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Z akazji dochodzenia do władzy Hi- 

tlera, prasa sowiecka i nasza endec- 

ka pisze o krucjacie, którą przeciw Ro- 

sji przygotowuje Hitler. Prasa endecka 

nie śmie jednak powiedzieć wyraźnie, 

że w razie zbrojnego koniliktu pomię- 

dzy Europą i Sowietami, (a kontlikt 

taki, jak to słusznie precyzuje p. Kozic- 

ki, mie jest możliwy bez udziału Nie- 

miec), Polska powinna stanąć po stro- 

nie Sowietów. Ale nad umysłowością 

endecką do tego stopnia ciąży teza, 

że naczelnym obowiązkiem Polski, jest 

wałka z Niemcami, że niewątpliwie 

bliscy są takiego horrendalnego, anty- 

cywilizacyjnego, zbrodniczego poglą- 

du. 

W swojej książce „Legendy i fak- 

ty“ wyraźnie to powiada gen. Roja, któ 

hm ry w 1918 r. marzył, aby stać się pol- 
skim Stambulińskim: 

Współlność frontu politycznego ze 
wschodem, porozumienie się do pew- 
mych granic i norm w dziedzinie go- 
spodarczeį + politycznej, z Rosją so- 
więcką, dla zahamowania uroszczeń na 
cjonalizmu pruskiego zapowiadającego 
nam czwarty rozbiór staje się politycz- 
ną potrzebą chwili obu państw, mimo 
różnicy ustrojow ich gospodarczych. 
lmperjalizm pruski zagraża niemniej 
natn politycznie, jak Rosji sowieckiej 
ustrojowo. 

Gen. Roja nie jest daleki od poglą- 

dów bolszewickich i dlatego wspól- 

ność frontu polsko-sowieckiego prze- 

ciw Europie nie wywołuje w nim mo- 

ralnego obrzydzenia. Dla nas konser- 

watystów jest ona nie. do przyjęcia. 

Nie będziemy się tutaj rozwodzić nad 

tem, że Brockdorit - Rantzau mógł pro- 

ponować Sowietom sojusz i pozostać 

a Niemcem, że Polak nie może Sowietom 

› 

proponowač sojuszu bez zrzekania się 

indywidualności narodowej. 

To, co Roja pisze otwarcie — en- 

decy myślą. Nie mogą tego siormuło- 

wać, bo boją się swoich wyborców, 

którzy — krótko mówiąc — są Pola- 

kami. Endecy znajdują się pod hypno- 

zą siły sformutowania: „Polska nie mo 

że jednocześnie prowadzić polityki an- 

ty-niemieckiej i antyrosyjskiej. Wy- 

bieramy zła tnniejsze i mniejszego 

wroga, mianowicie Rosję“.—Endecy za 

pominają jednak, że dzisiejsza Rosja 

nie wchodzi wogóle w grę, jako czyn- 

nik polityki międzynarodowej w poję- 

«ciu strony, z którą można się układać. 

Dziś niema Rosji, dziś jest religja bol- 

szewicka, która świadomie i ofiarnie 

dąży do pożaru rewolucyjnego całego 

świata. 

Założenia endeckie są natury czy- 

sto ideałogiczno-teoretycznej. Należy 
żałować, że na polskie mózgi oddziały- 

wują tak silnie, że doprawdy w Pol- 

sce minimalna ilość ludzi zastanawia 

się dziś nad możliwością porozumienia 

niemiecko polskiego, z jakimś, iataliz- 

mem poddając się śmiesznemu dogma- 

towi, że Polska i Niemcy muszą żyć z 

sobą w stanie wiecznej wojny. 
* 

Przyjęcie włoskich legjonistów w 

Warszawie, ma bardzo duże znaczenie 

polityczne. Niestety, w naszych o- 

czach znaczenie to jest duże, lecz wtór 

ne. Sprawy istotne dla istnienia Polski 

układają się na linji Moskwa — War- 

szawa — Berlin — Paryż. I na tej linji 

polska polityka jest objektem biernym, 
którym Francja straszyła Niemcy i któ- 
rego interesami Francja, czasami chce 

płacić Niemcom. 
* 

Zwycięstwo lewicy francuskiej przy 

ostatnich wyborach w dniu 8 maja, ma 
dla nas tylko to jedno, lecz kapitalne 
znaczenie: polityka Brianda pozostaje 

niezmieniena, nurt, którym on płynął, 

będzie płynąć coraz dalej. A nurt ten, 
to odpowiednik stresemannowskiej po- 

lityki w Niemczech, innemi słowy dą- 
żenie do porozumienia z Niemcami, 

uważając Polskę tylko za reasekurację. 

Znaczenie sojuszu z Polską, będzie co- 
raz bardziej w oczach Francuzów ma- 
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lało, co zresztą tak dobitnie dało 

nam odczuć w czasie pertraktacyj po- 

życzkowych. 

Kiedy w dniu 30 kwietnia pisałem 

artykuł „Hitler a Polska“, dowodzitem 

że wielkiem szczęściem dla nas jest, 

że Hitler 1) zaangażował się przeciw 

polityce Stresemanna, 2) polityki 

Brockdorfi-Rantzau prowadzić nie mo- 

że. 

Pisałem jednak: 

Oczywiście, że dojście do władzy 
Hitlera może się równie dobrze przeciw 
Polsce obrócić. Lecz nie powinniśmy 
do tego dopuścić. 
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Nie mówię o przygotowaniu kru- 

cjaty przeciw SSSR. Żaden Piotr z 

Amiens nie zmobilizuje rentjerów. Do 

krucjat innej trzeba psychologji. Lecz 

polityką realna, wolno 

się nam spodziewać, że państwa w Eu- 

ropie obawiając się agresji ze strony 

Sowietów będą prowadzić politykę po- 

kojową pomiędzy sobą. 

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że 

jednym z punktów, będących niebez- 

pieczeństwem dła pokoju w Europie, 

jest sprawa Pomorza. W interesie ca- 

łej Europy należy tę sprawę załatwić. 

Jeżeli chodzi o nasz współudział w 

tej sprawie, to powinien on się wyra- 

zić: 
Polska wyrzeka się polityki 

niemieckiej. 

Niemcy zrzekają się całkiem im nie- 

potrzebnej agitacji korytarzowej. 

„Połska zrzeka się polityki antynie- 

mieckiej“. Zdanie to chcielibyśmy inter 

pretować jaknajszerzej. Polska uzgad- 

nia swą politykę z Niemcami wobec 

Ligi Narodów, wobec odszkodowań, 

wobec Anschlussu, wobec problemu roz 

brojenia, wobec tranzytu przez Pomo- 

rze, wobec mniejszości niemieckiej w 

Polsce i połskiej w Niemczech, wobec 

nie zrywając z 

anty- 

Gdańska. Wspólne  dzałanie Pol- 

ski i Niemiec na terenie Ligi 

Narodów w wielu kwestjach. Ro- 

zumiem, że to niektórym na- 

szym dyplomatom wyda się zupełną 

fantazją. Niestety, oto właśnie chodzi, 

że polityk międzynarodowy musi mieć 

szeroką wyobraźnię, a naszym dyplo- 

matom często się wydaje, że im mają 

węższy i bardziej szabłonowy hory- 

zont koncepcji, tem lepszymi są dyplo- 

matami. 

Porozumienie trancusko-niemiecko- 

polskie, powinno być podstawą stosun- 

ków pokojowych w Europie. Dotych- 

czas porozumienie francusko-niemiec- 

kie rozwijało się z równoczesnem po- 

garszaniem stosunków niemiecko-pols- 

kich. Czas najwyższy, aby to wyrów- 

nać zarówno w interesie Polski, jak w 

interesie pokoju w Europie. Cat. 
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Rozbrojenie. — Reperacje. — Współpraca gospodarcza. 
BIAŁOGRÓD. PAT. — Czeski mi- 

nister spraw zagranicznych Benesz 
przybył w dniu 13 b.m. rano do Bią- 
łagrodu, gdzie powitał go jugosłowiań 
ski minister spraw zagranicznych Ma- 
rinkowicz i rumuński minister spraw za 
granicznych Ghika oraz liczni przed- 
stawiciele prasy. Pierwsza konieren- 
cja ministrów spraw zagranicznych Ma 
łej Ententy odbyła się w dniu 13 b. m. 
przed południem. 

OŚWIADCZENIE 
MIN. MARINKOWICZA 

BIAŁOGRÓD. PAT. — Prezes rady 
ministrów i minister spraw zagranicz- 
nych Marinkowicz złożył wobec przed 
stawicieli prasy oświadczenie w spra- 
wie programu konierencji Małej Enter 
ty. 

Premjer podkreślił, że trzej ministro 

wie rozwiążą sprawę rozbrojenia, któ- 
ra była już przedmiotem ich szczegóło- 
wych studjów przed zebraniem się koń 
ferencji w Genewie. Od tego czasu je- 
dnak wyłoniły się nowe czynniki tego 
zagadnienia, wobec czego staje się 90- 
trzebnem wspólne rozważenie cato- 
kształtu tego problemu. jest rzeczą ©- 
czywistą, że zasadnicze wytyczne sta- 
nowisko Małej Ententy w tej sprawie 
nie ulegnie zmianie. 

Drugą sprawą, figurującą na porząd 
ku dziennym, jest konferencja lozań- 
ska, która ma rozważyć problem od- 
szkodowań. Wobec tego, że konieren- 
cja ta odbędzie się prawdopodobnie w 
czerwcu, jest rzeczą konieczną doko- 
nanie wymiany poglądów w celu ich 
uzgodnienia, gdyż trzej ministrowie 
pragną tak samo, jak w stosunku do 
wszystkich innych spraw, zająć i w 

  

Pierwszy wyłom w rządzie Brueninga 
DYMISJA GROENERA REZULTATEM PRESJI HITLEROWCÓW 

BERLIN. PAT. — Prezydent Hia- 
denburg wyjechał do Neudeck, gdzie 
spędzi urlop świąteczny. 

Decyzji w sprawie dymisji min. 
Groenera oczekują dopiero po powro- 
cie Hindenburga. W kołach parlamen- 
tarnych krążą najbardziej sprzeczne po 
głoski. Generałowie Hammerstein i 
Schleicher mają zwrócić się do prezy- 
denta Hindenburga z prośbą o audjen- 
cję. Dymisję Groenera  poprzedziłaby 
dłuższa konierencja kanclerza Bruenia 
ga ze wspomnianymi generałami, któ- 
rzy wystąpili z ultimatum, domagając 
się bezwzględnego usunięcia Groenera 
w związku z jego oświadczeniem w 
Reichstagu. 

Bardzo poważne koła polityczne u- 

wažają ustąpienie Groenera za pierw- 
szy wyłom w rządzie Brueninga, otwie 
rający drogę opozycji narodowej do 

zdobycia władzy. 

BERLIN. PAT. — Konwent senjo- 
rów odrzucił wnioski o zwołanie Reichs 

tagu na piątek, względnie na 19 b. m. 
Narodowi socjaliści wnieśli skargę 
przeciwko prezydentowi policji. Weis- 
sowi z powodu wpuszczenia policji na 
salę obrad Reichstagu. Obrady kon- 
wentu senjorów miały przebieg niezwy 
kle burzliwy. Posłowie hitlerowscy 
Frick i Strasser otwarcie wystąpili w 
obronie hitlerowców, którzy wywołali 
incydent w kuluarach parlamentu, wy- 
rażając ubolewanie, iż reichsbannero- 
wiec Klotz nie został zabity. 

  

Niepowodzenie misji dr. Dellfussa 
WIEDEŃ. PAT. — Desygnowaremu kan- 

clerzowi dr. Dellfussowi nie udało się ukoń- 
czyć wczoraj rokowań w sprawie utworze- 
nia nowego gabinetu. Wielkoniemcy zażąda- 
li przedłożenia na piśmie szczegółowego pro 
gramu nowego rądu. Ponadto wysunęły się 
trudności przy podziale tek ministerjałnych. 

Klub Heimwehry zażądał dla siebie aż dwu 
tek. Z powodu tych trudności dr. Dolliuss 
zamierzał zrzec się swej misji. Jednakże za- 
rząd stronnictwa chrześcijańsko-społecznego 
prosił go, by przeprowadził ze stronnictwem 
rokowania jeszcze raz po Zielonych Świę- 
tach. Dr. Dolifuss zgodził się na to. 

tej sprawie stanowisko jeżeli nie całko 
wicie identyczne, to przynajmniej shar- 
monizowane, skoro każde państwo jest 
odmiennie zainteresowane w zagadnie- 
niach, związanych z konferencją lozań- 
ską. 

Trzecią sprawą jest zagadnienie 
współpracy gospodarczej państw nad- 
dumajskich, które było już przedmio- 
tem rozmów państw Małej Ententy, 
prowadzonych w końcu lutego i z po- 
czątkiem marca w Genewie. Zagad- 
nienie to ulega zmianom i dlatego trzej 
ministrowie winni rozważyć je ponow- 
nie tem bardziej, że uważali zawsze, 
że chodzi tu o punkt wyjścia w kie- 
runku bardziej ogólnej organizacji go- 
spodarczej Europy. Rozumie się samo 
przez się, że ministrowie dokonają rów 
nież wytniany poglądów na sytuację 
europejską z punktu wydarzeń i zmian, 
jakie zaszły w niej od zeszłorocznego 
zebrania ministrów w Bukareszcie, 0- 
raz od ostatnich rozmów w Genewie. 
BESEOOSAGZOWIWIEK UTE IATA 

Nota protestacyjna 
ANGLJI DO SOWIETÓW 

BERLIN. PAT. — Z Moskwy do- 
foszą, że rząd angielski za pośrednic- 
twem swego ambasadora przesłał rzą- 
dowi ZSSR. notę, protestującą prze- 
ciwko wzmagającej się ostatnio propa- 
gandzie komunistycznej w  Indjach. 
Rząd angielski czyni za to odpowie- 
dzialnemi koła moskiewskie, stwierdza- 
jąc, że postępowanie takie narusza u- 
mowę Henderson - Dowgalewski, zo- 
bowiązującą oba państwa do niewtrą- 
cania się w sprawy wewnętrzne. 

Dunikowski 
zakończy przygotowania 

przed 20-tym maja 
PARYŽ. PAT. — Inž. Dunikowski przy- 

prowadzony -byi wczoraj do gabinetu sędzie- 
go śledczego. Oskarżonemu towarzyszyli je- 
go obrońcy i rzeczoznawcy, znani już z pro 
cesu. Dunikowski, zapytany o stan zmonto- 
wanej tnaszyny, oświadczył, że sprawa ule- 
gła zwłoce z powodu wypadku z pewną czę 
ścią składową aparatu. Oskarżony zobowią- 
zał się jednak do zupełnego zakończenia 
przygotowań do dnia 20 maja, oraz do prze 
prowadzenia do tej daty ostatecznych  do- 
świadczeń. | 

  

Syn Lindbergha 
WYJAŚNIENIE PONUREJ ZAGADKI PORWANIA. 

ZNALEZIONO W POBLIŻU POSIADŁOŚCI LINDBERGHA. 
w LESIE HOPEWELL 

LONDYN, (Pat). W lesie Hope- 
well w pobiiżu posiadłości Lind- 
bergha znaleziono zwłoki dziecka 
Lindbergha. 

Wiadomość ta wywołała w 
Londynie Gibrzymie wrażenie. 
Dzienniki podają szczegółowy 

= LLS 

Dzień Marszałka Piłsudskiego 
Jak się dowiadujemy, Marszałek 

Piłsudski poświęcił dzień wczorajszy 
swym bieżącym zajęciom w gronie swe 
go najbliższego otoczenia. W ciągu 

dnia pan Marszałek wyjeżdżał na kilka 
godzin do Pikieliszek, skąd powrócił 
wieczorem. 

  

Narady w prezydjum BBWR 
WARSZAWA, 13.5 (Tel. wł.). 13 

b. m. odbyło się pod przewodnictwem 
prezesa Sławka narada prezydjum. klu 
bu BBWR wraz z  przedstawicielami 
rolnictwa, ster przemysłowych i świa- 

ta prasy. Był to dalszy ciąg narad, po- 
święconych sprawie kartelu i wyso- 
kich cen wyrobów przemysłu skarteli- 
zowanego. Tym razem zajęto się wy- 
łącznie sprawą wysokich kosztów ad- 

ministracyjnych i wygórowanych upo- 
sażeń dyrektorskich. Stwierdzono przy 

tem, że dotychczasowa akcja BBWR, 
zmierzająca do obcięcia istniejących 
wybujałości, dała pewne rezultaty w 
niektórych gałęziach przemysłu, lecz 
nie wszędzie i w niedostateczym stop- 
niu. Uznano, że zastosowane środki na 

cisku w tym kierunku okazały się nie- 
wystarczające. Rozpatrzono możność 
zastosowania szeregu projektów, zmie 
rzających do bardziej radykalnego i 
skutecznego postawienia tej sprawy. 

  

POSIEDZENIE RADY MINISTRÓW 
WARSZAWA. PAT. — W piątek, 

dnia 13 bm. pod przewodnictwem p. 
prezesa Rady Ministrów Prystora od- 
było się posiedzenie Rady Ministrów. 
Na posiedzeniu tem Rada Ministrów, 
poza załatwieniem szeregu spraw bie- 

żąćych, powzięła uchwałę w sprawie 
ustanowienia urzędu ministra rolnictwa 
i reform rolnych, w sprawie zniesienia 
Ministerstwa Robót Publicznych oraz 
zatwierdziła statut powiatowego sądu 
przemysłowego w Katowicach. 

apis poszukiwań, które trwały 
73 dni i zakończyły się wreSsz- 
cie tak nieoczekiwanym rezul- 
tatem.. 

Zwracają uwagę na fakt, że 
nieżywe dziecko znaleziono w 
odległości tylko 4 mil od po- 
siadłości Lindberghą, co dowo- 
dziłoby, że poszukiwanią nie 
były prowadzone dostatecznie 
starannie w najbliższym obrębie. 

Szkielet, ukryty pod liśćmi 
| częściowo zaryty twarzą w 
ziemię, odnalazł murzyn Allen, 
który woźąc wraz z innym to- 
warzyszem drzewo, udał się w 
głąb lasu i natrafił na wystającą 
z zięmi małą nogę ludzką. Allen 
przywołał towarzysza, Po odko- 

paniu trupa obaj udali się do 
policji i powiadomili o swem 
odkryciu. 

STWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI 

Hopeweli, (Pat). Prócz pęk- 
nięcia z lewej strony czaszki 
znalezione dziecko nosi również 
ślądy pęknięcia po stronie prawej 
oraz niewielkiego otworu wiel- 
kości szylinga. 

Lekarze uważają, iż rany Spo- 
wodowane zostały bądź przez 
uderzenie tępem narzędziem, 
bądź też mogły powstać z po- 
wodu wyrzucenia daiecka z Ja- 
dącego samochodu. Autopsja 
stwierdziła tożsamość dziecka 
nietylko ze szczątków ubrania, 
łecz również i przez rozpoznanie 
uzębienia i części układowej 
kośćca.. 

Dwaj lekarze, którzy byli 
obecni przy urodzeniu dziecka, 
stwierdzili również jego tożsa- 

został zamordowany 
— ZWŁOKI DZIECKA 

mość. Niańka, której pokazano 
trup, oświadczyła, że poznaje 
niektóre charakterystyczne cechy. 

Szef policji płk. Schwarzkopf 
oświadczył, iż obecnie po od- 
nalezieniu dziecka będą czynio- 
ne wszelkie wysiłki w celu uję- 
cia sprawców jego porwania. 
Policja ma w podejrzeniu pewną 
grupę złoczyńców. 

Płk. Schwarzkopf Oznajmił, 
iż dwaj osobnicy, którzy wystę- 
powali jako pośrednicy w sta- 
raniąch o odzyskanie dziecka, 
będą zawezwani przez policję 
do ponownego zbadania, a na- 
gaj wę przekazani prokuraturze. 

iejsce, gdzie znaleziono dzie- 
cko, znajduje się tuż przy dro- 
dze, wiodącej do głównej szosy 
nowojorskiej, tak że osoby, po- 
szukujące dziecka, musiały co- 
dziennie w ciągu miesiąca prze- 
chodzić w pobiiżu tego miejsca. 

Pani Lindbergh przyjęła wia- 
domość o znalezieniu zwłok ze 
zwykłem jej męstwem. 

* 

NOWY-YORK, PAT. Lindberg- 
howie nie chcą zobaczyć zwłok 
swego dzicka, które znajdują Się 
u przedsiębiorcy pogrzebowego 
w oczekiwaniu pogrzebu. Cate 
Stany Zjednoczone wstrząśnięte 
są tą ohydną zbrodnią. Prezy- 
dent Hoover polecił władzom 
policyjnym zrobić wszystko mo- 
żliwe celem ujęcia morderców i 
nie zaprzestać poszukiwań, do- 
póki sprawiedliwości nie stanie 
się zadość. 

NEW JERSY. PAT. Władze wy- 
dały pozwolenie na spalenie 
zwłok dziecka Lindbergha. 

Ы 

! nadestane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr, W munerach šwiatecznych, oraz z prowincjį 0 25 proc. drožej, 

Zagraniczne 50 proc, drożej, Ogłoszenia cyfrowe j tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

Małej Ententy 

  

Goście łotewscy 
w Warszawie 

WARSZAWA, 13.5 (Tel. wł.). — 
W dn. dzisiejszym bawił przejazdem w 
Warszawie minister Bihlmans, szet wy 
działu prasowego w łotewskiem mini- 
sterstwie spraw zagranicznych, w to- 
warzystwie redaktora „Priwa Žeme“ p. 
Wirzy. Goście łotewscy złożyli wizytę 
szefowi wydz. prasowego w M.S.Z. p. 
Przesmyckiemu, który podejmował ich 
śniadaniem. Na śniadaniu tem obecny 
był również poseł łotewski w Warsza- 
wie minister Grosswald. Przy tej oka- 
zji omawiano sprawy, dotyczące prasy 
polskiej i łotewskiej. 

    

Ukazał się pierwszy numer dwutygodni- 
ka „Państwo Pracy”, organu Legjonu Mło- 

dych. Zawiera deklarację ideową, którą pod- 

daliśmy krytycznej ocenie w numerze „Sło- 

wa“. Więc obecnie ją pomijamy, zatrzymu- 

jac się tylko na oświadczeniach programo- 

wych, zawartych w innych artykułach. Mu- 

simy też uwzględnić rezolucję Il kongres 

Legjonu Miodych. 

„Drugi kongres Legjonu Młodych apelu- 

„je do rządu w sprawie ustanowienia kon- 

„troli nad produkcją prywatnego  kapitałz:, 

„dła zdobycia możliwości odpowiedniego roz 

„działu między robotnikami a kapitałem”. 

Żądana kontrola zwiększyłaby tylko apa- 

rat biurokratyczny, zwiększyłaby tylko kosz- 

ty produkcji, przyczyniłaby się do powolnicj- 

szej akumulacji kapitału, a więc do słabsze- 

go rozwoju produkcji, co ostatecznie ujen:- 

nieby wpłynęło na położenie robotnika. Przy 

zbyt wielkim pędzie do reformowania podzia 

łu, doprowadzi się kraj do takiego zaniku bo- 

gactw, że udziałem jego staje się ogólna 

nędza. * 

W artykule „Marsz w przyszłość”, komen 

danta Legjonu Młodych czytamy: 

„Legjon winien spełnić trzy zasadnicze 

warunki: 1) Powinien posiadać ideę życiową 

1 odpowiednią strukturę organizacyjną. 2) 

Powinien mieć fanatyków. 3) Powinien mieć 

wodza o wielkim autorytecie moralnym”. 

Otóż wydaje się, że z tych trzech warun- 

ków Legjon Młodych posiada tylko warunek 

drugi. Teraz co do wodza o wielkim autory- 

tecie moralnym, to dowiadujemy się z arty- 

kułu ,„Marsz w przyszłość”, że owym, wo- 

dzem ma być niejaki pan Zbigniew Zapasie- 

wicz. 

Artykuł „Polska a Wschód* p. Włodzi- 

mierza Bączkowskiego wywołać może tylko 

wzruszenie ramion i wykrzyknik „Gdzie 
Rzym, gdzie Krym, gdzie sosny  babiloń- 

skie”. Jest tam wszystko sprawa ujarzmio 

nych narodów Rosji i witanie z radością od- 

radzających się Chin, i ukłon przed ekspan- 

sją ludnościową i polityczną Japonji, i walka 

z imperjalizmem angielskim i amerykańskim, 

przypominająca wykrzykniki gazet sowiec- 

kich, i nadzieje na powodzenie naszych per- 

kalików na Dalekim Wschodzie. 

Władysław Studnicki. 
  

  

Konferencja 
W SPRAWIE IZB ROLNICZYCH 

WARSZAWĄ, 12. V. (tel. własny), 
11 maja w Ministerstwie Rolnictwa 
pod przewodnictwem wiceministra 
Karwackiego odbyła się konferencja 
z udziałem najwybitniejszych przed- 
stawicieli rolnictwa. Konferencja wy- 
kazała zupełną jednolitość poglądów 
co do akcji, jakiej zorganizowane 
społeczeństwo rolnicze oczekuje od 
rządu, jako zakończenia wszczętego 
przed kilku laty realizowania unifi- 
kacji stowarzyszeń, działających na 
wsi. 

Wskutek licznych trudności, jakie 
głównie z powodów finansowych 
przeżywają dobrowolne zrzeszenia 
rolnicze, wyrażono na konferencji po- 
gląd, dotyczący konieczności powo- 
łania do życia Izb Rolniczych na tych 
terenach, gdzie dotąd one nie istnieją, 
a opartych na powiatowych samorzą- 
dach terytorjalnych okręgowych do- 
wolnych zrzeszeń rolniczych, które na 
terenie powiatu winny spełniać rolę 
organów Izby, 

Dla ustalenia opinji całego rol- 
nictwa wyrażono pógląd, że Izby 
wraz z niektóremi zrzeszeniami gospo- 
darczemi związkami winny stworzyć 
dobrowolny związek Izb i organizacyj 
rolniczych. 

  

Demonstracje komuni- 
zujących studentów 
WARSZAWA, 13.5 (Tel. wł.). — W 

dniu dzisiejszym w godzinach południowych 
z gmachu Politechniki wyszła grupa komu 

nizujących studentów, demonstrując i wzno- 

sząc okrzyki przeciwko opłacie czesnego. 

Grupa przeszła ulicami w kierunku ul. Mar- 

szalkowskieį i została rozproszona przez po- 

licję.



Znówienie procesu Gortonowej 
   

   Miarą zainteresowania się pro 
sem o mord w Brzuchowicach jest 
że kiedy sąd ze Lwowa pojechał na 
wizję lokalną do Brzuchowic, to na 
drodze opodal od willi architekta Za- 
remby zebrał się tłum około 5000 o- 
sób. Żadna  maniiestacja polityczna 
nie zdoła tyle ludzi zgromadzić. Było 
ich tam więcej, niż podczas demon- 
stracyj na 1 maja. Były to przeważnie 
kobiety bardzo na Gorgonową zawzię- 
te. Karetkę więzienną, którą jechała 
Gorgonowa, obrzuciły gradem kamie- 
ni. Pomimo że karetka miała okienka 
zakratowane niepohamowane Iwowian- 
ki pobiły je tak, że wewnątrz karetka 
była zasypana szkłem, a Gorgonowa 
chcąc się uchronić siedziała na podło- 
dze. Niektóre z kobiet wskakiwały na 
więzienną karetkę samochodową w 
biegu, chcąc koniecznie pobić Gorgo- 
nową. 

Tło całej zbrodni wskazuje, nieste- 
ty, na duży upadek obyczajów rodzin- 
nych. Arch. Zaremba ma chorą żonę, 
która przebywa w zakładzie dla obłą- 
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wa.Dżagan ten istotnie znaleziono w ba 
senie. Również koło basenu znaleziono 
świecę i lichtarz z pokoju Gorgonowej. 
Koszuli seledynowej, w której Gorgo- 
nowa poszła spać, nie znaleziono, lecz 
znaleziono jej chusteczkę do rosa za- 
krwawioną, wrzuconą do piwnicy. We- 
dług wszelkiego prawdopodobieństwa 
koszulę seledynową Gorgonowa  zni- 
szczyła, gdyż koszula ta była zupełnie 
zakrwawiona. Wyszedłszy do basenu i 
mając drogę odwrotną odciętą Gorgo- 
nowa dostała się do sypialni swojej, 
wybijając szybkę w drzwiach nad klam 
ką, aby się dostać do klucza. Gorgono- 
wa tłumaczy się coprawda, że szybkę 
tą rozbiła biegnąc po wodę już po tem, 
jak się dowiedziała, że Lusia jest za- 
bita, lecz kit przytrzymujący szybkę 
z zewnątrz jest nietknięty, tak że roz- 
bicie szybki musiało być dokonane 
zzewnątrz, a nie z wewnątrz willi. 

Znaleziono u Gorgonowej krew na 
iutrze, na pantoilach, pozatem ślady 
kału na futrze. Koło zamordowanej bo- 
wiem został oddany kał przez morder- 

     
Śarolnra ! Sypiolnią 

Zaremby i Gongorowej 

——— Uroga przed zbrodnią . 5 

Droga po zbrodm 

+= - Drogo SF3sia 

Plan willi Zaremby w Brzuchowicach z oznacze niem 
t Stasia. 

kanych. Mając córkę podlotka i synka 
godzi do domu Ritę Gorgonową, mąż 
której przebywa w Ameryce i odrazu 
zaznacza, że godzi ją nietylko do opie- 
ki nad dziećmi. jakoż istotnie ma z 
Gorgonową córkę, która obecnie liczy 
lat 4 i nazywa się Romusia. Gorgono- 
wa jest zła dla prawej córki Zaremby 
Lusi. Wymyśla jej i poniewiera, może 
obawiając się, że dziewczynka opowie 
ojcu o jej romansach z innymi pana- 
mi. Świadkowie stwierdzają, że Ś. p. 
Lusia Żarembianka była dziewczynką 
przyzwoitą i sympatyczną. Namawiała 
jednak ojca do rozstania się z Gorgo- 
nową. Po wielu przejściach było zde- 
cydowane, że Zaremba z dziećmi pra- 
wemi zamieszka oddzielnie. Wieczo- 
rem 30 grudnia 1931 r. wróciła Lusia 
Zarembianka o godz. 8 do Brzucho- 
wic ze Lwowa, gdzie urządzała nowe 
mieszkanie. Gorgonowa była w złym 
humorze przy kolacji, uważając, że Lu- 
sia zwyciężyła w sercu Zaremby. W 
nocy brata Lusi Stasia zbudził skowyt 
psa. Lusia była zamordowana. 

Przybyła policja i odrazu powzięła 
podejrzenie co do Gorgonowej. Wska- 
zywała ona coprawda razem z Zarent- 
bą, że okno do pokoju Lusi było otwar 
te i że tamtędy mógł się dostać zło- 
czyńca, ale policja stwierdziła, . że to 
było niemożliwe wobec braku jakich- 
kolwiek śladów na murze i framudze. 
Również przez drzwi zzewnątrz , nikt 
się nie mógł dostać, bo je zewnątrz 
nikt nie otwierał, jak policja stwierdzi- 
ła. Również dość łatwo ustalono dro- 
gę, którą Gorgonowa przebyła po do- 
konanej zbrodni, jaką widzimy na tym 
planie, który przedrukowujemy z „Il. 
Kurj. Codz.*. Po dokonanej zbrodni 
Gorgonowa poszła do basenu w ogród 
ku, aby ukryć tam narzędzie zbrodni. 
W Lwowie nazywają to narzędzie 
„dżaganem*, u nas powiedzianoby sie- 
kacz do rozbijania lodu lub polan drze 

  

  

Basen 

      

Przypuszczolnych  poruszeń Gorgonowej 

cę, jak to często bywa w takich 

padkach, kiedy morderca ze strachu 
oddaje kał. Gorgonowa: twierdzi, że 
ślady krwi na rękach pochodzą od te- 
go, że zbiła tej nocy szybę, szklankę 
i kieliszek, z innych zarzutów tłóma- 

wy- 

czy się także w bardziej lub mniej 
szczęśliwy sposób. 

Na ostatnich posiedzeniach sądu 
wystąpili biegli, nie bardzo zresztą inte 
ligentni pp. prof. Westfalewicz, prof. 
Dadlez, dr. Piro, dr. Opieński. Pano- 
wie ci badali krew ofiary i krew oskar- 
żonej. Krew Lusi należy do grupy A., 
krew Gorgonowej do grupy O. Chodzi 
o zbadanie, do jakiej grupy nałeżała 
krew znaleziona na ubraniu i w po- 
koju oskarżonej, czy była to krew Lu- 
si; czy Gorgonowej. Z tego też powo- 
du obrady sądowe zostały przerwane i 
różne przedmioty zostały odesłane do 
doskonalszej analizy ze Lwowa do 
Warszawy. 

Biegli stwierdzili także  deilorację 
dziewczynki dokonaną zlbo po śmierci, 
albo w chwili agonji. Deiloracji doko- 
nano palcem. Kiedy sędziowie pytają 
się biegłych, co można wywnioskować 
z charakteru tej deiloracji, biegli dają 
znowu nadzwyczaj mało inteligentne 
odpowiedzi. Później twierdzą, że ran- 
ka jest większa od palców. Gorgono- 
wej, lecz że z łatwością można było ją 
poszerzyć. Nie wiadomo, czy deflora- 
cja wskazuje na mord lubieżny, czy to 
był obrzydliwy sposób, którego chwy- 
ciła się Gorgonowa, aby podejrzenia 
skierować od siebie. 

„Pewną dygresją w procesie były 
zeznania świadka Halemby, który do- 
wodził, że Gorgonowa poszukiwała je 
go usług, jako prywatnego dedektywa, 
@а skompromitowania Lusi. Ale oka- 
zało się, Hałemba siedział w domu ob- 
łąkanych, a prócz tego jest kandyda- 
tem do więzienia. Wogóle w tym pro- 
cesie występuje ,,Kleine aber nette Ge- 

"' . Regjonalizm w szkole 
Regjonalizm, dobrze pojęty, ma na 

„celu badanie i pielęgnowanie odręb- 
nych, charakterystycznych dla po- 
szczególnych terenów, przejawów ży- 
cia kulturalnego, stwierdzających jed- 
ność duchową i duchową siłę całego 
narodu 

Regjonalizm na gruncie szkoły mo- 
że oprócz tego mieć specjalne zada- 
nie, a mianowicie — wykazanie, iż 
podręczniki szkolne nie koniecznie są 
zbiorem niepotrzebnych wiadomości i 
bezcelowych ćwiczeń, że mogą one 
być doskonałymi przewodnikami i 
dobrymi przyjaciółmi 

Młodzież na wszystkie fakty i wia 
domości reaguje przedewszystkiem u- 
czuciowo; uczucia zaś tem są silniej- 
sze, iż bliższy jest nam fakt, 
łujący je. ; 

Nauka przyrody, fizyki, języka oj- 
czystego, a szczególnie — historji — 
nabiera powabu, zaciekawia i pory- 
wa młodzież, która spostrzeże łącz- 
ność pomiędzy książką a życiem, iak- 
tami-ogólnemi a zjawiskami, nas ota- 
czającemi. 

„ Nowy wyraz, oznaczający rzecz 
starą, — regjonalizm znany jest od 
wieków w literaturze i sztuce, a na- 
wet — w dziedzinie nauczania. 

Przecież „regjonalistami* są wszy 
scy nauczyciele przyrody, zachęcają- 
cy młodzież do poznawania zjawisk 

wywo- - 

najbliższych w celu łatwiejszego przy 
swojenia i zrozumienia zjawisk da- 
lekich i bardziej skomplikowanych. 

_ Ale, jeżeli chodzi o planowe, pro- 
gramowe nauczanie na tle regjonalnem, 
dotyczy ono przedewszystkiem dzie- 
dziny języka ojczystego i ojczystej 
historji. 

Na naszych ziemiach pierwsza dzie- 
dzina musi całkowicie odpaść. 

Próba wprowadzenia „języka re- 
gjonalnego* do ćwiczeń młodzieży 
szkolnej, dokonana niedawno w jed- 
nem z wileńskich gimnazjów, całko- 
wicie się nie powiodła. Nie mogło 
być inaczej. Przecież dialekt wileński 
jeszcze nie jest należycie opracowa- 
ny naukowo; nauczycielstwo w 99 wy 
padkach na 100 nie zna go wcale; 
młodzież zaś (i nietylko młodzież!), 
nie potrafi przeprowadzić ścisłej gra- 
nicy pomiędzy językiem białoruskim, 
polskim dialektem wileńskim i wileń 
skim żargonem miejskim. 

Stawianie Ciotki Albinowej obok 
p. Heleny  Romer-Ochenkowskiej, lub 
p. L. Wołłejki dowodzi dość mętnego 
pojęcia, jakie ma: szerszy ogół o języ- 
ku „tutejszym*. 

O tem, jak wygląda dialekt wileń- 
ski w świetle badań naukowych, ogół 
ten nie wie nic i dlatego mógł zajść 
zabawny (i smutny jednocześnie) 
iakt entuzjazmu pewnego wileńskiego 

S) WSA 

GORGUŁOW BYŁ AGENTEM SOWIECKIM 
REWELACYJNE OŚWIADCZENIE DYPLOMATY SOWIECKIEGO 

PARYŻ. PAT. — Dziennik rosyjski 
„Pesiednija Nowosti*, wydawany w 
Paryżu, publikuje dziś depeszę swego 
londyńskiegc korespondenta, zawiera- 
jącą sensacyjne oświadczenie syna pre 
zydenią republiki czeskesiowackiej 1 
ministra Czechosłowacji w Lonciynie 
Jana Masaryka, złożone jednemu z wy 
bitnych przedstawicieli tamtejszej ko- 
lonji rosyjskiej. Policja wprawdzie po 
siąda niezbite dowody, stwierdzaj+ce 
udziai Gorgułowa w sowieckiej partji 
komunistycznej. W ostatnich  łatąch 
Gorgułow udawał się dwukrotnie da 
Rosji Sowieckiej, Oświadczenie muje 
może być opublikowane —- zaznaczył 
Jan Masaryk — z podaniem mojego 
nazwiska. 3 

PARYŽ. PAT. — Zdaniem „Le Ma- 
tin* śledztwo, prowadzone w Pradze, 
zmierza Ge wykazania, iż Gorgu'ow 
był agentem sowieckim. Dziennik pod- 
kreśla, iż zabójca Doumera dostał się 
do Czechosłowacji za paszporieim Sa- 
wieckim, gdy tymczasem wediz 

zeznań miał on wałczyć w szeregach 
białej armji. 

GORGULOW CZEKISTĄ 

LWÓW. PAT. — Dzisiejsze ułaaiń 
skie „Diło” przynosi pod tytułem: „kto 
to taki Gorgułow, morderca prezyden- 
ta Francji?* następującą wiadomość: 

W środę 1i bm. wieczorem zgłosił 
się de pos. Steiana Bilaka, adwok ita 
w Gródku Jagiellońskim, były czło sek 
ukraińskiej armji galicyjskiej, obecnie 
rolnik, Stefan Ferenczuk z Mokrzan, w 
pobliżu sądawej Wiszni, i oświadczył, | 
że w fotografji Gorgułowa, zamiesz- 
czonej w jednem z pism rozpoznał bol 
szewickiego czekistę, który w roku 
1920 przeprowadzał w Odesie areszto- 
wania wśród Ukraińców, a m. in. wła- 
snoręcznie zastrzelił atamana  Horba- 
czewskiego (Horbacza?). Stefan Fe- 
renczuk pisał te zeznania własnoręcz- 
nie, w obecności posła adw. dr. Bilaka 
i przesłał je listownie do ambasady 

jegoirancuskiej w Warszawie. 

Spotkania tenisowe o puhar Davisa 
POLSKA BIJE HSLARCJĘ 
WARSZAWA. PAT. — W pierwszym 

dniu spotkań tenisowych o puhax Davisa Pol 
ska — Holandja Poiska prowadzi 2:6. Roze- 
garno dwie gry pojedyńcze. W pierwszej 
mistrz Polski Tłoczyński łatwo pokonał naj- 
iepszego tenisistę Holandji Timmera w trzech 
setach 7:5, 6:3, 6:4. W drugiej grze wice- 
mistrz Polski Maks Stolarow po zaciętej wał- 
ce zwycięży: Hugha na w 5 setach 6:8, 6:2, 
5:7, 6:0, 6:0. 

SUKCESY JĘDRZEJOWSKIEJ 
w BERLINIE 

BERLIN. PAT. — W czasie piatkowych 
zawodów w międzynarodowym turnieju te- 
nisowym kiubu Rothe — Weiss jędrzejow- 

      

ska odniosła znakomity sukces nad Amery- 
kanką Jacobsen, dotychczasową  taworytką 
de tytułu mistrzyni Berlina. Spotkanie to za- | 
kończyło się wynikiem 6:2, 4:6, 6:4 ma ko- 
rzyść jędrzejowskiej. Zatem do półiinału po- 
za jędrzejowską wchodzą Krachwinkei, Ada 
moli  Resnitzeft. 

— 

Z POLSKI DO PALESTYNY 
NA ROWERACH 

WARSZAWA. PAT. — W niedzielę, © 
godz. 12 w południe wyrusza z Warszawy 
16 cyklistów żydowskich klubu sportowego 
„Hapoei“ do Palestyny. Cała trasa Polska — 
Palestyna odbędzie się lądem i wyłącznie na 
rowerach. 

  

W WIRZE STOLICY. 
SZACHOWE MISTRZOSTWA WARSZAWY 

Grano tylko raz na tydzień, bo 6 dni w 

tygodniu ogromny lokal Towarzy. 

chowego jest przeznaczony dla 

Zresztą wodnicy nie 

bez bridża — wszyscy grają weń d 

— i z większym zyskiem, niż w sz 

Niezwykle wysoki był procent 

ków nie-żydów. Na 14 zawodników było aż 
3 gojów. Mistrz Przepiórka nie brał udziału 

w turnieju — za wielki jest na to. Przypatry- 

wał się tylko i pobłażliwie uśmiechał. 

Tartakower i «ubinsztein — Pola 

ko na corocznej Olimpiadzie szachowej 

turalnie nie są w Warszawie. Z naszych re- 

Cnotliwy ojciec, arch. Za- 

  

      
    

chy. 

uczestni- 

   

   

  

ъ 

па- 

  

seschait“. 
remba także niedawno siedział w kry- 

minale, coprawda za to tylko, że się 
wywrócił dom, który on budował. 

Pewną rolę odegrywa pies „Lux“. 
Nie szczekał tej nocy, tylko skowyczał, 
gdy go ktoś poranił. Należy przypu- 
szczać, że poraniła go sama Gorgono- 
wa, ciągle w celu upozorowania, że 
morderstwa dokonał ktoś obcy. 

Dziś nastąpi we Lwowie wznowie- 
nie rozprawy. jutro zamieścimy więc 
szczegóły dalszego jej ciągu. 

WYROK SPODZIEWANY DZiŚ 

LWówW. PAT. — W sobotę wzno- 
wiony zostanie przed lwowskim sadem 
przysięgłych przerwany na dni 14 pro 
ces przeciwko Gorgonowej. jak wia- 
domo, przerwanie procesu nastąpiło z 
powodu konieczności przeprowadze- 
nia ponownej ekspertyzy sładów krwi 
przez Państwowy Instytut Higieny w 
Warszawie. | 

O ile obrońca i prokurator nie wy- 
stąpią z nowym wnioskiem, któryby zo. 
stał przez Trybunał uwzględniony, nie 
jest wykluczone, że postępowanie do- 
wodowe zostanie zakończone około po 
łudnia, zaś wyrok zapadłby późnym 
wieczorem. 

dziennika, olśnionego  nieszkodliwą 
kompilacyjką o naszym dialekcie, któ 
ra się ukazała w krakowskiem czaso- 
piśmie. 

Zachwycający się „odkryciem“ na 
szego dialektu wileński dziennikarz 
nic nie wiedział o pracach dr. H. Ja- 
błońskiej - Turskiej... й 

Dając więc spokój reglonalizmowi 
jężykowemu w naszej szkole, można i 
trzeba poważnie się zastanawiać nad 
mocnem oparciem nauki dziejów oj- 
czystych na fundamencie „regjonal- 
nym, 

Przecież wszystkie zdarzenia hi- 
storyczne budziły jakieś echa i zosta 
wiały trwałe ślady w najbardziej na- 
wet zapadłych kątach; wielkie fakty i 
wielkie postacie przyczyniały się do 
powstawania pomników, nietylko z 
marmuru, bronzu czy granitu, lecz i 
w formie legend, pieśni, bajek... 

Wydobycie z zapomnienia 
właśnie złotych. okruszynek 

tych 
dziejo- 

„wych zdarzeń, — cóż dopiero —więk 
szych i znamienniejszych lokalnych 
wypadków. — zbliża ogromnie per- 
spektywę i budzi w młodzieży głębo- 
ki, szczery sentyment dla Ojczyzny —- 
wielkiej, barwnej a bliskiej... 

Nic też dziwnego, że ministerjalny 
program nauczania historji mocno pod 
kreśla konieczność wskazywania na 
przeżycia poszczególnych ziem w 
związku z dziejowemi wypadkami i 
zaleca temat do opracowywania w 
różnych klasach: „Nasza ziemia, miej. 

  

prezentantów wzięli udział w turnieju Fryd- 

man i Makarczyk. Pierwszy grał jak zwykie 

;. solidnie, pewnie, bez cudów. To też od po- 

r czątku celowai na I-sze miejsce. Makarczyk 

najwolniejszy chyba gracz na świecie, zaw- 

sze mu brak czasu, zawsze pod koniec go- 

dziny musi się śpieszyć, by go nie wydzwo- 

niono, zawsze ma długie stuposunięciowe 

partje. Rekord niedokończonych partyj na- 

leży doń bezapelacyjnie. Mało produktywny 

rekord, to wątpliwe czy zdoła z 6 odłożo- 

nych partyj wydębić więcej, jak 4 punkty — 

ma ich obecnie 314 z T%, zająłby  Ill-cie 

miejsce. 
Łowcki ma już 8 punktów i niemal pew- 

ne l!-gie miejsce. Jest najstarszym zawod- 

nikiem turnieju. Ten koszlawy, niechlujny je- 

gomość potrafi zamatować i najlepszego gra 

cza. Łowcki jest groźny dla każdego, bo ni- 

gdy nie zbywa mu na koncepcie, świetnie a- 

takuje. Szkoda, że jest nieregularny i pręd- 

ko się męczy (na początku każdego turnieju 

zawsze na czele, potem stopniowo odpada), 

w swej normalnej formie dużo lepiej spisy- 

wałby się zagranicą od Makarczyka, czy Prze 

piórki. 

Dobrze się trzyma Jagielski, ongiś zręcz- 

ny piłkarz. Grywał na lewym łączniku, kiwał 

doskonale. Teraz demonstruje namacalnie, że 

nie każdy piłkarz jest idjotą, że talent w no- 

gach nie anuluje talentu mózgowego. Kremer 

jest gruby, ciężki, do foot-baalu się nie na- 

daje, a.w szachy gra coraz gorzej. Raz wziął 

niepojętym sposobem mistrzostwo Warsza- 

wy, od tego czasu nie wzniósł się nigdy do 

tej swojej meteorowej klasy. 

Publiczność .nie interesuje się turniejem. 

W salach kręcą się zawsze ci sami kibice, 

niema zakładów, szczerej emocji. Klepfisz, 

czy Kiper, Bajzner, czy Najdori, Młynek, czy 

Weingoff — obojętne kto wygra. Gdy ktoś 

zalicytuje dużego szlema — zbiegają się z 

całego klubu zobaczyć z czem, jak, dlacze- 

go, czy zrobi? Tutaj poświęcenie damy za 

pionka i perspektywę mata w 11-stem post- 

nięciu spotyka się z powszechną obojętno- 

ścią. Szkoda. Karol. 

  

scowość, jej przeszłość i zabytki”. 
Z tych też potrzeb zrodziła się 

przed dwoma laty monografja powia- 
tu brasławskiego, skreślona przez p. 
Ottona Hedemanna i pomyślana jako 
podręcznik dła nauczycieli. 

Dziś możemy już zastanowić się 
nad pewną niezmiernie ciekawą próba 
zastosowania wskazówek programo- 
wych-i przeprowadzenia lekcji histo- 
rji, opierając się przedewszystkiem na 
monograiji Hedemanna. 

Sprawozdanie z takiej lekcji znajdu- 
jemy w Nr. Nr. 2 1 3 r. b. czasonis- 
ma „Sprawy nauczycielskie", 

Lekcja się odbyła w oddziale VI. 
szkoły powszechnej w Drui. Prowa- 
dził lekcję p. Józet Milenkiewicz. Te- 
mat lekcji: „Unja kościelna i jej ka- 
sata“. 

Ten temąt musi zastanowić każde- 
go. 

Sprawy religijne są tak delikatne, 
że najmniejsze nieostrożne posunięcie 
może wywołać przykre następstwa; 
poruszanie tak niezwykle dražliwei 
kwestji, jak kasata unji, omawianie te 
go smutnego aktu w gronie dzieci 
Szkoły powszechnej — jest nadzwy- 
czaj ryzykowne. 

Ale z drugiej strony: umiejętne 
przeprowadzenie lekcji w gronie dzię- 
ci różnych wyznań może mieć olbrzy- 
mie wychowawcze znaczenie, bo na 
przykładzie smutnej przeszłości prze- 
kona je, jak potrzebna jest tolerancja 

   

* podolicer obił po twa 

  

ARTYRUŁ 
Wczoraj w artykule wstępnym 

wspominalismy 0 książce Hołówki 
„Ostatni rok*, Z wydanej w tej książ 
ce odpowiedzi na list otwarty profe- 
sorów Un. jag. wyjmujemy kilka ustę- 
pów: 

Od pobytu mego w niewoii niemieckiej 
minęło już piętnaście lat. Wiele przez ten 
czas przeżyłem, jednakże do dziś wspomnie 
nie tego okresu pozostało najstraszniejszem. 
Cóż w tem dziwnego? Oto dw publicy- 
stów, ludzi uczciwych, zwolenników państw 
centralnych, aresztują i umieszczają w wię 

    

zieniu na Dzikiej, wśród szumowin, bandy- 
tó 

  

i szpiegów rosyjskich, których na na- 
h oczach wyprowadzają na stracenie-— 

stępnie przewożą do więzienia w Moko- 
towie i przez kilka dni trzymają wśród jeń 
ców rosyjskich. Po kilku dniach, razem z 
tymi żołnierzami, jak bydło, kolbami i or- 
dynarnemi przezwiskami zapędzają do wa- 
gonów towarowych, gdzie zamkniętych na 

ódkę w ciemności wiozą przez parę dni 
bez jedzenia i wody, do obozu dla jeńców. 
Tu dopiero, w Stendhalu, zaczyna się piek- 
ło. Garść jeńców cywilnych traktowana jest 
najgorzej. Podejrzewa się ich bowiem 0 
szpiegostwo, którego nie zdołano udowod- 
nić. Jesteśmy oddani na łaskę rozbestwio- 
nych podoficerów. Mieszkamy w barakach, 
gdzie jest tak zimno, że w nocy lodem zacią 
ga się woda w dzbankach. Jesteśmy kar- 
mieni przez całe miesiące zgniłemi kartofla- 
mi i cuchnącemi śledziami. Musimy sta- 
wać na baczność, gdy wchodzi do baraku 
podoficer niemiecki, który za najmniejsze 1- 
chybienie wymierza doraźne uderzenie pię- 
ścią lub płazuje szerokim bagnetem. + gdy- 
byż tylko to. Jesteśmy w dzień świadkami 
wyrafinowanego znęcania się nad bezbron- 
nymi jeńcami. Najlżejszą karą za najmniej- 
sze przewinienie było wyrzucanie oburącz 
po 100 — 1500 razy ciężkich łopat. Po 70 
razach najsilniejszy żołnierz zaczynał mdleć 
ze zmęczenia, ku uciesze tłumnie zebranych 
podoficerów niemieckich, z rozkoszą obser- 

     

   

  

   

wujących to widowisko. Kara ta była za- “ 
bawką w porównaniu ze znakomitym słu- 
pem, do którego przywiązywało się winne- 
go. W moich oczach podoficer - skatował 
bagnetem warszawskiego prawnika, tylko za 
to, że będąc chory, odwa ę on w ciągu 
dnia położyć i zasnąć na swym t 
Innego Polaka z wyższem w 

y, gdy 

   

   
    

  

    

  

   
       

   

  

        
  

się, że po drugi idzie on bra 1ре, — 
byla to r „gdy jedzenie było nieco 
lepsze. A któż opisze widok, kt Ъ 

  

się codziennie, gdy bito 1 
tych wszystkich  nęedzarzy, ją 
resztki jedzenia w kotłach, po rozdaniu zū- 
py! 

Nie dosyć na tem. Widziałem, jak moral- 
nie łamano biednych żołnierzy rosyjskich, 
kusząc ich pieniędźmi, lepszą strawą, ciep- 
lem ubraniem, by jechali na front zachodni 
kopać okopy przeciwko własnym sojuszni- 
kom. luż dobrowolnie ulegało tej haniebnej 
pokusie! iych, zaś, którzy nie ulegali dobro 
wolnie, katowano do utraty przytomności i 
skrwawionych rzucano jak padlinę do wo- 
zów i transportowano na dworzec. 

Życie w obozie było nieustanną katuszą 
i męką. Nietylko dlatego, że wciąż dozna- 
wało się osobistych upokorzeń i szykan, że 
żyło się pod strachem, by nie zostać pobi- 
tym, jak tylu innych, lecz i dlatego, że wi- 
dząc te tortury i znęcania się, nie mieliśmy 
odwagi przeciwko nim zaprotestować. .W 
tem było największe nasze upodlenie i naj- 
większy wstyd.. Cóż więc dziwnego, że całe 
dni spędzałem na spacerach w wąskiej prze 
strzeni między tylną ścianą długiego wy- 
chodka a płotu, gdyż tam nigdy nie zaglą- 
dali podoficerowie. Czyż mam ukrywać, że 
podły strach mnie tam zapędzał i ten 
sam strach zmuszał mnie po powrocie do 
Warszawy przechodzić bezwiednie na drugą 
stronę ulicę na widok dumnego olicera nie- 
mieckiego, bo bałem się instynktownie, że 
może mnie uderzyć 
_Poco to wszystko dziś piszę? Nie poto 

by dawać do zrozumienia, że mam moralne 

prawo pisać w sprawie Brześcia, a tembar 
dziej nie poto, aby wywoływać mniemanie, 
że jeśli ja przeżyłem to piekło, to mogli i 
inni je przeżyć; również nie poto, by po- 
wiedzieć, że jeśli takie rzeczy mogły dziać 
się w Niemczech, mogą zdarzać się w Pol- 
sce i jeśli tam nie wywoływały reakcji i 
oburzenia, nie powinny wywoływać goi u 
nas. Ten, kto mnie zna, wie dobrze, że w 
imię obrony takiej sprawy, w imię takiego 
zagadnienia nie wziąłbym pióra do ręki. 

Piszę to jedynie poto, by na tym przy- 
kładzie stwierdzić, że mimo osobistego piek- 
ła, tysięcy szykan i upokorzeń, które prze- 
żywaiem, potrafiłem moich osobistych upo- 
korzeń i przykrości nie stawiać wyżej od 
ówczesnego mego pogladu politycznego. 

Widząc codziennie barbarzyńskie postę- 
powanie administracji obozu, widząc, jak te 
praktyki były tolerowane przez wyższych 0- 
ticerów, ludzi należących w cywilu do adwo 
katury i sądownictwa, zadawałem sobie py 
tanie, jak może dziać się to wszystko w na 
rodzie, który wydał Schillera, Kanta, Hegla, 
Wagnera, i który na każdem polu nauki, 

   

      

  

  

    

   

  

      

     

       

    

jak potworny jest wszelki 
gwałt i nienawiśc wyznaniowa. 

P. J. Milenkiewicz, kreśląc spiawo 
zdanie z lekcji, nie zaznaczył rzeczy 
najciekawszej i najważniejszej: jak 
wyglądał skład uczniów w klasie рой- 
ług wyznań oraz jakie było uczuciowe 
ustosunkowanie się klasy do dziejów 
likwidacji Uunji. Czy został osiągnie 
ty formalny cel lekcji, — czy zostało 
zbudzone zrozumienie wielkiej warto- 
ści tolerancji religijnej. 

Przebieg lekcji był niezwykle cic- 
kawy. Nauczyciel starannie opracował 
plan lekcji i, sądząc ze sprawozdan:a, 
doskonale panował nad klasą, prowa- 

dząc ją do celu. Monografja Hedenian 
na dostarczyła mu sporo materjału li 
storycznego na ten temat, dzieci dopo 
mogły, wskazując na pamiątki, pozo- 
stałe po unji: kościół, kapliczka, prze 
robione na cerkwie, krzyż przydrożny. 
unicki, reprodukowany zresztą w dziz 
le Hedemanna. 

Na podstawie sprawozdania, rzecz 

jasna, nie można wypowiedzieć zda- 
nia o samej lekcji, która, zresztą, jak 
stwierdził inspektor szkolny, historyk 
z wykształcenia, wypadła wyjątkowo 
dobrze. 

Należy obecnie zastanowić się ty!- 
ko nad ostateczną zdobyczą lekcji. O 
tem sprawozdawca pisze w- ten spo- 
sób: Ё 

— „Na pytanie, jaką znależliśmy 
odpowiedź na nasze  pyzanie, dzieci 
już same stwierdziły, że po upadku po 

religijna i 
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literatury, sz 
rozwoju og: 
wtedy, 

    

   
     

    

orzyczynił się do 
. Gdyby mnie 

ów ustę- 

uki, techniki, 

   pu 1 pytania 
odnalazł jakiś uczony niemiecki i powie- 

dział: „Panie Hołówko — to wszystko, ca 
dzieje się w niemieckim obozie dła jeńców, 
to barbarzyńskie obchodzenie się z bezbron- 
nymi więźniami, poniewierka waszej gedno- 
ści ludzkiej — wszystko to jest hańbą 20-20 
wieku jest wstydem dia narodu i kultury 
niemieckiej. Niech pan będzie spokojny — 
ja i grono najwybitniejszych uczonych pod 
niesiemy publicznie głos protestu“, — odpo 
wiedziałbym mu, dziękując serdecznie: „Nie, 
Panie Profesorze, — teraz nie należy tego 
czynić, nie wolno. Przede ystkiem  nie- 
wiem, czy tak samo postępują w. innych о- 
bozach dla jeńców, więc nie należy jedne- 
go przykładu generalizowač“. (I miałbym ra 
cję, gdyż ostatnie dwa miesiące spędziłen: 
w obozie Gelle - Schloss, gdzie były inne 
warunki bytu, a komendantem obozu był hu 
manitarny, kulturalny europejczyk w najlep 
szem znaczeniu tego słowa). 

Nie tylko dlatego — mówiłbym dałej — 
nie można teraz tej sprawy „poruszać. Żoł- 
nierze wsi prowadzą obecnie ciężką walkę 
na froncie, która wymaga największego na- 
pięcia moralnego, wiary w słuszność spra- 
wy, o którą walczą. Nie wołno tym żołnie- 
szom rzeczami strasznemi i ponuremi, które 
są odwrotną stroną medalu wojny, zasłaniać 
istotnych celów, w imię których ta wojna 
się toczy. Żołnierzowi wasze choć jest 
synem narodu, w imię wolności i niepod- 
ległości mej Ojczyzny życzę w tej chwili 
zwycięstwa. To, co się tu dzieje, jest strasz 
ne i sławy wam nie przynosi, ale jest nie- 
istotne w porównaniu z zasadniczem zjawi- 
skiem wojny i walki, w której, w imię in- 
teresów mego narodu, życzę wam zwycię- 

    

    

  
u 
u, 

    było istotnie. Mimo niewierki i 
, które przeżyłem w obozie w 

Stendhaiu, nigdy ani na chwilę pod wpiy- 
obistych nie: i upokorzeń nie 

o mną uczucie ślepej nienawiści i 
Będąc wi niemieckim, ponie- 

m w swej lu na chwi 
lę nie przestałem v yczyć Niem- 
com zwycięstwa w ich walce z Rosją car- 
ską, chociąż wiedziałem dobrze, że następ- 
nym etapem naszej walki o niepodlegiość 
Polski będzie wa! z Niemcami. W tamtym 
jednak momencie ędzy Niemcami 
a Rosją, z calego życzyłem zwycię- 

tym pierws n z najradoś- 
h dni mego iennego w 

| dowiedzia- 
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lem się, że 1 
Cieszytem się z całego serca, choć w imię 
godności osobistej, musiałem radość swą u- 
krywać przed mymi or scami. Już wów= 
czas bowiem, w obozie jeńców, stworzyłem 
sobie teorję, której w dwa lata później, 27 
sierpnia 1917 roku w Nr. 23 nielegalnego 
pisma „Rząd i W. * dałem wyraz w ar 
tykule p. t. „Миг storji', pisząc, że 
Niemcy spełnią w stosunku do Polski czar- 
ną robotę murzyna, któ zrobił swoje — 
rozbił kajdany i musi precz. 

Czułem, si obozie niemieckim, 
że Niemcy wal sją, spełniają zada- 
nie które w istocie myśmy * powinni byli 
spełnić. Żołnierz niemiecki w krwawym wy- 
siłku rozbijał kajdany, które przez sto lat 
obezwładniały naród polski. Jakże wobec te 
go faktu w mych oczach stawał się nieistot 
nym iakt, że również żołnierze niemieccy pa 
stwili się nad bezbronnymi jeńcami, ponie- 
wierali nami, cywilami, widząc w nas szpie 
gów, którzy ich towarzyszom na froncie u- 
trudniali walkę. 

Sądzę, że panowie zrozumieli, poco przy 
toczyłem ten fakt z mego życia. Nie poto, 
by usprawiedliwiać i rozgrzeszać postępo- 
wanie oficerów i podoficerów w obozie dia 
jeńców w Stendhalu, lecz, by wskazać, że 
umiałem wówczas zdobyć się na objektyw- 
ną ocenę sytuacji i roli armji niemieckiej 
w wojnie, którą prowadziła, a w której — 
w imię przeze mnie pojmowanego interest 
mego narodu — Żżyczyłem jej zwycięstwa. 

Otóż dlatego, że sam umiałem zdobyć 
się na objektywizm dziś, — gdy chodzi o 
mnie, jednego z żołnierzy tego obozu poi- 
skiego, który na swych barkach dźwigał cię 
żar walki o niepodległość, a w tej chwili to 
czy walkę, wymagającą od nas najwyższe- 
go napięcia i wytrwałości — mam pr: 
zadawać Panom pytania. Mam prawo sp 
tać Panów: co mieliście na myśli, gdy pi- 
saliście w swym liście, że „liczne wydarze- 
nia, jakie zaszły w %bstatnich latach, podwa 

    

    

      

   

  

    

żają — według naszego głębokiego przeko- 
nania — moralne podstawy życia społecz- 
nego i politycznego w Połsce, a przez to 
samo zagrażają rezwojowi, a w dalszych 
konsekwencjach nawet istnieniu Państwa 
Polskiego“. 

OCEAN 7222 
YYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYTYTYVYYSVYYYYYYYY 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SA- 

MODZIAŁOWE WYROBY Z WŁA- 

SNEGO LNU. 

  

listopadowego car Mikołaj 1. 
uni w naszym 

powiecie i na całym wschodnim «'b- 
szarze Rzeczypospolitej przy pomocy 
wojska, policji, kozaków i kar cieles- 
nych, Unja została doszczętnie wytę- 

piona. Car „zyskał* sporos obywateli 
dla swego Kościoła, ale zułył na te 
dziesięć lat“... 

W tym wniosku ostatecznym żest 
jednak za dużo nieścisłości. Naturał- 
nie, nie można wymagać, aby dzieci 
szkoły powszechnej ustaliły dokładny 
obraz upadku unji kościelnej na na- 
szych ziemiach, ale w obecaym wy- 
padku chodzi nie o dzieci, lecz о ich 
kierowników. 

Dlaczego został zarysowany wia*- 
uie taki obraz upadku unji?.. Tylko 
dlatego, że oprócz «nonograij Hede- 
manna p. iMlenkiewicz posługiwa: się 
i zalecił dzieciom do przeczytania „Z 
ziemi chełmskiej” Reymonta. 

Trzeba jednak pamiętać, że wa- 
runki , w jakich zostaia zlikwidowana 

unja kościelna na naszym terenie, by- 
ły całkiem inne, niż * na Podłasiu i 
Chełmszczyźnie. Tam był gwałt — 
straszny, brutalny, krwawy; tu zadc- 
cydował podstęp — nikczemuiy a nie- 
słychanie sprytny. 

Powiat brasławski rzeczywiście był 
widownią gwałtów, ale to były wypad 
ki raczej odosobnione. 

Większość unitów vrzez długie ła- 
ta, przez dziesiątki nawet lat —— nie 
wiedziała nic o tem, co się stało. 

wstania 
przystąpił do tępienia 

  

 



UPRZEMYSŁOWIENIE ROLNICTWA JAKO ŚRODEK NA KRYZY 
Kryzys ogarnął cały świat. Struktury e- 

konomiczne najbogatszych i najlepiej zorga 
nizowanych państw, poczęły trzeszczeć w 
podstawach. Ekonomiści wysiłają się na two 
szenie nowych teoryj i wyszukiwanie właś 
ciwych przyczyn i środków zapobiegaw- 

ch i zaradczych. Rządy wszystkich 
tw przeprowadzają w tym duchu nowe 

. Bogacze, którym szczęśliwy zbieg о- 
koliczności dał złoto do rąk, w popłochu 
przewożą to złoto z kraju do kraju,szukając 
najbezpieczniejszego miejsca i  przytem 
krzyczą, że za mało złota jest na Świecie. 
Wszyscy — jak mi się zdaje —albo nie wi 
dzą, albo nie doceniają właściwych przy- 
czyn i nie mogą zastosować odpowiednich 
środków zaradczych. W tem tkwi przyczyna 
ogółnego chaosu. 

Żeby dokładnie zrozumieć te podstawo- 
we przyczyny i dać sobie z nich sprawę, 
następnie, by wywnioskować, do czego one 
mogą doprowadzić, żeby potem zastosować 
właściwe środki zaradcze, najlepiej będzie 
przeprowadzić analogię między latami przed 

weini, a okresem poprzedzającym 
ys z lat 1870 -—80. Świat wówczas do- 

s udoskonaloną i wypróbowaną lokomo 
tywę i maszynę parową. Poczęto więc bu 
dować tysiące kilometrów kolei żelaznych. 
Potworzyły się nowe centra, nowe miasta; 

wały się nowe terytorja. Powstało nie 
słychane dotąd zapotrzebowanie na rozmai- 
te towary i materjały. Dla zaspokojenia te- 
go zapotrzebowania poczęto mechanizować 
warsztaty ręczne. Poczęły one, jako fabry- 
ki wyrastać do niebywałych rozmiarów. — 
»Kszta produkcji zmniejszyły się, ceny to- 
warów spadły. Rzemiosło przestało się opła 
cać i całemi masami poczęto likwidować 

szostałe warsztaty ręczne. Egzystencja mi 
jonowych rzesz rzemieślników została za- 
grożona. i następuje kryzys. 

z tego wynika, pądstawowemi przy 
mi poprzedniego kryzysu były: mecha 

    

   

  

   

  

    
  

    

         

  

ki i zanik rzemiosła. 
ostali dotknięci przede- 

wszystkiem rzemieślnicy i kryzys przez 10 
lat trwał bez przerwy. Analogicznie przed- 

ą się również czasy, poprzedzające 
kryzys. Świat jeszcze przed wojną 

r udoskonaloną i wypróbowaną zdobycz 
techniczną w postaci samochodu. Wojna u- 
doskonaliła masową produkcję i przyśpie- 

la racjonalizację przemysłu. To też je- 
szcze przed zakończeniem wojny w Stanach 
Zjednoczonych A. P. rożpoczęto fabryko- 
wać samochody masami miljonowemi i po 
cz, budować dziesiątkami tysięcy kilome- 

To, jak 
wojenne 

      

       

  

   
   

    

    
   zos, wylanych cementem. 

zamówienia na materjały 
Europy, spowodowało niesłychane zapotrze 
bowanie robotnika. Rozpoczęła się więc ma 
sowa emigracja robotników rolnych do 
miast. Żeby podtrzymywać produkcię rolną 
— poczęto mechanizować warsztaty rolne, 
zastosowując dopiero co udoskonalone trak- 
tory. 

Po zakończeniu wojny cały świat poszedł 
za przykładem Ameryki. Pod wpływem roz- 
rastającego do potwornych rozmiarów prze 
my automobilowego, emigracja robotni- 
ków do miast ogarnęła cały Świat i we 
wszystkich krajach uprzemysłowionych za- 
stosowano mechanizację rolnictwa, a w 
Stanach Zjednoczonych przybrała ona naj- 
szybsze tempo. Koszta produkcji zboża bar- 
dzo się zmniejszyły. Rezultatem tego nastą- 
piła duża zniżka cen. Niezmechanizowana go 
spodarka rolna przestała się opłacać. Egzy- 

. stencja wszystkich rolników została zagrożo 
ną i znów nastąpił kryzys. 

O ile jednak w latach 1870—80 kryzys 
dotknął bezpośrednio przedewszystkiem rze 
mieślników, którzy stanowili niewielki pro 
cent iudności, tyle obecnie dotknięci nim 
zostali rolnicy całego Świata, a więc przewa 
żająca część ludzkości. I to właśnie, że kry- 
zys ten dotknął przedewszystkiem rolników, 
stało się powodem, że mógł on przybrać 
tak kolosalne rozmiary. Dziś on jest zbyt 
wielki i może pociągnąć za sobą nieobli- 
ćzalne następstwa, jeżeli w najbliższym cza- 
sie nie zastosujemy odpowiednich Środków 
zaradczych. Z faktu, że tam gdzieś w Ame- 
ryce wynaleziono i udoskonalono traktor, i 
inne maszyny rolnicze, trudno wywniosko- 
wać, że to mogło wywołać taki chaos w 
życiu ekonomicznem całego świata, że ztej 
napozór tak prostej przyczyny bankrutują 
największe i najbogatsze firmy, chwieją się 
najpotężniejsze instytucje iinansowe i wszy 
stkim grozi bankructwo.. Dla lepszego zro- 
zumienia, czem jest właściwie mechaniza- 
cja roli, poniżej przytoczę kilka szczegó- 
łów, zaczerpniętych ze statystyk departamen 
tu agrykultury w Stanach Zjednoczonych. 
W roku 1900 potrzeba było trzech godzin 
czasu, żeby robotnik wyprodukował 27 kilo- 
gramów zboża; dziś posługując się maszyna 
mi, zrobi to za trzy minuty. Żeby zżąć i 
wymłócić 20 hektarów „zboża kilka lat te- 
mu potrzeba było 10-godzinnej pracy 46-ciu 
ludzi; dziś z traktorem i žniwiarką skom- 
binowaną razem z młocarnią 2 ludzi zrobi 
to w przeciągu 10 godzin. jeden człowiek 
przy pomocy traktora może zaorać 20 hekta 

      

   

    

GŁOSY CZYTELNIKÓW. 

rów dziennie. Powyższe dane w świetle na- 
szych stosunków, przedstawiają się mniej - 
więcej w ten sposób: majątek ziemski, któ- 
ry w 1900 roku przy produkcji zboża za- 
trudniał 60-ciu robotników przez okrągły 
rok, gdy zostanie zmechanizowany, będzie 
potrzebował jednego tylko człowieka do ob 
sługi maszyn. Rolnik, który przed tem mu- 
siał pracować cały rok po 10 godzin dzien- 
nie, na zmechanizowanem gospodarstwie tę 
pracę zrobi w przeciągu 6-ciu dni. żeby jed 
nak praca na roli mogła dojść do takiej wy 
dajności, oprócz maszyn muszą być stworzo 
ne jeszcze sprzyjające warunki. Przedewszy 
stkiem kultura roli musi być podniesiona do 
najwyższego stopnia. następnie rozmiary ta 
kiego gospodarstwa muszą być bardzo du- 
"A 

  

  

Doświadczenie w Stanach Zjednoczonych 
wykazało, że najekonomiczniejszą taką jed- 
nostką rołną jest obszar 20,000 hektarów 
Na takim obszarze w zupełności opłaci si 
trzymać specjalistów i warsztaty repara 
ne. Trudno przewidzieć i obliczyć następ- 
stwa, jakie w przyszłości te zmiany i udo- 
skonalenia przyniosą. Z tego, że godzinę po 
trzebną do wyprodukowania pewnej ilości 
zboża, zredukowano do jednej minuty, moż 
na wywnioskować, że nastąpią bardzo po- 
ważne zmiany w strukturze ekonomicznej 
całego Świata, gdyż zboże, jak każdemu wia 
domo, jest najniezbędniejszyni produktem w 
życiu ludzkiem. 

Taka redukcja czasu wywołała duży spa 
dek cen zboża, robotnika, i gruntów, bo 
ich rentowność się zmniejszy. Rozpiętość 
cen między produktami rolnemi i fabryczne 
mi nadal będzie utrzymana. 

Przysziość dopiero pokaże, na jakim po 
ziomie staną ceny rozmaite. Z zest: i 
z poprzednim kryzysem, można do, 
wniosku, że w niedalekiej przyszłości znik- 
ną mniejsze, a nawet większe gospodarstwa, 
rolne, a na ich miejsce powstana kolosalne 
przedsiębiorstwa rolne, zorganizowane na 
wzór najnowocześniejszych fabryk, wyekwi 
powane w najlepsze maszyny, ze sztabem 
ekspertów agronomów, inżynierów,, chemi- 
ków i ekonomistów na czele. Szybkość, z 
jaką ten proces przekształcenia będzie się 
odbywał, i sposób tej zamiany w rozmai- 
tych krajach będa różne. 

W Stanach Zjednoczonych A. P. proces 
ten już się roz ł przed kilku laty i od 
bywał się dot w sposób naturalny: 
ceny gruntów Sq y tam poniżej hipotecz 
nych długów. Rolnicy masami opuszcza 
zdewaloryzowane i nieopłacające się war- 
sztaty rolne i osiedlali się w miastach, — 
gdzie rozrastający się przemysł automobilo- 
wy ich pochłaniał, Pozostawione grunta za 
bierały banki za długi hipoteczne, łąc je 
w odpowiednio duże jednostki, mechanizo- 
wały i nadal uprawiały. W Rosji sowieckiej 
rząd bez żadnego względu w b yński 
sposób wysiedla chłopów z roli. Ziemię 
czy w duże gospodarstwa i je mechanizuje. 

W Polsce, już dziś, bardzo dużo więk- 
szych i mniejszych gospodarzy rolnych wy 
rzekłoby się swoich gospodarstw i gruntów 
i chętniemy się przeniosło do miast, gdyby 
nie to, że nasze miasta są już przepelnione 
bezrobotnymi. Żadnego rozrastającego prze 
mysiu, jak np. amerykańska produkcja sa- 
mochodów nie mamy, tak, że naturalny spo- 
sób przekształcenia się rolnictwa jak w A- 
meryce u nas miejsca mieć nie może. Bol- 
szewickich metod u siebie stosować również 
nie możemy, bowiem są barbarzyńskie i 
nieludzkie. Pozostawić rolników ich losowi, 
byłoby równoznacznem ze skazaniem ich na 
nędzę, wciąż się powiększającą. Spadek cen 
na produkty rolne dopiero co się rozpoczął, 
a już mamy takie stosunki, że rolnikowi 
brak na podatki, naftę i buty, i musi on 
przyświecać sobie šredniowiecznem łuczy- 
wem i wdziewać łapcie z powrotem. Po 
większych gospodarstwach rolnych zbiory 
nie wystarczają na zapłacenie robotników. 
Do wybrnięcia z tej trudnej sytuacji pozo- 
stała tylko jedna droga: łączyć grunta na 
obszarze 20000 hektarów w jedno wielkie 
przedsiębiorstwo rolne; stworzyć z tego 
spółkę akcyjną, pojętą w ten sposób, że każ 
dy posiadacz mniejszej jednostki rolnej, — 
włączyłby swój grunt w większą całość, — 
traktując to, jako kapitał zakładowy, jako 
udział akcyjny. Wreszcie przeprowadzić od- 
powiednie prawo, żeby akcje jednego lub 
kilku przedsiębiorstw nie koncentrowały się 
w jednych rękach. Zorganizować takie przed 
sięborstwa w duchu nadchodzących zmian, 
na zwzór najnowocześniejszych tabryk, tak, 
jak to one są zorganizowane w Stanach 
Zjednoczonych. * 

Rezerwuar 20000 hektarów okazał się naj 
ekonomiczniejszy w Ameryce, — w Polsce 
prawdopodobnie przyszłe doświadczenia i 
wyrachowania wykażą, że może być mniej- 
szy. 

Pierwszy rok lub dwa, wszyscy zamiesz- 
kali na tym obszarze będą mieć dosyć pra- 
cy przy przygotowaniu roli do uprawy ma 
szynami. Potem, gdy kułtura roli zostanie 
podniesioną i wszyscy będą mieć znośną 
egzystencję — nadmiar rąk roboczych moż 
na użyć do przebudowy wsi w duchu no- 

  

   

   

  

    

    

    

   

      

   
   
  

  

    

  

ELT S NITIOOS TSS ONTO ASCII SET RRORTKA 
W konkluzji więc ciekawej lekcji 

p. Milenkiewicza są dwie nieścisło - 
ści: pierwsza dotyczy całokształtu me 
tod likwidacyjnych i polega na nc- 
mieszaniu stosunków chelmskich a na 
szych, — druga (pod sugestją Hede- 
manna) niesłusznie wskazuje, na dzie- 
sięcioletni zamęt polikwidacyjny. 

Ten straszliwy zamęt trwał znacz- 
nie dłużej. 

+. Oto dwa dowody: 

Gubernator witebski, smoleński i 
mohylowski w raporcie swym do cara 
z dn. 20 I. 1555 r., czyli w szesna- 
ście lat po likiwdacji unji stwierdza: 

— „Większa część chłopów nie- 
tylko nie umie żadnego pacierza, ale 
nawet na pytanie, jakiej jest wiary, 
odpowiada: nowej, tłumacząc się da- 
lej: dawniej byliśmy wiary polskiej, a 
teraz, zdaje się (!), ruskiej **). 

A oto, co stwierdzali prawosławni 
w r. 1884, czyli w czterdzieści pięć 
lat po likwidacji: 

— „W naszym kraju, jak wiado- 
mo, unja została zlikwidowana w r. 
1539. Od tego czasu ona przestała ist- 
nieć na papierze; w rzeczywistości jed 
nak, szlzególnie na wsi, ona panowa- 
ła jeszcze długo; dopiero w sześćdzie 
siątych latach, po likwidacji polskie- 
go powstania, zabrali się do niej ost- 
ro. Coprawda gdzieniegdzie jej za- 
pach i dotychczas daje się odczuć, 

*) „Prawosławnyj Sobiesiednik“, r. 1885, 
str. 420. 

ы 

lecz zapach ten nie uderza 
ROSZ...) 

Lekcja p. J. Milenkiewicza powin- 
na zwrócić na siebie uwagę wszy- 
stkich nauczycieli historji szkół po- 
wszechnych i średnich i stać się 
przedmiotem dyskusji. 

Przypuszczać należy, iż w dysku- 
sji zostałyby ustalone dwa pewniki: 

1. Szlachetna tendencja lekcji oraz 
jej umiejętna budowa zasługują na 
wielkie uznanie. 

2. Temat jednak liwidacji unji na 
naszych ziemiach nie nadaje się do 
lekcjj w szkole powszechnej w tak 
szerokich granicach, jak to zostało 
zrobione w Drui. Przeszkodą główną 
jest brak odpowiedniej literatury, no i 
zbyt skomplikowane warunki, w jakich 
ta likwidacja się odbyła. 

O tem trzeba pamiętać, o tem trze 
ba mówić. s * > MEU 

Dzieje likwidacji unji na Lit-- 
wie i Białorusi jeszcze nie zosta- 
ły wszechstronnie oświetlone i nau- 
kowo opracowane. Popularnej litera- 
tury na ten temat prawie wcale niema 

To musi zachęcić kogoś do pracy 
i to nakazuje ostrożność w iniormo- 
waniu dzieci na temat likwidacji unji. 

w 

W. Ch. 
о- 

— — 
**) „Litowskija  Jeparchijalnyja Wiedo- 

mosti“ r. 1884, Nr. 11, str. 103. 
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5 
żeby każda rodzina miała mięsz 

kanie chociaż z trzech pokoi, i do przepro 
wadzenia szos przez ten obszar. Gdy wszy- 
stko zostanie doprowadzone do odpowied- 
niego porządku, wówczas będzie można po 
myśleć o zmniejszeniu il godzin pracy. 
Kilkadziesiąt takich przedsiębiorstw będzie 

póinemi siłami założyć swoją fab- 
n rolniczych + utrzymać stację 

    

    

woczesnym. 

       

    

    

ci chcę kilka słów po- 
wiedzeć o znaczeniu doświadczeń w rolni- 
ctwie i przemyśle, gdyż o ile mi się zdaje, 
w Polsce są one niedoceniane. W Stanach 
Zjednoczonych każda fabryka ma dużą do- 
šwiadczalnię i zatrudnia specjalnie uzdol- 
niony ludzi, sowicie ich opłacając. Zada- 
niem ich jest ciągłe przeprowadzanie próbi 
doświadczeń, udoskonalanie produktów wy- 
twarzanych przez fabrykę i wreszcie obni- 
żanie kosztów produk Każdy stan utrzy- 
muje dużą stację doświadczalną i zatrud- 
nia cały sztab zdolnych agronomów, botani 
ków i zoologów. Ani stan ani tabryki nie 
robią tego dla ideału pogłębiania wiedzy lu 
dzkiej, lecz jedynie tylko dlatego, że im to 
się opłaca i przynosi zyski. 

Gdy Stany Zjednoczone kupiły Alaskę od 
Rosji, ziemniaki tam się nie udawały; — 
trzymiesięczny letni okres czasu bez mrozów 
był za krótki, żeby mogły wyrastać. — 
Miejscowa ludność sadziła je na wiosnę w 
skrzyniach, wynosiła te skrzynie podczas 
dnia na słońce, a gdy nastąpiło lato bez 
mrozów, wówczas rozsądzano je w ogro- 
dach .W rezultacie ziemniaki były małe i 
często gniły. Rząd wysłał tam botanika, — 
który założył stację doświadczalną. Sprowa 
dzał nasiona ziemniaków i innych roślin 0- 
grodo h, dziko rosnących w górach w 
najrozmaitszych częściach Świata i w naj- 
rózmaitszych klimatach, krzyżował je z od- 
mianami, rosnącemi w ogrodach, wybierał 
najodpowiedniejsze i znów krzyżował. Po 
20 latach żmudnej pracy wyhodował gatu- 
nek ziemniaków, doskonale udający się w 
tamtejszym klimacie. Oprócz tego wyhodo- 
wał gatunek truskawek, który wytrzymuje 
surowy klimat Alaski, dalej bardzo oblite plo 
ny i takie duże jagody, że kilka ich wypeł- 
nia koszyczek. Dziś Alaska zaopatruje stan 

i Washington w ziemniaki i 

    

   

          

     

    

      

   

  

    
        

      

  

; botanik amerykański, — 
krzyżowań i wybo- 

bez gorzkiego sma 
ożywne smaczne, i rosną- 

1 puistyni. Wyhodował także 
ve, które w przeciągu dzie- 

yrasta do takich rozmiarów, że 
dobre jest do piłowania na deski. Plantato- 
rzy pomarańczy we Florydzie wyłodowali 
odmianę pomarańczy bez ziaren. Gdyby. na- 
Si botar zakasali rękawy i poczęli prze- 
prowadzać doświadczenia w tym duchy, —— 
to mam nadzieję, mogliby wytiodować wino 
grona, udające się u nas, na Wileńszczyź- 

ie i uszlachetnic całe masy dziko rosną- 
Babson, słynny ekonomista a- 

, którego rad i wskazówek słu- 
zast i wielcy przemysłowcy, 

2 ą miljonowe tortuny tych 
— którym się uda zmienić życie roślin. 

Prawdopodobnie spotkam się z zarzutem 
że taka reorganizacja rolnictwa, takie 

stacje doświadczalne mogą mieć miejsce w 
Ameryce, bo jest bogatą; my jesteśmy zbyt 
biedni na tak daleko idące eksperymenta.— 
Prawda, jesteśmy biedni, ale jesteśmy bied 
ni dlatego, że takich rzeczy nie robimy. — 
Na nasze warsztaty rolne, prowadzone prze 
starzałym systemem, nikt pieniędzy nie po- 
życzy; jak również nie pożyczy żaden finan 
sista na fabrykę, bo wie, że prędzej czy póź 
niej poniesie straty. 

Na przeprowadzenie reorganizacji nasze- 
go rolnictwa, w duchu nadchodzących 
zmian, kapitały się znajdą. Część dadzą na- 
si finansiści, część da przemysł, bo to stwo- 
rzy taki kolosainy wewnętrzny rynek zby- 
tu, że niektóre gałęzie naszego przem 
wkrótce okażą się za małe. Gdyby w kraju 
zabrakło kapitałów, caiy świat pośpieszyłby 
nam z pomocą, byłby to bowiem skuteczny 
środek zapobiegawczy przeciw bolszewizmo 
wi. Byłoby poniekąd odpowiedzią kapitali- 
stycznej Połski, na piatiletkę bolszewicką.— 
Projekt mój może się niektórym wydać zbyt 
rewolucyjnym. W odpowiedzi jednakże na 
ten zarzut chcę podkreślić, że udoskonalenia 
techniczne, tak redukujące czas potrzebny do 
wyprodukowania zboża, chyba są jeszcze 
bardziej rewolucyjne. Z drugiej znów strony 
musimy pamiętać, o tem, że u nas proces 
przekształcania się warsztatów ręcznych na 
przentysł jeszcze się nie skończył, co powo 
dowało niedomagania w naszym organizmie 
ekonomicznym. W czasie najlepszych kon- 
junktur. Następnie pomimo takiego rozwoju 
chemji, agronomji i techniki u nas, w Pol 
sce większość roli uprawia się tak, jak upra 
wiali nasi praprzodkowie , i żeby uprawę 
podnieść do stopnia zgadzającego się z du- 
chem czasu — musimy stosować reformy re 
wolucyjne, bo przyjdzie Francuz, Holender 
lub Anglik, wykupi od nas za bezcen grunta 
wprowadzi swój system i będzie je upra- 
wiał, a my będziemy u niego pracowali. — 
Może być jeszcze gorzej: chłop obciążony 
podatkami będzie wpadał w jeszcze większą 
biedę, a przez to stanie się bardziej podat 
nym materjałem do agitacji bolszewickiej. 

„Pamiętajmy również o tem, że gdyby ro 
syjska inteligencja i klasy rządzące w czas 
zastosowały odpowiednie reformy, byłyby u 
siebie dziś panami i nie potrzebowały tułać 
się po świecie. 

Żeby nas taki sam los nie spotkał, żeby 
iala postępu udoskonaleń technicznych 
nas nie zatopiła, — musimy spotkać ją 
przygotowani, a wówczas wyniesie ona nas 
na wyżyny. B. Įocz. 

| JEDYNIE 
jedwabna bielizna 
damska trykotowa 
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jest PEENSWARTOŠCIOWĄ! 
Za dobroč naszej bielizny gwarantujemy 

stuprocentowo! 
Fabryka Trykotažy 

Jedwabnych i Wełnianych 

M. BECHER 
Warszawa, Leszno 95. | 
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ВЕИЧОННОСКОМоНЫЙх 

SOBOTA 
Des 14 Wscnód siorcs g. 4 08 

> Zzchód słonca g. 1946 

Ziel, Świątki 

3mostrzeżęnia Zakładu Metaorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 
Z dnia 13 maja 1932 roku. 

Ciśnienie średnie: 765. 

Temperatura 

Teniperattira 

Temperatura 

Opad w mm. — 

Wiatr: północny. 

Tendencja: stan stały. 

Uwagi: pogodnie. 

  

1-12- średnia: 

  

URZĘDOWA 
— Wyjaśnienie urzędowe. — W związku 

z wiadomością, która ukazala się w części 
prasy warszawskiej, o rzekomem zawiesze- 
niu przez władze administracyjne w Wilnie 
Towarzystwa Szkoły Białoruskiej, Wileński 
Urząd Wojewódzki wyjaśnia, iż wiadom 

za nie odpowiada prawdzie. Wiłler 
skie Starostwo Grodzkie zawiesiło jedynie 
działalność jednego z kół Towarzystwa Szko 
ły Białoruskiej, a mianowicie Koło, istnieją- 
ce w dzielnicy m. Wilna Nowy-Świat, któ 
mu udowodnione zostało prow. 
ty komunistycznej. 

  

    

    
  

MIEJSKA 
— Kłopoty z budżetem miejskim — 

W celu nadania nowemu budżetowi 
cech realności, władze miejskie za po- 
radą województwa skreślą z prelimi- 
narza pozycję 135 tys. zł., przeznaczo- 
nych na budowę nowej rzeźni miej- 
skiej i uzyskaną w ten sposób sumę 
użyją dla celów bardziej realnych. 

W obecnej sytuacji o budowie no- 
wej rzeźni, miasto nawet myśleć nie 
może. 

— Posiedzenie Komitetu Rozbudo- 
wy. Na onegdajszem posiedzeniu Ko- 
mitetu Rozbudowy rozpatrzono jedynie 
podania na pożyczki dla dokończenia 
budowy drewnianych domów. Przyzna 
no na ten cel 16 tys. zł. 

W dn. 19 b.m. na kolejnem posie- 
dzeniu Komitetu będą już rozpatrywa- 
ne podania o pożyczki na budowę 
drewnianych domów. 

— Opłata pożyczki angielskiej. — Przy- 

był do Wilna delegat ministerstwa skarbu, 

który łącznie z radcą Piłsudskim i przedsta- 

wicielem lzby Skarbowej przystąpi do zba- 

dania możliwości płatniczych magistratu i 

wysokości udziału miasta w spłacie pożycz- 

ki angielskiej. 
— Przepisy budowlane. W celu uniknię- 

cia wypadków z ludźmi przy budowie do- 
mów, magistrat opracowuje przepisy, oma- 
wiające konstrukcję rusztowań i nakazują- 
ce przedsiębiorcom uzyskanie zatwierdzenia 
zbudowanych rusztowań przez odnośny wy 
dział budowlany. 

— Autobusy turystyczne. — Dwa duże 
wozy „Arbonu* przybywają w tych dniach 
do Wilna. Przeznaczeniem tych autobusów 
będzie obsługiwanie wycieczek w okresie let- 
nim. Wozy mogą pomieścić razem 60 osób. 

— Ochrona letnisk. W związku z nasta- 
niem okresu letniskowego władze policyjne 
opracowały już sposoby ochrony letników 
przed kradzieżami i utrzymania bezpieczeń- 

wypoczynkowych 

   

stwa w miejscowościach 
przez cały okres letni. 

AKADEMICKA 
— Z Koła Połonistów. — Na uroczysto- 

10-lecia Koła i na Zjeździe Kol Polonistyc: 
nych będą wygłoszone następujące refer: 

Niedziela, dn. 15 bm., godz: 11: kol. Cz. 
Zgorzelski: „Z dziejów pośmiertnej sławy 
Z. D. Chodakowskiego“. 

Poniedziałek, dn. 16 bm., godz. 11: 1), 
koł. Z. Westialewiczówna: „Stył epoki w ba- 
daniach literackich"; 2) kol. L. Szreder: „Po- 
wieści St. I. Witkiewicza'* 

Wtorek, dn. 17 bm., godz. !0: 1) kol. St. 
Żółkiewski: „O przedmiocie poznania histo- 
ryczno - literackiego"; kol. M. Rzeusk: 

    

    

„Przyroda i ludzie w twórczości Reymonta". ży 

— Z Akademickiego Oddziału Zw. Strze- 
Jeckiego. — W sobotę, dnia 14 b. m., w lo- 
kalu Komendy Podokręgu Z. S., przy ui. 
Uniwersyteckiej 6-8 m. 5, odbędzie się ze- 
branie członków A.O.Z.S., o godz. 16 (4 po 
poł.). 

Obecność wszystkich członków Akademi- 
ckiego Oddziału Zw. Strzel. obowiązkowa. 

SZKOLNA 
— Lokaje szkolne na kolonie i letniska.— 

Kuratorjum Szkolne Wileńskie zarejestrowa 
ło nadające się na letniska lokale szkolne na 
terenie województwa wileńskiego i nowo- 
gródzkiego. Lokale te udzielane będą przez 
Kuratorjum na czas feryj szkoinych towa- 
rzystwom, organizującym kolonje letnie dla 
dzieci i młodzieży, nauczycielstwu oraz urzę- 
dnikom państwowym, samorządowym i in- 
stytucyj społecznych. Pragnący otrzymać lo 
kal ubiegać się o to mogą przez złożenie do 
Kuratorjum podania ze wskazaniem miejsco 
wości. Bliższe informacje udzielane „będą w 
Kuratorjum — ul. Wolana 10, pokój Nr 18, 
we wtorki i czwartki od godz. 12—15 i w 
soboty od godz. 12—13,30. 

— Dyrekcja Gimnazju Państwowego im. 
E. Orzeszkowej w Wilnie powiadamia, że w 
połowie czerwca r. b. odbędzie się w gimna 
zjum tutejszem egzamin wstępny do klasy 
czwartej (IV). Podania kandydatek przyjmu 
je kancelarja gimnazjum (ul. Orzeszkowej 9) 
od 17 maja do IO czerwca rb. 

RÓŻNE 
— Odznaczenie. Zarządzeniem p. Prezy- 

denta Rzeczypospolitej Polskiej, z dn. 4 ma- 
ja rb. został odznaczony Krzyżem Niepodle- 

głości komendant PKU miasto — Wilno, p. 

major Maksymiljan Ossowski. 

— Pan Wacław Iszora wyjeżdża w 
dniach najbliższych na nowe stanowi- 
sko inspektora wojewódzkiego Woje- 
wództwa Pomorskiego, które to sta- 
nowisko mu zaproponował były jego 
zwierzchnik wojewoda Kirtiklis. Wobec 
wielkiej popularności, którą cieszył się 
we wszystkich kołach społeczeństwa 
wileńskiego p. Iszora jako starosta m. 

   

  

izenie robo- | 

   

    

    

   

a wiele osób wystąpiło z inicjaty- 
uroczystego pożegnania go. Pan 
osta jednak tym propozycjom sta- 

owczo odmówił. 

  

  

     grupą 
Połakam wynikła 

ybko w bój 

  

ie zlikwidowala. 
Wieczora ły chodnik-na ul. W 

jest tak zatłoczony, że podobne za 
na porządku dziennym. 

— Echa demonstracji przed Kuratorium. 

zku z wczorajszemi demonstracjami 

komunistycznemi przy ul. Wolana i rozrzu- 

caniem odezw wywrotowych na ulicach wła- 

dze policyjne przeprowadziły kilka rewizyj 

w mieszkaniach komunistów oraz areszto- 

wały 6 podejrzanych. 

— Zniżkowe wycieczki da Gdyri i na 
ka i Kolonjalna, pragnąc umo- 

i ym warstwom społecznym 
ŻW nie Polskiego Morza i pierwszego 
polskiego portowego miasta, za przykładem 
roku z go, urządza zniżkowe wycieczki 
do Gdyni i na Hel, w czasie od dnia 3-go 
czerwca do końca września r.b. Wycieczki 
będą trojakie: trzydniowe lądowe, czterodnio 
we rzeczne i ośmiodniowe, lądowe zniżko- 
we. Wyjazd z Warszawy w każ piątek 
wieczorem, powrót do Warszawy każdy 
poniedziałek rano. — Koszt wycieczki ośmio- 
dniowej wynosi zł. 70 i obejmuje: przejazd 
koleją w obie strony, zwiedzenie portu mo- 
torówką, wycieczkę morską na Hel przez а- 
starnię, oraz kwaterę w Gdyni w ciągu dni 
ośmiu. 

Zgłoszenia przyjmuje i bliższych infornia 
udziela: Główny Zarząd Ligi Morski i 

ionjalnej, War: ul Nowy-Świat 
35, telefon 31 88, w godzinach od 9-€i 

, Oraz Polskie Biuro Podróży „Fran- 
Warszawa, ulica Trębacka 9, tel 

—73, w godzinach od 9-ej do 19-ej. 
— Zginęiy pieniądze zebrane w Kownie, 

Gmina żydowska otrzymała wiadomość, że 

redakcja kowieńskiego „Fołsbiatu* zebrała 

dla najbiedniejszych żydów wileńskich 3.191 

litów. Pieniądze te via Ryga zostały w 

ne do Wilna przez paru tygodniami, lecz 

dotychczas nie nadeszły. Zachodzi przypusz- 

czenie, iżelity zaginęły gdzieś podczas drogi 
na kolejach łotewskich. 

— Terror związkowy. — Między Zarzą- 
Gminy Żydowskiej a jej pracownikami 

zatarg na tle przyjęcia nowych pra- 
bez wiedzy Związku. Pracownicy 

zażądali usunięcia nowo-przyjętych, 
grożąc wrazie nie uwzględnienia ich żądań 
strajkiem. 

Każdy musi 
obejrzeć największe arcyćzieło dżwię- 
kowe realizacji genjala. G. W, PABSTA 

Najeźdźcy 
osnuty na tle powieści wojennej 

ERNESTA JOHANNSENA 
„Czwórka piechurów" 

Jutro premiera w kinie „PAN“ 

BALE I ZABAWY 
— W sobotę 14 b.m. w cukierni „Zielony 

Sztral** przy ul. Mickiewicza 22 odbędzie się 
„Dancing Towarzyski" na cele Stowarzysze- 

nia „Opieka Polska nad Rodakami na Ob- 
czyžnie“. 

Zabawa zapowiada się doskonale. 
we własnym zarządzie. 
akad. I zł. 

    

  

    

   

      

   
  

    
  

  

   

      

  

    

     

   
   

  

      

    

    

  

  

  

  

  

    

  

  

      

Bufet 
Ceny biletów 2 zł., 

` TEATR I MUZYKA 
— Ostatnie pizedstawienie szkoine „Zem 

sty“ — na Pohulance. — Dziś, w sobotę, 14 
maja, o godz. 4 pp. po raz ostatni ukaże 
się świetna komedja Al. Hr. Fredry „Zem- 
sta”, jako przedstawienie dla młodzi szkol 
nej. Na widowisko to wstęp będzie udostęp 
niony i dla szer: publiczności ze względu 
iż „Zemsta* dziś idzie po raz ostatni. Ceny 
miejsc specjalnie zniżone od 30 gr. do 1 zł. 
50 gr. 

— DZISIEJSZE PREMJERY 
TRACH MIEJSKICH: 

W Bernardynce! Dziś, w sobotę 14 ma- 
ja, o godz. 8 m. 15 w., po całorocznem mil- 
czeniu — Teatr Letni rozbrzmi śmiechem, 
który budzić będzie arcywesoła krotochwila 
„Pan naczelnik to ja”. Rozkoszną tą komedją 
Dyrekcja otwiera sezon letni w Bernardynce, 
który rozpoczyna się pod znakiem  beztro- 
skiego humoru i wesołości. Któż nie sły- 
szał zachwytów nad tą przemiłą komedją, 
wielu ją widziało, ale wszyscy winni poeśpie 

yć odnowić dawne wrażenia i nabrać hu- 
oru i odporności przeciw codzienności prze 

а. Ceny miejsc w Bernardynce zniżone 
od 30 gr. 4.00 zł., przy utrzymaniu ważności 
wszystkich zniżek. Wstęp do ogrodu bezpłat- 
ny. Ž 

Jutro, w niedzielę, 15 maja, o godz. 8 
m. 15 m. po raz drugi „Pan naczelnik to ja”. 

„Bank Nemo* — w Lutni. Dziś, w sobo- 
tę, 14 maja, o godz. 8 w., premjera interesują 
cej sztuki Verneuil'a pt. „Bank Nemo". Sztu 
ka przedstawia środowisko współczesnej fi- 
nansjery i zakulisowe działania sprytnego о- 
sobnika, który dzięki protekcji i różnym 
szwindlom, dochodzi do niebywałej fortuny, 
rujnując jednocześnie uczciwych przedsiębior 
ców, spotykanych na swej drodze. Udział 
biorą: pp. Zastrzeżyński, Kamińska, Ciecier- 
ski, Gliński, Jasińska, Karpiński, Czapliński, 
Budzyński, Bielecki, Domański, Dejunowicz, 
Loedi, Wasielewski, Puchniewski, Dobrowol- 
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NAGŁA POTRZEBA 
Z zawrotnem tempie współczesne- 

go życia, w kalejdoskopie zmieniają- 
cych się błyskawicznie zdarzeń, w roz 
gardjaszu wielkich miast — nagła po- 
trzeba jest hasłem chwili. Tyle rzeczy 
-— złych i dobrych — zdarza się na- 
gle, nieoczekiwanie! Gorączkowe tem 
po życia, zupełna zmiana warunków 
mieszkaniowych, cen, stosunku zarob- 
ków do wydatków, zmiany i fluktuacje 
konjunktur życiowych czynią to nasze 

; powojenne życie — niespokojnem, zde 
nerwowanem, pełnem troski, kłopotu, 
niespodzianek, zmian. Przecież pamię- 
tamy jak było przed wojną. Człowiek 
pracy siedział na jednem miejscu la- 
tami, mieszkał latami w jednem mie- 
ście, przy jednej ulicy, w jednym do- 
miu! W tem jednem od Wielu lat mie- 
Szkaniu przychodziły na świat dzieci, 
tam się wychowywały, stamtąd wy- 
fruwały w świat, tam włos rodziców 
pokrywał się siwizną... 

Od lat, od lat funt chleba, cukru i 
mięsa kosztował stale tyle, a tyle gro- 
szy... Słowem stabilizacja zupełna! Dzi 
siaj koło zmiennych zjawisk obraca się 
jak szalone! Przenosimy się z dzielnicy 
do dzielnicy, z miasta do miasta, z po- 
sady na posadę, kupujemy i sprzedaje- 
imy mieszkania, czasem tracimy je, to 
jesteśmy bezdomni, to znowu dla roz- 
maitości bezrobotni... A ceny!! Dosta- 
waliśmy zawrotu głowy od tej djabel- 
skiej huśtawki cen! Śmieją się te ceny 
i dalej z naszych zarobków i budże- 
tów... Rok do roku mało podobny! Nie 
możemy się skarżyć na brak rozmaito- 
e Jesteśmy, jak korek na falach rze- 
kie 

l oto żyjąc w tem ruchliwem kole 
niepokoju, musimy za wielką cenę 
stworzyć sobie jakiś sposób ratunku w 
„nagłej potrzebie* — tej nieodłącznej 
towarzyszce naszych dni. 

Tylko rezerwa pieniężna na wszel- 
ki wypadek — może zabezpieczyć nas 
od złych, bezwzględnych skutków „na- 
głej potrzeby”. 

Tylko i jedynie wytrwała, wzmożo- 
na oszczędność — oddawanie części 
zarobku do P.K.O. stanie się pasem ra- 
tunkowym we wszelkiej złej przygo- 
dzie. Każdy z nas musi gromadzić za- 
pas amunicji pieniężnej w P.K.O., aby - 
zwycięsko odeprzeć atak „nagłej po- 
trzeby“. : na ENEA 

CHŁOP STRZEŁA... 

P. Antoni Królikowski, z zawodu 
krawiec, z rącji zapewne kryzysu, pu- 
Ścił się na kawał. Przypomniał sobie, 
że znał kiedyś pewną osobę, oddawna 
już szczęśliwą i rozkochaną żonę p. 
N.N. 4 

— Kobieta ma pieniądze — pomy 
Ślał sobie p. Królikowski z zawodu 
krawiec — dlaczegoby nie skorzystać? 

l wystosował pisemko, w którem 
mniej więcej dał do zrozumienia, że, 
jeśli pani N.N. nie poratuje go materjal 
nie, to on z całą szczerością opowie jej 
mężowi takie szczegóły z jej czasów 
panieńskich, że w najlepszym razie hi- 
storja skończy się na Zawalnej. 

Chłop strzela, a Pan Bóg kule nosi. 
Zamiast na Zawalnej, skończyło się na 
Lukiszkach: wydział odwoławczy Są- 
du Okręgowego wymierzył wczoraj p. 
Antoniemu Królikowskiemu trzy mie- 
siące więzienia. 

  

SPROSTOWANIE 
P. Helena Romer-Ochenkowska zawiado- 

miła nas, że 1) nie pisała żadnego listu do _ 
Redakcji „Słowa”, 2) w konkursie na Miss 
Pracującą była tylko na 1-em posiedzeniu, 
a w czasie „pokazu* była w Warszawie, 
3) że p. Wasilczykówny nigdy nie widziała. 

Musimy tu dodać, że istotnie nie otrzy- 
maliśmy żadnego listu od p. Romer, a tylko 
Nr. „Słowa* z wykrzyknikami i uwagami na 
marginesie. Litery, któremi te uwagi były 
pisane, jakkolwiek duże i niezgrabne wy- 
dały się naszemu znajomemu grafologowi 
identyczne z charakterem pisma pani Romer. 
Ponieważ p. Romer zaprzecza, więc uważa- 
my ten incydent za wyczerpany. 

Ski i inni. Reżyserja Wacław Radulski. 
Jutro, w niedzielę, 15 bm., o godz. 8 w. 

po raz drugi „Bank Nemo“. 
— Premjera „Banku Nemo“ odłożona 

do wtorku. — Z powodu choroby p. Zastrze 
żyńskiego premjera „Banku Nemo* zostaje 
odłożona do wtorku 17 bm. W sobotę, nie- 
dzielę i poniedziałek odbędą się w Luini 

przedstawienia „Zemsty“. 

(Dokończenie kroniki wileńskiej na str. 4-ej) 

Į ii A 

KOMISJA MINISTERJALNA W BAZYLICE 
WILNO. — W dniu wczorajszym 

bawiąca w Wilnie Komisja ministerjal 
na w dalszym ciągu badała stan Bazy- 
liki, zapoznając się ze wszystkimi szcze 
gółami prowadzonych robót. 

W godzinach popołudniowych od- 

było się kolejne posiedzenie komisji te 
chnicznej Komitetu Ratowania Bazyli- 
ki z udziałem delegatów z Warszawy. 

Posiedzenie przeciągnęło się do 
późna w noc. 

Sprawa budowy pomnika Mickiewicza 
UMOWA Z P. KUNĄ BĘDZIE PODPISANĄ PO ZIELONYCH ŚWIĄTKACH 

Posiedzenie trzech członków Komi- 
tetu Budowy pomnika Miekiewicza, a 

NASIONĄ 
WARZYW i KWIATÓW 

z pierwszorzędnych źródeł zagranicz- 
tych oraz nasiona roślin pastewnych: 
burzki, koniczyna tymotks, orzz różne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRGDZKI 
Wilno, Zawalna 11-s. 

Żądajcie cennika. 

  

  

mianowicie prof. Ferdynanda Ruszczy- 
ca, p. Korołca, jako skarbnika i konser 
watora p. Lorentza, jako sekretarza w 
sprawie zawarcia umowy rejentalnej z 
p. Henrykiem Kuną, nie odbyło się z po 
wodu nadwyczajnego zebrania komi- 
sji ratowania Bazyliki i przyjazdu ge-% 
neralnego konserwatora p. Jerzego 
Remera. Załatwienie sprawy umowy 2 
p. Kuną nastąpi po Zielonych Świąt- 
kach. ! 

 



Ławnik Łokuciewski 
nie pełni już swych funkcyj 

WILNO. — Po zapoznaniu się z 0- 
pinją władz prokuratorskich co do 
ważności zarzutów stawianych ławni- 
kowi Łokuciewskiemu, tak władze 
nadzorcze, tj. województwo, jak i kie 
rownictwo magistratu uznały za nie- 
możliwe pozostawienie go nadal na 
stanowisku szefa sekcji rzeźni i ryn- 
ków. W związku z tem p. Łokuciew- 
ski od dnia wczorajszego nie pełni już 
swych funkcyj, co potrwa aż do rozpra 

TYFUS NA 
WILNO. — W związku z niedawną epi- 

demją tyfusu plamistego w pow. postaw- 
skim, dziśnieńskim i święciańskim zdawało 
się, że wszelkie niebezpieczeństwo tej zakaź- 
nej choroby minęło. Niestety, po stłumieniu 
epidemji nie przedsięwzięto dostatecznych 
środków zaradczych, bowiem w ostatnich 
dniach ponownie w powiatach tych zanoto- 
wano zapadnięcie na tyfus. W trzecli powia- 
tach zachorowało 11 osób. Równocześnie do- 

wy sądowej. 
Opuszczony przez niego resort z0- 

stanie podzielony w ten sposób, że 
wydziały: kulturalno-oświatowy i stra- 
ży ogniowej przejmie prez. Maleszew- 
ski, zaś transporty, rzeźnię i t. d. — 
ławnik Kruk. 

Decyzja w tej mierze już zapadła 
na posiedzeniu kolegjum magistratu, 
odbytem naturalnie już bez' udziału p. 
Łokuciewskiego. 

PROWIKCJI 
noszą nam z Oszmiany, iż. na terenie niektó- 
rych gmin pow „oszmiańskiego wybuchła epi 
demja tyfusu plamistego. Do chwili obecnej 
oficjalnie zanotowano 8 wypadków zachoro 
wań. 

W związku z tem na teren gmin zagro- 
żonych epidemją wysłano niezwłocznie ko- 
lumny przeciwtyfusowe, których personel ie 
karski przystąpił do natychmiastowej izola- 
cji chorych, szczepienia i t. p. 

Za kulisami wileńskiego „Mopru” 
WILNO. — W czasie ostatnich aresztów 

wśród komunistów w ręce władz bezpieczeń 
stwa traliły materjały ilustrujące w sposób 
dobitny stosunki panujące w organizacji ko- 
munistycznej oraz w organizacji „Mopru“ na 
terenie woj. wschodnich. 

Z dokumentów tych wynika, že „Mopr“ 
otrzymuje od partji 8000 zł. miesięcznie ce- 
lem niesienia pomocy aresztowanym komu- 
nistom. Ostatnio do czynników partyjnych 
wpłynęły skargi, iż pomoc udzielana z tych 
pieniędzy jest nikłą i nie odpowiada rozmia- 
rom otrzymywanych przez „Mopr* subsy- 
dyj. W związku z tem centralny komitet 
KPZB zarządził dochodzenie i stwierdzonem 
zostało, iż w grodzieńskim oddziale Mopru 
dokonano dwóch znacznych defraudacyj. 

Po ujawnieniu pierwszej deiraudacji wła 
dze partyjne wyznaczyły nowe kierownictwo 
w grodzieńskim „Moprze”. Lecz wkrótce wy 
kryto drugą defraudację. W toku dochodze- 
nia defraudanci (były to dwie kobiety) przy 
znały się do sprzeniewierzeń, tłumacząc się, 
iż pieniądze nie przywłaszczyły sobie, lecz 
zużyły je na opłacenie osobnika, który gro- 
ził zdradzeniem ich działalności przed wła- 
dzami. 

Również w wileńskim oddziale Mopru 
dokonana została, jak to wynika z ujaw- 
nionych dokumentów, w miesiącu lutym rb. 
defraudacja sięgająca sumy ponad 2000 zł. 

Pozatem w Wilnie lustrując gospodarkę 

miejscowego „Mopru* rewidenci KPZB u- 
jawnili, że w sprawozdaniach figurują — К- 
cyjne sumy, wypłacone rzekomo rodzinom a- 
resztowanych komunistów. Tak np. w jed- 
nem sprawozdaniu o wydatkach „Mopru* fi- 
gurują sumy wypłacone rodzinom  areszto- 
wanych członków  kompartji — Polakom. 
Według tego sprawozdania otrzymała pienią 
dze żona aresztowanego krawca, nieślubna 
żona szewca oraz matka trzeciego areszto- 
wanego. Tymczasem okazało się, że nikt z 
nich żadnych pieniędzy nie otrzymał. 

Niemniej interesująco przedstawiają się 
matarjały komunistyczne, ujawnione przez 
władze śledcze, a dotyczące ostatniego okre 
su, a które stwierdzają, iż wśród areszto- 
wanych komunistów przebywających w wię- 
zienia Łukiskiem wytworzyła się znaczna 
grupa opozycyjna. Opozycjoniści odmawia- 
ją posłuszeństwa swym przywódcom, skar- 
żąc się, iż na terenie wileńskiego „Mopru* 
panuje wszechwładnie protekcjonalizm. Opo- 
zycjoniści protestują otwarcie przeciwko wi- 
docznym krzywdom, wskazując, iż dostar- 
czane do więzień paczki żywnościowe roz- 
dzielane są niesprawiedliwie. Nastroje te 
przedostały się również z poza murów wię- 
ziennych do partji, wywołując terment. Wła 
dze partyjne nie widząc innego wyjścia za- 
wiesiły opozycjonistów, askarżając ich, iż są 
prowokatorami. 

" CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Niewinna grzesznica. 
Hollywood — Okręt straceńców. 
Casino — Nad ranem. 
Pan — Dziewczę z nad Wołgi. 
Stylowy — Wielkomiejskie ulice. 
Światowid — Huragan. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadek z żoną dyr. Jagody. — 

Wczoraj zatruła się większą dawką 
weronalu żona, przebywającego w wię 
zieniu pod zarzutem oszustwa, b. dy- 
rektora lombardu Jagody, 45-letnia Zo- 
ja (Mostowa 3). Wypadek miał miej- 

"sce o godzinie 9 rano i w КИКа chwil 
potem został zauważony. Dzięki temu 
właśnie zdołano przyjść zatrutej z na- 
tychmiastową pomocą i przywrócić ją 
do życia. 

‚ Wbrew różnym  przypuszczeniom, 
chora twierdzi, że zatruła się przez 0- 
myłkę. 

Stan jej nie jest ciężki, więc pozo- 
stała w mieszkaniu pod opieką domow 
ników. 

— UTONĄŁ W JEZIORZE. — W dniu 
wczorajszym w jeziorze Biada w pobliżu 
Duniłowicz utopił się Michel Zajc, lat 22, ka 
leka od dzieciństwa. jak opowiadają naocz- 
ni świadkowie Zajc popełnił samobójstwo. 
Przyczyny tego rozpaczliwego kroku 'nieusta 
lono. 

— UDUSIŁA DZIECKO. — Mieszkanka 
wsi Skirele, gm. postawskieį J. Kirplikowna 
po urodzeniu niešlubnego dziecka udusita je, 
a następnie zakopała pod łóżkiem. Dziecio- 
bójczyni do zbrodni przyznała się. 

— WYPADEK MOTOCYKLOWY 
NA UL. BELINY. — Wczoraj na ulicy 
Beliny spadł z pędzącego motocyklu 

pracownik adwokacki J. Balter. Doznał 
on poważnych obrażeń ciała i został 
odwieziony do szpitała. 

— Pożar wsi. — Ubiegłej nocy we wsi 

Dotki, gm. bohińskiej, w domu mieszkalnym 
Sawielja Prokopowa wybuchł pożar. Ogień 

przy sprzyjającym wietrze przerzucił się 

szybko na sąsiednie budynki mieszkalne, 0- 

bejmują kilkanaście zabudowań. Dzięki za- 

rządzonej natychmiastowej akcji ratunkowej, 

pożar zdołano po godzinie zlokalizować. Mi- 

mo to pastwą płomieni padło 4 domy mi 

kalne wraz z inwentarzem, 3 chlewy i spichrz 

ze zbożem. Straty znaczne, lecz nieustalone. 

Powód pożaru — nieostrożne obchodzenie 

się z ogniem. 

— ZABITY PRZEZ KONIA. — 
Franciszek Żytkiewicz, z zawodu do- 
rożkarz (Słonimska 17) w czasie wy- 
prowadzania konia ze stajni, zaczepił 
nogą o leżącą hołoblę i upadł na zie- 
mię. Spłoszony koń uderzył go kopy- 
tem w głowę, miażdżąc czaszkę. 
Śmierć nastąpiła natychmiast. Zwłoki 
zabezpieczono do decyzji władz proku 
ratorskich. 

— Skradł kamienie. — Z góry Boufialo- 
wej, na szkodę Magistratu m. Wilna, została 
dokonana kradzież kamieni wartości 23 zł. 
Ustalono, że kradzieży tej dokonał Stanisław 
I. (Porzeczkowa), którego zatrzymano. Skra 
dzionych kamieni narazie nie odnaleziono. 

— Podrzutek. — W klatce schodowej do- 
mu Nr 7 przy ul. Bakszta, został znaleziony 
podrzutek, płci żeńskiej, w wieku około 4 ty 
godni, z napisem: „Wsinowiczówna*. Pod- 
rzutka umieszczono w przytułku Dzieciątka 
Jezus. 

  

ЗЕО Щ е 

Z POGRANICZA 
— Konierencje nawigacyjne. — Na odcin 

ku granicznym Wilejka odbyła się onegdaj 
polsko-sowiecka konferencja graniczna po- 
święcona nawigacji i spławu drzewa na rze- 
ce Wilji i jej dopływach. 

— Prace meljoracyjne. Ostatnio na 
skutek porozumienia się komisyj polsko-so- 
wieckich granicznych na pograniczu polsko- 
sowieckiem w rejonie Dzisny, Wilejki, Rado- 
szkowicz, Rakowa, Iwieńca, Suchodowszczy- 
zny, Domaniewicz, Rubiczewicz i t. d. rozpo- 
częty się wstępne prace meljoracyjne. Jesz- 
cze w b.r. ma być odwodnionych kilkadzie 
siąt ha łąk granicznych. 

— Nauczyciele wysiedleni z Prus. — W 
dniu wczorajszym w rejonie odcinka grani- 
cznego Filipów z granic Prus Wschodnich 
zostało wysiedlonych 3 nauczycieli narodo- 
wości polskiej, którzy zatrudnieni byli w szko 
le polskiej w Gołdapiu. Szkoła polska, do 
której uczęstniczyło z górą 100 dzieci, z po 
lecenia naczelnika powiatu została zamknię- 
ta, zaś nauczyciele tej szkoły wysiedleni. 

Równocześnie donoszą z pogranicza, iż 
przed dwoma dniami w powiecie oborskim 
zamknięto dwie polskie szkoły. Kierownika 
jednej z zamkniętych szkół skazano na wy- 
siedlenie. 

  

„WIESZCZBY POLITYCZNE 
A. MICKIEWICZA 

”” Dziś, 14 maja, o godz. 7-ej wiecz 
w Sali Śniadeckich USB. odczyt na te- 
mat wieszczb politycznych  Mickiewi- 
cza wygłosi profesor Uniwersytetu Ja- 
giellońskiego, dr. Stanisław Pigoń. 

Imię prelegenta jest tak wymowne, 
że nie wymaga żadnej prezentacji. 
Prof Pigoń, tak jeszcze niedawno, nasz 
wileński profesor i rektor uniwersyte- 
tu, obecnie drogi gość Wilna, przybył 
do Wilna na krótko, w związku z ob- 
chodem dziesięciolecia pracy Koła Po- 
lonistów USB i Zjazdem Kół Poloni- 
stycznych, i podczas swego pobytu 
wygłosi tytko jeden odczyt. 

Temat odczytu jest tembardziej a- 
ktualny, że właśnie w tym roku przy- 
pada setna rocznica powstania III czę- 
ści „Dziadów*, w której jest zawarte 
najgłówniejsze proroctwo Mickiewi- 
cza. 

Niezawodnie na odczyt teń pośpie- 
szą wszyscy miłośnicy poezji Mickie- 
wicza, ceniący wnikliwe prace dosko- 
nałego znawcy twórczości Wieszcza. 

WYRSK 

w procesie celnym 
W procesie, jaki się toczył od dnia 20 

kwietnia do dnia 9 maja rb. w Sądzie Okrę- 
gowym w Wilnie o krociowe nadużycia cel 
ne zapadł w dniu dzisiejszym o godz. 16-€j 
wyrok. 

Morducha i Szepsela Arluków skazano 
na 9 lat i 2 miesiące więzienia każdego, Jó- 
zeia Brytana — na 6 lat więzienia, Szlomę 
Goldberga, Jakóba Ettongina_ i Kostantego 
Sienkiewicza — na 3 lata więzienia każde- 
go i Hirsza Krasnera — na 2 lata więzienia. 
Hubert Mejer, jako osoba trzecia, która dała 
swoją firmę bandzie przemytniczej — odpo 
wiada majątkowo. 

Pozostali zaś oskarżeni w tej sprawie: 
Chaim Gelpiej, Jakób Sigal i urzędnicy: Jó- 
zet, Wiszniewski, Marjan Więsławski, Sta- 
nisław Maciejewski, Mieczysław Szczubełek, 
Kleofas Kibort, Wacław Sawicz i Jan Śle- 
dziewicz — zostali uniewinnieni, 

Giełda Warszwawska 
Z dnia 13 maja 1932 roku. 
WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,87—8,89—8,85. 
Belgja 125,10—125,41—124,79. 
Gdańsk 174,70—175,13—174,27. 
Holandja 360,95—361,85—360,05. 
Londyn 32,65—32,70—32,84—32,52. 
Nowy York 8,899—8,919—8,879. 
Nowy York kabel 8,904—8,924—8,984. 
Paryż 35,14—35,23—35,05. 
Szwajcarja 174,30—174,73—173,87. 
Wiochy 46,10—46,05—46,36—45,90. 
Berlin w obrotach nieoficjalnych 212,50. 

Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
Pożyczka inwestycyjna 90. 4 proc. dola- 

  

- rowa 47. Stabilizacyjna 49—51,50—49,50. 8 
proc. L. Z. BGK i BR, obligacje BGK 94. Te 

AKCJE: 
Bank Polski 70—70,50. Tendencja mocna. 

POŻYCZKI POLSKIE W NOWYM YORKU: 
Dolarowa 53. Dillonowska 51,12 i pół. Sta 

bilizacyjna 48,50. Warszawska 31,87 i pół. 
Śląska 34,50. 

  

Szaleństwa ameryk, miljonerów. Rozpustne życie elity New-Yorku 

Dźwiękowy 6 $ Przebój j sensać, erotyczny, W rel gł. 
KINO TEATR "LLA ALI T) RZE ZRICA fascynująca, temperament. JOAN 

„H ELIGS5" GRAWFORD i naigł amant CLARK GABLE. Nad program: „Rewalacyjna rewja podiotkėw“' 
Na Iszy seans Balkon 50 gr Parter 80 gr. na pozostałe seansy Balkon 70 gr. Parter ой 1 zł. — 

Pocz. o godzinie 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2sej. 

  

DZWIĘKOWE KINO 

CGJIN 
ul. Wielka 47. Tel. 15-41. 

  

Ulubieniec kobiet całego Świata, niezapomniany „Ben Hur* 
w przebojowym i najlepszym filmie śpiewno-dźwiękowym 

BAB RAREA Śpiew! Muz 

Pocz, o godz. 4, 6, 8 i 10.15. W dnie świąt. o godz. 2-ej. 

RAMON NOVARRO 
yka! Tańce! Fascynująca treść! Przepych! 
Nad program: Najnowsze aktualja dźwiękowe. 

Na pierwszy seans ceny zniżone. 
W tych dniach „Góry w płomieniach'' 

  

Bziś vstatni Gzieńl 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
dziennik Pata. 

Przepiękny dźwiękowiecz ulabieńcem publiczno- 
Ści, słynny igo Sym i urccza Ewelina Hajit w rol, gł. 

Dramat życiowo erotyczny na tle melodyjnej ilustracji mnzycznej przeplatanej przepysznym śpiewem rosyjskim i 
w wykonaniu słynuej orkiestry, Nasze aparaty dźwiękowe oddają Śpiew naturalnie precyzyjnie jak bezpośrednio 
ze sceny. Rcsyjskie tańce. Ciekawa treść z życia rosyjskiego Nad program: Najnowsza atrakcja Paramouniu i 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w. 

DZIEWCZĘ Z NAD WOŁGI 

Na 1-szy sesns ceny zniżone. 

  

Dżwiękowy 

Kino-Teatr 

„STYLOWY“ 
Wielka 36   

ZJAZD ZW. KóŁ HISTORYKÓW 

ST. UN. RZ. POL. W WILNIE 

W dniach 15 i maja b.r. odbędzie się w 
Wilnie VIII Zjazd Związku Kół Historyków 
St. Un. R. P. z nstępującym porządkiem dzien 
nym: 

Niedziela 15 maja 
Godz. 8.05 Powitanie gości na dworcu. 
Godz. 9.15 Msza Św. w kaplicy Ogińskich 

w kościele św. Jana. 
Godz. 10.15: Konwent Senjorów. 
Godz. 11 — 12: Inauguracja Zjazdu w 

sali Sem. Historycznego. 
Godz. 12 — 13: Odczyt prof. dr. Marjana 

Morelowskiego p.t. „Odkrycia w katedrze wi 
leńskiej' z przezroczami w Sali Sem Archeq- 
logicznego. 

Godz. 13.15: Obiad w Mensie Akademic- 
kiej. 

14.30: Zwiedzanie Wilna — wymarsz z 
Góry Zamkowej. 

Godz. 19.20: I Zebranie Plenarne w sali 
Sem. Historycznego. 

Godz. 21: Herbatka w lokalu Koła Praw- 
ników. 

Poniedziałek 16 maja. 
Godz. 9.30: Msza św. w koścele Św. Jana 
Godz. 10.15: Zebranie Naukowe w Sali 

Sem. Historycznego. 
Godz. 13.15: Obiad w Mensie Akademic- 

kiej. 
Godz. 14.30: Zwiedzanie Wilna — wy- 

marsz z Koła Historyków. 
Godz. 17—19: Zebranie 

knięcie Zjazdu. 
Godz. 19.15: Kolacja w Mensie. 

Pożegnanie gości na dworcu. 

Zarząd Koła Historyków St. UBS prosi 
swych członków o jaknajliczniejsze przybycie 

CZY WIECIE, ŻE... 

Jeżeli chcesz być wytwornie i elegancko 
ubranym, mieć piękne stroje bałowe i na co- 
dzień, nosić gustowną bieliznę i modne obu- 
wie, posiadać wspaniałe nakrycie stołowe i 
naczynia kuchenne, jeździć własnym rowe- 
rem, jeżli w dodatku chcesz mieć jeszcze ca 
ły szereg różnych drobiazgów, które nadzwy 
czaj upraszczają i uprzyjemniają życie, czy- 
niąc je pięknem, — to nie zwlekając kup za 
50 gr. bilet na Wielką Loterję Fantową or- 
ganizowaną przez Wojewódzki Komitet do 
spraw bezrobocia w dniu 15 maja r.b. a na- 
pewno staniesz się posiadaczem jednej z wie 
lu wymienionych rzeczy. 

Możesz być pewny, iż niczem nie ryzyku- 
jesz, gdyż w razie ewentualnej przegranej, o- 
trzymasz bezpłatnie „fant pocieszenia“!!! 

Zapamiętaj również, iż całkowity dochód 
z tej imprezy przeznaczony jest na akcję po- 
mocy bezrobotnym. 

plenarne i zam- 

  

  

    

  

  

Wiadomości Literackie — Nr. 20. Boy-Že- 
leński gwałtownie przekształca czasopismo 
literackie w organ „poświęcony sprawom re- 
formy obyczajowej”. W obecnym numerze 
już jest dodatek p.t. „Życie świadome*; mo- 
żna przypuszczać, że te. „Świadomości zabi- 
jaja „Wiadomości”*. Z artykułów literackich 

na szczególną uwagę zasługują ciekawe, jak 
zwykle, pamiętniki A. Świętochowskiego, 
oraz niewydane listy z podróży na Wschód 

* Andrzeja Niemojewskiego. 

Dziś! Rewelacyjny najpiękniejszy 100 proc. dźwiękowiec z życia arystokracji świata podziemi p. t. 

WIELĘORIEJSKIE ULICE 
'Wro.g. Garry Cooper i Silva Sidne 

Potężny dramatjw 14 akt. z walk bandy 
„Al. Capone z Jackiem Djamandem. 

Nad program: Dźwięk. tygodnik (ostatnie aktual 
Świata) i dźwięk. komedja-farsa w 2 aktach. 

  

REUMATYZM 
artretyzm, podagra ischias 

CHOROBY KOBIECE i DZIECI (skrofulcza) 
CHOROBY SERCA I NACZYŃ 

CHOROBY NERWOWE, porażenia 
leczy się skutecznie w zdro 

ENOWROCŁAW 
Kucnnie djetetyczne jednolicie prowsdzone. 

Informacyj udziela Zarząd Zdrojowiska Incwrocław tel 329 
i Związek Uzdrowisk Polskich Warszawa, Š to Krzyska 17. 

tel. 432-38. 

  

DO WYNAJĘCIA 
4 pokoje z kuchnią. 
Zamkowa 18 m. 19. 
  

  

. MIESZKANIE 
DO WYNAJĘCIA 

4 pokoje z kuchnią. 
Antokol, Piaski 9. 

POKój 
do wynsjęcia dla sa- 
motnej. Ul. Kościuszki 
14, m. 10. 

jewisku 

Ceny niskie, 

, 

  

  Osobny dom 
  

  

SG 
Wileński špūlėa. Syodykat Rolniczy 

Wilno, Zawalna 9. 

poleca po cenach najnižszych 

ULE, MIODARKI, WĘZE, 
PODKURZACZE, MASKI 
i inne przyrządy pszczelarskie 

[la członków Tow. Pszezelarskiego 
rabat. Cenniki na żądanie. 

į 
FO i i i A O 

KRYNICA „CARLTON“ 
Hotel Pensjonat pod zarządem Marty Lo- 
renz p.leca pokoje słoneczne z balkonami, 
z bieżącą wcdą ciepłą, zimną, centralnem 
cgrzewsniem, utrzymaniem — lub bez. 
Autobus hotelowy do dyspozycji gości. 

Ceny niskie. 
Zamówienia przyjmuje Zarząd, 

T A UA UM 

Radje wileńskie 
SOBOTA, 14 MAJA 

11,58 Sygnał czasu. 
12,10 Poranek szkolny ze Lwowa. 

12,45 Audycja dla poborowy (pogadanka 
i muzyka. 

14,15 1) Muzyka hebrajska 2) Muzyka 
popularna (płyty). 

15,25 „Stanisław August, jako zbieracz” 
— odczyt ze Lwowa wygłosi dr. M. Gaba 
rowicz. 

15,50 „Saksofon i ukulele* (płyty). 
16,30 „Na planecie Wenus* — odcz. z 

Warsz. wygł. dr. F. Burdecki. 
16,55 Słuchowisko dla dzieci ze Lwowa. 
18,00 Transmisja nabożeństwa majowe- 

go z kaplicy w Ostrej Bramie na całą Pol- 
skę. * 

19,15 Wręczenie nagród laureatom Wiel 
kiego Konkursu Muzycznego Rozgłośni Wi- 
leńskiej. 

19,40 Komunikat sportowy z Warsz. 
20,00 Feljeton z Warsz. 
22,10 Koncert życzeń (płyty). 

  

22,10 Koncert chopinowski z Warszawy. 
23,00 Audycja literacka poświęcona J. 

Weyssenhoffowi, laureatowi państwowej na- 
grody i nagrody m. Warszawy. „Panicz i 
Warszulka“ — fragment z powieści p. t. 
„Soból i panna“. Radjofonizacja Haliny Ho 
hendlingerówny. 

23,30 Muzyka tan. z płyt. 

* TRANSMISJA Z WATYKANU 

VITTA DEL VATICANO. PAT. — W 
niedzielę, w dniu Zielonych Świąt, o godzi- 
nie 1l-ej przed południem, radjostacja waty- 
kańska nada pismo apostolskie, które trans- 
mitowane będzie w 24 językach. Długość fa- 
li wynosić będzie 50,26 metrów. 

Kosmetyka 
= 

w ogrodzie, 5 pokoi, 
weranda, elektr, do 
wynajęcia, N przeciw 
kość, św. Piotra, ul. 
Kanoniczna 9—4., 

  

Aaa -ч - — 

POKÓJ 
E A Bl N ET umeblowany do wyna- 

Racjonalnej  ieia. Osobne wejście, 

kosmetyki Pte. Artyleryj- 
ska 1 m. 3.3 

iecznicze = 
WILNO. 2 AAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

kobieca | Letniska 
rodėsi DESEIEKKIKINMA TEBRTS TENS 

je, daske- YTTYTYYYWYYYYYYYYSYY 
uali,: odšwiežs, msuwa Na dwa letnie 

  

  

jej zkszy i braki, Masaż miesiące 
kosmetyczny twarzy. s ukam niedrogiego 
Masaż ciała, elektrycz- LETNISKA 
ay, wyszczuplający (pa- i S 5 

nie), Natcyski „Hormo- Aa RE 

na" według prot, Spab=iesje nad brzegiem 
le, Wypadanie wiusów, Wilji lub jeziora. Po- 
łapież.  Indywidnalne żądane bliżej Wilns. 
dobieranie kosmetyków Ojerty do Administra- 
do każdej cery. Ostal= ci „Slowa“ pod „J. K.* 
nie zdobycie kosmety» X 

Pensjonat 

  

ki racjcnalnej. 
Cadriennie od g. 10—8 

  

W. Z. P: 48 w majątku „Losza“ 
przystanek i poczta 

GABINET |Szumsk. Dobre utrzy- 
Kosmetyki menie 4 zł. dziennie. 
Leczniczej Są pokoje z kuchnią i 

bez utrzymania. Sos- 
nowy las, rzeka, Ot» 
warcie — 17 maja. 

Letniska 
1,2,3 146 pok. w 
tolw. Górza o 3 kim. 
od st. Gudogaje. So- 

„Cedib“ 
J. Hryniewiczowej 
(Wielka 18 m. 9) 

został przeniesiony 

na ul. Mickie- 
wicza 1 m. 11 

  

      

  

snowy las, rzeka. Mo- 
Matura  żna z utrzymaniem. 

przygotowywanie ze Produkta na miejscu. 
wszystkich  przedmio- Szczegóły; Wilno, Rze- 
tów do (ów wczna 12 — 12 od 8 
zakresie szkół średnich do 10 rane. 
Języki obce: francns- 

  

em La a Letnisko 
sacja oraz lacin: n 
grecki. Lekcyj udziels- A: 
Ją ratynowani korepe- poczta i majątek Da- 
torzy b. nauczyciele niuszew stacja Smor- 
EA miekki. J gonie, Kiersnowska., 

Zgubioną 
legitymację aksdemic- 
ką Nr. 2115 wyd. przez 
wydz. lekarski U. S. B. 
na imię Marji Wengri- 
sówny unieważnia się. 

do Adm, „Słowa* pod 
„Matura*. 

Okazyjniellł 
różne pozostałe z 
licytacji rzeczy oraz 

  

samochod a ES 
Sprzedaje asio „Zbieg! pies 
LOMBARD daży wilk, znalazca 

zechce odprowadzić za 
wynagrodzeniem. UŁ. 
Mickiewicza 42 m. 3. 

ul. Biskupia 4, tel. 
14-10 od (9 — 2i 

5—7 ppoł.   
5. BEREZOWSKI. 

„Partbilet nr. 77777. 
— Chciałbym pojechać jak najprę 

dzej do „sowchozu** tutejszego. 
— Ach, tak... Najwygodniej będzie 

wam jechać samochodem... Chodzi o 
to, że dwa razy na tydzień przycho- 
dzą stamtąd ciężarowe auta. Zostaw- 
cie więc list do szofera w wydziale 
aprowizacyjnym, niech on was uprze 
dzi, kiedy zajedzie po was. Prędko i 
wygodnie dojedziecie na miejsce. 

Borys wpadł tylko do stołówki na 
obiad, a potem do późnej nocy pisał 
swoje sprawozdanie do zarządu—plan 
gospodarki miecznej. Nie. miał już co 
prawda, tego zapału, z jakim brał się 
do pracy w swym  „„sowchozie”, ped 
Odesą. Zabierał się do nowej działal- 
ności z zimną krwią, ale z chęcią wy 
pełnienia zadania jak najlepiej. 

Dwa dni później wyjechał do pod- 
miejskiego „sowchozu* Czterdzieści 
wiorst po szosie przejechali szybko. 
Szofer chciał się popisać przed no- 
wym pasażerem i coraz to omijał ja- 
kieś auto ciężarowe. 

Wzdłuż szosy ciągnęły się pola 
pożółkłych kartofli lub zdeptane rży- 
ska. 

Potem jechali między lasami brzo- 
skwiń. Złote, mieniące się wszystkie- 
mi odcieniami kiście gałęzi rzedły już, 
ukazując miejscami płaty błękitnego 
nieba. Na ziemi szeleściły żółte, już 

USNS O ORNOS TY EZEOS O RZOPEWCZZ APA DROP GWAR COBI AOR. 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

ciemniejące od wilgoci liście. Za la= 
sem błysnęły skręty rzeki, nad jej brze 
gami stały długie, wąskie budynki 
— kurniki. Domki te przypominały 
zdałeka rozsypane na podwórku ptac- 
two — tak pozbawioną była planu ich 
budowa. jedne zbiegły się w gromad- 
kę, inne rozsypały się daleko od sie- 
bie po pochyłości wzgórza, a niektóre 
zbiegały aż do rzeki. W środku stał 
nieduży ośmiookienny doim. Była tam 
kancelarja „sowchozu*, pokoje dla 
administracji. Robotnicy mieszkali we 
wsi, leżącej za laskiem, było ich zresz 
tą niewielu — koło dwunastu! 

W okresach większej pracy najmo- 
wano ludzi ze wsi i opłacano ich nat 
tą, cukrem, perkalem. Po '-dużym ob- 
szarze dawnego „sowchozu* wszyst- 
ko to wydało się Borysowi bardzo ma 
łem i latwem do prowadzenia. W cią 
gu dwóch dni zdążył poznać cały sy- 
stem gospodarczy i nowy plan uło- 
żyć, Pomidory już były dojrzałe, kapu 
sta i kartofle, musiały jeszcze pocze- 
kać, za dwa tygodnie można będzie 
kopać. Ostatnie ogórki wybrane już, le 
żały stosami na polu, skąd zabierano 
je na fury i odwożono do miasta. — 
Kilka tysięcy ptactwa oczekiwato na 
kolej w wysyłaniu, potem już miały 
pozostać tylko kurczęta. 

Borys musiał więc dać tylko kilka 
wskazówek technicznych robotnikom,i 
omówić wszystko ze staruszkiem „za- 
wem'* (zarządzającym), który gospo- 
darował „jak umiał. 

Zarządzający opowiedział nowemu 
agronomowi, jaki tryb życia prowadzi 
w tym zapadłym kątku. |edyną jego 
rozrywką była strzelba. Całemi wieczo 
rami włóczył się po okolicznych bło- 
tach i lasach, szukając kaczek, sło- 
nek i innego ptactwa. Zachęcony 
przez niego, Borys rozpoczął również 
polowanie, ale zabił tylko jakieś dwa 
ptaszki błotne. 

— Zaczekajcie, — pocieszal staru 
szek, — niech nadejdzie zima! Tam, 
za laskiem i w młodniaczku — moc 
lisów. Ciągle podkradają się pod kur- 
niki. Zeszłego roku nastrzelałem ich 
na futro dla siebie. A już o zającach 
nawet nie mówię! To i nie sztuka na 
wet, kiedy nigdzie blisko, oprócz mnie 
i sekretarza sąsiedniego  „sielsowie- 
ta“ nikt strzelby nie ma. Zwierzęta 
się rozpłodziły.. Teraz złe skórki — 
futro wypełza ale w listopadzie, w 
grudniu puszyste, miękkie, ciepłe. Do- 
stańcie strzelbę, to razem będziemy po 
lować. 

— A skądże mogę dostać strzel- 
bę? 

— Kupcie w „rabkopie* w oddzia 
le sportowym na  Kreszczatiku. Pro- 
chu, gilz, kupcie, ja mam tu maszyn- 
kę: 

— A pozwolenia nie trzeba? 

— Wam wydadzą bez pozwolenia, 
weźcie tylko kartkę z zarządu... a mo- 
żecie wziąć i pozwolenie, ale to zby 
teczne. Przyjeżdżajcie naszą ciężarów 

ką, a tu już was nikt o nic nie zapy- 
tal... ; 

— W takim razie... doskonale!. 
— A pieniędzy na strzelbę nie ża- 

  
łujcie: zabijecie dziesiątek lisów w 
tym sezonie zyskacie na nich, od- 
dacie do wyrobienia, po 2 ruble od 
sztuki wezmą, ale cudnie zrobią! Dla 

ba. 
— Rzeczywiście spróbuję, może mi 

mnie to rozkosz największa — strzel- 
się poszczęści! 

— Nie mogę gwarantować wam 
powodzenia. Polowanie to jak loterja. 
Jeden sztuk dziesięć zabije, a drugi a- 
ni jednej. Ale dla zdrowia zawsze do- 
brze. Pochodzisz sobie po mrozie, po- 
tem herbatką się nagrzejesz i śpisz 
twardo, jak młody... 

Dobroduszny starzec, dawny leśni- śniegi, zasypały ziemię, 
czy rządowych lasów, zaraził Borysa 
manją łowiecką. Zaraz po powrocie 
porozumiał się z Ginzburgiem i zaku- 
pił wszystkie niezbędne do połowania 
rzeczy. 

Odtąd za każdą wizytą w. „sow- 

chozie“ Borys chodził ze starym leśni 
czym, obecnym „zawem* na polowa- 
nie na ptactwo. 

IX 
Długo w tym roku trwała ciepła, 

kolorowa jesień... Liście opadały tęczo 
wym deszczem, małe pajączki — pilo 
ci na pajęczych niteczkach rozsnuli ba 
bie lato po zoranych, czarnych po- 
lach. Wszystkie roboty w polu pokoń- 
czono, a niebo dyszało ciepłem i we- 
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Drukarnia „Stowa“      
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sološcią. Dały się nawet oszukać sta- 
re, naiwne kasztany na bulwarach i 
zaczęły rozpuszczać pąki, wysuwać 
kwitnące świeczki swe ku promieniom 
Owocowe drzewa kwitły niechętnie 
pociemniałemi koronami, ałe i ich pą- 
ki napęczniały sokiem wiosennym. Na 
gle w końcu miesiąca |lunął deszcz, 
mróz ścisnął powietrze, a ku wieczoro 
wi krople zamieniły się w mokre pła- 
ty śniegu, który pogasił wiosenne po- 
ry.drzew i błotem pokrył ziemię. — 
Mróz urządził na Dnieprze wyścigi 
kier lodowych, ubrał rzeki w krochma' 
loną kryzę lodu, a stało się to tak 
szybko, i nagle, że statki, które wy- 
szły z Kijowa, nie zdążyły już wrócić. 

Zima nie darowała swego: rozpo- 
częły się odrazu takie mrozy, takie 

że ludzie się 
dziwili i powtarzali: „Dawno takiej 
zimy nie pamiętamy!” 

W pokoju hotelowym Borysa by- 
ło tak zimno, że całemi dniami sie- 
dział w palcie. Zniecierpliwiony tem, 
wyjechał wreszcie do swego nowego 
przyjaciela Piotra Ewgrafowicza Dani- 
łowa, „zawa”. Postanowił pod pretek- 
stem pilnowania gospodarki, przesie- 
dzieć tu conajmniej tydzień. Mały po- 
koik — kancelarja, ogrzewany przez 
wspólny piec, z sąsiednim pokojem i 
„zawa*, był ciepły, i przytulny. Sta- 
ry palił cegłami, czasem suchą trzci- 
ną i t.p. Ścianki pieca rozpalały się, 
wesoło szumiał wieczorami samowar i 
rondeleczek z kaszą. Stary leśniczy nie 

uznawał innego pożywienia — nie miał 
już zębów. 

Zimny wiatr łomotał ze złością w 
okno, ale ciepło nie ustępowało mu. 
Całemi godzinami można leżeć na łóż- 
ku, czytając, lub słuchając opowiadań 
poczciwego Piotra Ewgrafowicza o wy 
padkach z jego długiego i urozmaico- 
nego życia. A gdy wiatr cichł i słońce 
wschodziło, rumieniąc cudnie zamgłone 
szybki okien, zabierali strzelby i szli 
w las, szukając małych łapek. Pierw- 
szego lisa zabił Borys na skraju mło- 
dego lasu. Lis ten wyskoczył wprost 
pod nogi z zaśnieżonego krzaka le- 
szczyny. 

— Dobry początek; — krzyczał 
zdaleka stary „nauczyciel“. 

Zajęcy było moc i częściej wpada- 
ły pod strał, chociaż Borys nie cieszył 
się z nich tak, jak z lisów. 

Powodziło mu się w polowaniu, za- 
raz, pierwszego dnia, zabił trzy zające 
i dwa lisy. Stary leśniczy zdjął z nich 
zręcznie skórki i powiesił w sieniach. 

— Ani obejrzycie się, jak będzie- 
cie mieli futro, — żartował rozweselo- 
ny. 

A dla Borysa futro to było specjal- 
nie miłe i pożądane: myśl o niem łą- 
czyła się z myślą o Oli, miało to być 
futro dla niej! Prześladował więc li- 
sów z zapałem, a gdy zimny wiatr zbyt 
dokuczał, myśliwy uśmiechał się do 
siebie i mruczał: „Za to ona będzie 
miała ciepłe futerko!*. 

(D. C. N.) 
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Zamkowa 2. Redaktor w z.: Witold Tatarzyński.


