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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji.
Adrninistracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.  

Konferencja bylychŽ“premjerow
bez b. premjera Józefa Piłsudskiego. :

(Telefonem ed własnego kerespendenta,)

WARSZAWA. Wczoraj od g. 10 do 2 po południu trwała
konferencja premjerów rządów pomajowych.

W konferencji wziął udział prof. Bartel, który przybył
z Krakowa.

Największą sensacją był fakt, że w konferencji nie wziął
udziału min. Iózef Piłsudski.

Żadnę s. 7-5“ by, dotyczące konferencji nie przedostały
sią dotychcz+ do wiadomości publicznej.

Komunikat oficjalny,

WARSZAWA. (Pat.) Jak poda-
je prasa, druga z rzędu konfe-
reneja, która odbyła się u Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej z
udziałem p. premjera Prystora,
marszałka Sejmu Switalskiego,
z Bezpartyjnego Bloku
awka i prof. Bartla jako 4 pre-

mjerów rządów  pomajowych,
miała charakter  informacyjno-
epinjodawczy, Pierwsza konfe- w celach informacyjnychiopinjo-
rencja tego rodzaju odbyła się dawczych.

Deficyt budżetowy.
(Telefonem od własnego karespendenta.) :

WARSZAWA. W marcu dechody skarbu wyniosły 179,413,000 zł.,
rozchody 224,224,000, czyli deficyt wynocił 44,811,000.

Odrucenie protestu wyborczego.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Sąd Najwyższy odrzucił protest przeciwko wybo-
rom w okręgu Łowicz.

Zamówienia sowieckie w Polsce,
(Tel. od wlasa. koresp.)

WARSZAWA. Sowpoitorg prowadzi rokowania z szeregiem fabryk
i hut e dostawę dla wietów cynku, węgla, parowozów i niektórych

przed miesiącem w Spale. Prezes
Sławek zapowiedział w przemó-
wieniu swem, wygłoszonem na
zebraniu B. B. w dniu 1 kwietnia,
że konferencje podobne będą się
powtarzały i że grono, w jakiem
się będą odbywać, nie stanowi
żadnego ciała kenstytucyjnego,
lecz że będzie zwoływane przez
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej

n. (
Zfinalizowania rokowań należy się spodziewać w najbliższej

przyszłości.

Wybory władz Polskiego Zjednoczenia

 

do 16 i ed
9 do 20-ej,

codziennie,

 

RYGA (Pat). Donoszą z Ko-
wna, iż na zebraniu narodowców
premjer Tubelis wygłosił mowę, w
której poruszył zagadnienia poli-
tyki zagranicznej Litwy, podkre-
ślając, że główną rolę odegrywają
zagadnienia polskie i kłajpedzkie.

Mówiąc o stosunkach z Polską,
premjer zaznaczył, że problem
polski odegrał bardzo poważną
rolę przy kształtowaniu się poli-
tyki zagranicznej Litwy i rolę tę
będzie odegrywal jeszcze przez
dłuższy czas. Wobec trudności,
stawianych przez „przyjaciół” —
Polaków, zawarcie traktatu han-
dlowego z Rosją Sowiecką ii wpro-
wadzenie go w życie było bardzo
utrudnione — powiedział premier.
org po om ie A
stały zakofczone przychylnym dla
Litwy wyrokiem w Hadze.
przyszłości jednak Litwa będzie
miała niejedną trudność z tem za-

wybory
 

mą
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Premjer Tubelis 0 st unkach z Polską
i o sprawie łajpedy.

gadnieniem.
Przechodząc do spraw klaj-

pedzkich, premjer podkreślił, iż
kraj ten jest litewski, znajduje się
jednak pod silnemi, stale wzrasta-
jącemi wpływami  germanizmu.
Niemcy przyzwyczaili się do pa-
nowania i obecnie konsul nie-
miecki odegrywa większą rolęi
ma większe znaczenie, aniżeli gu-
bernator litewski. Wobec podob-
nych stosunków stale powstawa-
ły nieporozumienia, aż wreszcie
sprawa dotarła do Hagi. Nie ma-
my powodu m wyroku
haskiego—oświadczył premier —
słuszność jest bowiem SK
stronie, jędnakże wypadki kłaj-
pedzkie arunkowo  popsuły
stosunki litewsko-niemieckie, a
Litwa w stosunkach z Niemcami
powinna być bardzo ostrożna,
śdyż Ni stanowią główny ry-

zbytu dla towarów litewskich.

  

zagranicą 8 zł.
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekscie
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 28 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administracje dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

(6 łamowe) 35 gr., za

Terminy

  

 

 

E Najrozsądniej postąpię Е
z jeżeli zaoszczędzę kupując dla siebie |
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Rozmowy z Sowietami.
W. piątek w Genewie minister

Zaleski odbył konferencję z komi-
sarzem spraw zagranicznych Li-
twiowem, a w Warszawie wicemi-
nister Beck przyjął na dłuższej
rozmowie posła sowieckiego An-
tonowa-Owsiejenkę.

Jakże dziwny zbieg okolicz-
ności! Osoboliwy fakt, że dzieje się
to równocześnie!
ze aeawyra-

stają ciągie komplikacje. Japonja
traktuje i z Chinami i z Sowdktamei,
chcąc zabezpieczyć plecy. Sowie-
ty dla względów prestiżowych wy-
stępują wobec Japonji z różnemi

liki TEZ.ORA OPZZ ERIS I TIESSSIS KOS

do niemieckich
sejmów krajowych.
Ogromny przyrost głosów hitlerowców.

Oficjalny wynik wyborów do Sejmu
pruskiego.

BERLIN. 24.4.—Bluro Wolffa koda, że według urzę-

Narodowego na Łotwie,
DYNEBURG. Pat.— Na pierw-

szem walnem zebraniu członków
Polskiego Zjednoczenia Narodo-
wego na Łotwie, które odbyło się
24 b. m. wybrane zarząd Zjedno-
czenia, Radę Zjednoczenia oraz
kemisję rewizyjną. Zarząd odbył
następnie posiedzenie, na którem
dokonał podziału funkcyj między
esoby, wybrane na walnem ze-

braniu. Prezesem zarządu i Zjed-
noczenia został p. Jarosław Wil-
piszewski, wiceprezesem i skarb-
nikiem red. Menryk Tomaszewicz,
sekretarzem Bolesław Banżyk o-
raz członkami zarządu posłowie
Jan Wierzbicki i Władysław Ła-
iński. Rada zjednoczenia wybra-
a swym prezesem ks. dziekana
Bronisława Wierzbickiego.
 

Woldemaras wyjeżdża zagranicę.
RYGA (Pat). Donoszą z Ko-

wna, iż prof. Woldemaras w naj-
bliższych dniach udaje się za-

granicę, gdzie pozostanie .xż do
rozprawy sądowej.

Demonstracyjna wizyta turecka w Moskwie

au obliczeń nowy sejm pruski się będzie z 422
posłów.

Socjal.-demokraci 93 mandat poprzednio 137
niemiecke-narodowi 31 s 3 т
centrum 67 о s т
komuniści 57 s ь 48
partja ludowa 7 » ь 48
partja państwowa 2 ” ” 22
narodowi socjal. (Hitler) 1624 , и 1
hanowerczycy LĘCH 5 —
chrześcijańscy socjal. 2 о ы —
partja PY: — я * 21
W poprzednim sejmie pruskim koalicja rządowažoplerata

się na 230 posłach przeciwko 220 głosom opozycji.

KTO MA WIĘKSZOŚĆ,

BERLIN. (Pat). W sferach rzą- socjalistów i 324 niemiecko-naro-
dowych wynik wyborów do sej- dowych łącznie z komunistami,
mu pruskiego wywołał duże za- których liczba mandatów wzrosła
kłopetanie. Jest faktem nieod- do 57, stanowić będą większość
wołalnym, że 162 narodowych w sejmie.

DYMISJA RZĄDU PRUSKIEGO.

BERLIN (Pat), W/g doniesień rząd kierowników resortów aż do
„Deutsche Allgemeine Ztg.“, rząd utworzenia no rządu. Krok

jj ten ma mieć — iem dziennikaprzeciwko porozumieniu polsko-rumuńskiemu.
(Kor. własna).

MOSKWA. Pobyt w Rumunji polskiege ministra spraw wojske-
wych p. J. Piłsudskiego komentowany był w prasie sowieckiej jako

wizyta 0 charakterze wojskowym, sklerewanym przeciwko Rosji

sowieckiej.
Dla przeciwstawienia tej wizycie i rozmowom polsko-rumuńskim

Sowiety przyśpieszyły przyjazd do Rosji sowieckiej delegacji tureckiej.

Delegacja turecka przybędzie do Moskwy w dniu 28 b. m. Na

czele delegacji stoją premjer republiki tureckiej Ismet-pasza i mini-
ster spraw zagranicznych Teffik-Rusztin-bej. Razem z nimi przyby-

wa Redżet:bej generalny sekretarz partji narodowej oraz kilku wy-

bitniejszych posłów medżylisu, dziennikarzy, przedstawicieli mini-
sterstwa gospodarki narodowej, oświaty i ochrony zdrowia.

Rząd sowiecki wysłał specjalny statek na wody tureckie, a do

Odesy na powitanie wyjechała delegacja rządu sowieckiego. Wizyta

ma mieć charakter demonstracji przyjaźni sowiecko-tureckiej prze-

ciwko porozumieniu polsko-rumuńskiemu.

600 samolotów sowieckich na Daleki
wschód.

(Tel. od własn. koresp.)

WARSZAWA. Z Moskwy donoszą, że na | maja zapowiadana
jest wielka rewja garnizonu moskiewskiege i paru okolicznych gar-
nizonów.

Jednocześnie odbędzie się lot pokazowy eskadry lotniczej, zło-
żonej z 600 samolotów ciężkich—bombardujących. Po tej rewji cała
eskadra ma być odtransportowana na Daleki Wschód.

ki Brauna złożyć ma w naj-
bliscy czasie formalną dymisję
i pozostać na stanowisku jako

— na'celu uniknięcie votum nie-
ufności w nowym sejmie pruskim.

HITLEROWCY GOTOWI OBJĄĆ RZĄDY W PRUSACH.

BERLIN (Pat). Przewodniczą-
cy frakcji narodowo-socjalistycz-
nej w sejmie pruskim Kube złożył
w poniedziałek oświadczenie, pre-
cyzujące stanowisko narodowych
socjalistów wobec wyników wczo-
rajszych wyborów. Narodowi so-
cjaliści wyrażają gotowość natych-
miastowego przejęcia rządów w
Prusach oraz współpracy z każ-

dem ugrupowaniem, stojącem na
gruncie narodowym i przepojonem
duchem socjalistycznej sprawiedili-
wości. Dalej pos. Kube domagał się
natychmiastowego ustąpienia rzą-
du premjera Brauna. Następcą jego
musi być, zdaniem Kubego, naro-
zeeć socjalista, którego wyzna-

iczy Hitler.

SIEKIERĘ BISKUPOWI.

ESSEN (Pat). Biskupowi Jo-
bannesowi z Monasteru nadesłano
siekerę i list, w którym anonimo-
wy autor, wyjaśniając znaczenie
tej niezwykłej przesyłki, zapowia-
da, że taką siekierą ścinać będą

hitlerowcy głowy biskupom. Pier-
szym biskupem, którego głowa pa-
dnie pod uderzeniem siekiery, e
dzie kardynał Paul Haber z Mo-
nachjum.

WYBORY BAWARSKIE.

BERLIN. Podział mandatów w
bawarskim sejmie, według okrę-
gów, przedstawia się następująco:
z ogólnej liczby 128 mandatów
przypada 45 na bawarską partję

PRZYPUSZCZALNY SKŁAD

BERLIN. Sejm wirtemberski

ludowę, socjaldemokratów — 20,
związek chłopski—6, partję ludo-
wą—1, hitlorowców — 45, komu-
nistów 9.

SEJMU WIRTEMBERSKIEGO,

ciel. winnic, 7 komunistów. 3 de- 
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Sowiei; rortyfikują granicę estońską.
TALLIN (Pat), Prasa podaje,

że w okolicach Pskowa Sowiety
wzmacniają swą linję graniczną
z Estonją. Ażeby nie zwracać na
to zbytniej uwagi, materjał budo-

 

włlany jest dostarczany w nocy.
Obecnie w tymże rejonie odby-
wają się manewry armji sowiec*
kiej, w których biorą udział woj-
ska wszelkich rodzajów broni.
MEK ZOWAZE NOŚ лам ВЕЫ ЛЕН ОЫО ЫЫ

Komunikat Młodzieży Wszechpolskiej
Dziś o godz 8ej wiecz. w lokalu własnym przy ul. Orzeszkowej il

odbędzie się pierwsze pe świętach

ZEBRANIE DYSKUSYJNE
z referatem kol. K. Hałaburdy

„ь «Kryzys obecnego pokolenia»
Obecność członków obowiązkowa. Goście mile widziani.

 

11000 złotych rocznie i więcej zaoszcżędzi każdy
kupując towary wyłącznie

w Polskim Składzie konfekcji galanterji I trykotaży
*

„ jedw. prima 3,60|D-H go W.Nowicki krawaty jedwsbne 0,65
Konbiakigokdab. 4,80|Wilno ul. Wielka 30, koszule jedw. prima . 11,90
koszulki nocne 4,85] Wlssna wytwórnia|kales. trykotowe 1,90
dżemperki jedw. 5,50| 0—b-u—w -l-a. | skarpetki b. mocne 0,90
 

mokratów, 3 niemiecko-narodo-
wych, 3 chrześcijańsko - społecz-
nych i 1 konserwatysty. (Ate).

składać się będzie według przypu-
szczalnych obliczeń z 20 hitlerow-
ców, 16 centrum 12 soc.-demokra-
tów, 8 zw. chlopskiego, i właści-

BEGSZEWETA PF CTTPROZRYKZLWERKE ESTA NE ALLIANCEA ANET

Wybory w Austrii,
Olbrzymi przyrost głosów narodowych socjalistów.

WIEDEŃ. W wyborach do sej-
mu Dolnej Austrji oddano razem
795.530 głosów. W roku 19:7—
826.669. Socjaldemokraci otrzy-

czone listy stronnictw mieszczań-
skich uzyskały w roku 1927 —
474.238), związek chłopski—10 006
(23.597), wielkoniemcy — 18.398,

mali 272274 (307005), chrześci- narodowi socjaliści 110.774
jańsko-społeczni—362.738 (zjedno- (8.887), komuniści—8.480 (3.275).

Jankiesi chcą zarobić
NOWY YORK (Pat). „New- senatu, wskazujących, iż Stany

York Times” donosi.z Waszyngto- Zjednoczone winny mieć możność
nu, że nagły ruch w senacie za w. razie wojny japońsko-sowiec-
uznaniem Sowietów jest wynikiem kiej dostarczenia materjałów obu
tendencji niektórych przywódców stronom lub odmawiania. .-. ае

 

GŁOSY PRASY.
BERLIN (Pat), Komentarze

prasy popołudniowej podkreślają
wpływ wczorajszych wyborów ną
sytuację polityczną, zarówno w
Prusach, jak i w całej Rzeszy.
Dzienniki, należące do dotychcza-
swej koalicji rządowej, zgodnie
wskazują przytem, że prawicy nie
udało się osiągnąć absolutnej wię-
kszości. „Germania“ zaopatruje
swe E tytułem: „Nic bez cen-
seses ybory rozwiązały sytu-
ację jedynie w sensie negatywnym
—zaznacza dziennik. Nie udalc
się wyłączyć centrum, które rów-
nież i w nowym sejmie pozostanie
najważniejszym czynnikiem wszel
kich  kombinacyj politycznych
„Berliner Tageblatt" pisze: Wczo.
rajszy dzień wyborów nie był koń-
cem walki, lecz wstępem do nó-
wych, być może jeszcze uciążliw-
szych walk. Jedyną koalicją, roz-
porządzającą dziś większością gło-
sów, byłby związek między cen
trum i narodowymi socjalistami.
Możliwość taka jednak prawdopo-
dobnie rozbije się o wolę centrum
zaoszczędzenia polityce Prus i
Rzeszy niebezpiecznych ekspery
mentów. Nie jest wykluczone, że
podobnie jak niegdyś w Hesji bę-
dą podejmowane w tym kierunku
próby. Narodowi socjaliści zaś
oświadczyli, że nie chcą od siebie
odtrącać nikogo.  „Boersen Ku-
rier' liczy się z niemożliwościę
rządzenia przeciwko blokowi na-
rodowych socjalistów, żądając, by
mimo braku zdecydowanej więk-
szości zaproszono hitlerowców do
pozytywnej współpracy z rządem

Orgaa Landstuncu „Dzutsche
Tagesztg“. uwaža koalicję
centrum z narodowymi socja-
listami za naturalną  kon-
sekwencję wyborów w systemie
parlementarno - demokratycznym,
oczekując od takiego właśnie о-
brotu sprawy w Prusach odpo-
wiedniego rezonansu w gabinecie
Rzeszy.

zastrzeżeniami, ale w rzeczywi-
stości dalekie są od zamiarów roz-
strzygania tego sporu w drodze
zbrojnej. Nie pozwalają im na to
stosunki wewnętrzne, zaangażo-
wanie się w. drugą piatiletkę i
trudności aprowizacyjne.

Niewątpliwie pragną one ure-
gulowiania stosunków na swej gra-
nicy zachodniej, W ostatnich wy-
stąpieniach Mołotowa było więcej
demagogii, aniżeli myśli politycz-
nej.

Zresztą o wiele było znamien-
niejsze zachowanie się sowietów
wobec rocznicy Rapallo, Uroczy-
stości, jakie się na jej tle odbywa-
ły, urządzono przedewszystkiem
na Zachodzie, głównie w Gene-
wie. Na zewnątrz. I tutaj o wiele
silniej afiszował się p. Bruening,
aniżeli p. Litwinow. Wystąpienie
Litwinowa .nosiło charakter de-
monstracji platonicznej. A za to w
Rosji ograniczono się do artyku-
łów dziennikarskich. Manifestacji
politycznych nie urządzano.

Rozmowy prowadzone w spra-
wie zawarcia paktu o nieagresji
pomiędzy Polską a Sowietami, do-
prowadziły, jak wiadomo, jeszcze
w ciągu zimy do pozytywnych wy-
ików i  parafowania układu.

Trudność polegała na tem, że roz-
mowy z Rumunją nie osiągnęły
wyników konkretnych. Polska
zaś ani Francja nie chcą podpisać
układu bez Rumunii.

Równoczesność konferencji
czynników oficjalnychi w  War-
szawie i'w Genewie świadczy aż
nadto widocznie, że konferencje
odnosiły się do wznowienia roz-
mów dotyczących zawarcia paktu.
Tyczyło się to przedewszystkiem
Rumunji i wyrównania nieporozu-
mień pomiędzy nią a Sowietami.
Główny szkopuł: Besarabja — ma
być usunięty w ten sposób, że
traktat pominie całkowicie tę
sprawę.

Dzięki takiemu załatwieniu
Kwestji mogłoby nastąpić podpi-
sanie układu Sowietów z Francją,
Polską, Rumunją i Łotwą.
W tem świetle okazuje się dopie-

ro, dlaczego Sowiety stosunkowo
tak dyskretnie—jeśli się uwzględ-
miich metody propagandowe —
zachowały się wobec rocznicy
Rapallskiej. Wchodzą naturalnie
w grę motywy finansowe i nadzie-
je na uzyskanie we Francji po-
życzki, zwłaszcza, że dotychczaso-
we źródła finansowania piatiletki
— i niemieckie i angielskie i ame-
rykańskie — zawiodły. Rachują
oni przy tej sposobności także na
zwycięstwo lewicy przy wyborach
Irancuskich, która ich zdaniem bę-
dzie o wiele łatwiejsza. do roko-
wań finansowych i finansowych u-
ławień przeprowadzenia piatiletki.

WDZORTŁZRISZEREOZZEZYODAS a
PROCES GORGONOWEJ
LWÓW (Pat). W poniedziałek

o godzinie 9-ej rano rozpoczął się
proces Rity Gorgonowej, oskar-
żonej o zamordowanie 17-letniej
córki architekta Zaremby.

22 E I TITIESTOSTYLE ITTITS

BUDŻET OSTATNI I OBECNY.
Wielokrotnie podnosiliśmy, że

budżety uchwalane przez więk-
szość BB są deficytowe. Zawsze
odpowiadano nam, że się mylimy.
Obecnie w  rządowem piśmie
„Polska Gospodarcza” zostało
stwierdzone:
— „budżet na r. 1932/33 — .podob-

nie zresztą jak budżet na rok 1931/32 —
zanim jeszcze został ogłoszony i zanim
przystąpiono do jego wykonania, uznano
za nierealny”, f

Jakże bowiem w świetle liczb
wygląda budżet 1931/32, którego
wykonywanie skończyło się dnia
31-go miarca br,?

ymczasowe zestawienie obro-
tów kasowych za r. 1931/32 wy-
kazuje, że budżet został zamknię-
ty deficytem 204 milj. zł. Deficyt
ten jest jednak większy, skoro się
uwzględni, że do dochodów zali-
czono... dochód z bezprocentowe-
$o kredytu w Banku Polskim i że
wielu wierzycieli Skarbu Państwa
czeka na uregulowanie swoich na-
leżności. Nadto przedsiębiorstwa
państwowe dały prawie 150 milj.
wpłat, gdy w najlepszym roku
1929/30 zaledwie 111 milj., a ta
zwiększona... dochodowość przed-

siębiorstw państwowych w okre-
sie zastoju płynie z zaniechania
wszelkich wydatków renowacyj-
nych, co powoduje, że wartość
majątku państwowego niewątpli-
wie maleje.
A budżet na 1932/33?
Mimo takich wyników budżetu

r. 1931/32, został budżet na r.
1932/33 uchwalony przez więk:
szość rządową, zgodnie z życze-
niami rządu, z jeszcze większym
deficytem. I te właśnie luki budże-
towe są tak znaczne, że nawet u-
rzędowy organ „Polska Gospodar-
cza' już ich nie ukrywa. Według
zamieszczonego w tem piśmie obli-
czeinia p. Borowicza, wysokiego u-
rzdęnika Min. Skarbu, dochody
budżetowe na r. 1932/33 zostały
przewidziane przez urząd i uchwa-
lone przez większość sejmową w
sumie około pół miljarda za wy-
sokiej od przewidzianych docho-
dów. W. ten sposób budżet prawie
2 i pół miljardowy musi być
zmniejszony do niecałych 2 miljar-
dów, tj. wracać do wysokości
przedmajowej. :
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Tych wszystkich, którzy uwa-

żali zwycięstwo Hindenburga nad

Hitlerem w ostatnich wyborach
na prezydenta Rzeszy jako zwy-
cięstwo kierunku umiarkowanego,

spotkało w niedzielę stanowcze
rozczarowanie. Okazało się to, co

zresztą należało przewidzieć, że
wynik wyborów prezydenta nie

był bynajmniej wyrazem jakiegoś

umiarkowania — zwyciężył Hin-
denburg dzięki swej osobistej

popularności, _ przedewszystkiem
dzięki temu, że ten generał cesar-

ski i marszałek o włos nie jest

mniejszym nacjonalistą od Hitlera,

przewyższa tamtego tylko wię-

kszą kulturą i zrównoważeniem.

Zgoła inny rezultat dały wy-

bory do sejmów krajowych, gdzie
już nie grały roli zasługi osobiste
tego lub innego kandydata, gdzie

na jednakowych warunkach starły

się kierunki polityczne, nurtujące
„współczesne Niemcy. Zwycięstwo
przypadło zdecydowanie narodo-
wym socjalistom, czyli tak zw.
Hitlerowcom.

Zwycięstwo to odnieśli hitle-
rowcy we wszystkich krajach,
najświetniejsze jednak w Prusach,

co ma też olbrzymie znaczenie
polityczne, gdyż słusznie powia-

dają „kto rządzi Prusami, ten rzą-

dzi całą Rzeszą”. Hegemonja Prus

po wojnie w Niemczech republi-

kańskich stała się bardziej jeszcze

zdecydowana niż za czasów cesar-

skich. Pozostałe kraje, nie wyłą-
czając Bawarji, coraz bardziej

stają się prowincjami najzupełniej

zależnemi od Berlina. Poniekąd
te samo można powiedzieć nawet
o... Austrji, jakkolwiek nie należy
ona do Rzeszy.

Otóż w Prusach zdobyli hitle-

rowcy 162 mandaty, co wobec 7
mandatów w sejmie poprzednim
jest frapującym przykładem, z jak
nadzwyczajną szybkością opinja
niemiecka kroczy po raz obranej
drodze, na której wstrzymać ją

może już chyba tylko nowa kata-
strofa, większa od tej, która spot-
kała ich w roku 1918-tym.

Wynik wyborów do Landtagu
z konieczności odbije się oczy-

wiście zarówno na zewnętrznej

jak i wewnętrznej polityce nie-

mieckiej.
Co się tyczy położenia we-

wnętrznego, to przedstawia się

ono narazie dość niejasno, w każ-

dym bądź razie jest ono bardzo

trudne. Prosimy na tem miejscu
Czytelnika porównać wyniki cy-
frowe wyborów, które podajemy
na pierwszej stronicy dzisiejszego

uumeru i dla zorjentowania się

w sytuacji, zapamiętać sobie po-

szczególne pozycje.
Wogóle sejm pruski składa się

z 422 posłów, czyli że dla wię-
kszości absolutnej polrzeba 212
posłów.

Żadne stronnictwo, ani też gru-

pa stronnictw nie rozporządza
taką ilością głosów. Na ogół wy-
łaniają się trzy ugrupowania: naj«

silniejsze to stronnictwa prawico-
we, nacjonalistyczne, a więc hitle-

roówcy (162 mandaty) oraz nie-

miecko-narodowi (31 głosów), ra-
zem 193.

Druga grupa, koalicyjna, cen-

trowo - socjalistyczna, która w

Reichstagu narazie posiada więk-

szość, przedstawia się w sejmie
pruskim następująco: socjaliści
(93), centrum (67). oraz drobne

ugrupowania, co do których jesz-
cze dokładnie nie wiadomo, do
kogo się przyłączą (12), razem 172,

Komuniści nareszcie, którzy

stanowić będą języczek u wagi,

rozporządzają 57 głosami,

Jaka, w. tych warunkach utwo-
rzy się większość?

Niewykluczony jest chwilowy
sojusz hitlerowców z komunistami
(193 + 57 = 250).

Byłby to sojusz nienaturalny,
cd wypadku do wypadku. Oby-
dwą kierunki są biegunowo różne,

pomiędzy hitlerowcami a komu-

nistami " toczą. się nieustanne,

krwawe bójki. Mimo to możliwem
jest, że komuniści poprą hitlerow-
ców ze względów taktycznych,

po to, by doprowadzić do osta-
tecznego zaostrzenia stosunków

zarówno wewnętrznych jak i ze-
wnętrznych, co przecie jest celem
komunistów.

Bardziej prawdopodobna jest
taka kombinacja, że centrum

(67 głosów), któremu ciąży do-

iczasowy sojusz z socjalistami,
przechyli się ku nacjonalistom

eat
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z prasy.
Nicsięniezmieni.

Mimo powodzi plotek i pogło-
sek, które kursują w ostatnich
czasach na temat jakichś zmian
w rządzie, „Kurjer Lwowski”
(Nr. 114) jest zdania, że zasadni-
czo nic się nie zmieni:

„Nie zmieni się nic i nie należy o-
szekiwać niczego.

Choć tedy, wedle przewidywań po-
twierdzanych z miesiąca na miesiąc, bud-
żet tegoroczny (za rok budżetowy który
się zaczął 1 kwietnia br.) deficyt wynie-
sie około 500 miljonów,

choć wszystkie rezerwy skarbowe
ostały wyczerpane,

choć banki państwowe są martwe, a
wszelkie kredyty w nich są zamrożone,

choć na wyczerpaniu są wszelkie
płynne rezerwy instytucyj ubezpieczeń
społecznych,

choć trwa odpływ walut i złota z
Banku Polskiego i choć obniżyły się jego
akcje,

choć w zastraszający sposób kurczy
się nasz eksport,

choć kurs obligacyj polskich poży-
czek zagranicą znów się obniżył,

choć w obecnym roku zmniejszy się
obszar zasiewów, gdyż rolnicy, którzy je-
sienią wyprzedali za bezcen zboże, dziś
nie mają za co go nabyć na zasiewy wio-
senne,

choć na wsi panuje straszliwa nędza,
a wśród znacznej części jej ludności
formalnie głód,

to jednak, mimo tego wszystkiego
nie zmieni się nic.

Oczywiście nie znaczy to, że życie
będzie czekało, albo, że konsekwencje
wszystkich powyższych zdarzeń i fak-
tów zatrzymają swój bieg”.

Przy władzy za wszelką cenę.

Niedawno ukazał się w „Ro-
botniku” artykuł, który wy-
tyka brak programu i rozbicie BB
na szereg krańcowo różnych od-
łamów, poczynając od monarchi-
stów i konserwatystów z pod zna-
ku Radziwiłła, kończąc na socja-
listach Jaworowskiego. „Robot-
nikowi" od i sanacyjne
„Slowo Polskie“:

„Czy z faktu tego — pyta — wynika
programowość, czy bezprogramowość na-
szego obozu?

Uważamy, że odpowiedzi na to pyta-
nie daje przedewszystkiem fakt sześcio-
letniego trwania i rozwoju naszego obo-
zu, który niezmiernie i nieprzerwanie
przez sześć lat ponosi odpowiedzialność
za losy państwa, który przez sześć lat
rządzi państwem i który wedle wszel-
kich realnych danych będzie tę rolę
spełniał w przyszłości, gdyż — jak słusz-
nie powiedział prezes Sławek w dniu 1
bm., na zebraniu Bloku — „niema innych
sił, innych ludzi, innego środowiska w
Polsce, któreby mogło dzisiaj rządzący
obóz zastąpić i Polskę do lepszych wa-
runków doprowadzić”. | niema dziś w
Polsce nikogo, ktoby naprawdę mógł
wskazać pozytywnie, jaka realna siła by-
łaby zdolna zastąpić rządzący dziś obóz.
Czy zatem rolę taką mógłby spełniać
obóz bezideowy i bezprogramowy?”

Zamieszczając powyższą pole-
mikę dodaje „Głos Narodu” (Nr.
111) taką uwagę:

„BB. „bezprogramowym“ nie jest.
Ma program! program jest: — utrzy-
manie się przy władzy za wszelką cenę!“

Ceny zwyżkują — płace spadają.
„Robotnik“ (Nr. 140) zastanawia

się nad zwyżką cen na niektóre
poż spożywcze (chleb, wędli-
ny itp.).

„Ceny zwyżkują, płace realne spada-
ją i spadać będą dalej o każdy procent
wzrostu drożyzny!

Wytwarza się sytuacja, wobec któ-
rej nikomu nie wolno chować głowę w
piasek, zwłaszcza tym, co — jako jedynie
„fachowi” i „mądrzy”* — wszystko wzięli
na siebie.

d społeczeństwa wymagać nie moż-
na niczego. Odsunięte od wszelkiego
wpływu i kontroli, skazane na to, by jak
„objawienie“ przyjmować i „podziwiač“
wszystko, co nań „od góry” spływa, bez-
radne i maltretowane przez kaprys i...
fiskalizm, społeczeństwo niema ani głosu,
ani inicjatywy...

Ale za to i głos i inicjatywę w ręku
posiada rząd... Nic tedy dziwnego, że w
tych warunkach masy ludzkie, którym
Od2%, oczy swe na rząd zwra-
cają

„Jestem bezrobotnym”,
Pismo łódzkie „Prąd* donosi:
„Bezrobotni miasta Łodzi wchodzą

w ślady swych zagranicznych kolegów
„po fachu”, którzy, jak to podawała pra-
sacodzienna, poszukując pracy umiesz-
czają na piersiach lub plecach tabliczkę
z napisem, głoszącym, iż przedstawiciel
tabliczki jest bezrobotny, w takim to a
takim fachu i poszukuje odpowiedniej
pracy za wynagrodzeniem, które z reguły
jest 3" najskromniejsze.

_ dniu wczorajszym na ulicy Piotr-
kowskiej dało się zauważyć grupy bezro-
botnych obojga płci, po 2 — 4 osoby, re-
klamujących się w identyczny sposób.

Tak np. około godz. 9 wiecz. przy
zbiegu ulic Andrzeja i Piotrkowskiej, a
więc w najruchliwszym punkcie miasta,
zatrzymała się grupa 3 mężczyzn, z któ-
rych każdy posiadał tabliczkę z napisem:
„Jestem bezrobotny, z zawodu ślusarz
(księgowy), poszukuje jakiejkolwiek pra-
cy, za wynagrodzeniem  wystarczającem
na utrzymanie chočby najskromniejsze“.

Czy odniesie to skutek, należy wątpić
ze względu na poważną liczbę bezrobot-

w naszem mieście”.

Chłop zajadający kiełbasę.
„Zielony Sztandar” zamieszcza

fotografję przedwyborczejodezwy
BB., przedstawiającej chłopa zaja-
dającego kiełbasę; pod fotografją
był wierszyk:

„Gdy głos oddasz na „Jedynkę“,
będziesz wyrób (/) jadł i szynkę
i ostaniesz każdej doby
ospodarzem swej chudoby“.
ak wiadomo, BB zwyciężył

przy Er
„Od tego zwycięstwa — zauważa

„Zielony Sztandar'* — upłynęło już pra-
wie półtora roku. -I oto pod „troskliwą
i czułą opieką” zwycięskiej jedynki
choćby ze świecą szukać owego chłopa,
zajadającego „wyrób i szynkę”; ale za to
coraz więcej jest takich, którzy przestali
być „gospodarzami swej chudoby”, bo Ją
zabrał -lichwiarz lub sekwestrator”.
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W Stow. Kupców Chrześcijan.
W niedzielę odbyło się walne

doroczne zgromadzenie stowarzy-
szenia kupców i przemysłowców
chrześcijan w lokalu własnym przy
ul. Bakszta 11.

Po zagajeniu przez prezesa p.
M. Żejmę, wybrano na przewodni-
czącego inżyniera Dudę. Sprawo-
zdanie zarządu z działalności w
roku 1931 zreferował p. Žejma,
sprawozdanie najczynniejszej se-
kcji winno-spożywczej przedłożył

jej przewodniczący, p. W. Gołę-
biowski, wreszcie sprawozdania
rachunkowe z wykonania budżetu
w r. 1931 przedstawił dyrektor

biura stowarzyszenia, p. Rakow-
ski. рга ania powyższe, po-
dobnie jak i komisji rewizyjnej,
przyjęto do wiadomości i udzielo-
no zarządowi absolutorjum.

Preliminarz wpływów i wydat-
ków na r. 1932 uchwalono w

złot skosokości około 18 tys.
W związku z tem udzielono
zarządowi pełnomocnictwa do
zmniejszania lub w razie potrzeby
umarzania zaległych od członków
składek.

Na jednem z ostatnich posie-
dzeń zarząd postanowił in cor-
ore podać się do dymisji.

. Żejmo, który to postanowienie
motywiował, wyrażał przypusz-
czenie, że może w łonie stowarzy-
szenia istnieje niezadowolenie z
działalności zarządu, wynikłe z
powodu różnicy poglądów na pew-
ne kroki zarządu a także z od-
miennego zapatrywania niektó-
rych członków stow. na rolę i za-
dania Izby Przemysłowo-Handlo-
wej. Do wyborów całego zarządu

jednak nie doszło. Zgromadzenie
przyjęło wniosek p. Zwierzyt-
skiego, który zaproponował, aże-
by rezygnacji zarządu nie przyj-
mowano do wiadomości i ažeb
dokonano wyborów tylko trzec
członków na miejsce ustępujących
co roku w myśl statutu. Wybrano
więc „7 eL i
pp.: Rutkowskiego, Zapolskiego i
Żebrowskiego. $ ore

Komisja rewizyjna i sąd roz-
jemczy pozostały w poprzednim
składzie. i

W końcu zebrania radca praw-
my stowarzyszenia, p. Marjan Ko-
walski, wygłosił wyczerpujący i
jasno opracowany referat o prze-
pisach prawnych, obowiązujących
na ziemiach wsch: h, w spra-
wie proced egzekucyjnej. Re-
ferat wywołał duże zainteresowa-
nie, referenta nagrodzono żywemi
oklaskami, A=:

P. E. Kowalski zgłosił wniosek,
aby zarząd zwrócił się do właści-
wych czynników w kwestji zatru-
dnienia zrobotcyśh przy robo-
tach seseriai brzegi Wilji
Ęmieście. niosek ten uchwa-
ono.

Od Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom którzy zalegają z opła-
tą prenumeraty „Dziennika Wi-
leńskiego" będziemy z m usz eni
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i, rozporządzając dość znaczną

większością 260 głosów, stworzy

rząd centrowo-prawicowy. W ten

sposób uniknęłoby się wprawdzie

najskrajniejszych eksperymentów
hitlerowsko - komunistycznych, z
drugiej strony jednak w koalicji
centrowo-hitlerowskiej  przytła-

czający wpływ posiedliby hitle-
rowcy, którzy na całej polityce

Niemiec wycisną swe zdecydo-
wane. piętno,

Zaznaczyć tu trzeba, że ja-
skrawo wrogi stosunek hitlerow-

ców. do Kościoła katolickiego
bardzo znacznie utrudni dojście
do skutku porozumienia centrowo-

prawicowego.

Jak więc zaznaczyliśmy na
wstępie artykułu: położenie jest
niejasne i bardzo trudne.

Jasnem jest tylko jedno: olbrzy-
mi wzrost nacjonalizmu, marki
Hitlera.

Dla zagranicy niedzielne wy-
bory są poważnem „memento”.
Obyż otworzyły oczy tym, którym
je zamydlił wybór Hindenburga.

Pomyślną w każdym bądź ra-
zie jest ta okoliczność, iż wybory
niemieckie odbyły się przed wy-
borami francuskiemi. Otrzeźwią
one tych, którzy wierzyli w repu-

blikańskie nastroje Niemiec,

MJSCZABAAŻ
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Posiedzenie Rady Miejskiej.

WILNO

Wybór Prezydenta Miasta.
Wczorajsze posiedzenie Rady

Miejskiej było poświęcone wybo”
rowi nowego prezydenta miasta
na miejsce ustępującego prezyden:
ta Folejewskiego.

Posiedzenie było wyznaczone,
jak zwykle, na godzinę ósmą, jed-
nak jeszcze o godzinie dziewiątej
na sali posiedzeń było zupełnie
pusto, mimo, że na liście obecno
ści było już zapisanych około 40
osób. Wszyscy radni byli na na-
radach. W gabinecie prezydenta
obradował konwent senjorów, po-
szczególne koła radzieckie obra-
dowały w swoich lokalach. +

Dopiero o godz. 9 min. 20 pre-
zydent Folejewski otworzył posie-
dzenie. Radnych na sali bardzo
dużo. Powszechną uwagę zwraca
liczna obecność radnych sanato-
rów, których krzesła zazwyczaj
mŹwo

rzed przystąpieniem do po-
rządku dziennegoodczytano Aug
sek nagly radnych P. P. S. w spra-
wie uruchomienia robót kanaliza-
cyjno-wodociągowych i interpela-
cję tegoż ugrupowania, zapytującą
magistrat, czy prawdą jest, że zo-
stał mianowany delegat rządowy
do spraw finansowych, na jakiej
podstawie prawnej opiera się ta
nominacja i jakie uprawnienia ma
posiadać delegat.

Prezydent Folejewski oświad-
czył, że odpowiedź magistrat da
na następnem posiedzeniu.

Następnie upoważniono magi-
strat do Arco w Zakładzie
Ubezpieczeń Pracowników Umy-
słowych pożyczki długoterminowej
w wysokości 150 tysięcy złotych
w złocie.

Wreszcie przystąpiono do cen-
tralnego punktu obrad, Prezydent
Folejewski zawiadomił Radę Miej-
ską, że na konwencie senjorów
zgłosił swoją rezygnację i kon-
went senjorów postanowił na
obecnem posiedzeniu dokonać wy-
boru nowego prezydenta.

Sekretarz Rady Miejskiej p.
Dziewicki odczytał przepisy do-
tyczące wyborów prezydenta.

Następnie zabrał głos radny
prof. Komarnicki i złożył w imie-
niu Koła Chrześcijańsko-Narodo-
wego następujące oświadczenie:

‚ acja
Chrześcijańsko-Narodowego Koła

Radnych m. Wilna,
Trzyletni okres, na który zo-

jeoA einaRadaMiezg z i iw
krazgon. WRA,prze-
pisami o samorządzie jskim,
upłynął 14 lipca 1930 r., co stwier-
dzone zostało uchwałą Rady Miej-
skiej, powziętą w dniu 26 czerwca
1930 r. Obecnie władze samorzą-
dowe Wilna — Magistrat i Rada
Miejska istnieją bez prawnej -
stawy. Obiór nowego ta
miasta byłby ze strony ym

usankcjonowaniemDOSCz z pra K bylby
sprzeczny z powyżej pr.
uchwałą tejRady z 26. 1930 r.
о z kadencji urzędowania
władz miejs|kich.

Ponadto dokonywanie wyboru
rezydenta miasta przez ea
dę Miejską uważamy za nie-

wskazane i z tego względu, że nie
wyraża ona opinii ludności m, Wil-
na. Opinja publiczna Wilna słusz-
nie obarcza obecną Radę odpo-
wiedzialnością za bezplanową i

lędną gospodarkę,
zwi ła zadłużenie miasta, ob-
ciążenie podatkowe obywateli i
dogrowadziła do katastrofalnego
stanu finanse miejskie.

Z tych względów Chrz.-Nar.
Koło Radnych m, Wilna, stojąc na
stanowisku konieczności. najry-
chlejsześo rozwiązania obecnej
Rady Miejskiej, w głosowaniu na
Prezydenta miasta udziału nie
weźmie,
W imieniu Koła

Komarnicki
Prezes.

Przerwa,
Po odczytaniu przez prof, Ko-

marnickiego powyższej deklaracji,
radni Koła Chrześcijańsko-Naro-
dowego opuścili salę obrad.

Radny. Stężowski (P. P. S.)

zwrócił się do prezydenta Fole-
jewskiego o zarządzenie przerwy
na 5 minut, Była godzina 9 min, 30.
Pzerwa z 5 minut urosła do go-
dziny. W  mliiędzyczasie okazało
się bowiem, że po wyjściu radnych
Koła Chrześcijańsko-Narodowego
zabrakło quorum. Według obo-
wiązujących przepisów dla prawo-
mocności wyboru członka pre-
cki magistratu niezbędna jest

cność conajmniej */з radnych,
a więc przy 48 radnych, konieczna
jest obecność 32 radnych, tymcza-
sem na sali pozostało 29 radnych,
a więc trzech brakowało do quo-
rum. Wśród członków ugrupowań
sanacyjnych, którym zależało na
dokonaniu już na wczorajszem po-

siedzeniu wyboru  upatrzonego
przez nich kandydata dr. Male-
szewskiego, zapanowała konster-
nacja. W kuluarach zaczęto się
zastanawiać = tem, jakby wy-
interpretować obowiązujące prze-
pisy, żeby jednak wybór uskutecz-
nić. Jednocześnie podjęto stara-
nia, żeby brakujących radnych
sprowadzić.

Wkrótce przybył radny dr. Ra-
ies. Brakowało więc do kompletu
dwóch. Na gwałt wysłano jednego
z urzędników magistratu samo-
chodem po radną Holowniową.
Pani radna musiała opuścić łóżko,
w którem przebywała zpowodu
niedyspozycji, i jechać na posie-

enie.
Brakuje tylko jednego. Z nie-

cierpliwością oczekiwany jest dr.
Dobrzański, który kończy właśnie,
jak się telefonicznie dowiedziano,
operację. P. dr. Dobrzański jednak
nie przybył.

zm
Po bezskutecznych oczekiwa-

niach, o godz. 10 min. 30 prezy-
dent Folejewski wznawia posie-
dzenie.

Na sali obecnych jest 31 ra-
dnych, awięc ojednegomniej,niż
wymaga art, 41 Rozporządzenia
Komisarza Generalnego Ziem
Wschodnich o ustawie miejskiej
z roku 1919,

Prezydent powołuje do komisji
wyborczej najstarszego wiekiem
radnego dr. Wygodzkiego i naj-
młodszą wiekiem radną dr. Za-
sztowt-Sukiiennicką.

Deklaracja P. P. S,
Przed głosowaniem, radny Stę-

żowski w imieniu koła P. P. Ś.
i Bundu składa deklarację, w któ-
rej oświadcza, że wobec
kadencji, oraz uszczupienia praw
samorządu, którego jaskrawym
wyrazem jest nominacja rządowe-
go delegata finansowego, P. P. S,
i Bund z u w e js nie
wezmą. Mimo tej laracji radni
P..P..8. i Bundu pozostali na sali,
widocznie przez ciekawość.

Głosowanie.
Przystąpiono do głosowania.

Radni P, P. S$. i Bundu kartek nie
składali. Głosowali więc radni sa-
nacyjni, żydzi-narodowcy i lewica
socjalistyczna (pp. Zasztowt, Ko-
źma, Kruk i inni). Po złożeniu gło-
sów przez radnych, złożył głos
również prezydent Folejewski.

Po chwili p. Folejewski ogłosił
wyniki głosowania, oświadczając,
że (dosłownie!) „na 32 głosujących
złożono 23 głosy”, Wszystkie gło-
sy padły na dr. Maleszewskiego.
A więc istniało porozumienie sa-
nacji, żydów i tak zdawało się
wrogiego sanacji elementu, jak le-
wica socjalistyczna, o której się
słyszało często słusznie, czy nie-
słusznie, że jest zbliżona do komu-
nistów, ale którą nikt nie podej-
rzewał o związki z sanacją.

Przewodniczący b. prezydent
Folejewski oświadcza, že prezy-
dentem miasta wybrany został E
Wiktor Maleszewski.

Omówienie stanowiska  po-
szczególnych ugrupowań oraz za-
jęcie stanowiska wobec wyboru
odkładamy do jutra. Narazie
stwierdzamy tylko, że nie rozu-
miemy, w jaki sposób mógł p. Fo-
lejewski mówić o 32 głosujących,
jeżeli złożono tylko 23 głosy, oraz,
że liczba obecnych na sali radnych
była mniejsza od wymaganego
przez ustawę quorum.

Proces o wielkie nadużycia celne.
(Piąty dzień rozprawy).

Proces bandy przemytniczej,
jaki toczy się od środy w sądzie
okręgowym (wydział karny-skar-
bowy), jest coraz senniejszyi nad-
spodziewanie przewleka się. .W
ciągu posiedzenia sąd nie może
zbadać świadków, zawezwanych
na dany dzień, stąd tworzą się
zaległości. co oczywiście musi
wpłynąć na przedłużenie się
sprawy.

Wczoraj zbadano kilku świad-
ków. a m. in b. naczelnika urzę-
du celnego w Wilnie, dziś eme-
ryta, p. Łukowskiego, który dro=
biazgowo odźwierciadia stosunki
panujące w urzędzie oraz cha-
rakteryzuje poszczególnych pod-
sądnych.

Swiad. Jezierska, prącownicz-
ka f. „Konkurencja Warszawska”
nie wnosi. nic waźkiego do spra-
wy, gdyż w ciekawszych kwestjach

świadka zawodzi pamięć.
W toku przewodu ebrona po-

stawiła wniosek o wydalenie z
sali rozpraw p. Purynsza, które-
go sąd, po zeznaniach złożonych
w sobotę, zatrzymał do swej dy-
spozycji aż do przybycia dodatko-
wych biegłych wezwanych w
związku z jego zeznaniami. Sąd
przychylił się do wniosku i we-
zwał p. Purynsza do opuszcze-
nia sali.

Żywo komentowanejest przez
zainteresowanych w sprawie praw-
ników zagadnienie, jak sąd. za-
stosuje się do faktu, że z dniem
1 maja b. r wchodzi w życie
nowa ustawa karna skarbowa,
która różni się od obecnie obo-
wiązująaej,

Dziś od godz. 9 rano sąd ba-
dać będzie następnych świad-
ków. Kos.
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PIERRE L'ERMITE,

(Tłum. z franc.)

Ziemia jak kobieta...
Jej miłość ma wierność niezłomną

miłości matczynej.
Trwa zawsze.
Niemcy zburzyli mury, spalili domy,

złupiłi miasta
Tylko ziemi unieść nie mogli.

* ++
Ziemia wielka zachowawczyni...
Ochrania życie, przywraca zdrowie.
Ileż na cmentarzach miejskich spo-

Czywa trupów, któreby jeszcze pomyślnie
żyły, gdyby dochowały wierności swej
ziemi!

Ziemia — to stały majątek.
Na giełdzie kupczą papierami, lecz

nie kupczą ziemią.
Ziemia wydajna...

To wielka karmicielka ludzi
Nie odmiawia niczego tym. którzy ro-

zumnie, uważnie z nią się obchodzą... tym
którzy mie znęcają się nad nią.. nie za-
truwają jej... nie wyzyskują.. nią nie
spekulują...

Ziemia gościnna...

Zmieści wszystkich ludzi. ma dla
każdego dużo powietrza, przestrzeni i
słońca.

Ziemia koi cichością swych nocy...
jasnością poranków i powagą wieczo-
rów... regularną zmiennością pór roku.

Błogo czujemy się w zimie na widok
głębokiego snu drzew we wsi sennej...
Jakiż to przykład dła wszystkich wich-
rzycieli cichego planu Bożego.

Zjemia jest piękna dzięki swym ry-

som widnokręgu, harmonji nieba, cie-
mnym aksamitom lasów, zieleni łąk, fa-

lowaniu łanów zbożowych, kwiatom bez
liku, szczebiotom ptasząt, jeziorom lu-

strzanym, majestatowi swych gór...
. *

* *

Ziemia miłosierna...
Nawet tym którzy pogerdliwie ją о-

puścili, jeszcze się stara czynić dobrze.
Robotnikowi wśród kurzu fabryczne-

fo dostarcza jarzyn z ogródka.
Ukwieci okno poddasza.

Uśmiechnie się i pocieszy każdego
znękanego życiem w nędznej izdebce.

Nie chce być rieobecną.

Rośliny krzewią się wszędzie, mimo
wszystko.

Gdy zaś dumne, ambitne miasto

zwraca swych suchotników, chorych, ste-
ranych, ziemia ich wita, leczy, ożywia, by
mogli znowu ją zdradzić...

.
*

Ziemia milcząca.

Słucha wszystkiego i milczy...
Nowobogacki osiedla się Aa niej, u-

żywając swych raptem nabytych w mie-
ście pieniędzy, lęcz unikając najmniejszej
wzmianki o tych, którym zawdzięcza swe
życie fizyczne i życie moralne...

Ziemia słyszy, gdy wieśniacy wyrze-
kają na nią, jak dzieci niesforne, narze«
kające na swych rodziców, że niektóre
marzenia ich prysły. Е 2

Dziś zaś, co jest okropne, ziemia, któ-
ra nigdy nie próżnuje, patrzy, nie czyniąc
wyrzutu, jak przychodzą do niej ludzie
bezrobotni z miasta i fabrykc.. dzieciwy-
rodne, które wpierw uważały ją za zbyt
twardą i jej nie ufały..,

cza

Ziemia wielka pani...
Nie pozwala, by uprawę jej uważano

za ostateczność.

Nie znosi poniżania jej „ziemianina“,
Ziemianin... wszak arystokrata!
Każdy przybłęda nie ma prawa uży: |

wać tego pięknego imienia
Nie znosi poniżania również fornala,

oborowego, pasterza,..

Zwłaszcza rolnika!..,.

Ziemia wciąż woła do siebie...
Z ziemi stworzono pierwszego czło-

wieka.
Gdy. umrzemy, ziemia ujmie nas w

swoje objęcia, ną zawsze...
Gdy umieramy daleko od niej, pra+.

fnęlibyšmy powrócić do niej choćby po
śmierci...

Nieraz, gdy powrót jest niemożliwy,
myślą wygnańcy, iż dla zmarłego będzie:
przyjemnie, gdy na obcym grobie spo-
cznie choć garstka ziemi Cjczystej,

Szczęśliwi są ludzie przywiązani do
swojej ziemi... do swej chaty prostej... do
swego kościołką wiejskiego.

Są prawdziwie wolni, bo zależą tylko
od Boga.

Są prawdziwie bogaci...
Wszyscy mogą dużo miec dzieci, bo

dziecko na wsi jest przedniejszem bogac-
twem.

* 3 *

A gdyby kiedy — niech Bóg tysiąc
kroć nas bronil..—jak piorun z nieba
wybuchła najstraszniejsza wojna, wte
dy. ach wtedy szczęśliwa wieś... naj-
mniejsza wioseczka... zagubiona w polu
zed nie zasłagująca na rzucanie bom-
ywo

Wieśniak ujrzy wtedy, że przybie-
śniedoniego zryjemmaski na twarzy
żebrzący o chleb i wodę mieszczuchzlę-
kaiony, uciekający od trupów i zgliszcz,
od gazów ostatnich, zmyślonych przez 0-
statnie wynalazki ostatnich uczonych...

Tak, szczęśliwy jest wieśniak...
Opiewał go niegdyś sam wieśniak,

Wirgiljusz...
Cycero. powiedział to również, jak

mówi to wielu, wielu ludzi u schyłku
swego życia.

Szczęśliwi są ludzie, którzy tak my-
Śleli i żyli, rano... w południe... wieczo+
rem... zawszel...

eAE,
Popierajcie Polską.
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KRONIKA,
Z MIASTA. powiecie oszmiańskim i mołode-

— Na stacji nadawczej Radja
Polskiego na Lipówce. Wczoraj
dyrektor Polskiego Radja w Wil-
nie p. inż. Pikiel oraz kierownik
stacji nadawiczej na Lipówce p.
inż, Dąbrowski udzielali cennych
infórmacyj przedstawicielom pra-
sy miejscowej i zamiejscowej, ze-
L w liczbie kilkunastu osób.
Jak wiadomo, radjostacja wileń-
ska rozbudowała się. Przy ul. Wi-
toldowej została stacja odbiorcza
i studio, zaś stacja nadawcza, sta-
nowiąca chlubę naszą, wybudowa-
na została na przedmieściu Li-
pówce na wzgórzu przy rozwidla-

niu się dróg na Lidę i Oszmianę.
Dwie potężne anteny, o wyso-

kości 76 metrów każda, wysyłają
na świat nafalach eteru program
wileński oraz transmisję warszaw-
ską. ь

Przybyli dziennikarze z zain-
teresowaniem oglądali skompli-

kowane maszyny, stanowiące 0-

statni wyraz techniki w rozwoju
radja.
— Delegacja litewska przy-

bywa do Wilna. W Wilnie otrzy-
mano informację, iż w połowie

miesiąca maja ma do Wilna przy-

być delegacja litewska z Kowna

celem nawiązania stosunków go-

spodarczych z miejscowem ku-

iactwem.
* Żydzi kowieńscy w Wil-
nie. Wczoraj do Wilna przybyła
wycieczka żydów kowieńskich w

liczbie 47 osób. Część przybyłych
przękroczyła granicę zieloną koło

Zawies, żaś kilkunastu przyjecha-
ło pociągiem przez Łotwę, |

Wśród przybyłych jest kilku

dziennikarzy, oraz kupców, han-

dlowców przemysłowców i lite-

ratów. 8 5
Wycieczka zabawi w Wilnie

kilka dni. ь

— Pokaz pielęgnacji róż. Wi-
leńskie Tow. Ogrodnicze przeja-

wia coraz ruchliwszą działalność.

Celem uśpionego w Wilnie zami-

owania do sadownictwa i kwia-
ciarstwa Towarzystwo to zorgani-
zowało cykl bezpłatnych odczy-
tów w sprawie aktualnych na
wiosnę. prac w ogrodzie a wresz-

cie w dniu 24 b, m. w państwowej
szkole ogrodniczej na Sołtanisz-

' kach odbył się pokaz praktyczny
pielęgnacji róż w ogrodzie w porze
wiosennej.

Informacyj udzielał dyrektor
' szkoły p. Kraus, który, jak wia-
domo, wileńską szkołę ogrodniczą

tawił na wysokim poziomie.
okaz praktyczny zgromadził kil-

kadziesiąt osób.P. dyr. Kraus zu-
pełnie bezinteresownie, z myślą
jedynie przysłużenia się pięknemu
celowi, służył każdemu jaknaj-
drobniejszemi informacjami.

-— a pochody socjalistyczne
w dniu 1 maja, W związku ze zbli-
Żającym się dniem 1 maja dzisiaj
wieczorem odbyła się narada
Przedstawicieli ugrupowań i zwią-
zków lewicowych. W wyniku na-
rad postanowiono wystąpić z jed-
nym wspólnym pochodem ze stro-
ny Okręgowej Komisji Związków
Zawodowych, P. P. S. Kulturamt
i Bundu.

Drugi pochód organizują san<-
tyjne związki gi cze.

SPRAWY WOJSKOWE.
—Przygotowania do pobo-

tu. W dniu 22.IV r. b. w Urzędzie
ojewódzkim odbyła się pod

przewodnictwem p. wicewojewo-
dy Jankowskiego i przy udziale
Szefa poborowego i szefa sani-
tarnego D. O. K. Ill odprawa po-
orowa dla przewodniczących

komisji i lekarzy, biorących udział
W komisjach głównego poboru
Tocznika 1911.

Na odprawie tej udzielono
przewodniczącym jak również i
„tkarzom szczegółowych wytycz-
ych, dotyczących czynności,
žwigzanych z przeglądem pobo-
towych.

| ` SPRAWY SZKOLNE,
— Kurator Okręgu Szkolne-
Wiieńskiego p. Kazimierz Sze-

gowski wyjechał w dniu dzi-
jszym "na wizytację szkół w

czańskim. Zastępuje p. kuratora
naczelnik wydziału p. Małowiej-
ski.

HANDEL I PRZEMYŚŁ.
— Delegacja izby Przemy-

słowo-Handlowej w Wilnie na
Zjazd Samorządu  Gospodar-
czego. W dniu 26 b. m. odbędzie
się w Warszawie, w sali Senatu
I-szy Zjazd Samorządu Gospodar-
czego z udziałem przedstawicieli
izb przemysłowo handłowych, rol-
niczych i rzemieślniczych.

Na porządku dziennym Zjazdu
figuruje szereg spraw pierwszo-
rzędnago znaczenia, dotyczących
glównie zagadnień ustrojowych
samorządu.

Z ramienia Izby P.-H. w Wil-
nie wyježdža na zjazd delegacja
w skladžie: p.p, prezesa Izby, Ro-
mana Rucińskiego oraz czlon-
ków Zarządu: dyr. Anatola Frieda
i inż. Witolda Wojewódzkiego.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Strajk krawców-chałupni-

ków. W Wilnie wybuchł w dniu
wczorajszym _ strajk  krawców-
chałupników. Strajk ma podłoże
ekonomiczne. Strajkujący krawcy
domagają się uregulowania kwe-
stji płac.

Strajkuje zgórą 150 krawców.
Próby porozumienia nie dopro-
wadziły do pomyślnego rezultatu.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Wznowienie prac Mło-

dzieży Wszechpolskiej. Ferje
wielkanocne już się skonczyły.
Nietylko rozpoczęły się wykłady
na U. S. B, ale też wznowiły
swą działalność organizacje ideo-
wo-wychowawcze.

Przodują, jak zwykle, wszech-
polacy.

Już na dzień dzisiejszy ruchli-
we koło wileńskie zwołuje ze-
branie dyskusyjne z odczytem p.
K. Hałaburdy p, t. „Kryzys o-
becnego pokolenia". Zebranie
odbędzie się w lokalu własnym
(Orzeszkowej 11). Początek o g.
8-ej. :
k Zebranie Akademików

Spółdzielców. W dniu 24 b. m.
w lokału Oddziału Związku Spół-
dzielni Spożywców R. P. („Spo-
łem*) odbyło się zebranie poświę-
cone zagadnieniom spółdzielczo-
ści, na którem po referacie p.
instruktora Matuszkiewicza wyło-
niono Komitet Organizacyjny
Koła Spółdzielców - Akademików
w składzie następującym: prezes
—kol. Alechno M, członkowie
kol. kol.: Szkop. J , Kordowicz W.,
Muraszko K., Korejwo.

Zadaniem Komitetu będzie
zorganizowanie Naukowego Koła
FAkademików Spółdzielców na
U. S. B.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ,
— Pożegnanie St. Wyseckiej

na Srodzie Literackiej. Wielka
artystka Stanisława Wysocka,
która wkrótce opuszcza Wilno,
wypełni nejbliżźszą Srodę Lite-
racką swemi niezrównanemi re-
cytacjami. Na wstępie p. Tadeusz
Byrski wygłosi pogadankę n. t.
„Wysocka a młode pokolenie
aktorskie". Na zakończenie wy-
konana zostanie estradowo pełna
finezji i głębokiego humoru jed-
noaktówka Bernarda Shaw w
przekładzie F. Sobieniowskiego
p. t. „Czarna dama z sonetów”.
Jest to kapitalny dialog Szekspl-
ra z bohaterką jego sonetów i z
królową Elżbietą, którą* odtworzy
p. Wysocka. Reżyseruje Wacław
Radulski. Początek o 8,30 wiecz.
— Posiedzenie Wii. Tow.

Lekarskiego odbędzie się we
środę o godz. Bej w sali własnej
przy ul. Zamkowej Nr. 24. Na
porządku dziennym: prof. dr. M.
Seńkowski: Kultury bakterji ultra-
widzialnych; doc. dr. S. Bagiński:
3 lata szczepień przeciwgruzli-
czych w Wilnie
— Posiedzenie inwalidzkiej

Komisji Odwoławczej. W dniu
27 b. m. odbędzie się w Wilnie
posiedzenie Inwalidzkiej Komisji
Odwoławczej, na którem zostaną
rozpatrzone sprawy dotyczące
zaopatrzeń i ich rodzin. Zarząd

 

NA"DZIENNIK WILEŃSKI

Rewizje i areszty wśród działaczy
komunistycznych w Wilnie.

W ostatnich dniach władze
bezpieczeństwa publicznego prze-
prowadziły szereg rewizyj i aresz-
tów wśród działaczy komunistycz-
nych. Również przeprowadzono
rewizje wśród działaczy sjoni-
stycznych m. Wilna. Między in-

nemi  zrewidowano mieszkanie
przewodniczącego „Ligi dla pra-
cującej Palestyny w Wilnie” i red,
wydawcy czasopisma żydowskie-
go „Wilner Radjo“ Ch. Kopelo-
wicza.

wojewódzki zwraca uwagę na
powyższe zainteresowanym człon-
kom związku i przypomina ko-
nieczność punktualnego stawienia
się. .
— Wil. Tow. Szachowe. Dnia

30 kwietnia r. b. o godz. 18-ej
w pierwszym terminie i o godz.
19ej w drugim odbędzie się
pierwsze walne zgromadzenie
członków Wil. Tow. Szachowego,
które odniedawna powstało w
Wilnie, Porządek dzienny obej-
muje wybór władz Towarzystwa,
oraz uchwalenie _ preliminarza
budżetowego na 1932 r.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO,
— Bójka żydów na odczy-

cie w Małej Sali Miejskiej. W
ubiegłą niedziełę w Małej Sali
Miejskiej przy ul. Końskiej 1 w
czasie odczytu działacza żydow-
skiego Altera na temat „Czy gro-
zi niebezpieczeństwo wojny świa-
towej* doszło do burzliwego zaj-
ścia. Na mówcę poczęto rzucać
zgniłe jaja i kamienie.W obronie
prelegenta stanęło kilkunastu słu-
chaczy, którzy rozpoczęli bójkę
z jego przeciwnikami. Po sali po-
częły fruwać krzesła, kije i ka-
mienie. które poraniły kilka osób.
Gdy na salę weszła policja i po-
częto legitymować słuchaczy win-
ni zajścia poczęli w popłochu o-
puszczać salę. W ucieczce wy-
walono drzwi i poturbowano
17 osób. Policja zajście zlikwido-
wała i na dalsze kontynuowanie
odczytu nie udzieliła zezwolenia.

Teatr | Muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.
— Na Pohulance, Dziś i jutro „Car

EW Lutni, Dziś koncert Aleksan-
dra Unińskiego. Ž

Jutro — odczyt Klesztzyńskiego.

Film i kino.
Helios — Sierżant X.
Hollywood — Znajoma z ulicy.
Casino — Odwieczna pieśń.
Stylowy — Gehenna miłości.
Lux — Skąd niema powrotu. |

Swiatowid — Odrodzenie.
Miejskie — Tajny Kurjer.

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 26 kwietnia. я

11.58: Sygnał czasu, 14.15: Weryści

włoscy. 15.25: Odczyt dła maturzystów.

15.50: Audycja dla dzieci, 16.20: dczyt

dla maturzystów. 16.40: Odcinek powie-
ściowy. 16.50: Zapomniane przeboje.

17.10: „Ekonomiczne podstawy konfliktu

chińsko-japońskiego" — odczyt. 17.35:

Koncert. 18.50: Kom. Akad. Aeroklubu.
20.00: „Film jutrzejszy” — telį. 20.15:

Operetka z Warsz. („Jaskółki”).
Operetka z Warsz. („Jaskółki”). 22.15:

Skrzynka sea, 22.30: Muz. tan. 23.00:
Koncert symfoniczny. 2

52‹'›‹1:. dnia 27 kwietnia, .

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Progr.

dzienny. 14.15: 1) Pieśni hebrajskie.
15,15: Kom. z Warsz. 15.25: „Wojsko
polskie pod sztandarami Napoleona —
odczyt. 15.50: „Stełan Żeromski” — od-

czyt dla maturzystów. 16.15: Kom. sport,
z Warsz. 16.20: „Garnki i nie garnki” —
wizyta mikrofonu w zakładzie ceramicz-

nym, 16,40: Codzienny odcinek powie-
ściowy. 16.55: Lekcja' angielskiego z
Warsz. 17.10: „Krajobraz widziany przez

soczewkę” (z wędrówek fotografa), od-
czyt wygł. Jan Bułhak. 17.35: Koncert
z Warez, 18.50: Kom. Zw. Młodz. Polsk.
19.00: Litewski poradnik rolniczy — w
opr. Tomaszunasa. 19.15: Muzyka z płyt.
19.20:,Co nas boli?" — przecliadzki Mi-
ka po mieście. 19.30: Wiad. sportowe z

Warsz. 19.35: Progr. na czwartek i rozm.
19.45: Pras. dzien. radj. z Warsz, 20.00:

„Chrońmy zabytki najdawniejszej prze-
szłości” — pogad. 20.15: Wielki konkurs
muzyczny Rozgłośni Wileńskiej. Wieczór

IV. Muzyka polska. 20.45: Paderewski
na płytach. 20.50: Kwadr. liter. z War-
szawy (F. Goetel). 21.05: Recital śpiew.
z Warsz. (Matylda Polińska Lewicka).
21,35: Recital skrzypcowy z Warsz. (Hen-
ryk Marteau), 22,30: Kom. z Warsz.
22.45: Muzyka organowa (płyty). 23.00:
Muzyka taneczna z Warszawy.

   

OFIARY,
złożone w Administracji „Dziennika Wi:

leńskiego*,
Marja Reutt zł. 1— dla wdowy z

4-giem dzieci.
B. D. z Brasławia zł. 5—— na remont

Bazyliki w Wilnie,

KRONIKA POLICYJNA.
Dalsze aresztowania pod zarzutem
fałszerstwa książeczek P. K. O.
W związku z dalszem docho-

dzeniem w sprawie ujawnionego
oszustwa z fałszowaniem książe-
czek P. K. O., o czem donosiliśmy
już w swoim czasie, aresztowano
w dniu wiczorajszym pod zarzutem
czynnego współudziału w oszu-
stwie jeszcze dwie osoby.
— Kradzież części ofiar na remont

„kościoła po-Trynitarskiego. Policja o-
trzymała informacje, że w mieszkaniu ks.
kapelana Jana Żywickiego (Antokolska
38) dokonywana jest systematyczna kra-
dzież pieniędzy i biżuterji. Badany ks.
Żywicki fakt kradzieży potwierdził i wy-
jaśnił, że wartość skradzionych pienię-
dzy i biżuterji, ofiarowanych na remont
kościoła po-Trynitarskiego na Antokolu,
wynosi 1684 zł. — W toku dalszych do-
chodzeń ustalono, że kradzieży tej do-
konywali: Bolesław Kmito (Polowa 4),
Kazimierz Wieliczko (Trakt Batorego 42),
Franciszek Baniewicz Beira 11) i
ordynans ks. kapelana pyickiego, Igna-
cy Dreko (6 p. p. leg.). czasie doko-
nanej rewizji w mieszkaniu Wieliczki
odnaleziono część skradzionej biżuterji.
Sprawcy kradzieży narazie nie zostali
zatrzymani,

WYPADKI
tr drzutki,

W bramie domu Nr. 27 Szy al. Mosto-
wej znaleziono podrzutka płci żeńskiej
w wieku około 4-ch tygodni. Około domu
Nr. 10 przy ul. Trakt Lidzki znaleziono
drugiego podrzutka płci męskiej w wie-
ku około 5 tygodni. Trzeciego podrzutka
znaleziono w dziedzińcu domu Nr. 105
przy ul. Szkaplernej., w wieku około 5
miesięcy, płci męskiej, Trzy podrzut-
rr umieszczono w przytułku Dzieciątka
ezus.

Znaleziono

SPORT.
„Warszawianka“ —

Po sobotnim meczu Warszawianki z
mistrzem Wilna, który prześrał z gośćmi
w stosunku 5:3, wzrosło jeszcze bar-
dziej zainteresowanie drugim meczem, w
którym miała popisywać się Makabi.

Optymiści łudzili się nadzieją, że
dobra forma, gra, czy Makabi przychyli
szalę szczęścia na ich stronę i ustali się
jeszcze lepszy wynik niż z 1 p. p leg.,
ale okazało się, że drużyny wileńskie
nie mogą jeszcze stawić czoła graczom
ligowym, którzy w znacznym jeszcze
stopniu różnią się od naszych asów.

Na trybunach zgromadziło się prze-
szło dwa tysiące widzów, którzyokla-
skami powitali wbiegające na boisko
drużyny.

Skład drużyn.

Warszawianka wystąpiła w nieco
lepszym składzie, a mianowicie: Keller,
Rusin, Krusiński, Hahn, Makowski, Fert,
Jung II, Królewiecki, Kotkowski, Pili-
szek, Pyszkowski. Wstawienie do ataku
doskonałego Piliszka, a cofnięcie na śro-
dek pomocy Makowskiego poskutkowało
bardzo dobrze i linja ataku funkcjonowa-
ła daleko sprawniej.

Makabi zaś wystawiła skład nastę-
pujący: Rudsztejn, Szwarc 1I, Kotłowski,
Krakanowski, Birnbach, Rywkind, Anto-
kolec I, Ickowicz, Szwarc I, Jałowcer,
Antokolec IL Zabrakło więc w Makabi
Zajdla.

Początek gry.
Mecz rozpoczynają gracze Makabi,

Piłka po kilku uderzeniach idzie na aut.
Z pojedynku Pyszkowski — Krakanow-
ški pilka wylatuje i na korner, ale strzał
z rogu nie daje żadnego rezultatu. Gra
staje się ostra i wyrównana. Jung strzela
na bramkę Makabi, ale trafia w prawą
stronę siatki.

Birnbach króluje.
Dużo roboty ma pomoc Makabi, na

środku której chroni się, a nawet i troi
się doskonały Birnbach, który zwycięża
м paru pojedynkach Makowskiego.
Birnbacha widać na całym boisku, tam
gdzie pilka, tc tam i Birnbach,

Królewiecki strzela.
Przerywa się z piłką lewy łącznik

Warszawianki Królewiecki, który jednak
pod samą bramką potyka się, a ratując
sytuację obrońca Makabi wybija piłkę
na korner. Korner jednak nie daje znów
żadnego rezultatu. Stosunkowo słabą
piłkę łapie pewnie Rudsztein.

 

Z KRAJU.
Zagadkowa zbrodnia na cmentarzu.

Kradzież części ciała zmarłej włościanki.
Z Woložyna donoszą, że w

dniu 20 b. m. na cmentarzu ka-
tolickim w Wiszniewie, pow. wo-
łożyńskiego |ujawniono odkopany
grób zmarłej przed kilku daiami
Anastazji Trochimowiczowej ze

wsi Buda, gminy wiszniewskiej.
Zwłoki Trochimewiczowej zostały
sprofanowane przez wycięcie i
zabranie niektórych części ciała.
Władze bezpieczeństwa wszczęły
energiczne dochodzenia. (Pat.)

Zagadka napadu rabunkowego na zaścianek Cudzeniszki w pow.
oszmiańskim rozwiązana. Aresztowanie mordercy I bratobójcy.

Nader skomplikowane i żmud-
ne dochodzenie w sprawie zagad-
kowego napadu rabunkowego na
żaścianek Cudzeniszki w pow.
oszmiańskim zostało zakończone.
Niezbicie zdołano ustalić sprawcę
mordu. Jest nim Maciej Kraw-
cewicz. On to w tragiczną noc
z 20 na 21 b. m. zamordował
swego brała Jana oraz mimo-
wolnego i przypadkowego świad-
ka zbrodni Gerzanowicza. Ohyd-
nych morderstw M. Krawcewicz
dokonał bez żadnego  współu*

działu osób trzecich. Pierwotne
poszlaki o współwinie Karola Du-
dzina, nieślubnego brata M, Kraw-
cewicza, okazały się mylne, gdyż
w wyniku dochodzenia M. Kraw-
cewicz przyznał się do zamordo-
wania brata Jana i Gerzanowicza,

M. Krawcewicz w dniu wezo-
rajszym został osadzony w wię-
zieniu w Oszmianie, stanie on
przed sądem doraźnym. Sprawa
jego odbędzie się w pierwszych
dniach maja. Oczekuje go kara
śmierci.

Furjat podpala ojcowskie zabudowania I sam rzuca się w egień.
We wsi Karmazy, gm. prozo-

rockiej dostał nagłego ataku sza-
łu Kazimierz Karman, który z za-
palonem łuczywem rzucił się do
budynków gospodarskich swego
ojca i począł je podpałać. Gdy
z budynków buchnęły płomienie
umysłowo-chory zamknął się w*
płonącej stodole. Furjat niechyb-
nie poniósłby śmierć, gdyby nie

natychmiastowa pomoc rodziców
i sąsiadów, którzy siłą wyciągnęli
Karmana z ognia. Furjat opierał
się i bronił się kijem, wołając,
iż chce zginąć za odkupienie
grzechów. Poparzonego Karmana
epatrzył lekarz, a następnie cho-
rego przewieziono do szpitala w
Postawach. Płonące budynki gos-
podarskie zdołano ugasić.

7 osób zatruło się denaturatem.
W zaścianku Leśniczówka, gm.

ostrowskiej w domu Władysława
Borowicza, w czasie przyjęcia
urządzonego z racji chrzcin za-
truło się denaturatem 7 osób,

w tej liczbie 3 kobiety: Marja
Lisiewska, Bolesława Adamska
i Konstancja Turkiewiczowa,ktė=
re w stanie ciežkim odwleziono
do szpitala.

Epidemja tytusu płamistegow pow. wołożyńskim.
Z Wołożyna donoszą, żew dniu

20 b. m. w Wołożynie i okolicz-
nych wioskach wybuchła epide-
mja tyfusu plamistego, przeważnie
wśród młodzieży do lat 15. Dotąd
stwierdzono 50 wypadków zacho-
rowań. W braku miejsca w miej-

s cowych szpitalach, zajęto prowi-

zorycznie gmach szkoły powszech-
nej. Szkoły powszechne w okoli-
cy zostały zamknięte. W Woło-
żynie ponadto zamknięto targi
i kino. Władze sanitarne przy-.
stąpiły energicznie do zwalczania
epidemji. (Pat.)

Makabi 6:2. 2
Keller w opałach.

Bramkarz Warszawianki, który przez
cały czas był bezrobotny zaczyna czaić
się do piłki i chaotycznie chwyta centrę
Antokolca. Keller nie pokazał nic cie-
kawego, a nawet wręcz przeciwnie,wy-
kazał dużo nerwów i braku opanowania
sytuacji. Zresztą miał on tak; mało do
roboty, że trudno po tych kilku .chwy-
tach zbyt krytyczne wypowiadać zdania.

Jeszcze jeden korner. .
Pod bramką Makabi wciąż się gotu-

je. Jeden korner wywołuje drugi orner,
Jung strzela, ale wysoką piłkę @iwyta
na głowę Rywkind i likwiduje niebez-
pieczną sytuację. ..

Makabi gra doskonale.
Nie można jeszcze zauważyć prze-

wagi Warszawianki, Makabi gra stosun-
kowo dobrze i rodzi się _wątpliwiść, że
nie wytrzyma tempa. Goście. chcą. za
wszelką cenę strzelić pierwsi bramkę,
ale Birnbach i Szwarc Il rozbijają
wszystkie ich natarcia.

Pod bramką „Warszawiąnki”. -
Zasilony pilką atak Makabi .przery-

wa się przez linję pomocy i zbliža.się d
twierdzy Kellera. Piłkę o kilka kroków
od bramki ma Szwarc I, ale jakoś: nie
może strzelać, Tuż zaraz „Antokolec bije
lewy róg. Piłkę z kornera chwyta. -
lewiecki i prowadzi ją na šrodek boiska.
Pyszkowski przerywa się i strzela gėrą
nad poprzeczką Makabi.

Se ORopiero w28 minucie doskonały, Pi-
liszek strzela zbliskaA BUK

Po chwili piłka znajduje = na dru-
giej stronie boiska, a strzał. Jałówcera
na samej linji bramkowej chwyta

kowski przerzuca
iłkę  Piliszkowi,
ramkę,

 

eller.
momentalnie

który strzela dr
= EM

Atak za atakiem, |
Od tej chwili widać już przew.

Warszawianki Makabi opada na siłach,
tracąc szybkość i inicjatywę, Były re-
prezentant Polski, znany doskonale Wil-
nianom. Makowski gra koncertowo i
wciąż podaje Piliszkowi, który strzela
trzecią bramkę.

Przerwa. |
Warszawianka do przerwy zapewniła

jeż, obie, prask,i gle,po mzoeusiło-
wała wdalszymciągu w „łen _„pod-
wyższyć. Mimo, że grała więcej już dla
siebie,-to znaczy, że pracowała nad swe-
mi błędami i jakby uważała drugą część
śry za doskonały. trening.

PoPES е
W ataku Makabi zamiast Jałowcera

PY Zajdel. i SIĘ
łziesiąta minuta gry pr я я

jak dla graczy, tak też dla m licze
ności upragnioną bramkę, Zajde siejo
iłkę, doprowadza a aż „pod bramkę
farszawianki i strzela — Keller pada,

ale piłka jest już w siatce.
ALI ы :

Warszawianka jakoby. lubi. bardzo
karne, to też i w Wilnie obrońcy po
wali się często „rączkami” i to na sa-
mych oczach sędziego, który nielitości-
wiedyktowałzankty skacze,

a trybunach cisża,.,,
Zamiera zaludniona trybuna.

słoi już na linji i czeka tylko na
egzekutora. Rywkind miał. moiej. .sżczę-
ścia od Kellera, który złap iłkę.

Przewaga
Mija minuta za minutą. Naciera

Gal gos fraka Padu strzałzastrzałem,
25 minucie Pyszkowski '2  podanią

Kotkowskiego strzela czwartą. bri =
Pa doskonałem kiwnięciu Kotłow-

skiego, Jung podaje. piłkę ' Królewiec-
kiemu, który spokojnie zupełnie ustawia
się i strzela szpicem do bramki. Piłka ma
się rozumieć siedzi.

Jeszcze jedną bramkę strzela Koł-
kowski z wypracowanej uprzednio, po-
zycji.

Drugi, karaył
Po złapaniu piłki przez Kellera pod

bramką Warszawianki robi się karaidół,
w czasie których został kopnięty jeden
z zawodników Makabi. .

Zauważył to sędzia i podyktował
karny do bramki gości. в
W chwili, gdy pi oczekiwała na

kopnięcie, sędzia niepotrzebnie zagwizdał
i speszył tem bramkarza, który przestał
bronić i puścił toczącą się piłkę.

Pod bi ą Wofszawiańkif róbi się
OD

ędzia wyklucza z boiska rzekomo
awaruntującego się Kellera.
Do ka idzie Królewieckiale po

kilku minutach kończy ma mecz wy+
nikiem 6:2 na korzyść arszawianki,
która w dniu tym grała daleko lepiej, to
też mecz z Makabi był daleko ciekawszy
i żywszy.

Sędziował  Kostanowski,. „Warsza-
wianka wykazała w grze: w
rzędzie dużą szybkość, precyzyjne pada-
nia i pokazała, że może strzelać skrzyd-
łami. В

Makabi tak jak i 1 p. p. leg. gr
chaotycznie w. linji ataku i wcale idaw
korzystywała skrzydęł.| A

każdym bądź razie pobyt War-
szawianki ożywił znacznie ruch piłkarski
i gracze nasi dużo skorzystali,

—
Lauda —Drukarz 1:0,

Odbyl się treningowy mecz iędzy
Laudą, a B klasową drużyną „Drukarz”,
Mecz obfitował w szereg ciekawych mo-
mentów.

Jedyną bramkę dla Laudy strzelił
Sokoliński. 4

Doskonały bramkarz Drukarza, Bar-
toszewicz obronił szereg strzałów, a
między innemi również strzał ka; ы

CO SAT BRT STSRIAAAIDS INS
JÓZEF BIRKENMAJER, 3)

Mój przyjaciel San- fu.
„ Spokvjna zazwyczaj twarz przyjaciela Saii-fu na-

brzmiała i wykrzywiła się gniewem. Wyglądał, jak
tajfun w chwili rozpętania, Wyciągnął pięść przed
nsbie i potrząsł nią, jakby groził komuś niewidzial-
"mu...

5 — Chunchuz! Dom zabrał, krowę, pole zabrał...
*edlem do wielkorządcy Ko-szi. Odprawił mnie

* niczem, Czenowi stusznošė przyznał!... Niema spra-
edliwości! w całej prowincji Jen-dou sprawiedli-
Ości niema ani za pół kasz (drobna chińska mo-

Meta), Oni wszyscy źlil jak Jan-czeni Kapitana!
"ežys ty mial kiedy žonę... kobietę?

„ Na pierwsze odpowiedziałem przecząco, zgod-
Nię z prawdą; co do drugiego się zawahałem, tak, iż Ypadło coś ni w pięć ni w dziewięć.

„ — Pewno to siostra twoja z tobą* do mojego
kiepu przychodziła, kapitana? Jeżeliś żony nie miał,

„Nie miałeś jeszcze kobiety, A ja miałem... Była tak
„Tobna, jak ta madamka, co z tobą tu była... : czarne
;'le włosy miala... i oczy też czarne, tylko nie ta-
jc”. jakie mają wasze kobiety, szerokie 1 otwarte,

„A jak te kosaśce, na kiachteńskiej rosnące drodze:
kSko ścieśnione, obramowane brwią ciemną, szero-
4 — i od tła śniadych lic, niby od piasków pustyni
Ża-mo, odbijające...
„Stary mėj, poczciwy przyjacielu Sań-fui tyś był
'€gdyś młody!...
„= Czy w twoim kraju zachodzącego słońca,

*Pitana, kobiety. jak _u-nas, służebnicami rozkoszy

 

  

   

  
   

   

     

p

swych mężów? Czy są tak wierne, jak u nas; czy są
tak we wszystkiem uległe woli pana domu?...Kapi-
tana jeszcze nie miał kobiety, nie... I ci biali ludzie,
którzy są tutaj, też kobiet nie mają — to kobiety ich
mają, żony mają mężów, nie mężowie żony. Kobiety
nie klękają przed mężczyzną, nie zaspakajają jego
pragnień — ale wy słabi przed niemi klękacie, usłu-
śujecie im, spełniacie ich zachcianki. Dlatego wam
nie żal tej niewoli, dlatego kobiety tak łatwo zdra- °
dzacie, by się pozbyć ich ciężaru i one was zdradzają,
bo im pozwalacie robić, co chcą. Nie! u was kobieta
nie jest szczęściem domu, nie jest ozdoba, nie jest
pożytkiem!

Nie sprzeczałem się ze starymChińczykiem,
ORO bym całkowicie podzielał jego
zdanie, Wolnoć Tomku w swoim domku — a zresztą
tego wieczora miałem myśl zanadto starganą i do
dysput niezdolną. Pozatem ferwor rozmówcy nie po-
zwalał mi wtrącić ani słowa — wolałem słuchać, bo
zaciekawiły mnie losy Sań-fu.
— Ona była kwiatem mego domu... — snuł on

rzewnie swą opowieść, — Była dobra, bardzo dobra
— ło-cho-za hao-tik! (kobieta doskonała). Patrz!
dziś Sań-fu ma pod chałatem brudną koszulę, niema
komu jej wyprać! i chodaki moje drą się — jak ona
je wspaniale umiała zaszywać! Herbatę zawsze naj-lepszą przyrządziła, zda się, jakby od jej rąk wonny
kwiat w dwójnasób zapachu nabierał, Zaś wieczo-
rera po wieczerzy dnia każdego, zanim udaliśm: się
na spoczynek, siadaliśmy koło komina, który Eini)
tak ladnie, iž sam Budda — nie ten złoty był jeszcze,ale inny gliniany — uśmiechał-się-do jego blasków.Ona brała wówczas w miękkie swe dłonie głowę

moją, na łonie swem liljowem ją kładła, rozplatała
warkocz mój — i szukała w nim pcheł...

'Poskrobał się biedak w podgoloną łepetę, jakby
g0 tam swędziało owo skojarzenie wyobrażeń.
,,— Jedyna ona była — okiem była w mej głowie.

Widzisz; ten' chłopak, to. po niej — jegominie ode-
brali — ale ją... jął O niesprawiedliwy Ko-szi! —
'Ccsha!

Mruknąłjeszcze parę przekleństw,
nak nie obraża niczyjego słuchu,
że powtórzyć ich, a tem mniej
potrafię, |
— Słuchaj kapitana,

kt01emi jed-
poprostu dlatego,

przetłumaęzyć, nie

: czyi u was są tukše prawa?
Koszi 'rzekł:' Wszystko, co jest w domu Sań-fu, mabyć oddane Czenowi za te pieniądze, które Sań-fu
winien. Przyniósł mi Czen'z urzędu taką kartkę —patrz — jeszcze mam ją u siebie...

[Wydobył z zanadrza świstek, od góry do dołuzakreślony zygzakami...
„Widzisz, tu podpiagne, „Ko-szi wie!rorządcaJendou”. Przysłał Ko-szi.kilku żołnierzy > kijami

bambusowemi— nitisialem posłuchać. Czen dom mój
zagarnął — i wiesz, wiesz?* ona była też w domu...
ona też była w domu, a Ko:szi orzekł, że Czen ma
prawo brać wszystko, co jest w moim domu... I to
za dwadzieścia sapeków, które jemu byłem winien!Kizyczałem; że to niesprawiedliwość... żę gdy Lu-da
pojąłem za żonę, zapłaciłem jej ojcu czterdzieści sa-
peków, więc nie ma prawa: jej odbierać. Nie po-
mogło... Sądowi trzeba było płacić; a ja nie miałeman: kas y. sobiel
о Швраг;':е.и warkocz stary, nieśzęśliwy Sań - fu
i jęczał.. Naraz wyjął coś z zanadrza icisnął o zie-

Ja.
72"

5555-77 55-55zii3 ; a :

mię. Rozsypały się po całym pokoju srebrne „griwie-
niki”, a nawet ruble i taele — zabrzęczały i wespółz
drugą garścią miedzianych już pieniędzy potoczyły się
po podłodze, gdzieś po katach dotracając energję,
z jaką zostały rzucone. Chłopak ukląkł na podłodze
i począłje gorliwie zbierać,,.
— Ćsss-ha! tsss-ha! — syczał Sań-fu, wyrzuca-

jąc'przed siebie odgiętą dłoń, jakby kogoś odpychał.
zi trzeba było, nie miałem ani->2 rzy du-

szy! Teraz nie trzeba, mam mnogo pienię: szip-$o
dienga!... Jego jednego tylko wtedy miałóh. po
niej! — wskazał na c

I widząc że chłopak mozoli się nad zbieraniem
rozsypanej monety, przyszedł mu z pomocą. Dziur-
kowane sapeki nawlókł na łyko i uwiązał sobiepod
brodą, jak korale, resztę zaś zwinął w szmatkę su-
rowego jedwabiu, przeliczywszy wprzód. dokładnie,
choć z prędkością nadzwyczajną, widocznie w prak-
tyce kupieckiejwyćwiczoną.

On się wówczas kąpał w rzece Ho-liań.
w domu go nie było, więc Czen go nie zabrał.
Chciałem go wykształcićna kuglarza, by zarobić na
życie. Nie dało się. Białe myszy +»pręty: po-
łamał mistrzowi, a sobiekości łamać i giąć niepo--
zwolił. I dobrze zrobił, bo taki ładny c szupeł-
pie:A podtyp Gd kN Lu-da! : т

rzyznam się, że nie jestem znawcą w ocenianiu-
piękności rasymośiolslej,j.a tem mniej podobień-
stwa Chińczyków. Dla mnie Chińczycy są
mniejwięcej do siebie podobni, Alepotakiwałem go-
spodaržowi, czem/go sobiebardzoująłem=

> : (C. d. a.)  
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Starosta Henszel przeciwko

red. Kownackiemu.
procesu w Sądzie Okręgowym
w Słonimiu.,

(Od wł. koresp. „Dziennika Wil.)

Slonim, 24. IV, 32.
W dniu wczorajszym na wo-

kandzie sesji wyjazdowej  gro-

dzieńskiego Sądu Okręgowego w

Słonimiu znalazła się niezwykle

ciekawa sprawa, która od dłuższe-
go czasu zajmowała umysły spo-
łeczeństwa słonimskiego.

do przyjścia pociągu pośpiesznego.

Nieprzybycie swoje usprawiedli-

wiał p. Henszel rzekomem skaso-

waniem nocnego pociągu.

Sąd po sprawdzeniu u władz
kolejowych stwierdził, że treść
depeszy nie odpowiada rzeczywi-
stości i postanowił sprawę rozpo-

DZIENNIKMICERSKI

szla, lecz wobec ograniczenia man-

datu, gdy strona przeciwna do-

magała się udzielenia satysfakcji,

złożył swój mandat. Czytał on
protokuł jednostronny, lecz żad-

nych konsekwencyj zeń nie wy-

ciągnął Żadnego zorganizowane-

go bojkotu towarzyskiego ze stro-

ny oficerów ńie było, ale „nie jest

wykluczonem, że ktoś z oficerów
mógł p. Henszlowi dać odczuć”,
że nie załatwił on właściwie spra-
wy z p. Wasilewskim. O jakiemś

pojedyńczem wystąpieniu ofice-
row musiałby wiedzieć.

Trzecim świadkiem oskarżenia

był rejent słonimski p.Piotrowski,

kalu z powodu odmowy załatwie-
nia sprawy ze Snisarenką w myśl
żądań starosty.

P. Wasilewski wyjaśnia, iż ża-
den stosunek służbowy nie łączył
$o wówczas ze starostąHenszlem.

W czasie posiedzenia agronomów,
ani przewodniczący p. Bokun, ani
nikt inny nie czynił mu żadnych
uwag i w zachowaniu się jego nie
było żadnego momentu, który upo-
ważniałby do usunięcia go z lokalu
obrad.

Z zeznań p. Wasilewskiego wy-
nika, iż sekudanci p. Henszla do-
magali się zapisu na sąd honoro-

wy co do jego zdolności honoro-
wych, a także co do tego, czy p.

Apel do ogółu Polskiej Młodzieży
Akademickiej U. S. B.

Wzywamy! Wzywamy wszyst-
kich, których porwać może jeszcze
co piękne i dobre i których nie
strawiły dancingi ni tingl-tangle.
Wzywamy, bo czynem dowieść
tylko możemy, że stać nas mto-
dych na coś więcej niż na słowa i
frazesy, na walki i dysputy, że
stać nas na twórczy wysiłek. Wzy-
EISS73SUSEOSZESKSZARE
pożegnanie p. Henszla z powodu
jego przeniesienia na Pomorze,
mec. Głębski na pożegnanie to nie
poszedł.

wamy, by wszyscy, którzy nie za-
tracili wiary w możność pracy dla
innych, a jest w nich duch poświę-
cenia, by we wspólnym z nami
szeregu walczyli i pracowali nad
przetworzeniemi kształtowaniem
stosunków społecznych, których
układ domaga się tego.

Nie chcemy być „za. szklaną
ścianą”, stać nas, byśmy utworzyli
silne, żywotne, młodzieńcze da
czeństwo.

Patrzą na nas z niedowierza-
niem, nie ufają nam — starsi — my

Na ławie oskarżonych zasiadł znać, a jednocześnie wobec nie- superarbiter sądu honorowego, do : e a ы : :

redaktor „Dziennika Wileńskiego" stawiennictwa powoda cywilnego Ytórego odwołały się strony. Po-  Henszel obowiązany jest udzielić Na zapytanie przewodniczące- i a czyn zdobyć musimy I na

i współpracownik „Gazety War- oddalił powództwo cywilne. twierdza on naogół zeznania pułk. . mu satysfakcji. Orzeczenie Sądu 0, czy nie poszedł z powodu je- ® "Niechaj kais ua E

szawskiej' p. Kownacki, oskarżo- Po zreferowaniu aktu oskarże- _Turkowskiego z tą jednak różnicą, honorowego w obu tych sprawach  dnostronnego protokułu, odpowia- dk i j każdy, ы 0, P my,

iż twierdzi, że sekundanci p. Hen- wypadło dla p. Wasilewskiego po- da: „tak. jest, nie poszedłbym ni- MYS! + czuje, niechaj wspornie z

ny o to, iż w październiku i listo-
padzie 1929 r. zamieścił w „Gaze-

nia, treść którego powyżej w ogól-
nych zarysach podaliśmy, Sąd szla nie tyłko w pewnej chwili za- myślnie. gdy, bo jestem oficerem rezerwy”. nami podąża i niechaj cząstkę sił

i czasu swego ogółowi poświęci.

cie Warszawskiej” artykuły, w przystąpił do badania świadków. kwestjonowali honorowość p. Wa- Wiele miejsca poświęca świa- Warto nadmienić, że mec. ) >

których ówczesnemu staroście Pierwszy zeznawał vicewoje- silewskiego, lecz jednocześnie - dek sprawie działalności zmarłego Głębski był sekundantem p. Hen- usa Rowachsa

słonimskiemu p. Henszlowi za- woda nowogródzki p. Godlewski. zwrócili się do sądu honorowego dr. Snisarenki, który stał się przy- sda. : у łeczny SałOśókiy na uke 2 ks

rzucał: Z zeznania tego wynikało, iż p. 7 soi A pa sta- czyną zatargu ze starostą Hen- |. o Gia Z iż 22 ia ROA у 71

o у i +. nowisko p. Hens nie zwalnia $ó  szlem. skiego zjawia się na sali starosta =

1) Że używał on wykrętów, by  Henszel, mając zatarś z p. Wasi od alis zadośćuczynienia. Sąd * Henszel, ktėrego jednak Sąd wy- Przyjdž, zobacz, že dužo juž

uniknąć odpowiedzialności hono-
rowej, że jego zastępcy zmuszeni
byli złożyć mandaty, zaś zastępcy
strony przeciwnej spisali jedno-
stronny protokuł. -

2) Że po tego rodzaju wystą-
pienich społeczeństwo miejscowe,
jak również oficerowie garnizonu
słonimskiego zastosowali wzglę-
dem p. Henszla bojkot towarzy-
ski, unikając obcowania z nim po-
za gruntem urzędowym.

3) Że odpowiadając na sprosto-
wanie p. Henszla red. Kownacki
użył zwrotu, skierowanego prze-
ciwko p. Henszlowi: „naszem zda-
niem ludzi z zaszarganą opinją do stosunku członków wydziału i sta- miejsce wypadki, iż poszczególne, enszla ze strony oficerów móśł Nico odczuł SNIEŻ

otoczenia P. Prezyd. dopuszczać  rosty. poważne osoby przestały bywać być. . Ak ktoś OKEY GIEŁDA.

nie należy”. (Chodziło tu oto,że Na podstawie zrelerowania U P. Henszla i przyjmować śl _ Św. p. Wiktor Święcicki Opo- Twierdzi, że naogół społeczeń- z at.) 25. IV. 1932r.

p. Henszel, jako starosta słonim- sprawy przez p. Henszla p. Go- u siebie. х 2 и wiada, jak został sporządzony pro- stwo było zeń żelegoknć ohm AdT i

ski, podejmował u siebie Prezy- dlewski udzielii mu wskazówki, To oświadczenie p. rejenta tokuł jednostronny, którego po-  gąło wyraz w pożegnaniu z okazji ży

denta Mościckiego). - by odmówił p. Wasilewskiemu Piotrowskiego wywarło na sali wodem było nie wyznaczenie przeniesienia go na inne stano-| Holandja 360,95

Sprawa ta najpierw rozpozna- satysfakcji honorowej.  Wyznał ogromnewrażenie. AA przez p. Henszla nowych sekun-  wjsko. Satystakcji p. Wasilew- Gdańsk 174,70.

wana była w Warszawie, lecz z również p. wicewojewoda, że cho- Ostatni z pośród świadków o-  dantów. Na skutek protokułu uni-  skiemu odmówił dlatego, by nie prem =

powodu „miejsca zamieszkania dzito mu przedewszystkiem o pod- skarženia zeznawałinspektor we- kał on stykania się z p. Henszlem stwarzać precedensu, bo „dawał- Nowy York =801. |

większości świadków przekazana trzymanie prestiżu starosty, przy- terynarji z Urzędu Wojewódzkie- na gruncie towarzyskim i w SWO- bym wówczas wszystkim naokoło Paryż 35,08.

została do kompetencji Sądu O- czem w tym celu uznałby także go, p. Taniewski. Zeznawał on im czasie odmówił przyjęcia Za- satysfakcje honorowe". Potwier- prom2831.

wp w Grodnie. za właściwe postępowanie p. Hen- głównie na okoliczności, związane  proszenia na kolację. Słyszał tak- 454 natomiast p. Henszel, iż żaden ma,ja 0500.

omplet sądzący stanowili sę-

lewskim, zwracał się do woje-
wództwa z zapytaniem, czy ma p.
Wasilewskiemu dać satysfakcję
honorową, przyczem informował
województwo, iż p. Wasilewski
jest jego podwładnym, a zatarg ho-
norowy miał miejsce na tle obo-
wiązków służbowych żarówno p.

wariat jak i starosty Hen-
szla.

W. czasie zadawanych przez
strony pytań wyszło na jaw, iż p.
vicewojewoda nie orjentuje się ani
co do kompetencji starosty jako
przewodniczącego wydziału po-
wiatowego, ani co do wzajemnego

szla nawet wtedy, gdyby „jego za-

honorowy orzekł, iż p. Wasilewski
jest człowiekiem honorowym, zaś

stanowisko p. Henszla nie zwalnia
$0 od dania p. Wasilewskiemu sa-
tysfakcji honorowej.

Ponadto p. rejent Piotrowski

kategorycznie stwierdził, iż były

wypadki absolutnie negatywnego

stosunku społeczeństwa słonim-

skiego do p. Henszla, spowodo-

wane jego postępowaniem wogóle,

a w sprawie zatargu z p. Wasi-

lewskim w szczególności. Ta spra-

wa „była ukoronowaniem wszyst-

kiego”. Po niej właśnie miały

z powstaniem zatargu pomiędzy

Następnie zeznaje kap. Kowa-
lewski, który był sekundantem p.
Wasilewiskiego. Wraz z sędzią
Wirszyłłą wyzwali oni starostę
Henszla, lecz po skierowaniu spra-
"wy do sądu honorowego mandaty
swe złożyli wobec wyjazdu służbo-
wego ze Słonima.

Po nich sprawę prowadzili z ra-
mienia p. Wasilewskiego pp. Świę-
cicki i pułk. Maksymiljan.

O tem, że sprawa zakończyła
się okułem jednostronnym,
kap. lewski wie. Zorganizo-
wanego bojkotu nie było, ale ne-
gatyvny stosunek do osoby p.

że o ujemnem us owaniu się

dala ze względu na to, iż ma on
zeznawać w charakterze świadka.

Po przerwie obiadowej składa
zeznania p. Henszel. Usiłuje on
dowieść, iż jako starosta nie miał
obowiązku dawania satysfakcji p.
Wasilewskiemu, którego zresztą
nie miał zamiaru i nie obraził.
Jednakże na zapytanie obrońcy,
czy przez swoich sekundantów nie
złożył oświadczenia tej treści, od-
powiada przecząco.

P. Henszel przypuszczał, iż w
społeczeństwie mogło istnieć nie-
zadowolenie z jego działalności,
ale nikt mu nie dawał tego odczuć,

stosunek służbowy pomiędzy nim,

zrobiono i jeśli będzie w Tobie
iskra zrozumienia obowiązku Czło
wieka, zapiszesz się do nas.

Zarząd Akad. Koła P. M. S.
Komunikujemy, że urzędowa-

nie Zarządu Akad. Koła P. M. S.
odbywia się w czwartki w godz.
19 — 21 i w niedzielę, w z.
11 — 13, w lokalu P. M. S. Wileń-
ska 23, m. 9, ,

Sala do wynajecia
na odczyty i zebrania.

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

Berlin w obrotachnieofic.211,30.

dziowie: Merle (prze У), rządzenia niekoniecznie b ra. pp. Wasilewskim i Henszlem na ziemiaństya, co się ujawniło w a p, Wasilewski a 7) kniał! Tendencje niejednolita.

Onichimowski i Staszkiewicz. wne”. yły p tle zarządzeń zmarłego wetery- tem, że nikt nie był na pożegnaniu Bs ea = Papiery procentowe.

Oskarżał prokurator Pawluć. P. Godlewski wiedział o jedno-  narza Snisarenki. Bezpośrednio o p. Henszla z racji jego wyjazdu ze władzy przełożonej w tej materji i $”/, pożyczka budowłana 38—538,13.

Broniłoskarżonych red. Ko- stronnym protokule i słyszał o nie- mazztaś honorowej : p. łonimia. || tłumaczy „niezrozumieniem“ ze = azjaekiwa Z

wnackiego i redaktora odpowie- chęci społeczeństwa, spowodowa- aniewski nic nie wie. Ostatni świadek obrony, mec. strony województwa. O jedno- 4% dolarowa 49,5 aa

dzialnego „Gazety Warszawskiej' nej zarówno sprawą honorową z Sąd przechodzi do badania Głębski, pot ierdza naogół zezna-  stronnym protokule zawiadomił p. В 52,87—58,00—58,00. 8*,L.Z.

„ SŁ Włodka mec. Jodzewicz z Wasilewskim, jak przedewszyst- świadków odwodowych. nie p. Święcickiego, a ponadło wojewodę Beczkowicza, lecz żad- P, GK IB. R. obligacje B.Q.K. M.

warszawy. kiem niezadowoleniem z polityki Obszernie zeznaje p. Wasilew- opowiada o wrażeniu, jakie wy- nych dalszych wskazówek nie Aoki ha.U wartzówokie01387

Przewód sądowy rozpoczął się
od nader charakterystycznego in-

p. Henszla na terenie samorządu.
'Wspomna też p. wicewojewoda

ski, który dokładnie zaznajamia

Sąd z przebiegiem zajścia, jakie

warł w społeczeństwie protokuł
jednostronny.

otrz ,
a tem, po odczytaniu niektó-

60,25- 60,75. 8*l, Częstochowy 54. 1
Lublina 59. 6], Lodzi 60 SVPreibiai

cydentu. o istnieniu jakichś bliżej nieokre- miało miejsce w trakcie e- Mec.Głębski „twierdzi, iż nie- rych dokumentów, Sąd zamknął ST obligacje Worszawy 1926 r.

Mianowicie starosta Henszel ślonych „obozów”, których ofiarą nia agronomów ‹ przewodni- wątpliwie spisanie pa je- przewód sądowy. Śp aaa Ukai po-
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