ul. Wileńska 33 zwy-
czajem lat ubiegłych uroczyste
„Swiecone“—polączone z pro-
dukcjami artystycznemi i tańcami.
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmu-
je Sekretarjat Koła codzień w
godz. 18—20. Składka wynosi
3 (trzy) złote od osoby.

ODCZYTY.
— Odczyt prof. Massoniusa.

W niedzielę o godz. 13 w sali
Śniadeckich (. S. B. p. prof. Dr.
Marjan Massonius wygłosi odczyt
na temat: „Encykliki Papieskie
o wychowaniu".

Odczyt ten wznawia cykl re-
feratów przewidziany w progra-
mie Studjum Akcji Katolickiej
po  parotygodniowej przerwie,
spowodowanej świętami Wielkiej
осу.

18)
šcig wygra.

DZIENNIK WILEŃSKI.

Stan powecizi.
W Wilnie.

OSOBISTE.
— Prezes Wileńskiej Dy-

rekcji Poczt i Telegrafów p.
Inż. Karol Żuchowicz wyjechał
dziś w sprawach służbowych do
Grodńa.

Kierownictwo Dyrekcji na czas
nieobecności p. Prezesa Żucho-
wicza objął w zastępstwie Na-
czelnik Wydziału p. Inż. M. No-
wicki.

RÓŻNE.
Podziękowanie. Wojewódzki Komi-

tet do Spraw Bezrobocia składa niniej-
szem najgorętsze podziękowanie wszyst-
kim instytucjom 1 osobom, które czynnie
poparły imprezy organizowane przezKo-
mitet w „Dniu dla bezrobotnych” 3-go
kwietnia r. b. W szczególności Komitet
wyraża swą serdeczną wdzięczność za
bezinteresowną i ofiarną pracę ES, ог-
ganizacji „Dnia* zespołowi rtystów
i Dyrekcji Teatrów Miejskich w Wilnie,
Bractwu Artystycznemu z Wydziału
Sztuk Pięknych U. S. B., zespołowi Re-
wellersów z p. J. Świętochowskim na
czele, WWPP. Wandzie Biszewskiej i
Helenie Dal, Dyrekcji Polskiego Radja,
Dyrekcji Komunikacji Miejskiej w Wil-
nie („Arbon”), związkowi właścicieli ki-
nematografów oraz prasie wileńskiej,
która bezpłatną reklamą przyczyniła się
do propagandy „Dnia dla bezrobotnych”.

Wynik zbiórki i wpiywów kasowych

w tym „Dniu* podany zostanie do wia-
domości publicznej w dniach najbliż-
szych.

: Z ŻYCIA LITEWSKIEGO.
— Nowe towarzystwo litew

skie. Jak podaje „Wilniaus Ry-
tojus”, w Wilnie zostało założone
„Towarzystwo miłośników sztuki
i literatury Litwinów wileńskich”.
Założycielami T-wa są: A. Wałaj-
tis, ks. szamb. A. Wiskont i W.
Kajruksztis.
— Działalność litewskiego

Towarzystwa rolniczego „Jau-
nimo Draugas* pisze, iż w roku
bież. litewskie two rolnicze w
Wileńszczyźnie wykazuje ożywio-
ną działalność. Zorganizowało ono,
między in, 17 kursów rolniczych
w różnych miejscowościach. T-wo
zamierza obecnie urządzić kon-

kurs produkcji buraków.
ZABAWY.

— Sobótka w „Ognisku Aka-
demickiem". W sobotę, dn. 9.IV.
b. r. odbędzie się w salonach

„Ogniska Akademickiego" zaba-

wa taneczna. Do tańca przygry-

wać będzie doborowe trio akadem-
Bufet na miejscu obficie zaopa-

trzony. Początek o g. 21. Wej.
ście dla akademików tylko za
okazaniem legitymacji—1 zł., dla

gości za okazaniem karty wstępu
2 zł. 50 gr. :

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— „Slomkowy kapelusz* — na Po-

hulance. Dziś o godz, 8 wiecz. arcy-

wesoła farsą-wodewil E. Labiche'a p. t.

„Slomkowy kapelusz“.
Jutro po raz ostatni „Slomkowy ka-

pelusz'. ;

— Premjera „Bębna“ w Lutni z

udziałem Antoniego Różyckiego. Dziś

remjera uroczej i wesołej komedji

ebera p. t. „Bęben', w której ujrzymy

świetnego artystę Teatrów  Warszaw-

skich Antoniego Kóżyckiego, niezrówna-

nego odtwórcę roli malarza Delanoy,

w otoczeniu artystów Teatrów Miejskich

w osobach pp.: Brenoczy, Kamińskiej,

Jasińskiej- Detkowskiej,  Zastrzeżyńskiej,

Malinowskiej, _ Lubowskiej,  Molskiej,

Loedla, Domańskiego, Budzyńskiego, Zie-

lińskiej,  Ciecierskiego,  Moranowicza,

Detkowskiego i innych. Osoba  nie-

zrównanego Antoniego Różyckiego oraz

wesoła i beztroska treść komedji, w któ-

rej bierze udział — wzbudziły w Wilnie

duże zainteresowanie. Sztukę wyreżyse-
rował Karol Wyrwicz-Wichrowski.

Jutro po raz drugi „Bęben”. A
POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE.

— „Mam lat 26“ — na Pohulance,
W. niedzielę o godz. 4 pp. odbędzie się
przedstawienie popołudniowe interesu-
jącej sztuki węgierskiej „Mam lat 26".
Ceny popołudniowe.

— Sh synowa* — w Lutni, W nie-
dzielę o godz. 4 pp. dana będzie pełna
humoru i dowcipu komedja Grzymały-
Siedleckiego p. t „Ich synowa”. Ceny
miejsc popołudniowe.

= Bad Konkursu im, F. Chopina
w Wilnie. Wilno będzie miało rzadką
sposobność usłyszenia 4-ch recitali forte-
pianowych w wykonaniu 9-ciu laureatów
Il-go Międzynarodowego Konkursu F.
Chopina. Olbrzymie zainteresowanie, ja-
kie wywołała zapowiedź koncertów, jest
nięzbitym dowodem wielkiego kultu dla
Fryderyka Chopina, najgenjalniejszego
kompozytora poiskiego. Wśród grona
laureatów, występujących w Wilnie, znaj-
dują się młodzi artyści, mający już za
sobą bardzo poważne sukcesy arty-
styczne.
W koncertach wezmą udział: w nie-

dzielę — Lily Herz, Kurt Engel i Juljan
Karolyi. W poniedziałek — Imre Ungar
i Zuzanna de Meyer. We wtorek —
Abram Lufer i Leonid Sagałow. We śro-
dę — Teodor Gutman i Emanuel Gros-
man.

Wszystkie koncerty odbędą się w
śmachu Teatru Miejskiego na Pohulance.
Bilety honorowe i ulgowe będą nie-
ważne. Kasa czynna codziennie od 11—9
wiecz. w Teatrze Lutnia.

 

W: sam dzień wyścigu jeden z kolegów przypro-

fnąłem.

kupca.

za kolejką.

cięć szablą.

wadził do mnie swego ordynansa, który przysięgał,

że Barabiński jest w zmowie z kupcem. Koledzy li-
towali się nademną wyliczając ile mnie będzie ko-

sztowało wynagrodzenie felczera za poniesione stra-

ty. Ale ja zezwolenia na urządzenie wyścigu nie co-

Wyścig odbył się bez emocji. Barabiński łatwo
przyszedł pierwszy do mety i z niezwykłą uroczy-
stością doprowadził felczerowi konia wygranego od

Wieczorem trochę podchmielony zgłosił się do
mnie, prosząc o ukaranie go za oszukanie kupca,
który namawiał go do przegrania wyścigu, obiecu-
jąc sto rubli i zegarek. „Oto ten zegarek, który ja
wziąłem od niego jako zadatek, Niech wie szelma,
że tylko łotr może oszukać swojego kolegę!

Kazałem mu zwrócić zegarek właścicielowi i wy-
znaczyłem za karę dziesięciorazową nocną służbę po

[W kilka dni potem w mieście zamordowano ja-
kąś starą chinkę. Ekspertyza stwierdziła śmierć od

Podejrzenie padło natychmiast na Barabińskiego.
W tym wypadku niestety śledztwo wykazało, że owej
nocy Barabiński nie nocował w koszarach, a, co gor-

W Wilnie stan wody na Wilii
stale podnosi się. O godz. 5.30
poziom wody na Wilji wynosił
5 m. 35 cm. Woda powoli poczy-
na wdzierać się do tartaków, poło-
żonych nad brzegami rzeki, Rów-
nież woda poczyna zagrażać bu-
dynkom mieszkalnym w pobliżu
ul. Brzeg Antokolski, Gdyby wo-
da jeszcze podniosła się o 50 cm.,
mieszkańcy z domów mieszkal-
nych z tej ulicy zostaną ewa-
kuowani, W. dniu wczorajszym na
terenie miejsc zagrożonych bawiła
specjalna komisja, która wydała
na miejscu zarządzenia.

O godz. 8 wiecz. poziom wody
w Wilnie osiąśnął punkt kulmina-
cyjny — 5 m, 45 cm.

O godz. 9 wiecz. przybór wody

ustał,
Jednakże nie jest wykluczo-

nem, że woda znów zacznie
wzbierać, gdyż na całej prze-
strzeni rzeki płynie gęsta kra.

Najbardziej zagrożonym pun-
ktem jest Brzeg Antokolski, zwła-
szcza posesja Nr. 4, gdzie do za-
lania brakuje 25 cm.

Zagrożone również są domy
przy ul. Pijarskiej i Tartaki. (d)

_ OSTATNIEWIADOMOŚCI.
W/g danych z godz. 21, stan

wody na Wilji wynosił 5 metrów
44 cm., czyli 3 m. 08 cm. ponad
poziom normalny. W górnym
biegu Wiljj woda zerwała prom,
który starają się zatrzymać sa-
perzy.

Z woj. Wileńskiego.
POW. OSZMIAŃSKI.

Lody na rzece Wilji ruszyły.
Stan wody wynosi ponad poziom
normalny 2 m. 50 cm.

POW. MOŁODECZAŃSKI.
W dniu dzisiejszym w godzi-

nach rannych wylała rzeka Wilja,
zalewając okoliczne pola i wsie:
Słobódka i Plosza gm. lebiedziew-
skiej. Komunikacja z wyżej wy-
mienionemi wsiami odbywa się

łódek, Woda przybywa
o 10 cm. na godzinę. Przewiduje
się konieczność dożywiania ludno-
ści tych wsi.

POW. WILEJSKI.
Rzeka Wilja ruszyła w górnym

biegu w nocy w dniu 6. IV. między
godz. 1 a 2-gą, w okolicy zaś mia-
sta Wilejki o godz. 5-ej. Stan wo-
dy koło mostu w Wilejce wynosił
o godz. 7 — 1 m. 72 em., a o godz.
14 — 2 m. 30 cm. ponad stan
normalny, czyli przybór wody w
ciągu godzin siedmiu wyniósł
58 cm. Most został nieznacznie
uszkodzony, jednak  niebezpie-
czeństwo po usunięciu zatoru nie
zagraża. Na pozostałych rzekach
płynie kra, tworząc mniejsze lub
większe zatory, usuwane bez-
zwłocznie przy pomocy oddziałów
ratowniczych.  Naogół sytuacja
koło mostów opanowana, chociaż
dwa mosty na rzece Narocz we

wsiach Kraśnicy i Naroczu są za-
grożone powaznie. W akcji usu-
wania lodu w Kraśnicy i około
mostu w Wilejce biorą udział sa-
perzy K. O. P., a do Narocza wy-
słano oddział straży ogniowej z
Wojstomia. Zachodzi konieczność
ewakuowania mieszkańców  za-
ścianka Morgi. W Wilejce usu-
nięto z mieszkań 5 rodzin z in-
wentarzem, gdyż budynki zostały
zalane wodą.

POW. DZIŚNIEŃSKI.
Na terenie powiatu ruszyła

rzeka Dźwina. Wi kilku miejsco-
wościach potworzyły się wielkie
zatory, które aka oddziały
saperów przy pomocy środków
wybuchowych. Stan wody na
Dźwinie wynosi 5 m. 60 cm. Wo-
bec groźby powodzi zarządzono
najostrzejsze środki przeciwpo-
wodziowe. Woda na rzece z każ-
dą godziną się podnosi. (d)

Stan wody w Szarkowszczy-
źnie — 3 m. 84 cm., w Hermano-
wiczach — 5 m. 66 cm. Zator w
Szarkowszczyźnie stoi. Poziom
wody w Hermanowiczach po roz-
biciu ostatniego zatoru zaczął
opadać o godz. 19 w dniu 16. IV.

POW. BRASŁAWSKI.

Na rzece Dźwinie ruszyły lody,
przyczem wysokość wody wynosi
3 m. 10 cm. W ciągu ostatnich
24 godzin przybyło wody o 1 m.

Nożem toruje drogę do pokoju narzeczonej.
UCZEŃ GIMNAZJUM LITEWSKIEGO NOŻOWNIKIEM,

Marjan Flos, zamieszkały przy
ul. Konarskiego 24, wynajął pokój
pewnej młodej panience, zaręczo-
nej z uczniem gimnazjum htew-
skiego.

Narzeczony często odwiedzał
uroczą sublokatorkę p. Flora, aż
pewnego dnia oświadczył, że ma
zamiar zamieszkać na stałe z wy-
branką swego serca

Jednakże Flor nie zgodził się
na przeprowadzkę, co wysoce się
nie spodobało młodej parze.

Wireszcie wczoraj narzeczony
zgłosił się do Flora i oświadczył
kategorycznie, że się wprowadzi
do pokoju bez względu na zakaz
właściciela mieszkania.

Gdy zkolei Flor zapowiedział,
2е 516 zwróci do policji, ognisty
Litwin rzucił się nań, zadając
mu ciężką ranę

Flora w stanie groźnym prze-
wieziono do szpitala św. Jakóba.
Sprawcę aresztowano. (d)

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 8 kwietnia.

11.58. Sygnał czasu.
14.10. Progr. dzienny.
14.15. Utwory Ryszarda Wagnera

(płyty). W drugiej części koncertu wy-
stęp Ordonki i Lopka.

15.15. Kom. z Warszawy.
15.25. Odczyty dla maturzystów z

Warszawy.
16.10. „Czarodziejska podróż małej

Jasi* — słuchowisko pióra Wandy Klu-
czyńskiej.

16.40. Codzienny
ściowy.

16.55. Lekcja angielskiego z Warsz.
17.10. „Najnowsze pojęcia o budo-

wie Wszechświata” — odczyt wygł. dr.
Stanisław  Szeligowski. ransm. na
wszystkie polskie stacje.

17.35. Koncert z Warszawy.
18.50. Kom. L. O. P. P'u.
19.00. Polakcm na

źnie!
19.15. „Przegląd rolniczej prasy kra-

jowej i zagranicznej” — prowadzi dr.
Janusz Jagmin. Transm. na Warszawę.

19.255 „Na srebrnym ekranie" —
premjery filmowe.

19.35. Progr. na sobotę i rozm.
19.45. Muzyka z płyt.
20.00. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.15. Pogad. muz. z Warsz.
20,30, Koncert europejski z Filhar-

monji Warsz.

odcinek powie-

Kowieńszczy-

22.15. „Artur Górski* — felj. z
Warsz. wygł. Wł. Korycki.

22.30. Kom. 1 muzyka taneczna

sza, na jego szabli znaleziono śłady krwi. Sąd polo-
wy skazał go na śmierć. Wyrok miał być wykonany
nazajutrz o świcie,

Błagałem Barabińskiego, by. mi powiedział praw”
dę. Całował mi ręce, przysięgał, że zbrodni nie po-
pełnił, ale nic więcej powiedzieć nie chciał.

Zrozpaczony, nie wiedziałem co robić. Na szczę-
ście przyszła mi dobra myśl. Przypomiałem sobie,
że Barabiński ma sporo przyjaciół w kozackim pułku,
rozlokowanym w okolicy Cycykaru. Uprosiłem d-cę
pułku o ogłoszenie wszystkim kozakom, że Barabiń-
ski został skazany na śmierć, jako podejrzany o do-
konanie zbrodni.

Rezultat był nadspodziewany. Dwóch kozaków
zameldowało się natychmiast, że pamiętnej nocy oni
„ukradli świnię właśnie u d-cy puiku i zaprosili Bara-
bińskiego na bibę na brzegu rzeki. Świnię ćwiartko-
wano szablami. Ci kozacy byli związani z Barabiń-
„skim przysięgą — nie wydawać nigdy jeden drugiego.

Barabiński uniknął śmierci. Nowe śledztwo w
kilka dni wykryło sprawę zabójstwa, żołnierza straży
ochronnej.

: Od tej chwili Barabiūski byi wzorowym żołnie-
rzem do końca służby, pełniąc obowiązki mego kon-
nego ordynansa.

Epidemja samobójstw
szerzy się.

Zznacznie wzmogła się na te-
renie naszego miasta ilość sa-
mobójstw i zamachów samobój-
czych. Również dzień wczorajszy
powiększył o dwie osoby ilość
bankrutów życiowych, usiłujących
pozbawić się życia przy pomocy
trucizny. Na ulicy Wiłkomierskiej
nr. 48 usiłowała popełnić samo-
bójstwo przez zatrucie się esencją
octową niejaka Marja Rudak. Po-
gotowie ratunkowe po udzieleniu
pierwszej pomocy przewiozło ją
do szpitala Sawicz.

Drugi zamach samobójczy za-
notowano w dniu wczorejszym
przy ul. Kalwaryjskiej, gdzie w
celu samobójczym zażyła arszen-
niku żona urzędnika pocztowego
Helena I. Przewieziono ją do
szpitala Sawicz. a

KRONIKA POLICYJNA.

— Okradzenie sklepu, Do sklepu
Mowszy Kopelmana (Zarzece 3) dostali
się nieznani sprawcy i skradli różną ga-
lanterję oraz 70 zł. gotówką, łącznej
wartości 800 zł.

Woj. Nowegródzkie.
POW. LIDZKI.

LIDA (Pat). Most na Niemnie
w Bielicy jest w dalszym ciągu za-
grożony. Wody ciągle przybywa.
Lód poniżej mostu jeszcze nie ru-
szył Groźba powodzi 'na innych
rzekach poza Niemnem już mi-
nęła. Lody wszędzie ruszyły. Po-
wódź większych szkód nie wyrzą-
dziła.

POW. BARANOWICKi.

BARANOWICZE. (Pat). Woda
na rzece Szczarze pod Domano-
wem w powiecie Baranowickim
nadal przybiera. W wielu miej-
scach potworzyły się ogromne za-
tory kry lodowej, których rozbija-
niem zajęci są robotnicy. — We
czwartek w godzinach rannych
został zerwany most na rzece
Hrywdzie pod naporem masy kry
lodowej, której nie zdołali rozbić
robotnicy. Wsie Gnojno i Doma-
nowo w większej części zalane są
wodą. Sytuacja staje się coraz
groźniejsza. № pozostałych czę-
ściach powiatu stan od wczoraj
nie uległ znaczniejszym zmianom.
Akcja ratunkowa wszędzie trwa.

Niemen ruszył na całej prze-
strzeni. Zatory lodowe zniszczyły
kilka  przyczółków mostowych
oraz zniosły jeden most w pobliżu
miejscowości Hancewicze Małe.
Woda w kilkunastu miejscach po-
zalewała pola i budynki włościań-
skie. (d)

Że świata.
Sensacyjny wynalazek.
WASZYNGTON. (Pat.) Senator

Frazier zwrócił się do kongresu
z żądaniem powołania do życia
tajnej komisji, któraby zbadała
wynalazek amerykanina  Barlo-
wa, pozwalający na zniszczenie
ogniem na odległość 1000 mil.
Aparat Barlowa ma być obsługi-
wany przez kilku ludzi i zniszczyć
może w przeciągu niezmiernie
krótkiego czasu położone w pro-
mieniu 1000 mil miasta, okręty
wojenne, wojsko i t. d. Barlow
dokonał już kilka pomniejszych
wynalazków z tej samej dziedziny.
Podobno jest gotów ofiarować
swój wynalazek Ameryce.

Kącik grafologiczny.
Grafologja jest to sztuka poznawa-

nia charakteru, zdolności i usposobień z
pisma zainteresowanej osoby.

Uprawiana już od XVIII stulecia

(przez prof W. Baldosa z Bolonji) prze-
rodziła się w biezącem stuleciu w wie-

dzę, opartą na wielotysięcznych ekspery-
mentach i doświadczeniu.

Grafologji poświęcono wiele dzieł
naukowych w kilku językach, przysięgli

grafologowie istnieją przy wszystkich
sądach jako eksperci.

Redakcja nasza pozyskała współ-

pracę jednego ze znanych wileńskich gra-

fologów, który na łamach „Dziennika“

będzie udzielał ekspertyz gratologicznych
tym z naszych czytelników, którzy zain-

teresują się tą gaięzią nauki i zechcą na-
desłać do redakcji próbkę pisma własne-

go, bądź zainteresowanej osoby, na co

jednego z dni następnych otrzymają w

;„Kąciku* wyczerpującą odpowiedź.
Koperty z próbkami pisma należy

kierować do Redakcji z dopiskiem „dla

śrafologa”. Na odpowiedź dołączyć nale-
ży pocztowy znaczek 25 groszowy.

Pan W. Z. z Wilna.
Wiele opanowania, duża umiejętność

poskramiania i kierowania swym  cha-
raktęrem.

Brak stanowczości i decyzji. Duża
doza zmysłowości. Ambicja. Umiejętność
omijania życiowych trudności. Właściwa
usposobieniu polskiemu lekkomyślność.

W. Z. jest esietą. — Zaobserwowano
przeżycia moralne i kataklizmy życiowe
w minionych latach. Dużo ostrożności i
przezorności, wiele inicjatywy.

Niezapominajka.
Jest nerwowa i uczuciowa, niekiedy

idzie linją najmniejsześo oporu przez
życie. Za bardzo ufa ludziom i stąd licz-
ne przykrości.

„Niezapominajka“ jest muzykalną,
lubi i odczuwa muzykę — dlaczego więc
nie kształci się w tym kierunku. Ser-
duszko dobre, którego wpływ jest więk-
szy niekiedy od rozsądku. A to nie
dobrze.

bińskiego, co on o tem myśli. Zapewnił mnie, że wy- sobie Mandżurję. Wzrastający wciąż niepokój Japoń-
czyków i coraz energiczniejsze protesty Anglii, po-
zwalały przypuszczać, że sprawa ta może doprowa-
dzić do szeregu poważnych powikłań i konfliktów.
Rząd rosyjski grał na zwłokę, starając się nie zaogniać
sytuacji: obiecywał solennie wycołanie oddziałów woj
skowych w jak najkrótszym czasie; powoływał się,
to na chunchuzów, to na możliwość nowych zamie-
szek, a sam, jak mógł, przyśpieszał wykończenie linji
kolejowej, która wreszcie związała Mandżurję z Sy-
beryjską magistralą.

Niestety odcinek na północ od Cycykaru rwał się
w górach Chinganu przez które trzeba było budować
tunel przeszło dwukilometrowy.

Na tym odcinku prowadził roboty inżynier Bo-
czarow, jeden z najzdolniejszych inżynierów.

Nie mogąc przyśpieszyć robót tunelowych, a
chcąc za wszelką cenę umożliwić komunikację, prze-
prowadził on przez góry prowizoryczną linję serpen-
tynami, pnącemi się tak stromo ku górze, że trudno
było wierzyć, by pociąg mógł wjeżdżać, lub zjeżdżać
po nich, bez sprowokowania nieuniknionej katastrofy.

toru poziomego.
у W Cycykarze panował już oddawna zupełny spo-

kój. Garnizon stacjonował tu bez realnej potrzeby.
Było widoczne, że Rosja postanowiła przywłaszczyć

Dowcip Boczarowa polegał na tem, że każda ser-
pentyna była krótką, a kończyła się dość długą linją

(C. d. u.)
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Z KRAJU.
Nieuchwytne zwłoki w folwarku

Berkowszczyzna.
Policjj w Krzywiczach zamel-

dowano, że w folwarku Berkow-
szczyzna w piecu znalezione zo-
stały zwłoki dziecka.

Po przybyciu mna miejsce
funkcjonarjusza policji we wspom-
nianym piecu zwłok nie znaleziono
natomiast stwierdzono, że istot-
nie zwłoki dziecka znalazł rządca
folwarku, Markiewicz, który zło-
żył je na strychu, skąd jednakże

w sposób niewyjaśniony zniknęły.
Zwłoki te miały być poćwiar-
towane. Pomimo jak najskrupu-
latniej przeprowadzonej rewizji
zwłok odnaleźć nie zdołano, na-
tomiast znaleziono pokrwawiony
kosz, w którym uprzednio te
zwłoki widział rządca.
W związku z tą tajemniczą

sprawą została aresztowana nie-
jaka Marja Warmiej. d

Tajemnicze zabójstwo we wsi Krukie.

We wsi Krukle gm. wileńsko-
trockiej dokonano zagadkowego
zamachu na życie stałej miesz-
kanki wspomnianej wsi Eleonory
Kuniejowej. Strzał oddany został
przez okno przez jakiegoś osobni-
ka, po dokonaniu zamachu zbiegł.
Kula karabinowa trafiła kobietę
w głowę powodując natychmia-
stową śmierć. Wdrożone w tej

sprawie dochodzenie  doprowa-
dziło do prewencyjnego areszto-
wania  przejeżdżającego przez
wieś Józefa Kilinko znanego po-
licji kłusownika. Podczas rewizji
w mieszkaniu jego znaleziono ka-
rabin, lecz lufa nie wykazała śla-
dów świeżego wystrzału. Kilinko
pozostaje w areszcie.

Tyfus brzuszny w Kobylnikach.

Z Postaw donoszą, iż w Ko-
bylnikach zanotowano kilka wy-
padków tyfusu brzusznego. Nie-

zwłocznie powiadomiono wiadze
lekarskie, kióre wszczęły natych-
miastową akcję zapobiegawczą.
 

SPORT.
Władze sportowe Wil. Tow. Wioślarsk.

Wilja już ruszyła. Brzegiem chodzą
wpatrzeni w mętne wody wioślarze, któ-
rzy już myślą o swoich pierwszych wy-
jazdach i zbliżającym się sezonie. W po-
szczególnych klubach powybierano nowe
władze i zaczęto remontować łodzie.

Ostatnio właśnie odbyło się zebra-
nie sterników Wil. T. W., którzy wybrali
nowe władze sportowe swego klubu.

Kapitanem sportowym został wybra-
ny J. Rewkowski, sekretarz — dr. Pu-
chowski.

Kierownikiem sekcji sportowej zo-
stał wybrany Godlewski z członkami:
Buczyńska, Fryke, Hermanowiczówna i
Sakowicz. 3

Kierownikiem sekcji regatowej zo-
stał obrany P. Nieciecki z członkami: dr.

Puchowskim i Soroko.
Kierownikiem sekcji turystycznej zo-

stał Bojarczyk i Wasilewski.
Kierownikiem sekcji pływackiej wy-

brano T. Bobrowskiego z członkami:
Hermanowiczówną i Cepeuszem. |

Zebrani sternicy postanowili ener-
gicznie przystąpić do pracy.

Wiadomości drobne.
Najlepszy ongiś długodystansowiec

Polski St. Petkiewicz został pozbawiony
praw amatorskich 1, jak się dowiadujemy,

w tych dniach opuścił Polskę wyjeżdża-
jąc do Argentyny.

Najlepszy biegacz świata P. Nurmi
został zawieszony w prawach amator-
skich, gdyż spoikały go zarzuty zawo-
dowstwa, to znaczy czerpania dochodów
ze sportu. Władze sportowe Finlandji
ostro protestują przeciwko pozbawieniu
praw amatorskich wielkiego biegacza.

Najlepszy obecnie długodystanso-
wiec J. Kusociński spotkał się również z
zarzutami zawodowstwa i sprawa jego
będzie niebawem rozstrzygana.

W Niemczech istnieje 1.584.160 za-
rejestrowanych motocyklów _ sporto-
wych. (!)

W Ameryce Spiitz
2 mir. i 2 centr. Sexton
mtr. 7 cnt, a Jones
mtr. 55 ent.

Mistrz Polski w pływaniu Bocheń-
ski znajduje się obecnie w bardzo dobrej
formie i jest nadzieja, że szereg rekor-
dów Polski zostanie pobitych.

Pierwszy mecz o puhar Davisa od-
będzie się 13 — 15 maja pomiędzy Pol-
ską a Holandją w Warszawie.

W Trokach ma w tym roku powstać
wielki ośrodek sportów wodnych.

W lipcu ma się odbyć na szlaku Na-
rocz — Gdynia wielki  wszechpolski
spław kajakowy. Ja. Nie.

skoczył wzwyż
rzucił kulą 16

w dysku miał 48

Ongiś z krwawą powstaniową walką
Rozegrała się w Warszawie potworna

scena:
Kozacy — burząc pałac Zamoyskich —

przez balkon

Wyrzucili na bruk fortepian Szopena.

I roztrzaskała się ta relikwja o kamienie
Przy śmiechu podłej tłuszczy — co za

ohyda!...
— W swoim czasie napiętnował to :

zdarzenie

Przecudowny poemat Norwida.

Dziś po latach siedemdziesięciu .
Coś podobnego stało się w Warszawie:
Znów roztrzeskał się w symbolicznen.

ujęciu
Ten fortepian — ku naszej tem większej

niesławie.

Bo co się okazaio na konkursie S
Świeżo rozstrzygniętym, szopenowskim?
Jeśliś nie w kursie —
Poinformuj się w „Naszym Przeglądzie"

żydowskim...

Oh! tego wyraziciela polskiego ducha,
Jego sielskiej prostoty i zadumy

słowiańskiej,
Którego się słucha i słucha
W jakiejś ekstazie niebiańskiej —

Najlepszymi odtwórcami są... czy pan nie
szydzi?...

— No, proszę! ależ tak jest istotnie:
Najlepszymi odtwórcami są... obecnie —

żydzi...

(Ach! jakże się czuć musisz głupio
i sromotniel)

O, Polsko! iście porwały Cię nieczyste
moce:

Szopenistami twymi — jakiś Kohn,
Sagałow...

Ministrami w Genewie —też franty
z kahałów,

A o rzeczy czarnoleskiej — Tuwim Ci
szwargoce...

Zygmunt Tyski.

 

KIEJSKI  KINEKATOGRAF
Ostrobramska5.

   

LIKWIDACJA HURTOWNI TY-

TONIOWYCH.

W celu powiększenia wpłat
budżetowych, Monopol Tytoniowy
zarządził zmniejszenie od 1 kwie-
tnia b. r. prowizji otrzymywanej
przez hurtownie tytoniowe.
Zmniejszenie to jest bardzo znacz-
ne i wynosi w wielu wypadkach
aż 50% dotychczasowej wyso-
kości. Zarządzenie to jest tylko
wstępnym i przejściowym etapem
do stopniowego likwidowania pry-
watnych hurtowni tytoniowych,
gdyż wedle wiadomości ze sfer
zainteresowanych Monopol Ty-
toniowy zamierza stopniowo
przejść wyłącznie na własne hur-
townie. Pierwszym krokiem do
tej etatyzacji jest dokonane już
wypowiedzenie koncesyj wielu
hurtownikom 1 pozostawienie ich
dotychczas w niepewności, czy
wogóle mają zwinąć swoje przed-
siębiorstwa, czy też przejściowo
będą musieli połączyć się we
wspólnej hurtowni. Zarządzenia
Monopolu Tytoniowego wywołały
wśród hurtowników niezwykłe po-
ruszenie, powiększone tajemni-
czością dalszych decyzyj, wyda-
wanych przez wiceministra Ja-
strzębskiego.

 

Sala do wynajęcia
"]na odczyty i zebrania.
Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
od 11—3 i od 6—8 wiecz.   

04 stosu Marlena Dietrich „U «CUDZA NARZECZON5b. m.

DZIENNIK MILEEŃSKI

W SPRAWIE*PÓŁNOCNEJ IZBY ROLNICZEJ.
(Artykuł dyskusyjny).

W. artykule „Północna Izba miec, bo rynek niemiecki i jego
Rolnicza”, umieszczonym w nr. 75
„Dziennika Wileńskiego” z dn. 2.
IV. r. b., p. dr. J. Pawłowski poru-
szył zagadnienie stworzenia Pół-
nocnej Izby Rolniczej. Nawiązując
do myśli, wypowiedzianych przez
Szanownego Autora, pragnąłbym
również poruszyć tę sprawę.

Przedewszystkiem uważam, że
p. dr. J. Pawłowski najzupełniej
niesłusznie wyprowadza myśl o ko
nieczności stworzenia Izby Rolni-
czej na naszych terenach — z po-
glądu p. prof. Staniewicza o ko-
nieczności oparcia finansów Wileń
skiego Towarzystwa Kółek i Or-
ganizacyj Rolniczych — na samych
rolnikach i ich dobrowolnych
świadczeniach. Niesłusznie dlate-
go, że nawet w wypadku powoła-
nia na naszych terenach Izby Rol-
niczej podstawy istnienia i potrze-
ba istnienia Towarzystwa Kółek i
Organizacyj Rolniczych pozostaną
nadal. Błędny pogląd p. dr. J. Pa-
włowskiego płynie stąd, że wido-
cznie zapomina o różnicach w pod
stawach organizacyjnych  oby-
dwóch organizacyj. Izba Rolnicza
jest jednostką samorządu gospodar
czego, a więc organizacją publi-
czno - prawną, opartą na przymu-
sie należenia do niej. Cele i pod-
stawy organizacyjne izb rolniczych
szczegółowo omawia Rozp. Prez.
Rzeczypospolitej z dn. 22. III
1928 r. (Dz. U. nr. 39, poz. 385),
który między innemi ustala, iż izby
rolnicze, utworzone w celu zorga-
nizowania zawodu rolniczego, ma-
ją za zadanie: 1) przedstawiciel-
stwo i obronę interesów rolnictwa;
2) samodzielne popieranie rolnict-
wa; 3) wykonywanie czynności po-
ruczonych oraz współpracę z wła-
dzami rządowemi i samorządowe-
mi we wszelkich sprawach, odno-
szących się do rolnictwa. Izba Rol
nicza jest organizacją rolnictwa,
jako pewnej galęzi gospodarstwa
spolecznego. Co innego Towa-
rzystwo Kėlek i Organizacyj Rol-
niczych. Jest to wolny związek
zawodowy rolników, mający na
celu przedewszystkiem popiera-
nie, obronę i reprezentację intere-
sów swych członków, nie zaś rol-
nictwa, jako pewnej gałęzi gospo-
darstwa społecznego. Izba Rolni-
cza nie powinna i zresztą bynaj-
mniej nie ma na celu zastąpić, ani
współzawodniczyć z Towarzyst-
wem Kółek 1 Organizacyj Rolni-
czych. Jedna organizacja będzie
wspierała i uzupełniała inną. Podo
bnie rzecz się miała w innej dzie-
dzinie samorządu gospodarczego:
stworzenie izb przemysłowo - han-

dlowych nietylko nie przekreśliło
dotychczasowej działalności wol-
nych organizacyj handlu i przemy-
słu, lecz ją wzraocniło i dzisiaj po-
szczególne izby przemysłowo - han
dlowe bynajmniej nie dążą do li-
kwidacji wolnych związków kup-
ców i przemysłowców, lecz, od-
wrotnie, dążą do ich ugruntowania,
rozszerzenia ich wpływów, wzmo-
cnienia organizacyjnego, a w wie-
lu wypadkach — nawet do powo-
łania takich organizacyj, słusznie
sądząc, że te związki będą jedynie
pomocnemi przy urzeczywistnia-
niu celów izb przemysłowo - han-
dlowych. Różnica celów instytu-
cyj samorządu gospodarczego a
wolnych związków zawodowych
opiera się na subtelnem i nie dla
każdego uchwytnem rozróżnianiu,
a czasem nawet przeciwstawieniu
interesów rolnictwa a rolników,
przemysłu a przemysłowców, han-
dlu a kupców. Interesa rolnictwa,
przemysłu i handlu są to interesa
społeczeństwa w pewnej dziedzi-
nie gospodarki narodowej, interesa
rolników, przemysłowców, kupców
—są to egoistyczne interesa rolni-
ków, przemysłowców, kupców,
które mogą niekiedy nawet być
sprzeczne z interesami rolnictwa,
jako pewnej gałęzi gospodarstwa
społecznego. Wyjašnimy to na
przykładzie. W interesie kupców
pewnej branży może leżeć spro-
wadzenie pewnego artykułu z Nie-

Nieodwcłalnie ostatnie 2 dni! Najnowszy film dźwiękowy produkcji polskiej, który wytworzył przełom w dotychczaso-
ejtesa, twórcy filmów „Huragan* i „Z dnia
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wyroby są im dobrze znane, po-
siadają ustaloną renomę i t. d. Tym
czasem w interesie handlu może
leżeć przedstawienie zakupów na
Anglję (jak to np. ma miejsce dzi-
siaj) z uwagi na nasze stosunki po-
lityczno-handlowe z Niemcami i
z Anglją, stan rynku angielskiego
który jest niezmiernie ważny dla
zbytu naszych artykułów ekspor-
towych i t. d. Przedstawienie za-
kupów będzie połączone z niedo-
godnošciami (zresztą przemijają-
cemi) dla kupców, ale z korzyścią
dla naszego handlu, jako całości
i pewnej gałęzi gospodarstwa spo-
łecznego. Powołam się na inny
przykład.

Dziś dla niektórych kupców
korzystniej jest czynić zakupy pe-
wnych artykułów w Austrji, aniże-
li w kraju, ale oczywiście niewła-
ściwem byłoby popieranie tego e-
goistycznego punktu widzenia ku
pców, o ileby istotnie oddawali
preferencję towarom austrjackim.

Zatem odpada teza p. dr. J. Pa-
włowskiego o celowości zastąpie-
nia Towarzystwa Kółek i Organi-
zacyj Rolniczych przez Izbę Rol-
niczą; obydwie te organizacje mo-
&а i muszą istnieć równolegle. Na-
tomiast zupełnie w innem oświetle
niu przedstawia się myśl p. prof.
W. Staniewicza oparcia finansów
Towarzystw Kółek i Organizacyj
Rolniczych — па / dobrowolnych
świadczeniach samych rolników.
Myśl tę uważam za całkiem słu-
szną i żałować tylko należy, że do-
tychczas niewłaściwie opierano
organizację Tow. Kółek i Organi-
zacyj Rolniczych w przeważnym
stopniu na zasiłkach rządowych.
Wolny związek gospodarzy powi-
nien być oparty w pierwszym rzę-
dzie na świadczeniach samych za-
interesowanych. Myśl p. prof. W.
Staniewicza jest nietylko słuszną
zasadniczo, ale słuszną także dla-
tego, że jej przeprowadzenie w
znacznym stopniu wzmocniłoby
podstawy organizacyjne Towarzy-
stwa'i Organizacyj Rodin

*  Rozwažania p. dr. J. Pawłow-
skiego co do finansėw Izby Rol-
niczej z jednej strony nie liczą się
z obowiązującemń u nas ustawoda-
stwem o izbach rolniczych (ob. wy-
żej), a z drugiej opierają się na pe-
wnej sprzeczności. Wszak jeśli, jak
stwierdza p. dr. J. Pawłowski, o-
becnv stan materjalny rolnika nie
pozw »li oprzeć Towarzystwa Kó-
łek i Organizacyj Rolniczych na
jego świadczeniach, to dlaczego
ten sam stan miałby pozwolić rol-
nikowi na płacenie podatków na
rzecz Izby Rolniczej. W myśl cy-
towanego wyżej Rązp. o izbach
rolniczych finanse ich opierają się
na: 1) opłatach za świadczenia;
2) dochodach z własnego majątku;
3) zasiłkach rządowych, samorzą-
dowych i innych i 4) opłatach na
rzecz Izby. O podatkach na rzecz
Izby, jak widzimy, niema mowy.
Zapewne nie przesądza to zasadni-
czej możności oparcia finansów Iz-
by Rolniczej na podatkach, ale wy
magałoby to zmiany ustawoda-
stwa, o czem p. dr. J. Pawłowski
wcale nie wspomina.

Uwagi, dotyczące terenu dzia-
łalności izby rolniczej, również o-
pierają się, zdaniem mojem, na
niedostatecznej znajomości ustawo
dawstwa, które stanowi, że teren
ten obejmuje zasadniczo jedno wo
jewództwo. Naogół p. dr. J. Paw-
łowski miałby rację, domagając się
przydzielenia wileńskiej Izbie Rol-
niczej większego obszaru, jednako
woż byłoby to możliwem jedynie
po nowelizacji ustawodawstwa o
izbach rolniczych. Zresztą sprawa
ta może uregulowałaby się sama
przez się w związku z projektami
rozszerzania granic województwa

Nie podzielam również poglądu
p. dr. J. Pawłowskiego, że „z Izby
naszej Przemysłowo - Handlowej
„należy zabrać dział rolny..." Nie
podzielam przedewszystkiem dla-
tego, że w Izbie Przemysłowo -
Handlowej w Wilnie wogóle niema
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STUDJUM AKCJI KATOLICKIEJ |
(przy Archidiecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej w Wilnie.)

Kryzysy obecne, ekonomiczny,
a przedewszystkiem kryzys moral-
ny, warunki socjalne, oraz szereg
powojennych zmian zewnętrznych
stawią nas w obliczu licznych, pa-
lących i niepokojących zagadnień.

Odsunięte na dalszy plan przez
wojnę światową, po jej zakończe-
niu wystąpiły jeszcze wyraźniej i
z tem większą intensywnością do-
magająsię zajęcia się niemi i roz-
wiązania.

Widzimy tedy wzmożony ruch
intelektualny, szukanie nowych
dróg. Wszystkie kierunki myśli
obecnej rozwijają swój program
i starają się wyjaśnić ze swego
punktu widzenia obchodzące ogół
zagadnienia.

, Nauka katolicka, która nigdy
nie pozostawała w tyle, lecz nawet
pierwsza zajmowała stanowisko
wobec bieżących zagadnień i da-
wała rozwiązanie problemów, —
wobec obecnych zagadnień rów-
nież rozwinęła się wspaniale i sta-
nęła na wysokości zadania.

Wystarczy przypomnieć długi
szereg encyklik papieskich, liczne
orędzia świata oraz wielkie dzieła
pisarzy katolickich, żeby stwier-
dzić olbrzymią pracę i pozytywne
rezultaty osiągnięte przez naukę
i myśl katolicką.

Stojąc zawsze mocno na grun-
cie prawdy odwiecznej, katoli-
cyzm idzie naprzód, drogi, po któ-
rych kroczył, ubija, myśl swoją
ugruntowuje, pogląd swój rozbu-
dowuje i trwale uzasadnia.

Niestety znajomość wyników,
osiągniętych przez myśl katolicką
u nas, wśród szerokich warstw
inteligencji jest mała.

Często nie możemy odpowie-
dzieć sobie na liczne pytania, czę-
sto innym nie możemy wyjaśnić
szeregu kwesiyj — gdy tymcza-
sem są one już rozwiązane, a my
nie mamy jedynie koniecznego
zasobu znajomości literatury ka-
tolickiej.

działu rolnego, to jest takiego któ-
ryby się zajmował zagadnieniami
rolniczemi. Wynika to nietylko z
przepisów ramowych o organiza-
cji izb przemysłowo - handlowych,
nietylko z wewnętrznej organiza-
cji biura Izby, lecz także z tego
faktu, iż Izba Przemysłowo - Han-
dlowa w Wilnie, przywiązując w
swej działalności wielką wagę do
współpracy z organizacjami rolni-
czemi, co wynika chociażby z jej o-
statnich sprawozdań z działalno-
ści, — zawsze podkreślała, że przy
całej dążności do tej współpracy
nie chce nawet zabierać głosu w
sprawach czysto rolniczych (np.
współpraca Izby z Towarzystwem
Iniarskiem). Co innego zagadnie-
nie zbytu. Spraw tych z Izby Prze
mysłowo-Handlowej zabrać nie
można, przedewszystkiem dlatego,
że działalność jej w tej mierze o-
piera się na upoważnieniach, ma-
jących źródło w pozytywnem usta-
wodawstwie. Pozatem względy za-
sadnicze przemawiają również
przeciwko temu, by zbyt na wię-
kszą skalę, a więc czynnoćś cha-
rakteru wybitnie handlowego pod
dawano kompetencji niefachowego
w tym zakresie czynnika rolnicze-
go. Uwagi p. dr. J. Pawłowskiego
w tym przedmiocie mają szkodli-
wą, mojem zdaniem, tendencję do
wyeliminowania roli kupców, któ-
ry są niezbędnem kółkiem dzisiej-
szego organizmu gospodarczego.

Nie poruszam stosunkowo ob-
szernych wywodów p. dr. J. Paw-
łowskiego o tem że przyszła Izba
Rolnicza nie powinna naśladować
naszej [Izby - Przemysłowo - Han-
dlowej, „w której brak 100 zł. dla
pracownika, a są krocie na budo-
wę własnego śmachu', że nie na-
leży kierować się protekcją i t. d.,

WI artykule jest jednak myśl
słuszna: potrzeba powołania Izby
Rolniczej na naszym terenie. Po-
trzeba ta niewątpliwie istnieje,
nie może ona jednak być urzeczy-
wistniona tą drogą, jak zamierza
p. dr. J. Pawłowski. A. D.
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je się Meble sprzęty, Podania, adresowane do Rektoratu Uniwersy-
a także plesmyśliwski— tetu Stefana Batorego w Wilnie, złożyć należy do

„ponter“. gnia 27 kwietnia b. r. włącznie. Do podania trze-
ba dołączyć oryginały lub uwierzytelnione odpisy

dowodu obywatelstwa polskiego, świa-
NAUKA | dectwa dojrzałości szkoły średniej ogólno-kształ-

tualnie odbytej dotychczasowej służby państwo-
samorządowej lub prywatnej

Rektor I Senat
Uniwersytetu Stefana Batorego

|PRACA1wiedzadla| w Wilnie.
L. 4093 ex 1931/32

KONKURS.
Rektorat Uniwersytetu Stefana Batorego w K. DĄBROWSKA

Wilnie ogłasza niniejszem konkurs na stanowisko (F-. Istni od r. 1874) i
Kwestora lub Skarbnika Uniwersytetu (Il kate- aaa aka LOKALE

A. Januszkiewicz
Rektor.

WĘGIEL i KOKS
GÓRNOSLĄSKICH koncernu „

firma M. DEULL, wuso.
BIURO—-Jag

Bocznica wła: Kijowska t

Wilno, dn. 6/iV 1932 r. į Kupno

 

Idąc w kierunku spopularyzo+
wania i wyjaśnienia licznych za-
gadnień, obchodzących ogół kato-
lików, Sekcja Propagandy i Prasy,
istniejąca przy Archidiecezjalnym
Instytucie Akcji Katolickiej w
Wilnie, zorganizowała Studjum
Akcji Katolickiej,

Jest to cykl odczytów nie-
dzielnych, wygłaszanych przeważ-
nie przez profesorów uniwersy-
tetu w sali Śniadeckich U. S. B.
Już odbyły się dwa referaty.

Pierwszy odczyt wygłosił p.
dyr. Stanisław Białas, prezes Ar-
chidiecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej w Wilnie, który jest
znanym pionierem na polu apo-
stolstwa świeckiego. W. referacie
swoim omówił sprawę udziału lu-
dzi świeckich w hierarchicznem
apostolstwie, podkreślił ważność
roli inteligencji w Akcji Katolic-
kiej, oraz przedstawił organizację,
Akcji Katolickiej w Polsce.

Drugim był odczyt p. prof. Ste-
fana Glasera p. t. „Katolickie po-
stulaty w prawie karnem*. Pre-
legent przedstawił wpływ nauki
Kościoła na prawodawstwo karne
w rozwoju historycznym, oraz
omówił nowy projekt polskiego
kodeksu karnego, podkreślając
wypadki uwzględnienia postula-
tów katolickich oraz wypadki
rozbieżności.

Obecnie po przerwie, spowo-
dowanej świętami Wielkiej Nocy,
Studjum Akcji Katolickiej wzna-
wia cykl referatów ES role
w programie, odczytem p. profe-
sora dra Marjana Massoniusa.

Osoby prelegentów, oraz waż”
ność poruszanych zagadnień po*
winny zainteresować inteligencję
katolicką w Wilnie.

Odczytyt te muszą poruszyć
społeczeństwo wileńskie i wyka-
zać, że tak jak wszyscy inteli-
śentni katolicy innych krajw, tak
i my, interesujemy się zagadnie-
niami katolickiemi.

KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?

MW dwudziestym pierwszym dniu
ciągnienia 5-ej klasy 24-tej pol-
skiej loterji państwowej, większe
wygrane padły na numery nastę-
pujące: '

Zi. 10.000 na Nr. 147898.
Zł. 3.000 na N-ry: 82103 93014.
Zł. 2.000 na N-ry: 1181 4670

5179 5508 8075 20727 41842 44373
54730 56025 72078 90094 90667
91483 110965 115567 117808
117893 120486 146027 148857,

ZŁ 1,000 na N-ry: 8274 11422
11981 13216 16373 21460 30684
36015 42066 45999 52444 54155
59770 65387 65723 90272 91760
98393 99681 103649 106503 107593
110486 110528 118890 121579
129122 129167 130325 130345
136319 143282 144781 147243
148002 149828 151435 153981.

WARSZAWA. (Pat). W 22-m
dniu ciągnienia 5ej klasy 24
Polskiej Państwowej Loterji Kla-
sowej główniejsza wygrana 50 ty-
sięcy złotych padła na Nr. 60.430.

 

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 7. IV. 1932 r.
Waluty i

Dolary 8,90—8,92— в,#8.
Holandja 361,00—361,90—360,10.
Londyn33,95—34,00—34,14—33,80.
Nowy York 8,907—8,927—8,887.
Nowy York kabeł 8,912—8,932—9,892,
Paryż 35,17—35,26—35,08.
Praga26,43—26,49 —26,37.
Szwajcarja 173,60—174,03—173,17.
Berlin w obrotach nieofiejalnych 211,80.
Tendencja na waluty europejskie moc-

niejsza.

Papiery procentowe.
3% pożyczka budowlana 38,25 —

59. 4%, pożyczka inwestycyjna 90,75—
91. Ta sama seryjna 96,25. 5, Konwer”
syjna 39,25—39. 41, dolarowa 49,50—
49,85. 7%, Stabilizacyjna 57,12—62,25—
57,25. 10% kolejowa 102,50. 8%, L. Z. B-
G. K. I B.R., obligacje B. G. K. 94. Te
same 7'|, 83,25. 79), L. Z. ziemskie dol.
54. 80, L. Z. ziemskie złot. 52,50. 55
L. Z. warszawskie 52,25. 8945 warszaw
skie 62,90—64—62,85. Tendencja na po”
życzki niejednolita, na listy przeważnie
utrzymana.

Akcje:
Bank Poiski 84,50—84,75.
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