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NA ZAKRĘCIE SPRAWY UKRAIŃSKIEJ 
(artykuł dyskusyjny) 

Przypisek redakcji: Pan Aleksan- 

der Bocheński zyskał sobie na Wiłeńszczyź- 

nie niemałą popułarność swoim świetnym ar- 

tykułem gospodarczym, drukowaaym w.,Sło- 

wie* w odpowiedzi p. Dembińskiemu, b. 

prezesowi uniwersyteckiej „Bratniej Po- 

mocy*. 

Teraz przysłał nam p. Bocheński artykuł, 

który zamieszczamy w charakterze artykuiu 

dyskusyjnego. Redakcja nasza nie zna sto- 

sunkow małopolskich i dlatego nie zajmuje 

stanowiska w sprawach bardziej szczegóło- 
wych, w których zabiera głos p. Bocheński. 

Natomiast precyzujemy nasze stanowisko 

w tych sprawach w sposób następujący: 

1) Nad kwestją, która się dawniej nazy- 

wała kozacką, potem ruską, teraz przeważnie 

ukraińską (0 nazwę się z nikim nie spiera- 

my), ciążyło odwieczne przekleństwo, o któ- 

rem już w „Ogniem i Mieczem* dowiedzieć 

się można. jak nas Kozacy zwyciężali, to 

chcieliśmy z nimi paktować, jak Polska zwy- 
ciężała, to nie szła na żadne kozackie wol- 

ności. Należało robić akurat naodwrót. Dla- 
tego, jak w 1918 r. Ukraińcy zajęli Lwów, 

to trzeba było tylko strzełać, lecz po „pacy- 

fikacji** trzeba było myśleć o jakiejś liberal- 

niejszej polityce. 

2) Niema prawie żadnej anałogji pomię- 

dzy kwestią ukraińską w Małopolsce, a bia- 
łoruską u nas. Zbyt wielki dystans dzieli 

siły, któremi rozporządzają politycy ukraiń- 

scy, a nasi Białorusini. C at. 

Kryzys ekonomiczny i międzynaro- 
dowy, choć pochłania uwagę najtęž- 
szych umysłów, nie powinien jednak 
doprowadzać do zaniedbania spraw in- 
nych. Dlatego, że palą się lasy, to nie 
racja. byśmy mieli tolerować szkodniki 
w szkółkach. Kryzys stosunków polsko 
-ukraińskich, niezależnie od wszystkie- 
go rozwija się, zmienia oblicza, otwie- 
ra pewne perspektywy, porusza pewne 
tendencje. Nie widzieć ich, lub prze- 
miłczać, to znaczy rezygnować zgóry 
z nie tylko wszelkiej inicjatywy, ale 
nawet z możliwości reakcji na inicjaty- 
wę obcą. Sprawa ukraińska w b. Ga- 
licji, ma znaczenie olbrzymie nietylko 
dia Lwowa, ale i dla Poznania, Wilna, 
Krakowa, dia całej Rzeczpospolitej. 
Jest to sprawa naszego stanu posiada- 
nia na wschodzie, naszej przyszłości 
wobec* imperjalizmu rosyjskiego. A 
jednak bardzo mało i bardzo jedno- 
stronnie zajmujemy się Ukraińcami. 

Artykuł ten jest przeznaczony dla 
Polaków. Zbyt często pouczamy Ukra- 
ińców, jaki jest ich interes i jakie obo- 
wiązki, zbyt naiwne są zasadniczo ta- 
kie lekcje, zbyt tragiczne ich skutki, 
byśmy mieli przyłączać się do grupy 
publicystów, piszących o polityce ukra 
ińskiej, a orjentującej się lepiej w prze- 

_ szłości Chin, niż Małopolski wschodn. 
— W swoim zakresie, chwila obecna 
jest ważna, prawie przełomowa. Od 
pewnego czasu najpoważniejsze i naj- 
bardziej narodowe pismo ukraińskie 
zaczęło kampanję przeciw negacji ja- 
ko głównej zasady taktyki politycznej 
i zażądało jasnego sformułowania ce- 
łów polityki ukraińskiej. Akcja ta nie 
może pozostać bez echa i, dobrze bę- 
dzie, jeśli echo odezwie się w dzienni- 
ku, który jest najbardziej imperjalisty- 
czny i najbardziej państwowy w pra- 
sie polskiej. 

BARYKADA PRZESĄDÓW. 

<zem jest barykada zasadnicza, ide- 
ewa między narodami polskim a ukra- 
inskim we wsch. Małopolsce?! Czem 
jest ten mur nieprzebyty, urągający 
wysiłkom tych, co rozbić go pragną, 
mur, potężniejący i rosnący zda się z 
roku na rok?! Mur ten jest murem ilu- 
zji, barykadą przesądów. 

Wierni zasadzie poruszania tylko 
polityki polskiej wobec Ukraińców, a 
nie odwrotnie, na pierwszem miejscu 
wymienić musimy powszechnie panują 
<y przesąd, jakoby Ukraińcy, (a pod 
słowem Ukraińcy uważa się zazwyczaj 
gros inteligencji skupiony w Undzie) 
Dyli przekonani że niepodległość mo- 
gą uzyskać natychmiast, drogą osła- 
biania Polski, co ma być osiągnięte 
zamachy i polityczny bojkot. Takiej 
wierze ho1auje rzeczywiście tylko gar- 
stka młodzieży, skupiona w U.O.W. 
jej nieliczni przywódcy radykali. Ale 
też na tem koniec. Cała ogromna wię- 
kszość myślącego społeczeństwa mniej 
szościowego, rozumie doskonale fan- 
tastyczność i bezrozum tego kierunku. 
90 procent ludności i polityków ukra- 
ińskich rozumie doskonale, że jedyną 

drogą polityczną jest rozwój kultural- 

czpospolitej Tylko że nazewnątrz, dia 
powierzchownych widzów, działalność 
ideowa tych 90 procent mało się róż- 
niła od działalności pozostałej skrajnej 
garstki. Dlaczego? 

Ażeby to zrozumieć, przypuśćmy 
na chwilę, że Małopolska wsch. jest 
pod władzą Ukr. i że my Polacy ma- 
my takie warunki, jakie dziś przysłu- 
gują Ukraińcom. W tych  warun- 
kach oczywiście trudno żądać, by 
naród pozbawiony arystokracji, naród 
chłopów i inteligentów, mógł łatwo 
przystąpić do lojalności bez zastrze- 
żeń, do popierania tego regimu. Wcho 
dzą tu w grę już nie rozumowania, ale 
wprost instynktowe odruchy, które, 
zwłaszcza włościan, pchają w stronę 
nielicznej garstki inteligencji — wy- 
wrotowców i utrudniają wpływ więk- 
szości inteligencji. Nawet jeżeli przyj- 
miemy, że jedna strona musi zerwać 
pierwsza z błędnem kołem (niema lo- 
jalności — bo nie ma warunków życia, 
nie ma warunków życia, bo nie ma lo- 
jalności), nawet wówczas jasnem bę- 
dzie, że stokroć łatwiej pierwszy krok 
uczynić Polakom. A jednak uczynili 
go Ukraińcy, i to pozostanie na zaw- 
sze świadectwem ich dojrzałości poli- 
tycznej. 

ROK 1923 
Mało kto wie z naszej strony ba- 

rykady, że w roku 1923 byliśmy o 
włos od złagodzenia sprawy  ukraiń- 
skiej. Mam na myśli ówczesny walny 
zjazd Unda, który faktycznie stanął 
na stanowisku lojalności wobec Pań- 
stwa polskiego. 

Na ówczesne nastroje niewątpliwie 
miała wpływ niedawna odezwa rządu. 
Czy kto wówczas z polityków śejmo- 
wych współpracował ze zjazdem? Czy 
kto zapewniał d-ra Ochrymowicza i 
d-ra Baczyńskiego (nie identyfikować 
z posłem Baczyńskim, starorusinem) 
najwybitniejszych wtedy przywódców, 
że ręka wyciągnięta nie zostanie od- 
trącona? Historja odpowie na te py- 
tania. Dość, że Undo przygniatającą 
większością przyjęło rezolucję potę- 
piającą negację i bierny opór, oraz о- 
twierającą drogę do twórczej współ- 
pracy obu narodowości na terenie Ru- 
si Czerwonej. 

Nie czytałem nigdzie, by zmarno- 
wanie tej okazji było zapisane na de- 
bet smutnego okresu naszej sejmokra- 
cji. A przecież trzeba wiedzieć, że pa- 
rę dni po tej uchwale, pewne przesu- 
nięcia partyjne, obaliły rząd, a nowy 
nie uznał się związany nieoficjalnemi 
rokowaniami swego poprzednika. Zde- 
zawuowano dotychczasową linję i na 
rezolucję Unda odpowiedziano falą o- 
bostrzeń i prześladowań. Wówczas 
to zaczęła wzbieiać fała buntu i obu- 
rzenia, która dotąd zalewa zdrowy 
instynkt polityczny szerokich mas in- 
teligencji. Trzeba wiedzieć, jakiej od- 
wagi cywilnej, jakiego przezwycięże- 
nia sentymentów wymagała owa u- 
chwała, by zrozumieć uczucie upoko- 
rzenia i gniewu po jej odtrąceniu. Fa 
la zwróciła się przeciw tym, którzy 
niezapłacony weksel żyrowali. Baczyń- 
ski drogo zapłacił za wiarę w lojal- 
ność. Złamany niepowodzeniem, w 
przystępie szału pozbawił się życia. 
Cała plejada zdolnych przywódców za- 
płaciła bezpowrotnie złamaną karjerą. 
Ale większe ciosy poniosła sama myśl 
porozumienia. 

Odtąd rok 1923 planuje, ciąży, przy- 
gniata myśl polityczną ukraińską. 30 
procent inteligencji ukraińskiej jest lo- 
jalna, 90 procent rozumie bezsensow- 
ność i szaleństwo akcji, której rezulta- 
tem jest coraz większa nienawiść, co- 
raz liczniejsze zbrodnie. Ale tych 90 
proc. milczy, pokrywa wszystko co 
mówi pozostałe 10 procent. Na każdy 
ruch, na każde słowo, na każdą myśl 
ku przerwaniu błędnego koła 10 proc. 
pyta: Czy jeszcze rok 23-ci? 10 pro- 

cent woła: „Baczyński*! Czyn zamie- 
ra, wargi się zaciskają, na jasną świa- 
domość, iż wszystkie drogi, prócz dro 
gi negacji, są przez państwo zamknię- 
te. Na tle tych reminiscencyj rysuje 
się jakiś potworny, wspólny, choć nie- 
nawidzący się wzajemnie i nienawi- 
dzący wszystkich w koło, front pol- 

skich szowinistów z ukraińskimi wy- 
wrotowcami. Nasi szowiniści panują 
bezpodzielnie nad opinją, bo mają za 
sobą sabotaże wywrotowców i milcze- 
nie poważnych Ukraińców. Wywro- 
towcy ukraińscy teroryzują duszę swe- 
go narodu za pomocą cytatów z naszej 

ny i narodowy w ramach granic Rze-prasy szowinistycznej. 

POD WŁADZĄ MIS%YFIKACJI 

Ten wspólny front ma pewne me- 
tody, które czas zdewoalować. Ze stro 
ny ukraińskiej rok 1923, jest potężnym, 
choć pustym argumentem. Z naszej 
strony są bardziej jeszcze potężne, 
choć i perfidniejsze zarzuty. Cieka- 
wem jest, że szowinizm nasz nieko- 
niecznie gnieździ się w stronnictwach, 
które wywieszają hasła asymilacji na- 
rodowej. Główną metodą prasową jest 
przemilczanie wszystkich  tendencyj 
spokojnych inteligencji, a wyolbrzy- 
mianie skrajnych i wywrotowych. 

Rok po roku sączył się, wpajał w 
społeczeństwo nasze najfałszywszy 0- 
braz społeczeństwa ukraińskiego. Brak 
propagandy ukraińskiej u nas, ułatwił 
ogromnie tę mistyfikację. Według niej 
masa narodu, chłopi są zupełnie zado- 
woleni z panujących stosunków, bo 
kochają Polskę ponad wszystko. Chło- 
pówteroryzuje banda inteligentów, (każ 
dy inteligent, to wywrotowiec), zgru- 
powana w Undzie, stronnictwie lewi- 
cowem napół bolszewickiem, wydają- 
cem świstek brukowy „Dito“. Ta ban- 
da, wyzuta ze wszelkich ideałów, jest 
sowicie opłacana przez Niemcy i Ro- 

sję. 
Oto obraz polityczny Ukraińców 

w Polsce, tworzony bujną fantazją, lub 
pobożnemi życzeniami niektórych ga- 
zet. Jak szeroko ten pogląd został roz 
powszechniony, jak przeniknął nawet 
do tych umysłów, których głównem za- 
daniem winna być znajomość dokład- 
na spraw mniejszościowych, oto taje- 
mnica, która da się chyba zbiorową 
psychozą wytłumaczyć, ale nie da się 
niczem usprawiedliwić. Doszło do te- 
go, że jeden z naszych ministrów, od- 
powiadając na kulturalne i oświatowe 
interpelacje posłów ukraińskich, cyto- 
wał liczbę odbudowanych po wojnie 
domów mieszkalnych, wydanych pa- 
tentów, zcalonych hektarów.... W tej 
psychozie leży źródło wiecznie żywe- 
go — niestety — programu porozumie 
nia się z ludem „ponad głowami par- 
tyjników*. Przez chwilę można było są 
dzić, że iluzja ta stała się rzeczywi- 

stością. Przyszły jednak sabotaże i 
sen o lojalności ludu okazał się fanta- 
zją. Dłużej trzeba było czekać na wła 
ściwą ocenę stanowiska inteligencji. 
Fakt, że społeczeństwo nasze przyjęło 
obojętnie represje, aż do aresztowania 
prezydjum przeciw Undo 1930 r. i 0- 
skarżenia tego stronnictwa 0 współ- 
udział w sabotażach, dowodzi, że wte- 
dy wszystkie przesądy w tym kierun- 
ku, święciły swoje apogeum. 

Nawet wśród gorących zwolenni- 
ków porozumienia znajdujemy czasem, 
zwłaszcza, jeżeli chodzi o środowiska 
warszawskie, zdumiewającą, aż dekon- 
centrującą nieznajomość  elementar- 
nych rzeczy z zakresu polityki ukraiń- 
skiej. We Lwowie daje się zauważyć 
zmiana na lepsze. Artykuły b. woj. hr. 
Borkowskiego, objektywne stanowiska 
„Gazety Porannej* i „Wieku 
go*, pozwoliły na pewien postęp. Wię 
cej jeszcze zdziałały kontakty osobi- 
ste, nawiązane przez szereg działaczy 
obu narodowości. Po raz pierwszy 
wielu Ukraińców przekonało się, że 
niema zagadnień, którychby nie można 
omawiać przy obopólnej dobrej woli. 
Po raz pierwszy wielu z nas przekona- 
ło się, że nie każdy palityk ukraiń- 
ski nosi bombę za pasem. Na innym 
zupełnie wymiarze, lecz również łago- 
dząco, wpływała na naszą opinję akcja 
ks. Biskupa Chomyszyna i dr. Naza- 
ruka. Ale ewenementem jest dopiero 
ostatni zjazd Unda, który tworzy, za- 
kręt na drodze stosunków dwu obo- 
zów*). Trzeba powiedzieć to, czego 
dotąd rikt nie powiedział: że zjazd ten 
był wielkiem, niespodziewanem zwy- 
cięstwem obozu pracy realnej, klęską 
grupy nieprzejednanych. 

LIBERUM CALUMNIOR. 

Okrzyknięto jednak ostatni kongres 
Unda, jako zwycięstwo Palijiwowców. 

  

*) We Lwowie mowa dr. Kl. Hrabyka na 
zebraniu Młodych Endeków jest symptoma- 
tem otrzeźwienia. Wprawdzie program nie 
został zmieniony ani na jotę, jednak są już 
nawet wśród endeków ludzie, nie poprzesta- 
jacy na ogólnikach, lecz badający realnie o- 
blicze społeczeństwa mniejszościowego. 

  

Marszałek Piłsudski powrócił do Warszawy 
WARSZAWA. PAT. — Dziś o g. 

8.26 rano pociągiem bukareszteńskiin 
powrócił do Warszawy p. Marszałek 
Piłsudski w towarzystwie dr. Woy- 
czyńskiego i kpt. Lepeckiego. Wysia- 
dającego z wagonu p. Marszałka po- 

witał p. premjer Prystor w otoczeniu 
członków rządu i _ przedstawicieli 
władz cywilnych i wojskowych. Po 
krótkiej rozmowie z p. premjerem, p. 
Marszałek Piłsudski odjechał samo- 
chodem do Belwederu. 

NIEZWYKŁY WYPADEK NA DWORCU 
WARSZAWA. 22 4. (tel. wł.) Na 

dworcu w czasie przyjazdu Marszałka 
Piłsudskiego zaszedł niezwykły wypa- 
dek. W chwili, gdy Marszałek schodził 
ze schodów, prowadzących do salonów 
reprezentacyjnych, nagle z tłumu ode- 
rwał się jakiś podoficer, starając się 
przedostać bliżej do p. Marszałka. Wy- 
prężony jak struna, w pozycji na bacz- 
ność, blady, wyciągnął rękę, w której 
trzymał papier zwinięty w rulon i gło- 
sem wzruszonym powiedział: 

— Panie Marszałku, proszę o przy- 
jęcie mej prośby. 

Marszałek spojrzał Surowo, ode- 
brał papier i schował go do kieszeni. 

Z punktu widzenia dyscypliny 
wojskowej, wypadek taki jest niedo- 
puszczalny. Należy mieć pewność, że 
tylko sprawa niezwykłej wagi mogła 
skłonić skromnege podoficera do aktu 
takiej śmiałości, jak stanięcie przed 
Marszałkiem. Nie ominie go pewnie ka 
ra za pogwałcenie przepisów, ale być 
może prośba, z którą w tak: bezpośre- 
dni sposób ośmielił się zwrócić do Mar 
szałka, zostanie rozpatrzona. 

Konferencja u Marszałka Piłsudskiego 
WARSZAWA. 22 4. (tel. wł.). Mar 

szałek Piłsudski wkrótce po przyjeź- 
dzie do Belwederu przyjął kolejno pre- 

mjera Prystora, min. Jana Piłsudskie- 
go i vice-ministra Becka. 

p 

PRZED PODPISANIEM 
„PAKTU O NIEAGRESJI Z SOWIETAMI 

WARSZAWA. 22 4. (tel. wł.). Mi- 
nister Zaleski odbył dziś w Genewie 
konierencję z komisarzem do spraw 
zagranicznych Litwinowem. 

Podsekretarz stanu w MSZ. p. Jó- 
zei Beck przyjął dziś na dłuższem po- 

słuchaniu posła Z. S$. S. R. p. Antonow- 
Owsiejenko. Obie te konferencje zwią- 

zane są ze sprawą podpisania parafo- 
wanego już paktu o nieagresji pomię- 
dzy Polską a Sowietami. 

  

Dookoła polskiej umowy z Kreugerem 
BERLIN. PAT. Biuro Wolifa 

komunikuje: Według oświadczenia ko- 
misji śledczej w sprawie Kreugera, 0- 
bawy co do negowania polskiej umo- 
wy monopolowej są zupełnie nieuza- 
sadnione. Znaleziono wprawdzie sfin- 
gowaną umowę z roku 1925, umowa 
ta jednak nie pozostaje w żadnym 
związku z umową monopolową i tem 
samem niema żadnego wpływu na sto- 

sunki między koncernem szwedzkim a 
rządem polskim. 

GDZIE JEST „CHACO“ 
BARCELONA. PAT. — Wbrew pogłos- 

kom, argentyński statek „Chaco*, wiozący 
14 zesłańców, pozostaje w dalszym ciągu w 
porcie barcelońskim, w celu dokonania na- 
prawy uszkodzenia. Statek jutro opuści port, 
udając się najpierw na morze Bałtyckie. Na- 
aaa statek zawinie do portów Anglji i 

  

Nowe- | 

Powstało nieporozumienie, którego 
skutki mogą być nieobliczalne. 

Prawdopodobnie przekonanie o ten- 

dencjach opozycyjnych kongresu po- 
wstało z powodu ogłoszonych kom- 
promisowych rezolucyj. Tego rodzaju 
zewnętrzne, taktyczne objawy nie mo- 
gą równoważyć faktycznej przewagi 

grupy prezydjalnej, przewagi wyraża- 
jącej się w stosunku 90 do 26. Że wię- 
kszość nie wyzyskała swojej siły, tem 
gorzej dla niej. Dla nas nie może to 

zmienić ani jej przekonań, ani liczby. 

A większość ta była za wysunięciem 
autonomii, jako realnego celu polityki, 

przeciw pustemu negowaniu praw Pol- 

ski do b. Galicji wsch. i ogłoszeniu 

jedynie pryncypalnych deklaracyj nie- 

podlegtošciowych. 

Jednakže, — nasuwa się reileksja, 

— choćby tak było, choćby Ukraińcy 

porzucili program bezwzględnej nega- 

cji, dla programu autonomii, pozosta- 

je pytanie, cośmy na tem skorzystali ?. 

Wszak zarówno niepodległości, szero- 

kiej autonomii dać im nie możemy i 

nie chcemy! 

Ażeby na tę refleksję odpowiedzieć, 

musimy sobie jasno zdać sprawę z te- 

go, czego wogóle żądamy od Ukraiń- 

ców. Jakie ich stanowisko da nam peł- 

ne zadowolenie? Kiedy wreszcie, po 

ogłoszeniu jakiej rezolucji powiemy: 

oni nie są zdrajcami stanu, oni nie są 

anti-państwowcami?! Czem jest po- 

jęcie łojalności, tak u nas używane i 

nadużywane, że zatraciło swoją istotę? 

Wystarczy chwilę zastanowić się nad 

temi problemami, by stwierdzić, jedy- 

ną możliwą odpowiedź: państwowym 

jest każdy program, przewidujący rOZ- 

wój narodowy mniejszości w granicach 

Rzplitej, bez uszczuplania naszego sta- 

nu posiadania na danem terytorjum. 

A jeżeli autonomja jest etapem do 

oderwania wsch. Małopolski? 

Etapem do oderwania może być 

każda szkoła w Psiej Wólce, każda ko- 

operatywa w Zaleszczykach. Musimy 

się tu zdecydować: albo samo istnie- 

nie Ukraińca uważamy za zdradę sta- 

nu, albo żądanie autonomii może się 

mieścić w programie lojalnego oby- 

watela. — Nie oznacza to zgodę na 

autonomię. Ale musimy przyjąć jasne 

kryterjum różnicy programów, których 

nie chcemy a programów anti-pań- 

stwowych. Cała lewica polska stoi na 

stanowisku autonomji. Mimo to, le- 

wicowców uważamy tylko za przeciw- 

ników politycznych. Natomiast Ukra- 

ińców, żądających autonomji, gotowi 

jesteśmy posądzić o brak lojalności 

dla Państwa. Tendencja ta, już bar- 

dzo silna u nas, to liberum calumnior, 

znacznie gorsze od liberum conspiro, 

jakie prześladuje politykę ukraińską. 

Przeciw konspiracji wnosi się samo- 

obrona Państwa, wnoszą się coraz czę- 

stsze głosy samych-że Ukraińców. 

Przeciw kalumni, przeciw posądzaniu 

o zdradę najspokojniejszej nawet lud- 

ności mniejszościowej nie ma żadnej 

broni. Szaleńcze ataki wywołują rea- 

kcję, która znowu jest podchwycona 

przez naszą prasę i tak wkoło gra zę- 

baty mechanizm, pociągając jako sku- 

tek coraz liczniejsze zastępy wywro- 

towców. 

Pan B. Sołowiańskij, w cyklu arty- 

kułów p.t. „Zagadnienie polsko-ukra- 

ińskie* drukowanych obecnie we „Wie 

ku Nowym, stwierdza, że spotyka się 
często typ agitatora, operującego wy- 
łącznie cytatami i wycinkami naszej 
prasy. „Poco Pan to robi?* — pyta 

autor. „Żadna literatura nie czyni rów- 
nie silnego wrażenia, — brzmiała od- 

powiedź — a policja nic nie może mi 
robić. Wszak pokazuję tylko wycinki, 
polskiej, patrjotycznej prasy”. 

Pierwszym warunkiem złagodzenia 

kryzysu narodowościowego jest prze- 

łom w opinji polskiej, skoro w opinji 

ukraińskiej już przełom się dokonuje. 

Ale drugim będzie znalezienie takiego 

zespołu zmian rzeczowych, który bę- 

dzie odpowiadał najlepiej warunkom 

kraju mieszanego, jakim jest b. Gali- 

cja wschodnia. 

PRZEKLEŃSTWO DOKTRYNY 

Wyraz autonomja budzi zawsze od- 
ruchowy wstręt w każdym Polaku 
wsch. Małopolski.. Dlaczego? Dlatego, 
że pojęcie autonomji łączy się Ściśle z 
pięcioprzymiotnikowem głosowaniem. 
Pięcioprzymiotnikowe głosowanie to 
bezwzględna majoryzacja i zniszcze- 

nie połskości. Już głosowanie do sej- 
mu, bez oddzielnych kurji narodowo- 
ściowych zaognia niebywale stosunki, 
gdyż zmusza obie strony. do tworze- 
nia bloków, pod egidą szowinistów 1, 
wyklucza wolną grę stronnictw. Moż- 
na śmiało postawić tezę, że bez rów- 
nych wyborów, nie mielibyśmy ani 
morderstwa hr. Andrzeja Potockiego, 
ani sabotaży i pacytikacji. Z  chwi- 
lą, gdy na danem terytorjum większość 
ma inna narodowość, władze musza 
tolerować przy samorządach gnębienie 
polskości, albo też muszą nielegalnie 
wpływać na wybory. Szczytna napo- 
zór idea równych wyborów jest w pra- 
ktyce, zawsze groźbą dla całej ludno- 
ści tej nieszczęsnej dzielnicy. Dla nas 
oznacza ona zdecydowaną majoryza- 
cję. Dla Ukraińców grožbę ani je- 
dnego mandatu w innych wypad- 
kach. W praktyce kończy się na tem, 
że samorządów wcale niema, i pod 

tym względem Małopolska cofnęła się 
daleko w tył od stanu, jaki "był poi 
Austrją. 3 

Ciekawą jest tu pozycja naszych 
stronnictw lewicowych. Oficjalnie łe- 
wica jest za autonomją z pięcioprzy- 
miotnikowemi wyborami i gdy tylko 
jest pewna, że wniosek upadnie, sta- 
wia w sejmie odpowiednie projekty. 
Ale lewica wie dobrze, co przyniosło- 
by w praktyce przeprowadzenie jej 
postulatów: majoryzację przez ukr. i 
szereg nowych awantur. Ukraińcy 
wyczuwają tę dwoistość, niezgodę do- 
ktryny z najświętszym obowiązkiem 
bronienia naszego stanu posiadania i 
stąd nieufność, i pomawianie lewicę o 
obłudę. „Wolimy już endeków, mawia- 
ją często Ukraińcy. — przynajmniej 
mówią oni to, co myślą”. Lewica nie 
ma dość cywilnej odwagi, by sobie 
powiedzieć: nasza teorja nie została 
stworzona dła krajów mieszanych. Ma 
łopolska wsch. jest krajem mieszanym. 
trzeba poszukac dla niej nowych dróg. 

Endecy wyznają w teorji zasadę 
asymilacji narodowej, negują w zupeł- — 
ności możność istnienia narodu ukra- 
zińskiego w granicach Polski, a nawet 
poza jego granicami. Przepaść dzieli 
nasze wywody od oficjalnego stanowi- 
ska Str. Narodowego. A jednak w spra 
wie katastru narodowego, prof. Stan. 
Grabski był najwybitniejszym  szer- 
mierzem tego systemu, jedynego, któ- 
ry nie przyniesie zaognienia sytuacji. 
Jeżeli przejdziemy — nie oficjalnie, 
teoretyczny szyld , ale realne dążno- 
śni społeczeństwa polskiego we Lwo-- 
wie, spostrzegamy, że wszyscy są za 
wprowadzeniem samorządu. Przekleń 
stwo doktryny ciąży jednak nad pro- 
gramami, tak jak przekleństwo przesą- 
dów ciąży nad djagnozą sytuacji. 

Bierność spokojnego społeczeństwa 
ukraińskiego ułatwiała rozpowszech- 
nienie się opinji, o zasadniczej niemoż- 
ności współpracy z Ukraińcami. Z ko- 
lei rozpowszechnienie i przejawy tej 
opinji były bronią w ręku nielicznych 
radykałów ukr., dowodzących swoim, 
że Polacy nie chcą zasadniczo szukać 
platformy współżycia. 

Obecny Zjazd Unda, jest wysiłkien: 
Ukraińców w celu przełamania blęd- 
nego koła. Polski rząd i społeczeń- 
stwo okazać muszą i okażą, że tą dro 
gą, i tylko tą drogą mniejszości mogą 
osiągnąć minimum warunków rozwoju 
kulturalnego, gospodarczego i poli- 
tycznego, jaki jest realnym celem ičii 
pracy. Aleksander Bocheński. 

PAN BARTEL 
DO TELEFONU NIE PODCHODZI 

Katowicka Polonja, organ p. Wojciecha 
Korfantego zamieszcza ze Lwowa via War- 

szawa taki telegram własny: 

W związku z udziałem prof. Bartla w 
ostatniej konierencji premjerów w Spale, ze | 
Lwowa donoszą, że p. Bartel jest dosłownie 
oblegany przez rozmaite osoby nietylko mie- 
szkające we Lwowie, ale także przyjeżdża- 
jące do niego z Warszawy. 

Osoby te ofiarowują mu swoje usługi, | 
wierząc, że wkrótce znajdzie się on w rzą- 
dzie i przedstawiają plan ratowania sytuacji 
gospodarczej. P. Bartel, który zdaje się — 
świadomy jest tego, iż narazie jego udział 
w rządzie jest mało prawdopodobny, prze- 
słał przyjmować natrętnych, a do telefonu 
wogóle już nie podchodzi. 

Widać jednak, że raz na dzień przynaj- BE 

mniej do telefonu podchodzi, łub też komuś 

się spowiada, skoro wiadomości 0 jego try- 

bie życia tak intymne, mogły przeniknąć 
nawet do prasy opozycyjnej. В 
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MYŚLI ŻOŁNIERZA I ROLNIKA 
© naszej gospodarce 

ha 

Trudno sobie wyobrazić, żeby kraj 
nasz mógł wytrzymać przez dłuższy 
czas, sprowadzając na kilkaset miljo- 
nów rocznie surowców  włókienni- 
czych, mając jednocześnie znacznie 0- 
graniczone możliwości eksportu rolni- 
czego, a ostatnio ograniczoną produk- 
cję rolną. Takiego wypompowywania 
własnej waluty żaden organizm pań- 
stwowy nie wytrzyma. 

Przestawianie się na krajowe surow 
ce włókiennicze odbędzie się prawdo- 
podobnie jedną z niżej wymienionych 
dróg: 

1. Zostanie ustalony kilkoletni pro- 
Sram, w ciągu którego nastąpi stop- 
niowa zamiana importowanych surow 
ców własnemi. 

2. Zostaną radykalnie zamknięte 
granice celne dla wwozu wszystkich 
towarów i ustalone wysokie cła o- 
chronne na importowane surowce włó 
kiennicze. 

Każdy z tych sposobów ma swoje 
dodatnie i ujemne strony. Pierwszy 

jest tem dobry, że całą reformę usku- 

tecznia drogą powolnej ewolucji, nie 
wywoła żadnych większych wstrzą- 
sów gospodarczych i nie narazi lud- 
ności na cięższe przeżycia. Złą stroną 
tego sposobu jest to, że daje czas na 
wszelkiego rodzaju obejścia, uchyle- 
nia i nadużycia. Bawełna ustępować 
będzie niechętnie, starając się, jak to 
robiła dotychczas, grać na zwłokę i 
<emoralizować ludzi. Jeżeli chodzi o 
rolnictwo — przy tej metodzie ener- 
«ja ukryta w masach rolniczych nie 

zostanie uruchomiona i w dalszym 
ciągu będziemy obserwowali chwiej- 
ność. Przy takiej reformię, która bę- 
dzie trwała długo, trudniej będzie wy- 
wołać entuzjazm szerokich mas rolni- 
czych i wciągnąć do niej cały naród. 

Drugi — radykalny sposób, da się 
ostro odczuć na całym froncie gospo- 
darczym. Podrożenie ubrania, zamknię 
cie fabryk i czasowe bezrobocie w 
przemyśle włókienniczym, komplikacje 
finansowe i fiskalne, a jeżeli do tego 
dodamy grožby i lamenty przemys- 
łowców, to łatwo będzie przewidzieć, 
że temperatura przesileniowa wywoła- 
na tą reformą podniesie się wysoko. 

Lecz jednocześnie ten sposób ma 
po swojej stronie dużo atutów: prze- 
staniemy dopłacać do wywozu, co łą- 
cznie z oszczędnością, spowodowaną 
przez zamknięcie importu, zaoszczędzi 
nam kilkaset miljonów, a co najważ- 
niejsze — stworzy jasną i wyraźną 
sytuację, tak w rolnictwie, jak przemy 
śle i handlu. Wszyscy zrozumieją, o 
co chodzi i jestem pewien, że wezmą 

udział w tej wielkiej reformie gospo- 
darczej. W ciągu jednego albo dwóch 
lat przeżyjemy stan gospodarczy, po- 
dobny do tego, jaki był w czasie woj 
ny, na szczęście bez, samej wojny. 
Taka operacja będzie najmniej boles- 
ną i wierzę w to, że całą rolniczą 
ludność ogarnie entuzjazm, który wy- 
zwoli potężną, ale ukrytą jego ener- 
gję. Zacznie się wzmożona praca na 
roli, organizacja przemysłu, opartego 
na surowcach krajowych i organiza- 
cja rynku wewnętrznego. Cały handel 
zagraniczny może nawet czasowo zu- 
pełnie ustać. 

Reforma ta będzie wymagała po- 
ważnych zmian w ośrodkach kierow- 
niczych. Ministerstwo Rolnictwa sta- 
nie się najważniejszym resortem w 
państwie i obejmie opiekę nad prze- 
twórstwem surowców krajowych i 
ich handlem. Ciężki przemysł i eks- 
ploatacja wewnętrznych bogactw zie- 
mi winny odejść pod opiekę Minister- 
stwa Skarbu. Ministerstwo Przemysłu 
i Handlu z wielkim pożytkiem dla 
państwa nareszcie można będzie ska- 
sować. 

Ta druga droga wydaje mi się lep- 
szą, gdyż jest wyraźną i dla wszy- 

  

nie zostawia żad- 
Zaczniemy repero- 

stkich zrozumiałą, 
nych niedomówień. 
wać stare ubrania i farbować worki 
od soli, by z nich uszyć frak repre- 
zentacyjny. Sądzę, że jeden rok, a na- 
wet dwa lata, przetrwa Polska, nie ku 
pując bawełny, szczególnie, jeżeli sie- 
ry zamożne pomogą warstwom robot- 
niczym przetrwać kryzys odzieżowy, 
wieś natomiast da sama sobie radę 

Jedną ze spraw najważniejszych 
jest kwestja fabryk. Jakkolwiek już w 
chwili obecnej wydawnictwa Główne- 
go Urzędu Statystycznego wykazują, 
że mniej więcej połowa robotników, 
pracujących w przemyśle, jest zareje- 
strowaną jako bezrobotni, to jednak- 
że gdy reszta iabryk stanie, narazie 
ilość bezrobotnych wzrośnie. Na tak 
zwane sfery przemysłowe i .ich po- 

moc państwo liczyć nie może, raczej z 

tej strony możemy oczekiwać szeregu 
dużych przykrości. 

Na pewnej konferencji przy oma- 
wianiu zagadnienia włókienniczego, je 
den z dygnitarzy przemysłu włókienni- 
czego powiedział: „Ja nie uznaję pa- 
trjotyzmu gospodarczego” i był szcze- 
rym. To jest hasło kapitałów i kapi- 
talistów międzynarodowych. Niestety, 
stało się ono i hasłem niektórych 
naszych urzędów państwowych.. Z te- 
go względu sądzę, że możemy liczyć 
tylko na nieznaczną ilość przemysłow- 
ców, którzy zachowają się, jako do- 
brzy obywatele. 

W stosunku do naszej wsi historja 
zawsze się spóźnia. — Spóźniła się 
Konstytucja 3-go Maja, spóźniła się 
sukmana Kościuszki, spóźniło się u- 
właszczenie włościan w przeddzień po 
wstania 1863 roku. Za te spóźnienia 
zapłaciliśmy wiekami niewoli. Sądzę, 
że i obecnie przeżywamy okres spóź 
niania się. Musimy zatem śpieszyć, 
ażeby nie stanąć zapóźno na czele e- 
konomicznego odrodzenia wsi. 

Autor nawołuje mieć baczność tyl- 
ko na zachód, gdzie się znajdują ży- 
ciodajne źródła siły i jednocześnie 
największe niebezpieczeństwo. Sądzę, 
że w takiem rozumowaniu tkwi błąd 
zasadniczy, — który był błędem na- 
szej polityki, przemysłu i handlu.. — 
Takie różniczkowanie dzielnic nie two 
rzy siły. — Gdyż jak niema Polski 
bez Gdynii Śląska, tak niema jej bez 
Wilna i Lwowa. 

To, że nasze ziemie wschodnie nic 
nie wywożą i nie mają co sprzedać, 
jak to robi Śląsk, zawdzięczamy zba- 
gatelizowaniu wielkich gałęzi gospo- 
darki rolnej. Gałęź ta nie byłaby mniej 
życiową i złotodajną, niż węgiel, że- 
lazo lub nafta, a przewyższyłaby je 
już chociażby dlatego, że dałaby wiel- 
ki cel dla rolnictwa, zatrudniłaby ol- 
brzymią ilość ludzi i uzdrowiła poli- 
tykę finansową naszego państwa. 

Lucjan Żeligowski. 

RATA KWIETNIOWA. | 
WARSZAWA. PAT. — Centralny 

komitet dla spraw  finansowo-rolnych 
komunikuje, iż pogłoski o odroczeniu 
raty kwietniowej pod zastaw zboża są 
bezpodstawne. Rata kwietniowa bę- 
dzie wymagana we właściwym ter- 
minie. 

Dalsze grupowanie wojsk w Mandzurji 
Aresztowania komunistów. — Demonstracje białogwardzistów. 
MOSKWA. PAT. — Tass donosi 

ze źródeł japońskich, że tokijskie mini- 
sterstwo wojny postanowiło wysłać do 
Mandżurji dalsze oddziały wojsk celem 
wzmocnienia ochrony w związku ze 
wzrostem ruchu powstańczego przeciw 
ko rządowi mandżurskiemu. 

MOSKWA. AT. — źródła sowiec- 
kie donoszą z Charbinu, że wczoraj do 
szło przed gmachem zarządu kolei 
wschodnie - chińskiej do burzliwych 
demonstracyj białogwardyjskich. W 
czasie demonstracyj około 20 ludzi 
wtargnęło do wnętrza gmachu. Według 

0 suwerenne prawa Mandżurii: 
TOKJO. PAT. — Rząd państwa Mandżu 

miał powziąć postanowienie co do areszto- 

wania Wellingtona Koo oraz innych Chińczy 

ków, towarzyszących komisji ankietowej Li- 

gi Narodów, o ile przekroczą strefę linji ko- 

lejowej południowo-mandżurskiej. 

Doniesienia o tym fakcie podają, iż rząd 

Mandżu ukaże bardzo surowo wszystkich 
tych, którzy naruszą suwerenne prawa Man- 

dżurji, lub którzy zakłócą spokój i ład w tym 

kraju. 

Nieudany zamach na japońskie okręty 
wojenne 

PARYŻ. PAT. — Według doniesień pra- 
sy, bandy Chińczyków, które niedawno usi- 

łowały bezskutecznie wysadzić w powietrze 

japońskie okręty wojenne, ujęte zostały pod 

czas ponownej próby wysadzenia statków 

japońskich obok Kiang-Vin nad rzeką Yang- 

*rse. Dokonane poszukiwania pozwoliły od- 
kryć w pobliżu okrętów 32 zatopione miny. 

Aresztowanie naczelnika stacji 
TOKJO. PAT. — Według donie- 

sień z Charbinu, wojskowe władze ja- 
pońskie aresztowały naczelnika stacji 
Imien-Po na odcinku wschodnim kolei 
wschodnio - chińskiej Greszkowsky'- 
ego, po zebraniu dostatecznych dowo- 

dów, że Greszkowsky pozostawał w 
tajnem porozumieniu z rewolucjonista- 
mi. Władze sowieckie zażądały wy- 
puszczenia Greszkowsky'ego na wol- 
ność. W najbliższym czasie mają być 
nawiązane rokowania w tej sprawie. 

  

OBRADY KONFERENCJI ROZBROJEKIOWEJ 
ROZBROJENIE 

GENEWA. PAT. Rokowania 
między delegacjami, jakie toczyły się 
w ciągu dnia wczorajszego, doprowa- 
dziły do uzgodnienia tekstu rezolucji 
w sprawie rozbrojenia jakościowego. 

Na początku dzisiejszego posiedze 
nia komisji głównej sir john Simon о- 
świadczył, że dla uniknięcia wszelkich 
wątpliwości i wyraźnego zastrzeżenia, 
że wszystkie propozycje zbadane bę- 
dą w sposób równorzędny, miożna о- 
graniczyć się do prokłamowania zasa- 
dy rozbrojenia jakościowego bez prze- 
sądzenia metody. Samo proklamowa- 
nie zasady rozbrojenia jakościowego 
będzie miało doniosłe znaczenie. Te 
też sir john Simon proponuje uzupeł- 

JAKOŚCIOWE. 
nić swój wniosek zdaniem, przewidu- 
jącem możliwość umiedzynarodowie- 
nia pewnych rodzajów broni, zgodnie 
z propozycją irancuską. Rezolucja mia- 
łaby więc brzmienie następujące: 

Projekt rezolucji przyjęty został je- 
dnomyślnie. 

„Konierencja oświadcza, że nie przesą- 

dzając innych propozycyj, które będą dys- 

kutowane w dalszych punktach porządku 

dziennego, przyjmuje zasadę rozbrojenia ja- 

kościowego, to jest wybór pewnych kate- 

goryj lub typów broni, których posiadanie 

względnie użycie byłoby bądź to zupełnie 

zakazane dla wszystkich państw, bądź też 

umiędzynarodowione drogą konwencyj mię- 

dzynarodowych“. 

  

KŁOPOTY IZBY GMIN 
UCHYLENIE AKTU Z R. 1707. 

LONDYN. PAT. Wielkie zdumienie 

wywołało odkrycie przez pewnego proiesóta 

prawa w Oxfordzie, że na podstawie ak! 

z roku 1707, a więc z przed 225 lat, żaden 

z ministrów tych resortów, które utworzone 

zostały po tym akcie, nie posiada prawa za- 

siadania w Izbie Gmiu, albowiem akt z roku 

1707 ogranicza zezwolenie na pobieranie pen 

syj urzędniczych przez członków Izby Gmin 

w stosunku do tych tylko ministrów, jacy 

istnieli w roku 1707. Wskutek tego minister 

handlu, którego resort stworzony został póź- 

niej, zasiada w Izbie Gmin nielegalnie i za 

każdy dzień podlega wysokiej karze. 

Aby uchylić ten stan rzeczy, któryby u- 

niemożliwiał ministrowi Runcimanowi branie 

udziału w przyszłym tygodnia w debacie nad 

taryią celną, Izba Gmin uchwaliła w trybie 

nagłym ustawę, uchylającą ten akt i daru- 

jącą karę, jaką zapłacić miał minister Runci- 

man. W poniedziałek ustawa potwierdzona 

została przez Izbę Lordów i we wtorek mi- 
nister Runciman mógł zasiąść w Izbie Gmin. 

Ponieważ Runciman był ministrem han- 

dlu od r. 1914—1916, a obecnie jest mini- 

strem handłu od listopada ub. r., według ob- 
liczeń, ogólna kara wynosiłaby 30 tysięcy 

funtów sterlingów. 

lndjanie zjedli ekspedycję naukową 
BUENOS AIRES. PAT. —  Donoszą z 

miejscowości Guayaquil (Ekwador), że in- 
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ZIEMI KIELECKIEJ 

Państwowy Zakład Zdrojowy 
SEZONY LETNIE od 1 maja do 31 października. 

Kąpiele siarczano słone i mułowe, leczenie siektrycznością 1 

našwietlaniam, kąpiele słoneczne. 

Ceny kąpieli, zabiegów leczniczych, pensjonatów i pokojów umeblowanych 
umiarkowane, 

Dojazd: ostatnia stacja kolejowa KIELCE. 

Komunikacja autobusowa Kielce-Busko-Zdrój stała wygodna i tania. д 
" 

Wczesną wiosną na Pomorzu 
Pomorze dla nas, wilnian, ma zaw- 

sze jakiś niezapomniany czar. Być 
może, są to stare sentymenty. Prof. Li- 
manowski powiada, że jesteśmy sym- 
bolicznie związani z Bałtykiem po 
przez serce króla Władysława IV, któ 
re tak żywo tętniło dla spraw mor- 

. skich, a dziś spoczywa w bazylice wi- 
leńskiej. Być może, jakaś więź ducho- 
wa złączyła te dwie dzielnice Rzeczy- 

pospolitej, ale obok wspomnień dale- 

kich, tkwiących w podświadomości, 
rzeczywistość posiada swój głos. Za- 
mknięci na rubieży Polski granicą, któ 
ra tamuje nasz oddech, odczuwamy, 
tam, na naszem wybrzeżu, bardziej 
może, niż przedstawiciele innych 
dzielnic, szeroki powiew ze świata. 

Specjalne wrażenie na wilnianach 

wywiera Pomorze wczesną wiosną. 
Spowita w śniegi śpi jeszcze snem zi- 
mowym stara stolica Jagiellonów. A 
tam już słońce, zieleni się ruń na po- 

lach, wolna od lodów sunie Wisła 

swoje szare wody. Jest w tem gwał- 

towny przeskok jak od myśli smut- 
nych do radosnego podniecenia. 

Jesteśmy w Toruniu. Gromada wil- 
nian, młodzież akademicka USB., tro- 

chę starszyzny asystenckiej i prof. 

Limanowski na czele. Studja geogra- 
ficzno - geologiczne — to cel naszej 
wyprawy. Ale najpierw miasto. 

W Toruniu uderza każdego zdecy- 

dowana jego polskość. Te kilkanaście 
lat zespolenia stolicy pomorskiej z 
Rzeczpospolitą starły nalot germański. 
Język niemiecki słyszy się rzadko, w 
formie przyciszonej. Powoli wygasa 
przeszłość z okresu stuletniej niewoli i 
ustępuje miejsca młodej Polsce przy- 
szłości. Zdają sobie sprawę nasi za- 
chodni sąsiedzi, że w ciągu jednego 
pokolenie odrobimy ich wysiłki germa 
nizacyjne z dziesiątków lat. Stąd może 
ta wzrastająca gwałtowność ataków 
na Pomorze, bo każdy rok przynosi 
tam ze sobą pogłębienie polskiej świa- 
domości narodowej i wzmacnia szań- 
ce Rzeczypospolitej. Е 

Piękny jest Toruń historyczny, — 
zrośnięty. z dwu oddzielnych miast, z 
dwu obok siebie tętniących serc. Sta- 
ry Toruń, położony na wielkiej drodze 
chełmińskiej, z kościołem św. Jana i 
Panny Marji, całkowicie zwrócony ku 
Wiśle, i tuż obok nowy Toruń, z ko- 
sciołem św. Jakoba, cokolwiek coinię- 
ty w głąb lądu, że tak powiem zwró- 
cony w stronę kontynentu. Między nie 
m na wzniesieniu krzyżacki ząmek. 

Jest dziwna prostota i logika w 
planie historycznego Torunia. Pan i 
władca na zamku położy: z jednej stro 
ny oba miasta u swych stóp, tak, aby 
łatwo panować nad niemi, a z drugiej 
strony, zostawił sobie łatwy dostęp do 
Wisły, po której ciągnąć musiały bo- 

gato wyposażone barki 
Gdańska. 

Wielkość i bogactwo historyczne- 
go Torunia — to rezultat handlu z 
rolską. Prawo składowe, które posia- 
dała stolica pomorska od 1365 roku, 
zmuszało kupców, jadących z Gdań - 
ska i do Gdańska, zatrzymywać się 
w Toruniu i wykładać swoje towa- 
ry. Dzięki temu handel zagraniczny 
Polski rozdzielił się między Toruniem i 
Gdańskiem. Toruń, vw zrozumieniu 
własnych korzyści, od drugiej połowy 
15-go wieku wiernie stał przy Rzeczy 
pospolitej, służąc jej jako wzór dla or- 
ganizacji wielu miast polskich, dając 
Polsce chlubę naszej nauki średnio- 
wiecznej, Kopernika. 

Czem żyje Toruń współczesny, — 
trudno jest w tej chwili odpowiedzieć. 
Nienormalne warunki, spowodowane 
powszechnym kryzysem światowym, 
zahaczyły poważnie stolicę Pomorza. 
Miasto zacichlo, skupiło się w sobie, 
z silną wolą przetrwania. 

Po Toruniu przenosimy się zkolei 
do Chełmna. Nasz autobus jedzie sta- 
rą odwieczną drogą, po której od cza- 
sów najdawniejszych ciągnęły karawa 
ny handlowe z Gdańska na południe i 
na wschód. Zatrzymując się raz po 
raz po drodze, geologizujemy. Na te- 
renie ziemi chełmińskiej sporo jest 
śpiętrzonych zagadnień z dziedziny 
geologji, morfologji, oraz z dziedziny 
geografji człowieka, które nasuwają 
wiele materjału do rozmyślań. 

kupieckie do 

djanie szczepu Gibaros, wśród których ist- 
nieje ludożerstwa, zamordowali na wschod- 
niem wybrzeżu peruwiańskiem kilku człon- 
ków ekspedycji naukowej Latin American 
Expedition, których ciała następnie spožyli. 

Kłopoty Izby Gmin 

  

KRWAWE ZAJŚCIE W MARSYLII. 

PARYŻ. PAT. — Jedno z biur poczto- 
wych w Marsylji stało się wczoraj widownią 
krwawego zajścia. Pewien Włoch Mencini, 
już poprzednio wysiedlony z Francji, wtarg- 
nął do biura, celem dokonania napadu. Pod- 
czas wymiany strzałów zabici zostali dwaj 
inspektorzy policji, trzeci zaś, ciężko ranny, 
zmarł po przewiezieniu go do szpitala. Za- 
bójcę ujęto. 

Ciekawa jest oscylacja samego 
Chełmna. Pierwsze ślady skupienia w 
formie grodziska, znajdujemy koło 
wsi Kaldus, następnie w Starym Gro- 
dzie (tak zwane stare Chełmno), po- 
wstaje potężne zamczysko, główna sie 
dziba krzyżactwa przed Malborgiem i 
wreszcie w czystem polu, w roku 1232 
zostaje założone obecne Chełmno.. — 
Człowiek na małej przestrzeni raz po 
raz przenosił swoje osiedle, szukając 
najkorzystniejszych, może najbardziej 
obronnych warunków terenu. 

Niewątpliwe poważną rolę w hi- 
storji Chełmna odegrała ułatwiona 
przeprawa na Wiśle. Tak zwana Pa- 
nieńska Kępa, ciągnąca się pod Cheł- 
mnem, zwęża koryto rzeki, ułatwiając 
przebrnięcie z jednego brzegu na dru 
gi. Przeprawa pod Chełmnem do cza- 
sów współczesnych zachowała swój 
archaiczny charakter. Wobec braku 
mostu kołowego, nieustanna cyrkula- 
cja pomiędzy Chełmnem i położonem 
na przeciwnym brzegu Świeciem, od- 
bywa się przy pomocy łódek i pro- 
mu. Mamy tu do czynienia z jakąś li- 
nją ruchu, Która trwa niezmiennie 
przez wieki. * 

Położone na wysokim tarasie Wis- 
ły, Chełmno dominuje nad okolicą. — 
Gdy się patrzy na nie od strony rzeki, 
zdaje się być zawieszone nad przepa- 
ścią. Opasane wstęgów murów, nada- 
jących miastu wygląd jakiejś czcigod- 
nej starożyfności, imponuje zgroma- 
dzonemi na małej przestrzeni efekta- 

oświadczenia konsuła sowieckiego w 
Charbinie, policja madżurska nie prze- 
ciwdziałała, co — zdaniem jego — ma 
świadczyć o porozumieniu pomiędzy 
policją i demonstrantami. Wszystkim 
obywateiom sowieckim wstrzymano u- 
dzielenie wiz na powrót do ZSSR. — 
Wczoraj znów przeprowadzono maso- 
we rewizje. Aresztowano 12 sowiec- 
kich obywateli 

W związku z temi wypadkami kon- 
sul sowiecki ZSSR. w Charbinie złożył 
protest do władz madżurskich. 
TIE TAS KDOS LDSS 

PRZED WYBORAMI 
Ww PRUSACH 

W nadchodzącą niedzielę, 24 kwiet 
nia rozegra się w Niemczech trzeci 
akt kampanji wyborczej, zainauguro- 
wanej w marcu pierwszem głosowa- 
niem przy wyborach prezydenckich. 

Wybory niedzielne będą decydują- 
cem starciem pomiędzy Hitlerem a so- 
cjal-demokracją, stąd też wynik nie- 
dzielny będzie miał doniosłe skutki po- 
lityczne. Jeżeli bowiem niedziela przy 
niesie zwycięstwo Hitlerowi, utrzyma- 
nie się rządu Brueninga będżie nadal 
nie do pomyślenia. Ten stan rzeczy 
sprawia, że kampanja wyborcza jest 
szczególnie zaciekła. 

Podczas ostatnich wyborów w Pru 
sach, według oficjalnej statystyki uzy- 
skali: 

Hindenburg 11,54 miljonów 53% 
Hitler 8,20 э 36% 
Thaelmann 2.44 6 10% 

Głębsze znaczenie tych cyfr uświa 
domimy sobie, jeśli przypatrzymy się 
składowi dotychczasowego sejmu pru- 
skiego. Pruski sejm liczy 450 posłów, 
z czego na koalicję przypada 230 a na 
opozycję 220. O sytuacji może zadecy- 
dować więc przesunięcie tylko 6 man- 
datów. Dotychczasowa koalicja pru- 
ska składa się z 137 socjalnych demo- 
kratów, 71 posłów centrum i 22 po- 
słów partji państwowej. Do opozycji 
należą: niemieccy nacjonaliści (71 
mandatów), komuniści (48), niemiec- 
ka partja ludowa (40), niemiecka fra- 
kcja z Landfolkiem na czele (20), par- 
tja gospodarcza (16), hackenkreuzlė- 
rzy (7), chrześcijańsko-społeczni (4) 

i małe grupy (14). 

Hitlerowcy spodziewają się uzy- 
skać 160 mandatów, jak to oświadczył 
sam -Hitler. Kwestją pozostanie, czy 
przyrost ten będzie kosztem stron- 
nictw koalicyjnych, czy opozycyjnych. 
Gdyby stronnictwom  mieszczaūskim 
udało się odwrócić niebezpieczeństwo 
większych strat, to Hitler wogóle nie 
osiągnąłby władzy, bowiem nie jest 
pewnem, jak zachowywać się będą ko- 
muniści. 

Narodowi socjaliści twierdzą, że 24 
kwietnia uzyskają tyle głosów, ile uzy 
skali przed dwoma tygodniami, a na- 
wet na skutek prześladowania ich ru- 
chu, spodziewać się mogą znacznego 
przyrostu. Partje mieszczańskie na- 
tomiast twierdzą, że rozwój ruchu hac- 
kenkreuzlerowskiego doszedł do pun- 
ktu kulminacyjnego, bowiem dnia 10 
kwietnia głosowali za Hitlera wszyscy 
przeciwnicy panującego reżimu, którzy 
obecnie wrócą do swych szeregów. 
Nie należy jednak zapominać, że za 
Hindenburgiem wypowiedziało się du- 
żo nieprzychylnie usposobionych wo- 
bec republikańskich Prus, a którzy z 
szacunku do Hindenburga oddali mu 
głosy. Dlatego wszelkie obliczenia są 
przedwczesne. W dzisiejszych warun- 
kach każdy głos jednostki zaważy na 
szali. 

a 

    

  

mi architektury. Oto kościół Domini- 
kanów, zamykający swoją potężną fa- 
sadą wylot jednej z ulic, tuż zaraz 
Franciszkanie, przytuleni do murów, 
dalej kościół św. Ducha z okazałą 
czworoboczną wieżą, ratusz miejski, 
perła polskiego renesansu, wreszcie 
kościół farny, jeden z najpiękniej- 
szych przykładów krzyżackiego goty- 
ku. Zewnętrznei wspaniałości budyn- 
ków odpowiadają bogate wnętrza: ar- 
tystycznie rzeźbione konfesjonały i 
stalle, epitafja i portrety szlachty i 
mieszczan w bocznych nawach fary. 
Okazałość i przepych barokowych 
ołtarzy, które zazwyczaj kontrastują z 
gotyckiem wnętrzem, w farze chełmiń- 
skiej zostały szczęśliwie związane z 
całością przez bogate polichromie 
strzelistych filarów i krzyżowych skle- 
pień.  Podwaliny  monumentalności 
Chełmna założyli krzyżacy, ale na ten 
kompleks ciężkich _ murów dopiero 
Polska rzuciła jasne promienie wolno- 
ści i kultury ducha. 

Ciekawa jest łączność, jaka istnia- 
ła przed wiekami pomiędzy Litwą i 
starą ziemią chełmińską. Z Chełmna 
szły na Litwę wpływy chrześcijańskie, 
które znalazły swój wyraz w chrzcie 

Mendoga przez biskupa chełmińskiego 

Prawo chełmińskie było wzorem orga- 

nizacji urbanistycznej dla bardzo wie- 

lu drobnych miast podlaskich i litew- 

skich. Jakieś nici nieuchwytne łączyły 

ze sobą te dwa tereny. Przyczyny być 
może szukać należy w atawistycznych 

W WIRZE STOLICY. 
MŁYNARSKI LAUREATE 

Warszawską nagrodę muzyczna  przy- 

znano zgodnie Młynarskiemu, diugoletniemu 

dyrygentowi opery. Miynarski jest stary, 0- 

statnie pięć lat był w Ameryce, stoi poza 

nawiasem dzisiejszych koteryj — przyznanie 

mu nagrody najmniej bolało... 

Ale, że śmieszne jest dawać bogatemu 

człowiekowi, chyba najbogatszemu dziś mu- 

zykowi w Polsce, te 10.000 zł. to ż, W 

Ameryce pensja Młynarskiego wy: i 

sięcznie parę tysięcy dolarów, 

publicznie, oficjalnie składa się hoid wielkie- 

mu dyrygentowi, lecz pieniądze możnaby po- 

żyteczniej ulokować. To tak jakby Paderew 

skiemu przyznano kilka tysięcy zi о 

narodu! Nagrody pieniężne muszą być dla 

potrzebujących. 

BRAT KIEPURY 
Wielkie afisze zapowiadają występ cudo- 

wnrego tenora Ladisa. Z boku niemniejszemż 

literami zaznaczono: brat Jana Kiepury. 

Wiadomo, że miodszy brat Kiepury od- 

dawna kształcił się w śpiewie i palai che- 

cią publicznie wystąpić. Znakomity brat był 

temu zdecydowanie przeciwny. Podobno na- 

wet wypiacał Władysławowi znaczną pensję 

pod warunkiem, by abstynował się od estra- 

dy. 

Ostatecznie Kiepura nr. 2 nie wytrzymał 

i oto gramoli się na widownię. Ma rolę о- 

gromnie ułatwioną — nie będzie zaczynał od 

statystowania, od rólek za 5 zł. Niedarmo 

ma się sławnego brata. Choć Władysław wy 

stępu”je jako Ladis, by niby nie dyskonto- 

wać nazwiska brata, choć ponoć ma głos je- 

szcze piękniejszy od jana — jednak intere- 

suje, wabi, ściąga tłumy tylka diatege, że 

jest bratem słynnego Kiepury. Każdy jest 

ciekaw, czy talent i fenomenałne gardło są 

przywilejem wszystkich Kiepurów. K. 
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Kraj bez kropli deszczu 
Ze względu na pierwszy w Połsce udział 

Rządu Unji Poiudniowo-Afrykańskiej w Tar- 
gach Poznańskich, przesyła nam przedstawi 
ciełstwo dyplomatyczne Unji następujące in- 
formacje: 

Unja Afryki Południowej została utwo- 
rzoną w roku 1910, łącząc brytyjską kolonię 
Kaplandu i Natalu z Transwalem i Oranją. 
Ostatnie dwie już od 50 lat były niepodieg- 
łemi państwami. Unja Południowej Airyki 
jest Dominjum Wieikiej Brytanji i w myśł 
konierencji londyńskiej z roku 1926 jest nie- 
załeżnym członkiem Związku samodzielnych 
państw, jakiem jest Wielka Brytanja. 

Unja posiada przestrzeń  1,224.000 km. 
kwadratowe, jest więc prawie 4 razy więk- 
szą ой Polski. Posiada jednakże załedwie 8 
milionów mieszkańców, z czego 2 miljony 
europejczyków, reszta zaś murzynów rasy 
Bantu oraz 2 innych szczepów, a mianowi- 
cie Buszmenów i Hotentotów. Największem 
miastem jest Johannesburg (330.000 miesz- 
kańców), dalej idą Cape Town, Durban, Pre 
torja i inne miasta. Siedzibą rządu jest Pre- 
toria, siedzibą parlamentu Cape Town. Urzę- 
dowemi językami są równolegle angielski i 
„atrikaans“, ktory jest archaiczną iormą ję- 
zyka holenderskiego. jako kraj rolniczy, po- 
siada Unja 95.000 miajątków o najwyższej 
kulturze, zaczynając od wielkich obszarów, 
poświęconych hadowli bydła zarodowego, 0- 
wiec, a kończąc na małych, irygowanych fer 
mach ananasów i pomarańczy. W Natalu 
znajdują” się ogromne obszary, poświęcone 
hodowli kwiatów, między innemi goździków, 
w prowincji Cape, fermy strusie i winnice ze 
szczepami winnemi, przywiezionemi w 17 w. 
z Francji przez Hugonotów. 

Klimat Afryki jest jednym z najzdrow- 
szych na świecie. W niektórych miejscach 
przez 11 miesięcy w roku słońce Świeci i nie- 
ma kropli deszczu. Wyżyna airykanska 
wznosi się od 4—6.000 stóp ponad. poziom 
morza i zapobiega zbytniemu gorącu. W о- 
statniem 30-leciu przemysł południowo-afry- 
kański poważnie się rozwinął. Poza wydoby- 
waniem znacznych ilości rozmaitych rud, a 
więc rudy żelaznej, miedzianej, cynkowej, 
płatynowej i innych, Afryka produkuje 54 
procent światowej produkcji złota, duże iło- 
Ści azbestu, 84 proc. światowej produkcji 
djamentów i duże ilości węgła. Pozatem eks- 
portuje cukier, wełnę (mohair), jajka, garb- 
niki, wina, specjalne forniery, pomarańcze, 
cytryny, konserwy owocowe i bawełnę. 
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instynktach człowieka. Ziemia  cheł- 
mińska, stara ziemia pruska, bliższą 
była Litwie, niż Mazowsze, czy Ruś. 

Z Chełmna robimy kilka wypadów 
w głąb terenu dla studjów bardziej 
specjalnych, poczem rozstajemy się z 
tem uroczem, romantycznem miastem, 
aby się przenieść do Gdyni, i odtąd, 
pożegnawszy przeszłość, stykać się z 
najbardziej  wytężonym wysiłkiem 
współczesnej polskiej pracy. 

W Gdyni spotkaliśmy się z wyjąt- 
kowo uprzejmem przyjęciem. Kilka do 
skonałych wykładów, wygłoszonych 
przez prof. Limanowskiego w ciągu 
bieżącego roku w Instytucie Morskim 
w Gdyni, wzbudziło wśród ludzi mo- 
rza szerszą sympatję i uznanie dła 
Wilna oraz dla wszechnicy Batoro- 
wej... Pan sekretarz rady portu osobi- 

ście udziejał nam informacyj i demon 
strował z wieży Urzędu Morskiego za 

rysy portu, następnie z holownika, od 
danego do nasze dyspozycji, przy u- 
przejmych objaśnieniach kapitana por- 
tu, p. Zalewskiego, który nam towa- 
rzyszył, mieliśmy sposobność zbłiska 
przyjrzeć się wszystkim  szczegółom. 

Gdynia, to jedyny dziś zakątek w 
Polsce, niedotknięty kryzysem. Ostatni 
rok, który — jak wiadomo —— prze- 
szedł w kraju pod znakiem fatalnej 
konjunktury gospodarczej, w naszym 
porcie wykazał się wybitnym wzro- 
stem obrotów tt warowych. Tak więc, 
gdy w roku 1930-ym obrót wynosii— 
3,625,748 t., w roku 1931-ym wyno= 
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Dziś 23 

Jerzego 
jntro 

Fidelisa : 
USA ESET 

Spostrzeżenia Zakładu Meteoroiogicz- 
nego U.S$.B. w Wilnie. 
z dnia 22 kwietnia 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 765. 

Temperatura średnia: 10. 

"Temperatura najwyższa: + 13. 

Temperatura najniższa: +2. 
Opad w mm: —. 

Wiatr: południowy. 

'Tendencja: wzrost, potem lekki spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

  

Wscnód słońc g. 4,46 

Zschód słońca g. 19 12 

  

NABOŻEŃSTWA 
— Nabożeństwo żałobne Sekcja Sama- 

rytańska Kat. Zw. Polek. zawiadamia, że we 

wtorek 26 b.m. w kościele Wszystkich Świę- 
| tych odbędzie się o godz. 8 nabożeństwo ża- 

łobne za zmarłych bezdomnych, których 

zwłoki pochowane będą w sobotę 23 b.m. na 

cmentarzu Nowo-Rossa przez prosektorjum 

U.S.B. 
MIEJSKA 

— Kryzys i woda. W pierwszym kwar- 

tale roku bieżącego, wodociągi i kanalizacja 

dotkliwie odczuły następstwa kryzysu еко- 

nomicznego: wiele przedsiębiorstw, korzysta- 

jących z wodociągów, zbankrutowało i skut- 

kiem tego ogólne spożycie wody w mieście 
zmniejszyło się o 20 procent. 

— Sto szewckich procesów. W związki 
z niedotrzymaniem warunków umowy o pra- 
cy w przedsiębiorstwach z obuwiem, stu sze- 
wców chałupników postanowiło zaskarżyć 
wytwórnie do sądu pracy. 

SKARBOWA 
— Zeznania o dochodzie. Do dnia 31 bm. 

należy złożyć zeznania o dochodzie na rok 
1932 t. į. o dochodzie, osiągniętym w roku 

1931. Przedsiębiorstwa, prowadzące księgi, 
muszą dołączyć odpisy rachunku bilansu. — 
Jednocześnie przy składaniu zeznań, należy 
wpłacić połowę podatku, przypadającego we 
dług skali podatkowej, wraz z dodatkiem 
kryzysowym. 

KOLEJOWA 

— Nowa taryfa kolejowa. Z dniem 1 ma- 
ja ma obowiązywać nowa taryfa towarowa, 
uwzględniająca szczegółowo wszystkie po- 

przednio wprowadzone reformy, oraz zmiany 

* UNIWERSYTECKA 
— Promocja ua doktora św. teologji. W 

sobotę dnia 23 bm. o godzinie 13-tej w Auli 
Kolumnowej Uniwersytetu odbędzie się pro- 
mocja X. Mgr. Władysława Konstantego O- 
nośzki na doktora św. Teologii. Wstęp wołny 
w taryfie, na towary drobnicowe. 

AKADEMICKA 
— Z Koła Połonistów. W niedzielę dnia 

24 b.m. w lokalu seminarjum Polonistycz- 
nego (Zamkowa 11) odbędzie się zebranie 
Sekcji Historyczno-Literackiej z reieratem 
kol. mgr. Czesława Zgorzelskiego p.t. „Z 
dziejów sławy pośmiertnej Zorjana Dołęgi 
— Chodakowskiego". Początek o godz. 1l-ej 
„Goście mile widziani. 

— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akade- 
miczek U.S.B. zawiadamia, że w niedzielę, 
dnia 24 b.m. o godz. 8.30 w Domu Sodali- 
cyjnym (Królewska 9) odbędzie się Msza 
św. i zebranie ogólne. 

— Sekcja Wioślarska Akademickiego Zw. 
Sportowego prosi członków o przybycie na 
walne zebranie, które odbędzie się w dniu 
4 maja 1932 r. w lokalu A.Z.S. ul. Św. Jana 
10, o godz. 19-tej w drugim terminie, bez 
względu na ilość obecnych członków o godz. 
19.30. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zebranie koła b. Wychowanek gimna- 

zjum SS. Nazaretanek odbędzie się jutro w 

niedzielę o godz. 4 pp. w lokalu szkoły. 

— Cykl wykładów o Teatrze. Zarząd 
Powszechnych Wykładów Uniwersytetu Ste- 
fana Batorego urządza cykl wykładów o 
Teatrze. Pierwszy wykład prof. Limanow- 
skiego: „Aktor w Teatrze" odbędzie się w 
poniedziałek, 25 kwietnia, o godz. 7 wiecz. 
w sali Śniadeckich. Drugi odczyt wygłosi 
prof. Morelowski „Plastyka w Teatrze* (z 
przezroczami) dnia 2 maja b.r. trzeci — proi. 

Srebrny: „Styl w Teatrze" (z przezroczami) 
dnia 9 maja b.r., wreszcie ostatni p. Euge- 
njusz Dziewulski, prof. Konserwatorjum Mu- 
zycznego: „Muzyka w Teatrze dnia 23 nia- 

NIKA 
ja. Wszystkie wykłady będą wygłaszane w 
sali Śniadeckich o godz. 7-ej wiecz. (19). 
Wstęp 50 gr., dla młodzieży 30 gr. 

Wykłady te obudziły wśród społeczeń- 
stwa wileńskiego wielkie zainteresowanie za- 
równo z uwagi na osoby prelegentów, jak 
też ze względu na zapowiedziane tematy. 

— Uwadze Absolwentów S.Z.D. Stowa- 
1zyszenia Techn. Polskich w Wiłnie. Zarząd 
Stow. Absolwentów S.Z.D. niezależnie od za 
wiadomień pisemnych, rozesłanych  absol- 
wentom — przypomina, iż zebranie ogólne 
poświęcone sprawie reorganizacji ewentual- 
nego rozwiązania Stowarzyszenia, odbędzie 
się dnia 24 r.b. o godz. 4-ej po poł. w lokalu 
szkoły rzemieślniczej przy ul. Kopanica 5. 

Wobec powagi sprawy, pożądana jest 0- 
becność wszystkich absolwentów S.Z.D. (od 
roku 1925 do 1931 włącznie). 

— „Miłość przez małe i duże M.* — 
Pod takim tytułem znakomity poeta i iei- 
jetonista Zdzisław Kleszczyński wygłośi od 
czyt we czwartek 28 bm. w gmachu tea- 
tru Lutnia. 

Interesujący ten odczyt na temat stosun- 
ku powojennego społeczeństwa do zagad- 
nień miłości, — bez wątpienia ściągnie Нсх 
ną publiczność. 

Ulubiony pisarz polski mówić będzie o 
szpetocie dnia dzisiejszego, o pięknie jutra, 
oraz o kulturze miłości. 

Zapowiedź odczytu Z. Kleszczyńskiego 
wywoiała wielkie zainteresowanie. 

Bilety po cenach niskich są już do na- 
bycia w kasie zamawiań codziennie od !! 
do 9 wiecz. bez przerwy. 

— Poranek Strzelecki. Staraniem Związ 
ku Strzeleckiego garnizonu m. Wilna odbę- 
dzie się w dniu 24 kwietnia r.b. (niedziela) 
o godz. 13-ej (1 po poł.) w małej sali miej- 
skiej przy ul. Końskiej 3, uroczysty Poranek 
Strzelecki, poświęcony 13-ej rocznicy odzy- 
skania Wilna. Na program złożą się: 

1. Przemówienie: Marszałek Józef Piłsud- 
ski i Wilno — wygłosi Kmdt. Akademickie- 
go Oddz. Zw. Strzeleckiego ob. Włodzimierz 
Suroż. 

2. Koncert strzeleckiej orkiestry strunnej 
pod bat. Ob. Klewakina. 

3. Deklamącje — Ob. Lukjanska. 
* 4, Występy zespołu scenicznego Akadem. 

Oddz. Z. S. pod reżyserją Ob. A. jakszta i 
Warskiego. 

5. Koncert strzeleckiej orkiestry dętej pod 
batutą Bieńkowskiego. Wstęp bezpłatny. 

RÓŻNE 
— Kryzys i nagroda. Kryzysowy 

stan finansów miasta zmusił magistrat 
do rezygnacji z wyznaczenia nagrody 
literackiej m. Wilna na rok 1932. 

— Delegat bada sprawę nadużyć. Do Wil 

na przybyi delegat Dyrekcji Monopoli Pań- 

stwowych, w celu zbadania na miejscu spra- 

wy nadużyć, popełnionych przez kupca wód- 

czanego St. Bukowskiego, który jakoby z ra 

cji ujawnienia tych oszustw, popełnił samo- 

bójstwo. 

Nadużycia miały polegać na fałszerstwie 

książki wpłat, których wcale nie uskutecz- 

niano. Niedobory stąd wynikłe, mają sięgać 

stukilkudziesięciu tysięcy złotych. 

— Czy są miejsca dla żebraków. Od pe- 
wnego czasu wzdłuż chodnika, biegnącego 
koło ogródka przed Katedrą, usadawiają się 
liczni żebracy, i przejmującym głosem pro- 
szą o jałmużnę. ы 

Widok wynędzniałych i jęczących postaci 
sprawia przykre wrażenie, szczególnie na 
przyjezdnych. Czy nie możnaby tych bieda- 
ków, wtem kilkorga dzieci, ulokować w ja- 
kim przytułku, lub schronisku? Również na 
ulicy Wileńskiej daje się zaobserwować podo 
bne zjawisko. 

— Paczki żywnościowe do Rosji sow.— 

Paczki, wysyłane do Sowietów, jak wiadomo 

podlegają tak wysokim opłatom celnym, że 

niejednokrotnie przewyższają one wartość sa 

miej paczki. Delegacja Polskiego Czerwone- 
go Krzyża w Moskwie, pod adresem której 

paczki te są zwykle wysyłane, nie mogac ti- 

iszczać różnic, wynikających w opłatach, 

jest zmuszona odsyłać paczki z powrotem 

do kraju. 

Wobec tego osoby, które pragną pomóc 

swym bliskim w Sowietach, mogą wysyłać 

tylko pieniądze, na rachunek „Torgsin* Nr. 

T5a Wniesztorgbank Moskwa, podając do- 

kładnie imię i nazwisko i imię ojca adresata. 

Ża te pieniądze adresat będzie mógł otrzy- 

mać ze składów „Torgsin* wszelkie produk- 

ty, ubrania, bieliznę itd., po cenach stosun- 

kowo niższych. 

Co zaś się tyczy pieniędzy dla więźniów, 

można je nadsyłać do P. C. K. w Moskwie, 
za pośrednictwem centrali warszawskiej re- 

ferat informacyjno - wywiadowczy biura za- 
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sił — 5,334,621 tonn. Intensywny 
wzrost obrotów przypisać należy przy 
padającym na koniec 1930-go roku 
inwestycjom. W latach ubiegłych roz- 
budowywano w porcie głównie na- 
brzeża i falochrony, ostatnio inwe - 
stowano głównie urządzenia bezpo- 
średniego użytku dla przeładunku poz 
towego, a więc: maszyny, dźwigi itd., 

co umożliwiło szerszą eksploatację 
Cnęyni. 

Ciejsawem jest, że niektóre urządze- 
nia portowe, aczk:' /«.k zakrojone na 
ba dzo szeroką skalę, już są niedo- 
Stareczne. — Tak naprzykiad wielka 
chłodnia, druga po Hamburgu co dc 
wielkości w Europie, już prawie ni:- 
wystarcza i wkrótce spotkamy się Z 
koniecznością jej powiększenia. 

Obok wzrostu obrotów towarowych 
drugim momentem, który zasługuje na 

podkreślenie w rozwoju Gdyni, jest 
większe zróżnicowanie jej fizjognomii 
gospodarczej. «W latach ubiegłych 
Gdynia nosiła charakter wyłącznie 
portu węglowego. Obecnie obok węg- 
la eksportujemy znączne ilości cynk:, 
soli potasowych, jaj, cukru, bekonów, 
tkani;, natomiast w imporcie bardzo 

poważną pozycję zaczyna zajmowa. 
bawełna uniezależniając nasz prze- 
mysł oawełniany od portów nientiec- 
kich. 

W ubrocie towarowym z roku 1y31 
Gdynia prześcignęła Szczecin, Kepen- 
hagę, wszystkie porty bałtyckie 
(prócz Gdańska) i skandynawzk e, 

  

ustępując pierwszeństwa 
potentuiom wybrzeża, jak Hamburg, 
Londys. Antwerpja, Rotterdam. W 
jakim stopniu Gdynia jest już docenia- 
na w swiecie handlowym Europy -— 
świadczy takt, że pierwszy przewod- 
nik - iriormator o naszym porcie, pa- 
przedzając polskie wydanie, uka'aż 
się w języku niemieckim, wydany w 
Hambt : gu. 

Pozatem muszę wspomnieć o pismie, 
redagewanem w języku angielskim —- 
(The :2altic Shiping News), które wy 
chodzi w Gdyni raz na tydzień, przy: 
nosząc wiadomości ze Świata, nin 
macje, dotyczące spraw morskich n 
Bałtyku, oraz artykuły o Polsce, z: 

chęcaiące do turystyki w naszym kr 
Ju. Pismo to. dość szeroko rozchoazi 
się w Gdyni i zagranicą, służąc nam 
jako doskonała propaganda. 

Zetknięcie się z Gdynią, po zwie- 

dzeniu kilku miast na Pomorzu, wv- 
raźnie zachwianych gospodarczo, na- 
straja bardziej optymistycznie. Kryzys 
nie zahaczył naszego portu, nie zni- 
weczył wysiłków w kierunku ора‹.0- 
wania morza. Przeciwnie, — możemy 
sobie powiedzieć, z zadowoleniem, że 
Gdynia rośnie nieustannie i jest już 
wiełki.a portem. : 

tylko tali 

   
     

    

W. Rewieńska. 
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rządu głównego Р. С. К. Smolna 6). Koszt 

przesyłki do 30 dolarów wynosi dol. 2.50. 

— Stan zasiewów. Okres zimowy 
oraz pogoda w marcu, niezwykle ujent 
nie odbiła się na stanie zbóż ozimych. 

Ostre chłody bez pokrywy śnieżnej 
od listopada do końca stycznia, oraz 
spóźniona wiosna spowodowały, że na 
wielu polach, obsianych żytem, nie zna 
Jeziono śladów rośliny. 

Stan zasiewów z marca r. bieżące- 
go przedstawia się o wiele gorzej, niż 
w roku zeszłym w tym samym mie- 
siącu. 

Na roboty do Łotwy. W związku z u- 
dzieleniem przez Łotyszów zezwoleń na 
wjazd do Łotwy robotników polskich, dowia 
dujemy się, iż z powiatów  brasławskiego, 
postawskiego, dziśnieńskiego i święciańskie- 
go wyjedzie na roboty rolne do Łotwy 7 ty- 
sięcy rolników. 

Rekrutacja robotników rozpocznie się w 
przyszłym miesiącu. 

— Tyius wygasa zupełnie. Dzięki natych 
miastowej akcji zapobiegawczej, epidemię 
tyfusu plamistego w powiecie święciańskim 
zdołano szybko zażegnać, tak, iż więcej wy- 
padków zasłabnięć za tę chorobę tam nie za 
notowano. ` 

Natomiast nowych 8 wypadków zasłab- 
nięć na tyfus plamisty zdarzyło się w powie- 
cie dziśnieńskim. Wyjeżdżała tam komisja 
sanitarna, która z kolumną przeciwtyfusową 
prowadzi energiczną akcję zapobiegawczą. 

W powiecie postawskim zanotowano trzy 
wypadki i w brasławskim jeden wypadek ty 
iusu plamistego. W powiatach tych również 
zarządzono akcję zapobiegawczą. 

TEATR I MUZYKA 
— Premjera sztuki Franciszka Porchć na 

Pohulance. Dziś, w sobotę, 23 kwietnia o 
godz. 8 wiecz. premjera interesującej: sztuki 
Franciszka Porchć „Car Lenin". W sztuce tej 
przedstawione są dzieje rewolucji rosyjskiej 
od samych jej początków, powstałych w my 
Śli Łenina na wygnaniu, aż do zmierzchu 
gwiazdy największego w dziejach dyktatora. 
Wystąpią: Bielecki, Ciecierski, Dejunowicz, 
Detkowski, Gliński, Domański, Karpiński, 
Loedl, Ładosiówna, Milecki, Pawłowska, 
Szpakiewiczowa, Skrobecka, Skolimowski, 
dyr. Szpakiewicz, Wołłejko, Wyrzykowski, 

lewski, Zelwerowiczówna, Zastrzeżyń- 
ski, Borski, Wasiełewski, Budzyński, Dobro- 
wolski, Czapliński, Malinowska, Molska, Pu- 
chnie i, Brusikiewicz, oraz kilkudziesięciu 

ów. Sztukę inscenizowała Stanisława 
ysocka. 
Jutro, w niedzielę 24 b.m. o godz. 8 w. 

po raz drugi „Car Lenin*. Bilety w kasie 
zamawiań Lutnia. 

Pierwszy „Wieczór muzyki i pieśni* w 
Lutni. Dziś, w sobotę 23 kwietnia o godz. 8 
m. 30 odbędzie się pierwszy ,„Wieczór muzy- 
kii pieśni”, z którego 25 proc. dochodu prze 
znacza się na rzecz budowy pomnika A. Mi- 
ckiewicza. W 2 

Įutro „drugi „Wieczėr muzyki i pieśni”, 
z ktorego dochėd przeznacza się na restau- 
rację katedry. 

— Jasnowidz i telepata proi. John Neu- 
man po południu w Lutni. Dziś, w sobotę 23 
kwietnia o godz. 4-ej po poł. tylko jeden wy- 
stęp świetnego magika, prof. nauk okulty- 
stycznych — Johna Neumana. john — №и- 
man wykona szereg eksperymentów, które 
w podziw wprowadzą widownię. Niech wszy 
scy śpieszą ujrzeć największego jasnowidza, 
który przepowiada przyszłość. Ceny miejsc 
popołudniowe. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE 
— Ostatni, pożegnalny występ A. Różyc- 

  

        

  

  

    

  

Odczyt w.-marszałka 
Sejmu 

prof. Wacława Makowskiego 
Dziś w sobotę o godz. 15 w Małej 

sali pałacu reprezentacyjnej odbędzie 
się, zorganizowany przez Klub Społe- 
czny odczyt dyskusyjny pod tytułem 
„Prace nad reformą Konstytucji”, któ- 
ry wygłosi b. minister sprawiedliwo- 
ści, zaś obecnie wicemarszałek Sejmu 
i przewodniczący sejmowej Komisji 
konstytucyjnej, wilnianin proi. Wa- 
cław Makowski. 

Temat odczytu, jak i osoba prele- 
genta dobrze znana na terenie prac 
państwowo-twórczych szerokim  sie- 
rom politycznym i społecznym swego 
rodzinnego imiasta, wskazują, iż od- 
czyt cieszyć się będzie dużą frekwen- 

cją. 
Licząc się z tem, Prezydjum Klubu 

Społecznego rozesłało, jak zwykle za- 
proszenia imienne. 
WEEDS COD RARIEWODR EEK IS 

kiego na Pohulance. W niedzielę 24 b.m. o 
godz. 4 po poł. nieodwołalnie po raz ostatni 
ujrzymy świetną kreację Antoniego Różyc- 
kiego w interesującej sztuce \ 

  

  

„Pod falami“. 
Ceny miejsc popołudniowe od 30 gr. do 3 zł. 

— „Miłość czuwa” po raz ostatni w Lut- 
mi. W niedzielę, 24 kwietnia o godz. 4 po 
poł. ostatnie przedstawienie pełnej humoru i 
pogody komedji Caillavet'a i Flers'a „Miłość 
czuwa”, z Karolem Wyrwiczem w jednej z 
ról głównych, który święci jubileusz 10-let- 
niej pracy artystycznej. Ceny miejsc popo- 
łudniowe. 

— Koncert Zespołowy  Konserwatorjum. 
Dziś, w sobotę, dnia 23 b.m. w sali Konser- 
watorjum odbędzie się Wielki Koncert Ze- 
społowy, na którym wykonane zostaną rzad- 
ko produkowane publiczne utwory na zespo- 
ły chóralne i orkiestrowe 2 udziałem  Soli- 
stów. W programie: „Manired* Schumana 
(do poematu Byrona), „Milda* Kantata mi- 
tologiczna Moniuszki, „Poznanie Kraju* Grie 
ga, „W świątyni'* Czajkowskiego. W wyko- 
naniu biorą udział: chóry, orkiestra i soliści 
Konserwatorjum pod dyr. A. Wyleżyńskiego, 
oraz p.p.: Janina Sumorokowa, Zbigniew 
Śmiałowski, Piotr Bułhak, Wacław Kossow- 
ski i Bohdan Mintowt-Czyż, jako wykonaw- 
cy tekstu poetyckiego w melodeklamacji. 

Początek o.godz. 8 wiecz. Bilety po ce- 
nach z nych w Biurze Podróży „Orbis“ 
(Mi icza 11-а) ой godz. 9 rano do 7 
wiecz., zaś w dzień koncertu równeż w ka- 
sie Konserwatorjum od godz. 7 wiecz. 

— Koncerty laureatów. — We wio'ek 
26-go bm. odbędzie się w gmachu *eatru 
Lutnia recital fortepianowy  Aleksaadra U- 
nińskiego, odznaczonego na konkurste rier- 

wszą nagrodą Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej. 

We czwartek 5-go maja usłyszvmy 
jeszcze znakomitego pianistę Imre Un 
który grać będzie w teatrze na Pohulance. 

Organizację powyższych koncertów na 
terenie Wilna prowadzi p. Z. Śmiałowski. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos: Sierżant X 

Hollywood: Czar Meksykanki. 
Casino: Ronny. 
Pan: Gloria. 

Stylowy: Odrodzenie. 
„, Światowid: Odrodzenie. 
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W sobotę dn. 23 kwietaia D. I. 

  

o gad:. 9 raao jako w pierwszą 

rocznicę bohaterskiej Śmierci 

T. 

MIECZYSŁAWA DORDZIKA 
odbędzie się w Kościele po-Bernardyńskim Nabożeństwo Żałobne 

za spokój Jego duszy, 

o czem zawiadamia 

Komitet Uczczenia Pamięci 

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Żona zapobiegła samobójstwu 

męża. P. Marja Frąckiewiczowa (Kal-- 
waryjska 4) zauważyła z przerażeniem 
jak mąż jej, zaopatrzywszy się w stry- 
chninę, zamierzał popełnić samobój- 
stwo. Nie mogąc sama przeszkodzić 
mężowi, stawiającemu opór, Frąckie- 
wiczowa wszczęła alarm. Przybyła po- 
licja odebrała od niedoszłego samobój 
cy truciznę. Frąckiewicz nie chce uja- 
wnić, co było powodem, że myślał o 
odebraniu sobie życia. 

— KIM JEST SAMOBÓJCA Z AN- 
TOKOLA. Notowaliśmy wczoraj odna- 
lezienie zwłok wisielca w lesie na dro- 
dze niemienczyńskiej. 

Narazie niesposób było ustalić toż- 
samości samobójcy i dopiero po otrzy- 
maniu zameldowania od rodziny 0 za- 
ginięciu tragarza Michała Daniło (Za- 
walna 59) lat 30, okazało się, że to 
jego ciało znaleziono w przeddzień na 
drodze niemenczyńskiej. 

Przyczyny targnięcia się na życie 
dotychczas nieustałono, zachodzi jed- 
nak przypuszczenie, że wchodzą tu w 
grę nieporozumienia rodzinne. Zwłoki 
Daniły przesłano do kostnicy przy szpi 
talu św. Jakóba. 

— ZMARŁ Z PRZEJEDZENIA. — 
wczoraj wskutek nadużycia pokarmu, 
sporządzonego z macy, zmarł 50-letni 
handlarz Chackiel Łoszeński (Niemie- 
ска 21). 

— Pożar na Żubrowej. W pralni przy ul. 
Żubrowej Nr. 6, wskutek nieostrożnego ob- 
chodzenia się z ogniem powstał pożar, wsku 
tek czego częściowo spalił się sufit i ściana. 
Wezwana straż pożarna ogień ugasiła. Wy- 
padku w ludziach nie było. Straty wynoszą 
około 500 zł. 

— KOLPORTERZY ULOTEK WYWRO- 
TOWYCH. W dniu onegdajszym w pobliżu 
Kolesznik na terenie gm. ejszyskiej wywro- 
towcy rozrzucili większą iłość odezw komu- 
nistycznych. Dwóch agitatorów-kolporterów 
zatrzymano. 

— Zakopane ładunki karabinowe. Adolf 
Szachno, dozorca domu Nr. 7 przy ul. Śnie- 
gowej, kopiąc ziemię w ogrodzie, przylega- 
jącym do tejże posesji, znalazł 140 sztuk na- 
boi od karabinu rosyjskiego. Naboje Szach- 
no dostarczył do li Komisarjatu P. P. miasta 
Wilna. 

— PRZYŚPIESZYŁ SWój KRYZYS. We 
wsi Mirbroszczyzna, pow. wił.-trockiego, za- 
pałiła się stodoła gospodarza Wiktora Moro- 

Wielki proces © nadużycia celne 
PUBLICZNOŚĆ ZACIEKAWIONA. 

Trzeci dzień procesu o nadużycia celne 
rozpoczął się również w atmosierze ożywie- 
nia. Sala przepełniona publicznością, która 
komentuje zeznania świadków i aresztowa- 
nie Arluka i Bytana. 

SĄD WYCHODZI. 
O godz. 9 m. 50 wychodzi komplet sę- 

dziowski. Przewodniczący Sądu oznajmia, że 
posiedzenie otwarte. 

BADANIE ŚWIADKÓW. 
Św. Józef DUSZYŃSKI, kierownik Urzę- 

du Celnego w Turmontach, zeznaje pierwszy 
Św. opowiada, że codziennie do każdego 

przybywającego pociągu na st. Zemgale był 
wysyłany specjałny dozorca, który asysto- 
wał przy przeładowywaniu towarów i spraw 

Trzeci dzień procesu 
dzaniu przesyłek bagażowych. Oprócz dozor 
cy był przy tem zwykle urzędnik celny, któ- 
ry nakładał plomby na przesyłki, podlegające 
ocieniu. Możliwość zdjęcia nałożonej plomby 
i zamiany towarów na st. Zemgale, šwiadek 
wyklucza. ż 

ŚWIADEK PLĄCZE SIĘ W ZEZNANIACH. 
Św. Duszyński, przyciśnięty do muru 

przez obronę, oświadcza, że sprawdzanie po 
syłek było powierzchowne, a to w dobrej wie 
rze, że jest wszystko w porządku. Przyjmo- 
wanie przesyłek od władz kolejowych ło- 
tewskich i ich odsyłanie nie odbywało się 
w porządku. Towar, przyjęty od władz ko- 
lejowych łotewskich, nieraz leżał po dwa dni 
bez dozoru. Urzędnik celny na st. Zemgałe, 
przyjmując przesyłki drobnicowe, nie zawsze 
sprawdzał ich wagę, ponieważ wierzono Łot 

  

Pościg za bandytami z pod Oszmiany 
WILNO. Dochodzenie w sprawie 

bezczelnego napadu rabunkowego na 
dom braci Krawcewiczów w zaścianku 
Cudzieniszkach, pow. osztniańskiego, 
prowadzone jest bez przerwy pod 0s0- 
bistym kierunkiem zastępcy kierowni- 
ka Urzędu Śledczego komisarza Ja- 
strzębskiego. Przy zabitym bandycie 
znaleziono rewolwer systemu „Nagan* 
oraz kilka sztuk naboi. W toku śledz- 
twa ustalono, iż towarzyszami zabite- 
go Dzierżanowicza byli jego sąsiedzi, 
trudniący się kradzieżami i rabunkami. 
Władze śledcze zdołały nawet już u- 
stalić ich nazwiska, lecz samych spraw 
ców napadu nie ujęto, gdyż ukrywają 

Zajście w 
REKRUT PORANIŁ 

„WILNO, „Z Molodeczna donoszą, iż w 
dniu wczorajszym na placu ćwiczeń w He- 

. lenowie rekrut-strzelec Dajerngin z drugiej 
kompanji 56 pp. rzucił się z bagnetem na 
swego przełożonego, starszego strzelca Ru- 
kańca, zadając mu kilka ciężkich ran. Dajern 

  

  

  

się oni. W ciągu dnia wczorajszego 
zmobilizowane oddziały policji mun- 
durowej i śledczej przy pomocy psów 
policyjnych przeszukały część powiatu 
oszmiańskiego, lecz niestety na ślad 
bandytów dotychczas nie natrafiono. 
Wobec tego, że władze śledcze posia- 
dają nazwiska zbiegłych bandytów i 
ich rysopisy, za ukrywającymi się ro- 
zesłano listy gończe. Równocześnie 
władze K. O. P. otrzymały zlecenie 
przeprowadzenia Ścisłych badań za- 
trzymanych osobników w pobliżu gra- 
nicy, bowiem zachodzi przypuszczenie, 
iż zbiegli bandyci będą się starali prze 
dostać na teren litewski. 

Helenowie 
PRZEŁOŻONEGO. 

gin usiłował zbiec, lecz został zatrzymany i 
oddany do dyspozycji żandarmerji. Jak usta- 
Hło dochodzenie, powodem napaści był za- 
targ osobisty na tle przywłaszczenia przez 
Rukańca zapżążek mundurowych. 

    

Niniejszem zawiadamia się, Sz. 

    

Kujenteię, że została już otwaria 

Wytwórnia znanych wyśmienitych 

lodów włoskich 
przy UJ. Mickiewicza Nr. 6. 

CENY ZNACZNIE OBNIŻONE   

  

  

wie. O nadużyciach urzędników za czas swe 
go urzędowania świadek nic nie słyszał. 

o > DUSZYŃSKI CHARAKTERYZUJE 
WIĘCŁAWSKIEGO. 

- św. zeznaje, że  Więcławskiego dobrze 
zna, pracował z nim i nie zauważył żadnych 
uchybień służbowych ze strony oskarżonego. 

ZEZNANIE OBCIĄŻAJĄCE OSKARŻONYCH 
Św. Stanisław SZYPULSKI, starszy ajent 

kolejowy stwierdza, że słyszał o przemycie 
towarów zagranicznych. Więcławskiego nig- 
dy o to nie podejrzewał. Gdy pewnego razu 
Więcławski po zapłaceniu rachunku w buie- 
cie kolejowym prosił świadka, żeby nic nie 
mówił w razie ewentualnego dochodzenia, 
Szypulski był tem zaskoczony. Nie przypusz- 
czał, żeby Więcławski, jako przysięgły u- 
rzędnik celny, mógł należeć do tej.aiery. 

„SKÓRKI FUTRZANE*. 

Szypułski opowiada, że razu pewnego w 
nocy pewna firma łotewska nadała trzy 
skrzynie na Wilno, jako przesyłki bagażowe. 
Nie chciał wysłać, ponieważ podejrzewał, że 
w nich jest ukryty przemyt, jednak zwierz- 
chnik jego, po rozmowie z firmą, kazał ode- 
słać. (W tych skrzyniach były skórki iutrza- 
ne). Poza tem przyłapał jedną przesyłkę za- 
deklarowaną jako „gwoždzie“, a zawierającą 
skórki futrzane. Przesyłka została cofnięta, 
później wszakże w tajemniczy sposób wy- 
słano ją do Wilna. 

Świadek podejrzewając, że ma do czy- 
nienia z przemytem, dał pewnemu znajome- 
mu w Wilnie wykaz numerów przesyłek, pod 
legających ocieniu. Po sprawdzeniu przez te 
goż w Urzędzie Celnym wileńskim okazało 
się, że żadna przesyłka nie była oclona. 

SKRZYNKI Z JEDWABIEM. 
Szypulski zeznaje, że pewnego dnia z Ło- 

twy przyszły trzy skrzynie, na które Cybul- 
ski sporządził dokumenty i wysłał. Na drugi 
dzień po. wysłaniu tych skrzyń zjawiła się 
policja i od niej dowiedział się świadek, że 
w tych skrzyniach był jedwab. 

Św. Włodzimierz CHMIELEWSKI nic no- 
wego do sprawy nie wnosi. 

JAK ODBYWAŁ SIĘ TRANSPORT? 
Św. Michał MACIEJEWSKI, magazynier, 

opowiada, że często zdarzało się, że prze-- 
syłki przewożono ze st. osobowej na st. to- 
warową na wózkach ręcznych lub furman- 
kach prywatnych. Taki sposób przewożenia 
przesyłek jest niedopuszczalny. 

św. Apolinary RZEUSKI, urzędnik wy- 
działu karno-skarbowego, zeznaje, że Macie- 
jewski nie posiadał dokumentów kolejowych. 
Zawsze był na swojem miejscu i z żadnemi 
fifmami nie miał bliższych stosunków. Oskar- 
żonego Szczubełka również zna. Szczubełek 
sam jeden nigdy nie przeprowadzał rewizji 
przesyłek, a zawsze w obecności magazynie- 

ra i rewidenta. 
Św. Ludwik BOCHNER, Francuz, przed- 

stawiciel firm francuskich w Warszawie, 
stwierdza, że jedwab, który był zaaresztowa- 
ny, pochodzi z zagranicy i podlega ocleniu. 
ODCZY rANIE ZEZNAŃ ŚWIADKÓW. 
Po przesłuchaniu świadka Bochnera Sąd 

odczytuje zeznania świadków, którzy nie sta 
wili się na rozprawę. 

Na tem zakończono trzeci dzień procesu. 
Dziś dalsze badanie świadków. J. G. 

š. p. Mieczysława Dordzika 

    

W rocznicę śmierci 
Dordzika 

Dzień I zisiejszy jest pierwszą го- 
cznicą tragicznego i chwalebnego za- 
razem czynu chłopca wileńskiego — 
Mieczysława Dordzika, który utonął, 
życiem swojem płacąc za próbę urato- 
wania bezradnego dziecka żydowskie- 
go, porwanego przez rozszalałe fale 
naszej małej, a tak wówczas do nie- 
poznania przez powódź rozrosłej Wi- 
lenki. 

Tego czynu społeczeństwo nie po- 
winno zapomnieć! 

Przypominamy tu o trwającej wciąż 
zbórce na pomnik, mający stanąć na 
miejscu śmiertelnego skoku Dordzika, 
oraz na fundusz stypendjalny, Jego 
imienia, dla najuboższego ucznia wi- 
lenskich szkół rzemieślniczych. Nie 
powinien zawieść apel do ofiarności 
wilnian na cel tak zrośnięty z najgłęb- 
sze przeżyciami naszych serc. 

|PŁUGI, BRONY, 
KULTYWATORY 

oraz różne inne narzędzia do uprawy 

roli i łąk poleca 

ZYGMUNT MAGRGDZKI 
į 
! 

Wilno, Zawaina 11-27. | 

  

  

  
  

za. Od stodoły zajęły się inne budynki 1 о- 
statecznie pożar strawił całe obejście. Oka- 
zało się, że przyczyną pożaru było podpałe- 
nie. Dokonał go Moroz przy pomocy żony. 
Oczywiście aresztowano ich. Podczas bada- 
nia padło pytanie: dlaczego Moroz podpafii? 

Roztropny chłopek odrzekł szczerze: 
— Kryzys, panoczku, tak ja i chciał wziąć 

asekurację. 
Roztropny Moroz pójdzie do więzienia. 

A Morozowa zostanie na ruinach. Zrozumie, 
co znaczy kryzys. 

— Podrzutek. W klatce schodowej domu 
Nr. 10 przy ul. św. Anny został znaleziony 
podrzutek płci męskiej, w wieku około 2-ch 
tygodni, przy którym była kartka „Żukow- 
ski'. Podrzutka umieszczono w przytułku 
Dzieciątka Jezus. , 

Z POGRANICZA 
— Samolot bolszewicki nad Dzisną. W 

dniu wczorajszym w rejonie Dzisny zauwa- 
żono samolot sowiecki, który przez dłuższy 
czas krążył nad Dźwiną w okolicy Dzisny. 
Po pewnym czasie samolot odłeciał w kierun 
ku Dryssy. 

DO WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI m. WILNA 
Niżej podpisane Zrzeszenia zwracają się 

z gorącym apelem do wszystkich właścicieli 
nieruchomości miasta Wilna, aby nie czynili 
trudności upoważnionym przez Wojewódzki 
Komitet do spraw bezrobocia w Wilnie, in- 
kasentom (pracownikom Magistratu m. Wil- 
na), którzy zgłaszają się w celu pobierania 
specjalnego Świadczenia na rzecz bezrobot- 
nych, płatnego w miesiącach marcu, kwiet- 
niu i maju r.b. w wysokości 25 gr. miesięcz- 
nie od każdego licznika elektrycznego. 

Świadczenie to zostało uprawomocnione 
na skutek uchwały wszystkich niżej podpi- 
sanych Zrzeszeń i żaden właściciel nieru- 
chomości nie powinien uchylić się od niego 
nie zważając na ciężkie czasy. 

Nieść pomoc pracującym w ciężkiej 
potrzebie jest obowiązkiem każdego, a w 
pierwszym rzędzie obowiązkiem najbardziej 
rdzennych obywateli miasta. 

Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości 
m. Wilna. 

Związek Właścicieli Średniej i Drobnej 
Nieruchomości m. Wilna i woj. Wileńskiego. 

Związek Właścicieli Nieruchomości żydów 
m. Wilna i woj. Wileńskiego. 

„RONNY* — „CASINO*. 
Naiwna i ubożuchna treść. — Jakieś nie- 

istniejace księstwo Perusy (podobne do dzie 
siątków innych w takich samych  operet- 
kach), książę uganiający się po ulicach, kno- 
wania ministrów i cały blichtr operetkowy, 
zamknięty w pracowitych dekoracjach. 

Banalność myśli schodzi jednakże na plan 
dalszy wobec zalet, które „Ronny* posiada. 

Intryga sama jest niewymyślna. Pracownicz- 
ka wiedeńskiego magazynu mód, prawem 
qui pro quo zostaje nadworną śpiewaczką 
operetkową księcia Perusy, lecz widząc do- 
koła siebie intrygi dworskie woli uciec. W 
ostatniej wszakżeż chwili szybkonogi książę 
dopędza pociąg i w kłębach pary z lokomo- 
tyywy), widać happyend.. zakochaną parż 
(księcia i Ronny). 

—Melodje Kalmana, mistrza od operetek 
nie zawodzą. Są miłe i ponętne. Dekoracje, 
choć całkiem niefilmowe, wyzyskane są do- 
brze. Kapitalny jest wszechstronnie utalen- 
towany naczelnik stacji, spełniający z precy- 
zją fuńkcje całego personelu. Dźwięk przy- 
pomina chwyty Renć Clair'a. Doskonały był 
szczególnie w onomatopei Śpieszącego ma- 
szynisty, który pierwszy raz od dziesięciu 
lat przyprowadził pociąg punktualnie, gdyż. 
żona... oczekuje wizyty bociana. — Również- 
dobrze wypadło staccato w scenie zbiega- 
nia po schodach. — Te i tym podobne szcze 

góły sprawiają, že w calošci „Ronny“ może 
się podobać. Wykonawcy Są u nas mniej 
popularni niż np. Lilianka Harvey i Henry 
Garat, lecz zagranicą równie lubiani. Szcze- 
gólne Kate von (lub de) Nagy dużo ma 
wdzięku i bardzo miły głos. Gra ona w wer- 
sjach francuskich i niemieckich z równem po 
wodzeniem. Książę — Marc Dantzer nie w 
każdej scenie fotogeniczny i nieco za sztyw- 
ny. Mimowoli chciałoby się zobaczyć tu Ga- 
rata. Doskonały był jako intendent teatru 
Lucien Baroux (znany z „Obławy w Pary- 
žu“). 

Nadprogramowe dodatki obfite, bo skła- 
dające się, aż w dwu tygodników zagranicz- 
nych i przeglądu polskiego. Niezbyt to wszy 
stko było aktualne i nawet dobrze przesta- 
rzałe. Lepiej dać mniej, a coś naprawdę cie- 
kawego. Dawno już nie było dobrych rysun- 
kowych fleitscherów czy iwerksów. Tad. C. 

x



Zatrzymanie agitatorów na granicy * 
WILNO. Dnia 21 bm. w pobliżu Kozdro- 

wicz na rzece Haczki patrol KOP. zatrzymał 
dwóch podejrzanych osobników, którzy ło- 
dzią przeprawiali się do granicznej wsi Łub- 
nie. Na wezwanie patrolu, uciekający wsko- 
czyli do wody i poczęli płynąć już w kierun- 
ku brzegu sowieckiego. Zarządzony pościg 

motorówką uwieńczony został pomyślnym 
wynikiem, gdyż obu uciekinierów zatrzyma- 
no. Są to emisarjusze sowieccy, którzy up: 
wiali agitację w miejscowościach granic 
nych, namawiając chłopów do wyjazdu na 
roboty rolne do Sowietów. 

    

Śmierć obłąkanego w areszcie 
WILNO. W miasteczku Widzach 

mieszkał niejaki Jakób Aziul, cierpią- 
cy na chorobę umysłową. Ponieważ A- 
ziuł był niebezpieczny dla otoczenia, 
zwrócono się do policji z prośbą © о- 
sadzenie go w areszcie do czasu, nim 
rodzina nie odwiezie go do szpitala wi 

leńskiego. 
Chory w areszcie przesiedział kilka 

dni, Gdy wczoraj zajrzano do celi A- 
ziuła, z przerażeniem skonstatowano, 
iż chory nie żyje. Co było przyczyna 
zgonu, niewiadomo. 

  

MICKUNY 
— Oświata pozaszkolna w  Mickunach. 

—W kwietniu rb. miejscowy urząd gminy 
mickuńskiej zakupił dla celów oświatowycii 
społeczno - gospodarczych aparat projek- 
cyjny „Ornak* z sum budżetu oświaty po- 
zaszkolnej roku gospod. 1931 — 32. Aku- 
mulator aż do zdobycia własnego — wypo- 
życzył referat oświaty pozaszkolnej przy 
Inspektoracie Szkołnym, który również bę- 
dzie dostarczał przeźroczy filinowych do pro 
waądzenia akcji oświatowo - odczytowej na 
terenie tej gminy. Trzeba z uznaniem pod- 
kreślić, że gmina mickuńska dzięki bliskiej 
współpracy nauczycielstwa, zgrupowanego 
w Ognisku Zw. Naucz. Polskich, z samorzą- 
dem  terytorjalinym — pomyślnie rozwija 
działalność oświatową  pozaszkolną, zakla- 
dając bibljoteki publiczne, prowadząc Uni- 
wersytet Ludowy i inne formy pracy, za- 

„leżnie od potrzeb i możliwości. E. A. 

MEJSZAGOŁA 
— Oświata pozaszkolna w powiecie Wil- 

no — Troki. — W okresie czasu od 17 siy- 
cznia do 10 kwietnia rb. członkowie miej- 
scowego Ogniska Zw. Naucz. Polsk. oraz kil 
ka osób z poza Ogniska przeprowadzii: na 
terenie gminy mejszagolskiej dość planowo 
zorganizowaną akcję odczytową przy łącz 
nej frekwencji przeszło 2000 osób, w e 
70 proc. dorosłych i  miodzieży 
nej oraz 30 proc. dzieci szkolnych. 

relegentami byli: p. Stef. Szube” 
i p. W. Szubert z Dukszt, p. M. Mi 
kówna i p. S. Nowaczek z Mejszagoły, p. 
J. Lebiedzienkówna i p. Topór - Bulaszew 
ski z Wielebniszek, p. H. Puzewiczowa ‹ 2 
Miedziuk (Leoniszki), p. W. Osmólski z 
Korwi, p. M. Siarko - Zwikiewicz z Bors- 
kun, p.p. Sutowicz, M. Iwaszko i Br. Mos- 
ser z Mieżanc: 

Odczyty wygłaszano przy jednoczesnem 
wyświetlaniu przeźroczy filmowych aparatu 
„Ornak“, wypožyczonym z referatu oświaty 
pozaszkolnej przy Inspektoracie Szkolnym 
pow. wileńsko = trockiego, na tematy: „Wo 
jewodztwa Wschodnie“,— „Warszawa“, — 
„Zwalczanie alkoholizmu“ — „Dyfteryt, — 
„Walka chemiczna i  obrona przeciwgazo- 
wa“, — „Walka o zjednoczenie ziem pol- 
skich“ — „Robinson Cruzoe“, — „Przygo- 
dy Bonza“ — i „Wakacje wesołej czwór- 
ki“. Zainteresowanie odczytami b. duże — 
co należy zawdzięczać dość ciekawej ich 
treści oraz zwolnieniu słuchaczów od opłat. 

Po przeprowadzeniu wspomnianej akcji 
odczytowo - oświatowej na terenie gm. 
mejszagolskiej okazało się, jak celowem by- 
łoby dla ułatwienia prowadzenia prac spo- 
łeczno - oświatowych zakupienie dla tamtej 
szej gminy na stałe podobnego aparatu, — 
tembardziej, że referat ośw. pozaszkolnej po 
siada b. bogaty wybór przeźroczy filmo- 
wych z najróżnorodniejszych dziedzin życia 
społeczno - oświatowego i gospodarczego. 
Przy zakupieniu aparatu z akumulatorem — 
np. przez Ognisko Naucz. Polskich, mógłby 
być pomocny miejscowy urząd gminy mej- 
szagolskiej, przeznaczając na ten cel z zu-- 
pełnie w tym roku niewyrozchodowanego 
budżetu oświaty pozaszkolnej jakąś skrom- 
ną sumę około 200 zł. E. A. 

    

   

    

  
  

GFIARY 
Bohdan Szachno na wykupienie maszyny 

H. S$. zł. 10. 

„TA i Il: 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SA- 
MODZIAŁOWE WYROBY Z WŁA- 

SNEGO LNU. 

  

SPORT 
warszawianka 

na boisku wileńskiem 
DWA MECZE Z 1 PP. LEG. I MAKABI. 

Nareszcie będziemy mogli zobaczyć ligo- 
wą drużynę piłkarską i naocznie sprawdzić, 
czy naprawdę poziom gry naszych czoto- 
wych drużyn jest tak znacznie niższy od li- 
gowych, jak się o tem zwykło mówić. 

Warszawianka, znana z tego, że zajmuje 
stałe jedno z ostatnich miejsc w tabeli ligo- 
wej, ma jednocześnie opinję drużyny niebez- 
piecznej, bo ożywionej duchem zwycięstwa, 
lotnej i wytrzymałej, Nasi gracze będą się 
mogli niejednego nauczyć, zwłaszcza skrzy- 
dłowi niech uważnie obserwują prawoskrzy- 
dłowego. 

Warszawianka grać będzie dziś z 1 pp. 
Leg. (boisko Makabi 3.30 po poł.), jutro z 
Makabi o tejże godzinie. 

Która z naszych drużyn spisze się lepiej, 
która godniej reprezentować będzie barwy 
Wilna — to pytanie, na które trudno będzie 
odpowiedzieć. 

Dwa razy wałczyli już w tym roku woj- 
skowi z Makabistami i w obu wypadkach 
wynik byi remisowy. 

Ostatnio właśnie przedwczoraj. Wojsko- 
wi bez Zbroi, a Makabi z początku gry w 

a, dziesiątkę, a pod koniec bez Birnbacha, nie 
mogli przechylić szali zwycięstwa. 

Do przerwy 2:0 dla legunów, po przer- 
wie karny i szybki strzał Szwarca. Wyrów- 
nanie. 

Dziś więc i jutro rozstrzygnie się, kto z 
nich iepszy. t.) 

Sprawy rzemieślnicze 
DELEGACJA IZBY RZEMIEŚLNICZEJ 

W ŁODZI U P. MINISTRA PRZEMYSŁU 
I HANDLU. 

W dniu 11 kwetnia br. delegacja lzby 
Rzemieślniczej w Łodzi została przyjęta w 
Urzędzie Wojewódzkim przez bawiącego w 
Łodzi Pana Ministra Przemysłu i Handlu, 
dr. Ferdynanda Zarzyckiego. Delegacja przed 
stawiła Panu Ministrowi ciężką sytuację rze- 
miosła, oraz przedłożyła memorjał z postula- 
tami sfer rzemieślniczych. Według opinii de- 
legacji, opieka państwa w stosunku do rze- 
miosła wyrazić się winna: | 

1) udzieleniem rzemiosłu przy, pośrednic- 
twie Izb Gospodarczych dostaw dla poszcze- 
gólnych. resortów ministerjalnych oraz dla 
skomercjalizowanych przedsiębiorstw państ- 
wowych i 2) przyznaniem kredytów, które 
umożliwiłyby utrzymanie w ruchu zamiera- 
jących warsztatów pracy rękodzielniczej. 

Pan Minister po wysłuchaniu delegacji za 
znaczył, że rozpatrzy przychylnie postulaty 
rzemiosła łódzkiego i w miare możności po- 
stara się je uwzględnić. | R 

© EKSPORT WYROBÓW RZEMIEŚLNI- 
CZYCH DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH 

AMERYKI PÓŁNOCNEJ. 
Na ostatnio odbytej konferencji w Państw 

Instytucie Eksport. stwierdzono jednomyśl- 
nie kónieczność dążenia do poprawy bilansu 
handłowego wobec Stanów Zjednoczonych 
A. P. który dotychczas kształtuje się dla 
Polski wyjątkowo ujemnie. W ciągu dyskusji 
w której zabierali głos przedstawiciele roz- 
maitych organizacyj gospodarczych, zwró- 
cono uwagę na szczególną rolę, jaką w eks- 

“ porcie do Stanów Zjednoczonych A. P. ode- 
grać może rzemiosło. Eksport ten należałoby 
zacząć od odpowiednich przygotowań w kie 
runku zorganizowania konsumentów-odbior- 
ców, których licznie daćby mogły ośrodki 
naszej emigracji. 

„SŁOWO 

Radio _Wileńskie 

SOBOTA, DNIA 23 KWIETNIA 
11.58: Sygnał czasu 
12.10: Koncert szkolny ze Lwowa. 
14.15: 1) Pieśni hebrajskie, 2) Muzyka 

niemiecka (płyty) 
15.15: Komunikaty z Warszawy. 

15.25: „Mała skrzyneczka” — listy dzie- 
ci omówi ciocia Hala. 

15.50: Audycja dla chorych ze Lwowa. 
16.20: Odczyt dla maturzystów z War 

szawy: „Stanisław Wyspiański". 
16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 

16.50: Piosenki w wykonaniu słynnych 
śpiewaczek (płyty). 

17,10: „Jak zwalczać głupotę* — odczyt 
17,35: Audycja muzyczna z Warszawy. 
18.05: Słuchowisko dla dzieci z Warsza- 

  

   

  

wy. 
18.50: Koncert dla młodzieży z Warsza- 

wy. 
18.50: Kom. Wił. Tow. Org. i Kól. Roln. 

19.00: Tygodnik litews 
19.15: Kwadrans akademicki. 

19.30: Wiad. sportowe z Warszawy. 
20.00: „Na widnokręgu” z Warszawy 
20.15: Wielki konkurs muzyczny Rozgło 

śni Wileńskiej. Wieczr Il. Muzyka popularna 
20.45: „O nieelektrycznych środkach łą- 

  

czności do połowy wieku XIX* — odczyt 
21.00: Koncert życzeń (płyty). 
21.55: „Ludzki konserwatyzm — felj. z 

Warszawy. 
22.10: Koncert chopinowski z Warszawy. 
22.40: Komunikaty i muzyka taneczna z 

Warszawy. 
23.00: „Akuku“ — odcinek z docinkami. 
23.30: Niemodna muzyka taneczna (pły- 

ty). 

   

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 22 twietnia 1932 r. 

Waluty i dewizy: 
Dolary 8,88 1 pół — 8,90 i pół — 8,88 

i pół 
Belgja 12470 — 125,01 — 124.39, - 
Holanėja 361,00 — 361,90 — 361,90 
Londyn 33,44 — 33,61 33,27 
Nowy York 8,902 — 8,922 — 8,882 
Nowy York kabel 8,907 —8,927—8,887 
Paryż 35,10 — 35,19 —35,01 
Praga 26,36 —- 26,42 — 76,30 
Szwajesrja 17815 — 17359" 172,72 
Berlin w cbretach nieoficjalnych 211,45 
Tendencja stabsza. 

OBWIESZCZENIE Nr. spr. Z-3196/31. 
Sąd okręgowy w Wilnie, wydział VI, ob- 

wieszcza, że decyzją swą z dnia 30 marca 
1932 roku postanowił ogłosić Aleksandra Ka- 
lickiego za upadłego w handlu i kuratorem 
masy upadłościowej wyznaczyć adwokata 
Audrzeja Romankiewicza. 

Wskutek powyższego wszyscy wierzycie- 
le i dłużnicy upadłego Aleksandra Kalickie- 
go obowiązani są w terminie 4-miesięcznym 
od daty wydrukowania niniejszego obwiesz- 
czenia w Dodatku do Dziennika Urzędowego 
Min. Spr. donieść Sądowi Okręgowemu w 
Wilnie o swoich pretensjach do upadłego A- 
leksandra Kalickiego i o nałeżnościach, które 
mu przypadają, chociażby terminy płatności 
ich nie nastąpiły. Nr. spr. Z-3196/31. 

mw (—) St. Sekretarz. 

Lokatdowynajecia składsiący się z dużej 
sali i.2 pokojow, nadających się na przed 
siębiorstwo handlowe - lub dom bankowy, 
położony na parterze w cent um miasta 
przy ul. Niemieckiej Nr. 1 róg Trockiej w 
Wilnie (była wieloletnia restauracja i cu- 
kiernia B. Wieliczki) orsz mieszkanie z 
5 pokojów Są także piwnice i składy 

oraz mieszkanie dla służby. 
Wiadomośc na miejscu, 

  

1) Dziś! Genjalny mistrz ekrsnu IWAN MOZŻUCHIN w arcydziele mówionem 

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 

SIERŻANT X Ge 
2) Niebywsła 

sensacja! 
Fsn mena ne, o niebywałych walorach artystycznych srcydzieło ze Śpiewem słyn. rosyjsk. rez. 

Dramat 

w Paryżu, w Warszawie ł innych 

miłosny. Reż. twórcy filmu „Trojka* Włodz, 
Stryžewskiego. Film demonstruje się jednocześnie 

stolicach świata. 

ROSYJSKI SENTYMENTALNY ROMANS 
EJZENSZTEJNA. 

Na !-szy seans ceny zniżone, Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 

M ckiewicra 22. 

Dziś premjera! Olśniewające arcydzieło śpiewno-dźwiękowe 

Wheelera i 
CZAR MEKSYKANIE a ona Woolseya 

oraz tancerek Dorothy Lee i June Klyde. Przebogata wystawa! Kolorowe zdięcia! Przepiękne przeboje muzy- 
czue. Wspaniał- tańce! Nad program: Atrakcje dźwiękow'. Pocz. o -godz 2-ej, 4, 6 8 i 10. 

  

DZWIĘKOWE KINO Dziś! 

CG/IN 
ul, Wielka 47. Tel. 15-41. 

  

Mamy 

produkcji francusko-, 
niemieckiej p. t. 

zaszczyt zaprezentować Sz. Publiczności arcydzieło filmowe — przepiękną operetkę | 

„E B R R OY Muzyka EMER. KALMAKA 
z udziałem KATE de NAGY. 

Nad progrzm: Arcyciekawe urozinaicenia dźwiękowe. Ceny normalne, 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10 w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

  

Dziś! 

Dźwiękowe kino 

15 
Wielka 42, tel. 5-28, 

Nad program: Aktuslne dodatki dźwiękowe, 

Stynus gwiaza 
filmowa BRYGIDA HELM '° 

w jej najnowszej i najlepszej kreacji dźwiękowej p. t. 

„GLORJ 
Džwiekoxy Lim najnowszėj produkcji francuskiej Prass calego Świata jednomyślnie orzekła, 

  

iż tilm „Głorja* 
jest arcydziełem genjsinej BRYGIDY RELM. 

BRYGIDA HELM krenje rclę kochającej mężatki co jest dla nas nowością, gdyż przyzwyczajeni jesteśmy widzieć 
ją w roli „Wampirzycy*. — BRYGIDA HEL wywiązała się z zadania Świetnie. 

Pocz. o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Na 1-szy seans ceny zniżone. 

  Dzwiąkowy | Dziś najnowszy wszechświatowy 1CQ0 proc. dźwiękowy superszlsgier po Taz pierwsy w z 

PRA i i 3 Kino-Teatr Kino-Teai Wilnie! Nieśmiertelus powieść © R 6 Ė Bi E 
BO SD LWA TOŁSTOJA p t. = B z E „ŠWIATOWID“ 

Wielka 36 

„STYLOWY* | 

Uwagal 

  

Owies: „BiAŁY ORZEŁ" 
dał najlepsze wyniki w došwiadczeniacg 

Jęczmień 2 rzędowy 

„BAWARJA ACKERMA*KA" 
i jęczmień 4-rzędcwy 

„MARCHIJSKI" 
poleca 

Wileński Spółdzielczy 
$yrdykat Rolniczy | 

w Wilgie ul. Zawalna Nr. 9, tel. 323. 
  

+ 
AAŠAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAA AA 

Lo k a į sktadający się 
z 20-tu pokoi, 

dużej sali i 2 kuchni, przy nl Niemieckiej 
róg Trockiej Nr. 1/2 na 1 piętrze z wej: 
śiem cd ulicy Treckiej nadający się na 
urząd, szkolę lub inną instytucję, do wy- 
na,ącia od 1 msja 1932 r. (była przy: 

chodnia lekarsk:). 
Wiadcmość na miejscu u dozorcy), 

SYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYWY u wnsjęcia, Antokol — z ukofńczonemi Liceum Wiadomość w admin. 

AAAAADAAAAMAAGA AAA AI da Liana A is 
Lekarze Kosmetyka 
ERRA ***YYFYCYYVYVYYYYEW| TWWWYWYVYYYYVYWYWYYY: 

Dr.Ginsberg GABINET 
Choroby skórne, A Racjonalne] 
neryczne i moczogłcio- 
we. Wileńska 3, — og K jj m k ty k! 
8—1 14—8, Tel. 567 Pon 
wa - +   

OGŁOSZENIE 
Bank Gospodarstwa Krajowego / Oddział 

w Wilnie, ogłasza niniejszem, że p. Broni- 
sław Zapaśnik zgłosił zgubę książeczek 
wkładkowych emisji tegoż Oddziału płatnych 
okazicielowi, a mianowicie: Nr. T95 opiewa- 
jącej na imię Koła Dyrektorów w Wilnie, o- 
raz Nr. 1515 na imię Zarządu Okręgowego 
Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich w 
Wilnie. Wzywa się wszystkich, roszczących 
prawa do powyższych książeczek wkładko- 
wych, by w ciągu dni 60 od daty niniejszego 
ogłoszenia, złożyli książeczki w Banku Go- 
spodarstwa Krajowego, Oddział w Wilnie, 
lub zgłosili sprzeciwy. Po bezskutecznym u- 
pływie tego terminu wydane będą p. Broni- 
sławowi Zapaśnikowi  duplikaty książeczek, 
przy automatycznem unieważnienii orygi- 
naiow. 

. Mickiewicza 81—4 
GABINET Urod Kobiece 

Kosmetyki ONSETWE- 

Leczniczej je, dosko= 
qali, odświeża, nsnwa 
jej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny (warzy. 
Masaž ciała, elektrycz- 
ny, wyszczuplający (pa- 
nie). Natryski „Hormo- 
na* według proł. Speh- 
la, Wypadanie w „sów, 

|łupież.  Indywidusine 
dobieranis kosmetyków 
do każdej cery. Ostet 
nie zdobycie kosmety= 

ki recjonslnej. 
Codziernte od g. 10—8 

w. Z. P. 43 

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

został przeniesiony 

na ul. Mickia- 
wicza 1 m. 11   

  

POPIERAJCIE 

L.0.P.P 

Arcypotężny dramat z rosyjskiego ży ia, 
Lupa Velez (Katjusza Masłowa) i John Bolas (Książe Dymitr) 100 proc. śpiewu, 

kozaków i bałałajki, Nad program: Nsjaow sza dźwiękowa komedjo farsa, 
Kosztem olbrzymich sum zdobyliśmy arcydzieło o którem mówi cały Świat i 

w 

jakiego Wilno jeszcze nie oglądsło. 

relach głównych uroczo-piękna, kusząca 
chór Mickiewicza 9. 

  

NOWOCZESNE URZĄDZENIA ZDROJOWE 
posiada zdrejowisko solankowe i borowinowe 

INOWROCŁAW 
ególne wiiewania solankowe 

WODOLECZNICTWO 
Kąpiele solankowe, kwasowęgloxe, przepłuk. 

ralną. Kuchnie djetetyczne jednolicie 

Wysyła prospekty, udzieła informacyj Zarząd Zdrojowiska 
Zwią:ek Uzdrowisk Polskich Inowro:ław tel. 323 i 

oraz specjalna. 

EMANATORJUM RADOWE 

ELEKTROTERAPJA 

(wilgotne i suche) 

wania wodą mine- 

prowadzone. 

  

Mebie kuchenne 434-38. 
7 przedmiot. białe ta. 

  

  

    

Warszawa, S-t» Krzyska 17, tel. 

SŻAŁAAAŁAŚAARARANA - 

Lokale Zamienię 
muz lokomoblę ok 30 sił 

NRY na gater lub sprzedam 
= Zakretowa 13—2, 
MIESZKANIE Ai o ое 

4 рок. z kachnią do Panienka 

Piaski 9. Filomatów i Kursów 
- z Handlowy: h poszukuje 

DO WYNAJĘCIA jakiejkolwiek pracy. — 
MIESZKANIE Zgłoszenia listownie: 

od zaraz 6-pokojowe Antokol 12 m.15, Sar- 
zecka. 

ze wszys'kiemi wygo- 

dami (wejście frontowe) 
oraz mieszkanie 5 po. , Agronom 
kojowe przy wl. Ta.b inspektor rolajctwa 
tarskiej Nr. 20. Dowia- poszukuje posady za- 
dywać się tamże u go rządu majątkiem gwa- 
spodarza domu (mie-fantuje dochód, złoży 
szkanie 26). kaację, Wilno, Zamko- 

poż — wa 2, dla „inspektor*. 

Duży pokój 
dla jednej lub 
dau osób do 
wynajęcia. Arty- 
leryjska 1, m. 8 

  

  

Matura 
przygotowywanie ze 
wszystkich  przedmio- 
tów do egzaminów w 
zakresie szkół šredaich 
Języki obce: fraucus- 

ki, niemiecki (konwer- 
sacja) oraz łacina i 
grecki. Lekcyj vdziela- 

  
  

POKÓJ ją rutynowani korepe- 
do wynajęcia ze  torzy b. nauczyciele 

wszelkiemi wygodami gimn. mag. filozotji i 
i używelnością telefo- spec matematyki. Zgł. 
nu. Ul. Ludwisarskado Adm. „Słowa* pod 
TAA, „Matura“. 

nio sprzedam. 
czw Piotra 3 m, 1. 

Akwizytorów . 
kilku, energicznych, Silnik 
inteligentnych, SOlid- przyczepny do łodzi 
nych, gruntownie ob- „Evinrud“, używany 
znajmionych z pracąw dobrym st nie oka- 
zjednywania prenume- zyjnie do sprzedania. 
ratorów, poszukujemy. Berrardyński 8 m. 15 

(Wsrsztaty) 
Sk e аата 
Auto mato užywane 

Piac 

    

„Siowa“ od 10-tej do 
11-ej. 
AAAAASAA w pełnym ruchn nie- 

drogo do sprzedania, 
Różne Mickiewicza 4 m 2 od 

  

Sn A Dom 
Wdowie H. S. Zz ogrodem sprzedaje 

hojnie wspartej przez 5€ w Kolonji Kolejo- 
ogłoszenie brakuje je wsj. Dowiedzieć się 
szcze 75 zł, na ostate- Wilno, ul. 
czne opłacenie maszy. 64—2. 
ny — Tow. Pań Miło- 
sierdzia Św. Wincente- Mantas Ginčų 

Zguby go a Paulo uprzejmie 
przeto prosi o pomoc, 

by zspewnić przy$z- yvyptYYYYYYYYTYYYYY 
łość biednej wdowy i 
jej córeczek. i I m, Žgubiony 
SZEW KORNEW umer rowerowy 314 

za rok 193l-na imię 
[KUPNO Szejny  Drabkinówny 

1 SPRZEDAŻ  uniewzżnia się. 
-—— 

УХ k PIANINO Skradzioną 
legitymację P. S T. w 

konce.towe do sprze- Wilnie Nr. 218 na imię 
dania niedrcgo. Zanł,Eugeujusza Lednika — 
św. Michalski 8—5. unieważnia się. 
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5. BEREZOWSKI. 

„Partbilet nr. 77777. 
Małe, żółte kłębuszki tuliły się do 

siebie i wydawały się tak słabe, tak 
bezsilne! 

Ola liczyła je najpierw, 
trzech setkach przeplątała rachunek. 
Rano przyniesiono nowe skrzynki z 
sianem, do których Ola przełożyła naj 
bardziej piszczące kurczątka. Niektóre 
już próbowały stanąć — па własnych 
cieniutkich nóżkach i niezręcznie 
chwytały kruszynki żółtka z ręki Oli. 
W kuchni już się gotowała dla nich 
kasza manna. Rano przyszedł Borys i 
odesłał Olę spać, obiecując: zastąpić 
ją przez ten czas. 

Wieczorem w inkubatorach pozo- 
stało tylko kilkanaście jaj, widocznie 
zepsutych. Borys kazał wyczyścić in-- 
kubatory i postanowił dać im rolę 
kwok, ogrzewających pisklęta: musia- 
ły przecież spać w cieple. Zmniejszył 
jednak temperaturę w skrzyniach. 

"_ Ola wesoło krzątała się przy swo- 
ich wychowankach. Karmiła już bie- 
gające żółte kulki, które toczyły się 
zabawnie po podłodze, piszcząc żałoś- 
nie. 

Radość Oli nie miała granic, świet- 
ne rezultaty kilkotygodniowej pracy z 
jednej strony, a perspektywa szczęśli- 
wego rozwinięcia się dalszych losów 

— z drugiej, napełniała serce jej słoń- 
cem. Chwilami czarna chmura zawi- 
sała nad nią: myśl, że to wszystko by 

ło tylko żartem ze strony „Zawa”*, па 
którym ona się nie poznała! Nie mog- 
ła zrozumieć, jakie pobudki powodo- 

ale po 

jała siebie, że Wierszynin zrobił to 
tylko przez dobroć: przecież wszy- 
stkim pomagał i okazywał dużo ser- 
ca. 

Nic zresztą nie mogło mu grozić, 
gdyby dowiedziano się, że małżeń- 
stwo ich jest tyłko formalne, a zresz- 
ta, skąd megliby się o tem dowie- 
dzieć?! 

„Andrzej Michajłowicz jest co 
prawda dwa razy starszy ode mnie, 
ale bardzo rozumny i ciekawy czło- 
wiek! rozinyślała Ola. — Wie 
wszystko, jest energiczny, sławny i 
szanowany... Tak, z takim mężem nie 
można zginąć!.. A przecież on będzie 
moim mężem! Będę jego żoną: Olą 
Wierszyniną... Prawda, że to wszystko 
tyłko fikcyjne, nie naprawdę... W mał 
żeństwie trzeba się kochać i. szano- 
wać! : 

Ola zamyśliła się głęboko, patrząc 
na ruchome pisklątka.... 

Borys miał moc pracy i przez pa- 
rę dni nie zaglądał prawie do „swej 
narzeczonej”. Dnie te spędził na ste- 
pie, pilnując robót przy kukurydzy, 
słonecznikach, naprawie młócarni i 
żniwiarek. Zdążył też objechać łąki i 
zdecydował, że już czas na sianokos. 

Niemała praca oczekiwała go w 
tej dziedzinie. Koszenie, znoszenie, pra 
sowanie, a potem trudny  podżiał: 
część należało oddać komisarjatowi 
wojennemu, a część pozostawić na pe 
trzeby „sowchozu“. 
„ Jednak musiat znaležė czas na wy- 
jazd z Olą do Odesy. 

„Biedaczka, — myślał z dziwnem 
uczuciem rozrzewnienia, —tak bardzo 
pragnie nauki i tak boi się tego mał- 

wać mogły tym człowiekiem, Uspaka-żeństwa! Cóż dziwnego — nie zna 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

mnie przecie i nie zna moich inten- 
cyj. Kto wie, jakie sidła mógłbym roz- 
stawiać na nią. 

Ale po powrocie z Odesy uspokoi 
się i będzie zupełnie szczęśliwa. Ale 
czy też ona ma pieniądze na drogę? 
Trzeba zaopatrzyć ją przed wyjaz- 
dem. 

Wieczorem wstąpit Borys do Oli 
z oznajmieniem: 

— Olu, jedziecie jutro do Odesy. 
Czy znacie miasto? Gdybym nie był 
na dworcu, przyjedziecie do Sielan- 
skiego Budynku na ul. Preobrażeń- 
skiej. Weźcie ze sobą świadectwo ze 
szkoły pracy. Oto pieniądze na drogę 
-— poteim zrobimy rachunki. Ja wyjež- 
dżam dziś wieczór. 

Ola nie zdążyła odpowiedzieć, bo 
wćszła kobieta, która pomagała teraz 
w utrzymywaniu porządku w inkuba- 
torach. „Zaw* zwrócił się prędko do 
niej. : 

— Będziecie jutro cały dzień pil- 
nować piskląt: towarzyszka Ola dosta- 
je urlop na dwa dni. 

To mówiąc, wyszedł, pozostawia- 
jąc w ręku Oli kilka czerwońców, któ- 
re ona ledwie zdążyła schować przed 
ciekawemi oczyma kobiety. 

Była jednak zmieszana, jak dziec- 
ko, przyłapane na psocie. Przykro jei 
było, że przyjęła te pieniądze od ob- 
cego człowieka, chociaż wiedziała, że 

bez tych kilku czerwońców nie mogła 
by się ruszyć ze wsi. Całą swoją pen- 
sję wydała już na zakupy żywności 
dla ojca i na spłatę długów. 

Wszystko, co się w ostatnich dniach 
działo — było tak niezwykłe, jak na 
filmie, w którym zawsze w chwili naj - 

pomocą i ratunkiem. 
Pobiegła do ojca, aby oznamić mu, 

że w ważnych sprawach wyjeżdża do 
(uesy na parę dni. Ojciec wrócił właś- 
nie z połowu ryb: i ustawił wędkę 
przy drzwiach swej nędznej chaty, o 
wąskich, małych okienkach i рого$- 
niętych zielonym mchem ścianach. 
Od siedmiu już lat mieszkali tutaj, a 
życie w dużym domu przy cerkwi (w 
którym obecnie mieścił się szpital) wy 
dawało się Oli snem tylko. Duży sa- 
lon z kolorowym dywanem i staro- 
świeckiemi, miękkiemi meblami, które 
Ola widziała później w gabinecie wy- 
poczynkowym w „sielbudzie“, wyda- 
wał się jej teraz czemś z bajki. W sa- 
lonie tym mogła się zmieścić cała 
chatka, do której zostali wygnani.... 

Ojciec usiadł na drewnianym zyd- 
lui zaczął czyścić rybę, którą miała 
być jego wieczornem pożywieniem. 
W torbie, którą przyniósł z nad rze- 
ki, rzucały się konwulsyjnie okonie i 
płotki. 

Ola pomogła mu w robocie, potem 
zapaliła ogień pod małym piecykiem, 
stojącym w kącie podwórka, przy pło 
cie i zaczęła gotować zupę z ryb z 
kartoilami i cebulą, z odrobinką ole- 
ju. Była to wspaniała uczta, w porów 
naniu z głodówkami, które przecho- 
dzili dawniej, kiedy kładli się spać, 
po wybiciu szklanki herbaty z sucha- 
rami bez cukru. ‹ 

Po „kolacji“ o. Antoni ukląkł do 
modlitwy w małej izdebce, zawieszo- 
nej „ikonami*, przed któremi paliła 
się nigdy niegasnąca lampka. Ola tym 
czasem wyjęła z kufra odświętną suk- 
nię, uszytą przed dwoma laty z kawał 

dzielenie komuś ślubu. Coprawda by- 
ło na niej kilka cer, ale Ola nie miała 

wyboru. 
O wiele gorzej było z pantotlami: 

były one tak popękane i zniszczo 
ne, że Ola z niemałym mozołem mu- 
siała przy świetle  kopcąceį lampki, 
zeszywać twardą skórę, smarując ją 
obficie szuwaksem. Kuchnia — to zna 
czy część izby odgrodzona i posiada- 
jąca piec, była rezydencją. Oli. Tutaj 
stało jej łóżko, zasłane zgrzebną 
płachtą. Tej nocy Oła spała na swem 
dawnem łóżku. 

Kiedy zorza poranna  zarumieniła 
część nieba, Oła wyszła cichutko z 
chatki, ź pantoflami w ręku. Do sta- 
cji miała dziesięć wiorst. 

Droga chłodziła mile jej bose no- 
gi — słońce nie wypiło jeszcze rosy 
porannej. Ola gryzła mały placek, któ 
ry wzięła na drogę. Szła wśród szpa- 
lerów smukłych słoneczników i roz- 
czochranej kukurudzy. Purpurowa wstę 
ga wschodu pęczniała krwią, mieniła 
się złotem.... rozszerzała, bladła, za- 
czynała się rozpływać. 

Nad głową migały białe piórka na 
piersi jaskółek, a wysoko w błękicie 
dzwoniły skowronki. Nagle wypłynę- 
ło słońce, jak rozpalona „do białości 
kula żelazna, rzuciło promienie na 
wszystkie strony i usłało niemi dro- 
gę Oli. 

XVIII 
Borys oczekiwał Olę na peronie 

dworca. Serce ścisnęło mu się dziw- 
nie, gdy ujrzał jej nieśmiałą figurkę, 
zbliżającą się do niego. Uboga jej su- 
kienka wyróżniała się nawet w tłumie 
ludzi, dla których pojęcie elegancji 

większej rozpaczy, zjawia się ktoś z ka perkalu, podarowanego ojcu za u-jest czemś obcem. Ubóstwo jej ubra- 
si ы A AB e А | = 

Drukarnia Wydawnictwa „Stowo““. 

    

nia wzruszyto Borysa. Nie okazat jed- 
nak swych uczuć. Z serdecznym u- 
śmiechem uścisnął jej małą, spraco- 
waną rękę. 

— Chodźmy do miasta. Teraz je- 
steście, Olu, pod moją opieką i mu- 
sicię mnie ślepo słuchać! — żartował. 

Ola nie była od kilku lat w mieś- 
cie: z przyjemnością wsiadła do tram 
waju. Ruch miejski, tramwaje, autobu- 
sy, dorożki, ożywiony ruch pieszych 
na chodnikach, wszystko wydawało 
się jej dziwnem i ciekawem. Rzeczy- 
wiście czuła się jak dziecko, któremu 
obce i nieznane było to życie. Borys 
zadawał jej pytania, dotyczące podró- 
ży, odpowiadała krótko, pochłonięta 
przyglądaniem się gmachom, napisom, 
plakatom.... Kiedy tramwaj zatrzymał 
się przed dużym czerwonym domem, 
Borys powiedział szybko: 

— Wysiądziemy tu 
mam tu pewną sprawę. 

Przeciskając się, pomiędzy stoją- 
cymi w wagonie pasażerami, wyszli z 
tramwaju. Na ścianie przy wejściu wi 
siała biała marmurowa deska z napi- 
sem: „Centralna robotnicza koopera- 
tywa'. Weszli na szerokie, marmuro- 
we schody na trzecie piętro. 

— Posiedźcie tu, Olu, pięć minut, 
a ja zajdę do zarządzającego koopera- 
tywą. 

Borys wyszedł. Przed Olą przebiegli 
ludzie z tekami i papierami. Panien- 
ki — maszynistki stukały obcasami, 
przebiegając, oglądały się ciekawie 
na ubogo ubraną dziewczynę. Ich bia- 
łe bluzki ze skromnych materjałów, 
niepołatane, choć grube obuwie, wy- 
dawały się Oli szczytem wykwintu. 

: (D. C. N.) 

na chwilę, 

Redaktor w z.: Witold Tatarzyński, 
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