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AB Przewrót w Hiiszpanji. Opinja 
publiczna Europy żyła w ciągu ostat- 
hiego tygodnia wydarzeniami w Hisz- 

Panji. Zapomniano nawet o Anschlus- 
Sie i rokowaniach morskich w Londy- 
nie. Zapisano sporo papieru i wylano 

nie mało atramentu. Dzienniki polskie 

nie pozostały w tyle, a jeżeli chodzi o 
Stosunek uczuciowy do wypadków w 

Hiszpanii, prasa polska pobiła rekord, 

t. zw. cielęcego zachwytu. „Pierwsze 

dni wolności* (przez duże W), „Wio- 
sna w Hiszpanji* i tym podobne tytu- 

ły nie schodziły ze szpalt do chwili, 
aż się wyjaśniło, że król Alfons XIII 

nie abdykował, a tylko zawiesił wy- 
/konanie władzy królewskiej. Jedno- 

Cześnie zaś zaczęły nadchodzić wiado- 

mości o anarchji, zaburzeniach komu- 

nistycznych w szeregu miast i wzro- 

ście tendencyj separatystycznych w 

'|Hiszpanji, a więc o tych szczegółach, 
Które owej wolności (przez wielkie W) 

specjalnego uroku nie dodają. Zapał 

laszych entuzjastów rewolucyjnych 

Cokolwiek więc ochłonął, tembardziej, 
że kwestja ustroju politycznego FHisz- 

| Panji jest nadal otwarta. 
| Wybory samorządowe  rozpisane 

4 nt: rząd admirała Aznara, które 

| przyniosły zwycięstwo republikanom i 
_ Socjalistom (972 mandaty), a niepo- 

| wodzenie monarchistom (595 manda 

tów) miały odegrać rolę termometra 

lastrojów politycznych w kraju, wy- 

bory te jednak nie były plebiscytem 
W sprawie: monarchja, czy republika. 

Dopiero następne wybory do konsty- 

 fuanty, wypowiedzą się w tej kwestii. 

obec wielkiej zmienności nastrojów 
W ojczyźnie corridy, małego uświado- 
mienia mas, braku zorganizowanych 

stronnictw politycznych, trudno prze 

sądzać w tej chwili wynik. 

Król Alfons opuszczając Hiszpanię 

kierował się względami patrjotyczne- 
Mi, nie chcąc swoją obecnością zao- 

strzać sytuacji, któraby mogła dopro- 

Wadzić do bratobójczej walki. Przy- 

szłość pokaże, czy krok króla Alfonsa 

Dolitycznie przyniesie lepsze rezultaty, 

Niż pozostawanie w kraju. W danym 

Wypadku król Alfons postąpił podob- 

Nie jak w ubiegłem stuleciu Izabella 

II, która schroniła się w czasie rewo- 
lucjj w roku 1868 do Francji, a w 
sześć lat później powrócił na tron hisz 

Pański syn jej Alfons XII. 
Usunięcie się króla poza granice 

kraju i zawieszenie władzy królew- 
_ Skiej przyśpieszyć może tylko proces 
Otrzeźwienia. _ Iluzje republikańskie 
Tozproszą się prędzej, niż się spodzie- 
Wają sami republikanie. Masy łatwo 
poddające się nastrojom nie wyrobio- 
Ne politycznie. rychło przekonają się, 

Że rządy republikańskie nie są żad- 

Rym balsamem na te bolączki, na któ- 

Te podobnie, jak inne państwa choru- 

Ie, może tylko w silniejszym stopniu 

Niszpanja. To, że u steru rządów znaj- 
dzie się rząd republikański, nie usunie 

yzysu ekonomicznego, ani rozpoli- 

tykowania armji, dzielącej się na roz- 
Majte grupy i pod tym względem dzia- 

łalność republikanów może być tylko 
, "a rękę najskrajniejszym radykałom z 
| Pod znaku III Międzynarodówki. 

“| -—Europejski blok gospodarczy. 
Unja celna niemiecko-austrjacka, jako 
pierwszy, ale duży krok do Anschlus- 

Su, dobiła koncepcję unji europejskiej. 
Będzie się o niej długo jeszcze mówi- 

ło, ale nic nie potrafi ukryć efektu, że 
Zamiast unji utworzą się w Europie 

dwa konkurencyjne bloki gospodarcze: 

_liemiecko-austrjacki i europejski, w 
 Skłąd którego według projektu Brian- 
_daymają wejść: Francja, ewentualnie 

Anglja, Polska, Mała Ententa, Węgry. 
Plan utworzenia europejskiego 

błoku gospodarczego w tym składzie, 

Mą być kontrminą Brianda na unję 

CElną - austrjacko-niemiecką. - Teraz 
Właśnie odbywają się w bardzo przy- 

„ Pieszonem tempie w Paryżu narady 
Nad zorganizowaniem takiego bloku. 
Podstawą tego bloku byłby układ na- 

stępujący: państwa przemysłowe euro- 
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pejskie zobowiążą się pokrywać swo- 

je potrzeby artykułów rolnych w pań- 

stwach zblokowanych środkowo i 

wschodnio-europejskich. (W tym celu 

przyznają one cła preferencyjne pro- 

duktom rolnym tych państw niższe 

od ceł opłacanych przez Sowiety i 

Niemcy. Ograniczyłoby to dumping 

sowieckiego zboża i drzewa tylko do 

rynku niemieckiego. Oprócz tego pań- 

stwom rolniczym Europy ułatwionoby 

otrzymanie kredytów przez powołanie 

do życia Międzynarodowego Banku 

Rolnego. 

Prasa francuska nie ukrywa, że 

projekt p. Brianda ma na celu prze- 

ciwstawienie się unji celnej austrjac- 

ko-niemieckiej. Briandowi szczególnie 

zależy aby zmontować blok gospodar- 

czy przed majową sesją Ligi Narodów, 

na której, jak wiadomo ma się odbyć 

badanie unji celnej  austrjacko-nie- 

mieckiej, czy nie narusza ona zobo- 

wiązań międzynarodowych. W tym 

celu projekt bloku rozesłany podobno 

został już zainteresowanym państwom. 

Powodzenie inicjatywy francuskiej, 

którą w Berlinie nazwano bluffem, ma- 

jącym na celu zastraszenie Niemiec i 

Austrji, uzależnione jest jednak w 

znacznym stopniu od stanowiska An- 

glji i Włoch. Odroczenie rokowań mor 

skich francusko-włoskich w Londynie 

i historja z zaproszeniem  Curtiusa i 

Bruenninga do Chequers nie upoważ- 

„nia: do przypuszczeń, aby projekt p. 

Brianda powitano w Londynie i Rzy- 

mie z entuzjazmem. 

Sytuacja wyklaruje się ostatecznie 

w maju. Jeżeli to, co teraz się mówi 

o bloku gospodarczym, odpowiada cał 

kowicie rzeczywistości, ujrzymy na 

majowej sesji Ligi Narodów widowi- 

sko, niepozbawione pewnej pikanterji, 

a miianowicie pogrzeb koncepcji pan- 

europejskiej przez p. Brianda. Sz. 

— Sprostowanie. W artykule wstępnym 

z dn. 19 bm pt. „Medycyna i strategja Jó- 

zefa Siemaszki” przez nieuwagę zostały O- 

piszczone w wierszu 18 od końca 4 szp. 
wyrazy: „Wśród emigrantów rosyjskich". 

Wyznawców obrządku wschodniego 

wśród emigrantów Rosjan w całej Europie 

jest około jednego tysiąca, w Polsce i na 

Dalekim Wschodzie około 16000. 
  

RADA MINISTRÓW OMAWIALA 
AKCJĘ POMOCY BEZROBOTNYM 
WARSZAWA. 

20 b. m. odbyła się pod przewodni- 
ctwem p. prezesa Rady Ministrów Wa 
lerego Sławka, konterencja ministrów. 
w której wzięli udział p.p. ministrowie 
Pieracki, Matuszewski, Składkowski, 
Prystor, [Janta-Połczyński, Hubicki i 
Kozłowsk i. Na konferencji tej, oma- 
wiana była akcja, pomocy dla bezro- 

botnych 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
ЫВА — ш. Suwalska 13 — S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
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wołanie goji nadzwyczajnej Sejm i Senalt 
W czwartek pierwsze posiedzenie Sejmu 

W niedzielę o godz. 11 w poł. szei 
biura prawnego prezesa Rady Mini- 
strów dr. Piętak, przybył do gmachu 
Sejmu i doręczył p.p. marszałkom Sej- 
imu i Senatu pisma p. prezesa Rady 
Ministrów z dn. 19 b. m, wraz z za- 
rządzeniami P. Prezydenta Rzplitej z 
dn. 18 kwietnia 1931 r. o zwołaniu 
Sejmu i Senatu na sesję nadzwyczaj- 
ną od dn. 19 kwietnia 1931 r. dla za- 
łatwienia rządowego projektu ustawy 
o oddaniu „Francusko-Polskiemu To- 
warzystwu Kolejowemu“ Sp. Akc. w 
Paryżu kolei Herby Nowe — Gdynia,, 
z odnogą Siemkowice — Częstochowa 
do eksploatacji, oraz o udzieleniu po- 
ręki państwowej. 

Zarządzenia P. Prezydenta brzmią: 
Na podstawie art. 25 Konstytucji 

Zwołuję Sejm do m. st. Warszawy na 
sesję nadzwyczajną od dnia 19 kwiet- 
nia 1931 r. dła załatwienia rządowego 
projektu ustawy o oddaniu „Francu- 
sko-Polskiemu Towarzystwu  Kolejo- 
wemit' Sp. Akc, w Paryżu kolei Her- 
by Nowe — Gdynia z odnogą Siem- 
kowice — Częstochowa do eksploata- 
cji, oraz o udzieleniu poręki państwo- 
wej 

Spała, dn. 18 kwietnia 1931 r. 
Prezydent Rzplitej: (—) I. Mościcki. 
Prezes Rady Min.: (—) W. Sławek. 

Na podstawie art. 37 Konstytucji 
zwołuję Senat Go m. st. Warszawy na 
sesię nadzwyczajną od dn. 19 kwietnia 
1931 г. @ załatwienia rządowego 
projektu ustawy o oddaniu „Francusko 
Polskiemu Towarzystwu Kolejowemu* 

Sp. Akc. w Paryżu, kolei Herby No- 
we — Gdynia z odnogą Siemkowice 
— Częstochowa do ekploatacji, oraz 0 
udzielenie poręki państwowej. 
Prezydent Rzplitejs (—) I. Mościcki. 
Prezes Rady Min.: (—) W. Sławek. 

P. Marszałek Sejmu dr. Świtalski 
wysłał wczoraj do wszystkich posłów 
pissia, zawiadamiające o zwołaniu 
pierwszego plenarnego posiedzenia 
Sejmu na dn. 23 kwietnia 1931 r. na 
godz. 10 rano z następującym porząd- 
kiem dziennym: 

Pierwsze czytanie rządowego pro- 
jekta ustawy o oddaniu „Francusko- 
Polskiemu Towarzystwu Kolejowemu* 
Sp. Akc. w Paryżu kolei Herby Nowe 
— Gdynia z odnogą Siemkowice — 
Częstochowa do eksploatacji, oraz o 
udzieleniu poręki państwowej. 

* 

WARSZAWA. 20-IV (tel. wł. ,„Sło- 

wa”). Rozpoczynająca się w najbliż- 

szy czwartek sesją Sejmu i Senatu bę- 

dzie należała do najkrótszych sesyj w 

dziejach parlamentaryzmu polskiego, 

gdyż według przewidywań potrwa od 

3 do 4 dni. 
W czwartek o godzinie 10 rano 

rozpocznie się posiedzenie Sejmu, na 

którem załatwione będzie pierwsze 
czyłanie projektu ustawy o zaciągnię- 

ciu francuskiej pożyczki kolejowej i 

oddanie koncesjonarjuszom francuskim 

budowy 1 eksploatacji” linji Górny 

  

Nowa prowokacja hitlerowska 
NIE SPOTKAŁA SIĘ Z PRZESZKODAMI KOMPETENTNYCH CZYNNIKÓW 

GDAŃSKICH 
GDAŃSK. PAT. — W sobotę po południu ukazało się w mieście nad- 

zwyczajne wydanie tygodnika hitlerowskiego „Vorposten“, w którym pod 
fotografją marynarza Jerzyka z nakreśloną na piersiach swastyką, oraz pod 

pociętą chorągwią polską, wydrukowany jest dłuższy artykuł przywódcy 
hitlerowskiego na tutejszym terenie Forstera, usiłujący wykazać, że Polska 
dąży do zagarnięcia siłą zbrojną Gdańska i że nienawiść do hitlerowców 

objaśnia się tym faktem, że są oni najwierniejszymi stróżami i obrońcami 
niemieckości w. m. Gdańska i wyrazicielami jego dążeń do powrotu do 
Rzeszy. 

Forster twierdzi, że sprzymierzeńcami Polaków .są socjaliści, którzy 
powinni przeto ułec zagładzie. Pozate m artykuł zawiera szereg wywodów, 
zmierzających do udowodnienia, że czyn na statku „Kopernik* nie mógł 
być dokonany przez hitlerowca. Narodowi socjaliści — kończy Forster — 
dumni być powinni, z nienawiści do nich ze strony Polaków i wiernie stać 
muszą przy swymt przywódcy Adolfie Hitlerze. Mimo, że artykuł zawiera wie- 
le podburzających haseł, przeciwko socjalistom i Polakom, rozpowszechnia- 
nie jego nie spotkało się z żadnemi przeszkodami ze strony kompetentnych 
czynników gdańskich. : 

WIEC PROTESTU MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ 
WARSZAWA PAT. W poniedziałek odbył się wielki wiec młodzieży akademickiej 

wszystkich wyższych uczelni stolicy, mający na celu zaprotestowanie przeciwko gwał- 

tom, dokonywanym w Gdańsku na ludności polskiej. Przyjęta rezolucja daje wyraz 

głębokiemu oburzeniu z powodu tych gwałtów. oraz jaknajenergiczniej protestuje prze- 
ciwko zakusom szowinizmu pruskiego, dążącego do utrzymywania napięcia pomiędzy 
Polską a Gdańskiem. Niestępnie rezolucja nawołuje do zbiorowego bojkotu uzdrowisk 
i kąpieli gdańskich, wkońcu zaś wzywa rząd polski do energicznej akcji przed Ligą 
Narodów. 

  

Wielka afera oszukańcza 7 maszynani,„olnger” w Wilnie 
Policja opieczętowała fałszywą „fabrykę * maszyn do szycia 

Niebywałą afer: handlową 
nio. wileńskie włada aga 777 at 

Sprawa dotyczy nietyłko Wilna, ale War 
szawy, Berlina i dalej, jak wynika bowiem 
ze śledztwa, aranżerowie afery operowali 
w kilku krajach. 

NIEPOKOJĄCE OBJAWY 
Od pewnego czasu kierownictwo war- 

EM centrali, znanej firmy maszyn do 
szycia „Singer” i oddziały . prowincjonalne 
zostały zaskoczone niespodziewanym  spad- 
kiem obrotów, co wprawdzie nie pociągało 
dla tak bogatej firmy zbyt groźnych na- 
stępstw, lecz w każdym razie narażały na 
dość dotkliwe straty, wyrażające się sumą 
kilkuset tysięcy złotych. я 

Narazie przypuszczano, że zjawisko to 
spowodowane jest ogólnem zubożeniem lud 
ności. Zredukowano ceny, przy  jednoczes- 
nem tsnożliwieniu nabywcom - dogodnych 
warunków spłaty. 

Mimo to obroty firmy wciąż spadały. 
Jednocześnie poczęli zgłaszać się nabywcy 
z żądaniem poprawienia maszyn, numery 
których wcale się nie zgadzały z księgami 
oddziałów firmy. 

w wileńskim oddziałe t. „Singer* wypad 
ków zgłaszania tego rodzaju pretensji było 
bardzo dużo, lecz nie umiano sobie wytłu- 
maczyć tego zjawiska, tembardziej, że zgła- 
szałący się twierdzili, że maszyny nabyli 
od agentów oddziału. 

NIEOCZEKIWANY ZWROT 
Oddziały „Singera* nie wiedziały  jed- 

nak, że „tranzakcje* z maszynami tej mar- znaki, jakie Spotykamy 

ki zainteresowały wileński wydział śledczy, 

który drogą dochodzeń ustalił, że w Wilnie 

mieści się nawet  „przedstawicielstwo  fa- 
bryki i skład fabryczny, sprzedający maszy- 
ny do szycia po cenach o połowę niższych 
od ustalonych w oddziale firmy „Singer”. 

Kilka dalszych wywiadów wy. 
licji śledczej, dlaczego „przedstawi 
sprzedawało maszyny po tak ni 

    

k niskich ce- 
nach i zagadkę zgłaszania się kupujących 
z maszynami, które wcale z iirmy nie wy- 
szły. 

NIE W NEW YORKU, LECZ 
W WILNIE 

„Otóż „konkorencyjna fabryka" z marką 
„Singer“ miešcila się poprostu w Wilnie, 
„wyrabiałą* maszyny z niezdatnych już 
do użytku części oddanych na szmałc, lecz 
tajemniczą drogą przybyłych zpowrotem z 
Amieryki dla potrzeb pomysłowych . Oszu- 
stów. 

z Montowane maszyny uzupełniano czę- 
ściami wyrabianemi na obstalunek w pew- nych wileńskich zakładach mechanicznych, 
przy pomocy adanych z nieznanego źró- 
dła wzorów. astępnie oddawano do zakła 
dów . stolarskich i malarskich Grodeńczvka 
(W. Pohulanka 27) i Łukaszewicza (Uni- 
wersytecka 2), które naiprawdopodobnieį 
wcale nie wiedziały do czego przykładają 
rekę. 

Na rynek rzucano całkiem na oko nowe 
maszyny, tak że jedynie fachowiec mógł 
rozpoznać fałszerstwo. 

Blat maszyny posiadał nawet wszystkie 
na prawdziwych 

niaszynach „Singera, więc nic dziwnego, że 
nabywców nie brakło tembardziej, że tałsy- 
fłkat kosztował tylko 300 złotych i to raty. 

LIKWIDACJA „PRZEDSIĘBIORSTWA 
Po ustaleniu tych wszystkich szczegó- 

łów, wydział śledczy przeprowadził rewizje 
na mieście, podczas których natrafił u wy- 
mierionego Łukaszewicza i Grodeńczyka 
jak również w kilku zakładach mechanicz- 
nych na kilkadziesiat maszyn oddanych do 
wykończenia. 

Również opieczętowao skład fabryczn 
falsytikatów, mieszczący się przy ul. Zawal- 
nej w lokalu znanego w Witnie przemysłow- 
ca — Polaka, którzy w dobrej wierze przyj- 
mowai na skład te maszyny. 

Przeprowadzona również rewizję w miesz 
kanis „dyrektora“ oszukańczego  przedsta- 
wicieistwa Zachariasza |. przy ul. Niemiec- 
kiej, gdzie znaleziono całe zwoje kalkowa- 
nych Wzorów, jak również podrobione odbit 
ki znaków firmy „Singer”, 

U. J. były także maszyny przyszykowa- 
ne już do sprzedaży, oraz znaczne zapasy 
szmelcu. Papiery, które wpadły w ręce po- 
Neji, stwierdzają, że kalkomanie wzorów 
nadsyłane bvłv z Eerlina, części zaś maszyn 
aż z za oceanu. 

O rozmiarach afery świadczy fakt, że fał- 
sylikaży ukazały się na całym terenie Polski, 
a nawet miały być eksportowane do innych 
krajów. Przy wyrobie i montowania maszyn 
zatrudnionych było 10 wileńskich zakładów 
mechanicznych i dwie wymienione powyżej 
lakiernie i stolarnie. 

Śląsk — (Gdynia. Projekt rządowy 

umotywowuje minister _ Matuszewski, 

a możliwe jest, że głos zabierze rów- 
nież minister komunikacji p. Kiihn. 

Po dyskusji, rządowy projekt usta- 

wy przejdzie do komisji skarbowej, 

która pracować będzie wspólnie z ko- 

misją komunikacyjną. Załatwienie pro- 
jektu ustawy przez komisję, może na- 

stąpić jeszcze w ciągu czwartku w 

godzinach popołudniowych tak, że w 

piątek Sejm będzie mógł ustawę po- 

życzkową przyjąć w II j II czytaniu a 

w sobotę załatwi do Senat, którego 

trzy czytania nie obowiązują. 

W ten sposób w sobotę wieczorem 

lub w niedzielę sesja parlamentarna, 

której zadania zostały nadto ściśle 

określone w dekrecie Prezydenta Rze- 

czypospolitej może być zamknięta. Re- 
ferentem ustawy o pożyczce kolejowej 

ma być pos. Starzyński, do niedawna 

wiceminister Skarbu, który obecnie 

poświęcił się pracy na terenie parla- 
mentarnym i publicystyce gospodar- 

czej. 
Opozycja zamierza w dyskusji zwal 

czać stanowczo projekt umowy pożycz- 
kowej, wysuwając na plan pierwszy 

jej ciemne strony, pozatem opozycja 

ma zamiar zgłosić demonstracyjny 

„wniosek przeciwko zastosowanej przez 

Rząd obniżce uposażeń urzędniczych o 

15 proc., w ciągu tej trzydniowej. se- 

sii wniosek ten oczywiście nie docze- 

ka się załatwienia. 

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa. „Ruch*. 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

CO IM SIĘ ŚNI 
KOWNO. (Tei. wł.) W uniwersyte 

cie wileńskim odbyła się dyskusja nad 
kwesfją wileńską. 

Prof Herbaczewski wystąpił z dłuż 
szem przemówieniem, w którem za- 
zmaczył, iż Litwa może odzyskać Wil- 
no w tym wypadku jedynie, o ile wy-. 
każe większą aktywność. 

Po przemówieniu prof Herbaczew-- 
skiego, zabrał głos prof. Paksztas, 
przedstawiając swój projekt. Miano- 
wicie uważa on, że Litwa powinna 
stać się państw. federalnem, w skład 
którego weszłyby kantony: kowieński, 
wileński i nowogródzki. Stolicą tega 
państwa powinnoby być Wilno. 

ADWOKAT STASZINSKAS SĘDZIĄ 
W SPORZE POLSKO-LITEWSKIM 

GENEWA PAT., Rząd litewski zawiada- 
mił Stały Trybuna. Sprawiedliwości Między 
narodowej w Hadze, że mianował jako sę- 
dziego adhoc w sprawie sporu połsko-litew' 
skiego, w przediniocie kwestji kolejoweż, 
między Litwą a Połską, gubernatora ra 
Litewskiego adw. Staszinskasa. 
  

ZNIŻKA POBORÓW PANA PREZY- 
DENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
WARSZAWA. PAT. Pan Prezydent Rze- 

czypospolitej w związku z ogólną redukcją. 
poborów urzędniczych, zarządził, by pobie- 
rane przez niego uposażenie zostało zmniej- 
szone o 15 proc. od dnia 1 maja r. b. 

FRANCUSKA POŻYCZKA KOŁ. 
W dniu bm. parafowana została pożycz- 

ka kolejowa na następujących warunkach. 
Według przedłożonej oierty, Francusko- 

Polskie T-wo Kolejowe, w skład którego 
wchodzą: Banque des Pays du Nord, Schnež 
der et Comp. i Bank Gospodarstwa Kraj 
wego ma objąć, na warunkach A 
nych w koncesji siinansowanie dokończenia 
budowy odnośnych odcinków kolejowych w 
ciągu lat 3 i wprowadzenie eksploatacji. 
T-wo otrzymałoby koncesję na el sploato- 
wanie linji na lat 40, sprawę wykupu kon- 
cesji po latach 20 przez rząd polski. Celem. 
sfinansowania budowy linji, -wo wypu 
ścić ma obligacje na ogólną sumę 900—110%7 
mil]. fr. fanc. w trzech transzach, z któ- 
rych pierwsza na sumę 400 milj: ma być 
wypuszczona po nadaniu spółce koncesji. 
Rząd polski udzieli tym obligacjom gwa- 
rancji. Oprocentowanie wynosić będzie 6 t 
pół proc. kurs emisyjny 94. 

Spór o zagadnienie środkowej Europy | 
„Kurjer Wileński* usiłuje przeko- 

nać Austrję, Niemcy i Polskę, że t. 
zw. Anschluss, to jest połączenie Au- 
strji z Niemcami, jest rzeczą niekorzy- 
stną. Materjał do budowy,: odnośnie 
do Austrji i Niemiec bierze z tygodni- 
ka „L'Europe Nouvelle", który mając 
niechęć właściwą prasie francuskiej do 
połączenia Austrji z Niemcami, usiłu 
je wynaleźć contra temu argumenty, 
słabo orjentując się w stosunkach Au 
strji i Niemiec. Naprzykład, jako argu 
ment przeciwko Anschlussowi podaje, 
że Austrja pod względem zbożowym 
jest bierna. Musi sporowadzać 2,3 m. 
centrarów pszenicy, miljon centna- 
rów żyta i miljon centnarów owsa i 
miljon centnarów jęczmienia i że cła 
austrjackie na zboże są znacznie mniej 
sze od niemieckich, podwyższenie 
więc ceł do norm niemieckich wywo- 
ła obciążenie konsumcji o 3,5 milj- 
jarda franków. „L'Europe Nouvelle 
nie uwzględnia tego, że w polityce 
gospodarczej trzeba przedewszystkiem 
liczyć się z interesami produkcji. Niem 
cy wprowadziły wysokie cła zbożowe 
w interesach swego rolnictwa, mogą 
więc prowadzić bardziej intensywną 
kulturę rolną od Austrji i mają z hek- 
tara o kilka kwintałów pszenicy więcej 
niż Austrja. Gdyby Austrja zwiększy- 
ła swą produkcję pszenicy z hektara 
do poziomu Niemiec, to pod wzglę- 
dem produkcji pszenicy osiągnęłaby 
niemal  samowystarczalność. Tego 
pragną agrarjusze niemieccy. Zresz- 
tą po unji celnej Austrji z Niemcami 
państwa te wprowadzą cła preferen- 
cyjne na produkty rolne dla państw 
środkowo-europejskich, co obniży dzi 
siejszy nadmiernv protekcjonalizm а- 
grarny Rzeszy Niemieckiej. Obniże- 
nie to musi nastąpić dla uzyskania 
ceł preferencyjnych w zakresie wyro 
bów przemysłowych, wyrobów  goto- 
wych Niemiec i Austrji. 

Publicysta „Kurjera Wileńskiego" 
pan Testis powołuje się na opinię ga- 
zety Bórsa, że w razie głosowania 
tajnego na 1200 przedsiębiorstw prze 
mysłowych Austrji 80 proc. wypowie- 
działoby się contra unji celnej. Dlacze 
goż więc Izba Przemysłówo - Hand- 
lowa w Wiedniu stale wypowiada się 
za Anschlussem? Dlaczego wielokrot 
nie związki przemysłowe niemieckie 
domagają się połączenia z Niemcami? 
Dlaczego . Konstytuanta  austrjacka 
jednomyślnie uchwaliła w 1920 roku, 
że Austrja ma być republiką w ra- 
mach Rzeszy Niemieckiej? Co zaś do 
argumentu, dowodzącego, że nie w 
interesie Niemiec leży wytworzenie 
gospodarczego kompleksu Europy 
środkowej, Niemcy wysyłają 15 proc. 

ale i 

całego swego eksportu do Austeji, 
Czechosłowacji, Jugosławji Rumunii i 
Węgier, 25 proc. — do państw za0- 
ceanowych. Pragnąc skierować nad- 
wyżkę produkcji rolniczej do siebie, ” 
musiałyby Niemcy zrezygnować z 
zakupu ich w krajach zamorskich, a 
co zatem idzie, z eksportu swego do 
tych krajów. 

Otóż import do Niemiec z krajów 
zamorskich składa się niewyłącznie z 
produktów rolnych strefy umiarkowa- 
nej. Bawełna, skóry, wełna — oto 
produkty, otrzymywane przez Niemcy 
z krajów zaoceanowych, poza produk 
tami strefy zwrotnikowej į podzwrot- 
nikowej, jak: kawa, herbata, kakao, 
kauczyk i t. d. Otóż Niemcy pizy 
zmniejszeniu zapotrzebowania zbożo- 
wego w krajach zaoceanowych mogą 
zachować na rynku ich bardzo po- 
ważną pozycję. W Brazylji i Argenty- 
nie powstający przemysł korzysta w 
znacznej mierze z sił kierowniczych 
niemieckich j stąd zaopatrywuje się w 
maszyny i przedmioty instalacyjne w 
Niemczech przedewszystkiem. Trzeba 
pamiętać, że im jaki kompleks gos- 
podarczy jest bardziej zbliżony do sa- 
mowystarczalnošci, tem ma pozycję 
mocniejszą w międzynarodowej walce 
o byt, tem lepsze warunki zdobywa 
w traktatach handlowych. 

Pan  Testis wysuwa 
bloku gospodarczego _ środkowo - 
europejskiego bez Niemiec. Otóż 
przed kilkoma dniami w N-rze 76 
w artykule „Projektowane bloki gos- 
podarcze*  wykazałem nierealność * 
koncepcji bloku środkowo - euro- 
pejskiego bez Niemiec. Do tej kwe- 
stji wrócę innym razem. 

Pan Testis twierdzi, że Niemcy, 
zinierzający po przez Austrję, Węg- 
ry, Rumunję do morzą Czarnego, są 
czynnikiem  destrukcyjnym. Z jakiej 
racji dążność ' do koordynacji sze- 
regu państw ma być rzeczą destruk- 
cyjuą, nie zaś konstrukcyjną? Do 
morza Czarnego mają drogę przez 
Polskę i  Rumunję. Budowa kanału 
Galaz — Gdańsk może być zreali- 
zowana dzięki temu, że leży w in- 
teresach nietylko Polski i Rumunii, 

Niemiec, gdyż ułatwia wyj- 
ście północnym Niemcom na Czarne 
morze. 

Niemiecki przemysł jest nastawio- 
ny na inwestycje kolejowe, kanałowe, 
elektryfikacyjne. Mogą być dwie  li- 
nie inwestycyjne: Rosja lub Polska, 
Rumunja , Turcja. O iłe pierwsza li- 
nia inwestycyjna jest dla nas niebez- 
pieczna, o tyle druga, zwiększając sto | 
sunek sił na naszą korzyść, jest dla 
nas zbawcza. WŁ. St. , 

koncepcję   

   

 



Et hoc iam erat! 
W związku z tegoroczną zimą 

abfitą w śniegi, a tak długą, że nawet 
„najstarsi nie pamiętają podobnej”, 
aieraz może powstać przypuszczenie, 
--- czy aby nie wchodzimy w jakąś 
zimniejszą epokę istnienia ziemi? 
albo też, czy nie następuje jakieś 
przesunięcie stref klimatycznych? 
wszak to już połowa kwietnia minęła, 
a śniegi wciąż leżą na polach! 

Zastanawia to zwłaszcza i obu- 
rza tego kmiotka ze wsi, który pamię- 
ta jeszcze „te dobre, przedwojenne 
czasy', kiedy to kartofle sadzono 
przed Wielkanocą, chociażby była 
majwcześniejsza. 

W istocie jednak długa i śnieżna 
tegoroczha zima nie jest czemś na- 
prawdę wyjątkowem w przebiegu zim 
wogóle i ich trwaniu. Były już i to 
mieraz podobne w Europie; że zaś lu 
dzie najstarsi nie pamiętają o żadnej, 
mic w tem dziwnego, ponieważ ostat- 
nia, podobnie długa zima była w roku 
1845. Przewyższała ona tegoroczną 
tem jednak, że mrozy w czasie jej 
trwania dochodziły: w Rzymie do 
-8 stopni; Madrycie — -9 stopni; 
Paryżu — -12 stopni; Odesie -— -14; 
Berlinie — -19; Wilnie — -27 stop- 
mi według R. 

Trwałość jej była nadzwyczajna. 
W połowie niemal marca zanotowano 
w Wiedniu temperaturę -12 stopni i 
wielkie opady Śnieżne. 5 kwietnia we 
„Frankfurcie nad Menem było -10 stop 
ni mrozu, a w porcie  królewieckim 
jeszcze w początkach maja leżał lód 
ma milę wokoło. 

Nadzwyczajne również były opa- 
dy śnieżne. Gazeta augsburska dono- 
si w połowie marca, że w. okolicach 
flmenau „drogi są tak zawalone šnie- 
„giem, że wiele wozów pogrzęzło*. Po 
wsiach  poprzekopywano tunele od 
domu do domu. „Dzikie zwierzęta , 
większe i mniejsze, cisną się do wsi i 
nierzadko zdarza się widzieć biorą- 
cych bez bojażni pożywienie z rąk 
"mieszkańców. Ptactwo ginie z głodu i 
marznie. Na ulicach Wejmaru w tych 
dniach stado kuropatw upadło; bied- 
"ae ptaszęta tak były wycieńczone, że 
je można było brać rękami"... 

„Jednym ze skutków trwałości о- 
„wej zimy było opóźnienie przylotu 
ptaków. ]ak podaje Wł. Taczanowski, 
znany ornitolog, skowronki w owym 
„toku przyleciały dopiero 27 marca (w 
roku bieżącym w początkach marca). 

Bociany, podobnie jak i obecnie, 
gały w dużej ilości z głodu j chło- 

lu. 
Ciepło nastąpiło dopiero w  po- 

czątkach kwietnia i to gwałtownie. 
„Skutkiem tego prawie wszystkie nad- * 
"rzeczne miasta zostały dotknięte klę- 
ską powodzi. 

W ówczesnej korespondencji za- 
granicznej prasowej („Kurjer Wilen- 
ski“) czytamy: „Frankfurt nad Menem 
29 marca (st. st.) — Wylew wody 
w naszem mieście i okolicy jest wiel 
ki. Men zalał już część miasta i co- 
dzień przybiera; doszedł już ogrom- 
'aej wysokości 21 st... Moguncja, Of- 
fenbach i Hanau zalane wodą, rów- 
nież, ja szosa do Hanau i Taunuska 
kolej żelazna... Ren wezbrał do 26 
stóp... i zalał Diisseldori, Koblencję i 
Ehrenbreitstein...“ — Elba, wezbraw- 
szy, zalała Drezno (31. III. st. st.) 
„..place podobne do jezior, po któ- 
cych uwijają się łodzie. Średnia wiel- 
ka arkada mostu, na której znajdo- 
wał się krucyfiks, postawiony na pa- 
miątkę 1813 r. runął...* 

Podobnie było i na ziemiach pol- 
skich. We Wrocławiu Odra „niesły- 
chanej dosięgła wysokości 24 st. i 8 
cali i ciągle się jeszcze wznosi. (31. 
ill. st. st.),, na ulicach pływają czół 
aami“...; Poznań 2. IV. (st. st.) — 
„Cała dolina nad Wartą zalana wodą, 
a jeżeli woda na dwie stopy jeszcze 
się wzniesie, most, łączący miasto z 
Waliszewem, będzie zupełnie zala- 
ay"... — W Warszawie Wisła poczy 
niła także niemałe szkody, skoro póź- 
niej urządzano szereg koncertów na 
rzecz powodzian. 

Nie uchroniło się również od klę- 
ski wodnej nasze kochane Wilno, 
rzyczem, rzecz ciekawa, powódź by 

a skutkiem wezbrania nie Wilji, lecz 
Wilenki. Poniżej przytaczam opis о- 
wej powodzi, zamieszczony w  ów- 

  

  

czesnej oficjalnej gazecie „Kurjerze 
Wileńskim" 6. IV. 1845 r. (st. st.); 
„Dnia 1 kwietnia (st. st.) o godz. 3-ej 
w nocy, podczas burzliwego wiatru i 
słoty... nadzwyczajne masy i nadzwy 
czajna grubość kry, dochodząca do 
dwóch łokci i więcej... zaparły kory- 
to rzeki (Wilenki), która, wzniósłszy 
się przez to do niepamiętnej wysoko 
ści 16 stóp, z przerażającą szybko- 
ścią rozlała się po obu stronach, to- 
rując sobie nową drogę przez domy, 
położone nad brzegiem, z których, ile 
było bram i okien dolnego piętra, ty- 
lu rozmaitemi strumieniami buchała 
na przyległe ulice, zapełniając je pię- 
trzącemi się masami lodu i szcząt- 
kiem drewnianych budowli zerwanych 
powyżej. Nic nie mogło się oprzeć 
niszczącemu  pędowi fali i ponawia- 
nym uderzeniom naciskających mas 
lodu. Trzy mosty: na Popławach, przy 
klasztorze P. P. Bernardynek i przed 
Botanicznym ogrodem zostały całko- 
wicie zerwane; czwarty, nowy, do 
połowy zniszczony ;... Dziesięć muro- 
wanych budowli, a między niemi ko- 
rytarzowa Ściana klasztoru P. P. Ber- 
nardynek, położona tuż obok mostu, a 
łącząca klasztor z kość. x.x. Bernar- 
dynów, runęły; dziewięć  drewnia- 
nych ponadbrzeżnych domów, 4 mły- 
ny, 3 browary i 3 praczkarnie zosta-* 
ły zniszczone i wszystkie upusty wy 
rwane. Wczesnemu ostrzeżeniu przez 
policję o grożącem niebezpieczeństwie 
przypisać należy, iż przy tak nagłym 
i strasznym zalewie 5 tylko osób, z 
mieszkańców dolnych pięter, życie u- 
traciło... Szkody, zrządzone w samem 
mieście szacują w przybliżeniu do 
60000 rubli srebrem, nie licząc w to 
uszkodzenia wewnątrz domów i bru- 
ków na ulicach...“. 

Te nagłe jednak i olbrzymie roz- 
topy pochłonęły widocznie więcej ciep 
ła, niż przyroda przypuszczała, wkrót 
ce bowiem powietrze znów się ozię- 
biło, tak, że właściwa wiosna w 1845 
r. rozpoczęła się dopiero w maju. 

Jak więc widzimy, zima 'tegorocz- 
na nie dorosła jeszcze do swej sio- 
strzyczki z przed 86 laty, a prawdo- 
podobnie i już nie dorośnie, ponieważ, 
mimo, zdawałoby się, chłodu, masy 
śniegu po polach powoli, lecz ciągle 
znikają, tak, że już powodzi, podob- 
nej do owej z roku 1845, z pewnością 
bać się nie powinniśmy. 

Jednakże i rok 1845 nie był wyjąt- 
kowym w zupełności. Gazeta paryska 
„La Presse* z dnia 10. III. 1845 r. po- 
daje wyłiczenia najostrzejszych i naj 
dłuższych zim w środkowej Europie 
od początków ery chrześcijańskiej. | 

Nie będę tu przytaczał wszystkich 
tych wyliczeń, podając jeno zimy naj 
bardziej wyjątkowe. I tak: W 66 r. 
zimno w Europie było nadzwyczajne, 
jak co do swej intensywności, tak też 
trwałości. ‹ 

W roku 558 Morze Czarne 
pokryte lodem przez dni 20. 

W 763 r. wielkie i trwałe mrozy 
na Wschodzie; Morze Czarne zamarz- 
ło na 3 łokcie na przestrzeni 100 mil. 

W 1323 r. Morze Śródziemne całe 
pokryło się lodami, co trwało przez 
6 tygodni. 

W 1420 r. niezmiernie mroźna by- 
ła zima w Niemczech, ' Holandji i 
Francji, a przytem w tej ostatniej 
śmiertelność nadzwyczajna, która pra- 
wie wyludniła Paryż. Wilki włóczyły 
się gromadami po wsiach i pożerały 
trupy. 

W _1608 r. mroźna i długa zima w 
całej Europie; niesłychane mrozy czuć 
się dawały w Paryżu od grudnia aż 
do lutego. Pomór był powszechny na 
bydło, a po polach i lasach znajdy- 
wano mnóstwo nieżywej zwierzyny. 

W 1658 r. zimno okrutne w całej 
Europie. Król szwedzki Karol X. prze 
był pieszo po lodzie cieśninę , zwaną 
Małym Bałtem, na częle 20-tysięcz- 
nej armji., idącej przeciw  Duńczy- 
kom. W czasie przechodu jednak w 
pewnem miejscu lód się załamał i kil- 
ka szwadronów jazdy utonęło. 

W 1709 r. długa i ostra zima w 
całej Europie. Morze Adrjatyckie za 
marzło na całej przestrzeni. Głód był 
ogromny i śmiertelność wielka. Zwie- 
rzęta masowo ginęły z zimna i gło- 
du. W drzewach leśnych zmarzł cały 
słój bielu, który zeschły i 

było 

Tańce Lidji Winogradzkiej i jej zespołu 
TEATR „LUTNIA*. 

Siedzieliśmy wczoraj z zapartym 
addechem, kiedy p. Winogradzka za- 
częła zaklinać węża. Wężem była je- 
dna z uczenic, ona zaś sama jedną z 
tych bogiń, które można w rzeżbach 
oglądać w wielkiej świątyni w Madu- 
ca, Tanjore lub Kumbakonam w  In- 
djach. Węże są nam bliskie w Wilnie 
od niepamiętnych czasów. W Panu 
adeuszu figuruje wąż litewski a je- 
żeli się cofnąć wstecz, to na planie 
Wilna z XVI w. (Plan Brauna), zna- 
ny jest na świecie garnczek z wężami 
symbol nieledwie miasta Giedymina. 

„Kult węża był tu, gdzie stoj Katedra, 
znać nie zamarł zupełnie skoro w na- 

szej krwi i trzewiach są wspomnie- 
nia, które tylko obudzić. Spoglądaliś- 
my z zapartym 
nanie, opanowywanie gada, tajemną 
stronicę, nie mogącej umrzeć: pogań- 
skości w nas. 

Na scenie był tryptyk z figur. Czte 
ty figury i piąta pośrodku, z piórami 
na głowie, prawdziwa bogini Kali. Po 
obu stronach ponadto dwa ognie pa- 
łące się, ciskające w górę płomienie, 

tchem na to zakli- b, 

prawdziwe dwa ognie, nie jakieś pod- 
robione z papieru czy pasty, ale zę- 
bem żrącym, czerwonym, niespokoj- 
nym, naprawdę trawiącym. Wreszcie 
przed tryptykiem dwie bajadery tań 
czące i sam wąż. 

Trzeba zobaczyć samemu tę suitę 
wschodnią Winogradzkiej, pod muzy- 
kę Scotta, to religioso, to zaklęcie i 
taniec dziękczynny bajader z kobal- 
tem, aby zrozumieć, czem może być 
mimika bez słów, plastyczna transpo- 
zycja aktu fascynującego, w którym 
jest ogień, wąż, trucizna, ciemność, 
noc, wszystko zwarte  hermetycznie, 
'tajemnie, ale bez hokus - pokus, a w 
prawdzie i przeżywaniu. Wąż z pusz- 
czy wypełzła, po ceremonjach straci jad 
ędzie w garnczku mleko pił, naprawdę 

wąż Giwajtos udomowiony. 
Ręce Winogradzkiej czynią ruchy 

inicjacyjne. Magja jest w tych rękach, 
sunących ku sobie w wężowych skrę- 
tach, magja też w rękach podnoszą- 
cych się na kształt płomieni. Wzrok 
spogląda na te ręce zahypnotyzowane, 
nie może się od niech oderwać. Aż przy 
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- Weszło w życie rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

O USTROJU M. GDAŃSKA. Е 

GDYNI A PAT. Ze źródeł urzędowych donoszą, że z dniem 20 kwiet 
nia wprowadzono w życie rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 24 listopada 1930 roku o ustroju miasta Gdyni. W związku z tem Ko- 
misaryczny prezydent miasta Gdyni p. Bilek, oraz starosta grodzki Pożerski 
wprowadzili w urzędowanie komisarza rządu p. Bronisława Białego. 

Z dniem objęcia urzędu przez komisarza rządu upływa kadencja człon- 
ków magistratu, oraz prezydjum rady miejskiej, której funkcje przechodzą 
na komisarza rządu. Dotychczasowy komisaryczny prezydent Gdyni Bilek 
obejmuje stanowisko wicewojewody krakowskiego. 

  
  

Ustawa w sprawie pomnika marszałka Focha 
PARYŻ. PAT. — Dzieunik urzędowy ogłasza tekst ustawy, przyjętej 

w sprawie budowy pomnika marszałka Focha. — Ustawa ta brzmi: 
Pod kopułą kościoła inwalidów zostanie wystawiony pomnik, do któ- 

rego złożone będą zwłoki marszałka Francji i Polski Ferdynanda Focha, 
naczelnego wodza wojsk sojuszniczych w czasie wielkiej wojny 1914 -— 18. 
Przyjęte na ten cel wydatki wynoszą 2 miljony franków. POmnik dłuta artysty 
rzeźbiarza Landowskiego, gotowy bedzie za dwa lata. 

Rząd buśgarski podał się do dymisji 
SOFJA. PAT, — Po posiedzeniu rady gabinetowej, bułgarski premjer 

Liapczew udał się do pałacu królewskiego, celem złożenia królowi dymisji 
gabinetu. Krok ten ma na ceiu umożliwienie królowi w związku z zamknię- 
ciem sesji parlamentu, zasięgnięcia porady u przywódców stronnictw poli- 
tycznych co do utworzenia nowego gabinetu. Wychodząc z pałacu, premjer 
Liapczew stwierdził, że ustępujący ministrowie będą z polecenia króla w 
dalszym ciągu pełnili prowizorycznie dotychczasowe swe obowiązki. 

Chrześcijańsko-społeczni zwyciężyli 
PODCZAS WYBORÓW DO SEJMU GÓRNEJ AUSTRII 

WIEDEŃ. PAT. — Wczoraj odbyły się wybory do sejmu Górnej Austrji. Na 

48 mandatów zdobyli chrześcijańsko-społeczni 28, (plus 1), socjaldemo. raci 15 (plus 2) 
blok gospodarczy t. żw. grupa Schobera 5 (minus 2). Kandydaci Heimwehry ani naro- 

dowo-socjalni nie uzyskali żadnego mandatu, Chrześcijańsko-społeczni będą w nowym 
sejmie rozporządzali absołutną większością. 

Nagroda japońskiego dziennika 
ZA LOT NAD PACYFIKIEM 

TOKJO (PAT) — Dziennik „Asahi* wyznaczył nagrodę w wysokości 100 tysię- 
cy jen dła Japończyka, który dokona lotu bez lą-dowania nad Pacyfikiem w tym lub 

innym kierunku przed dniem 20 kwietnia 1932 roku, a nadto nagrodę w wysokości 50 
tysięcy jen dla cudzoziemca, który dokona podobnego łotu Lot musi się rozpocząć na 

jednej z głównych wysp Japonji i zakończyć w miejscowości, położonej na południe od 

Vancouveru w Ameryce lub odwrotnie, Zawodnicy będą zaopatrywani w benzynę w 

czasie lotu 

PZ ZZ t" 

/1.000.006 POLAKOW MIESZKA POZA GRANICAMI 
% KRAJU, NIE MAJĄ SZKÓŁ..I 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, 
na konto P, K, O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walii 

o Szkołę Polską. 

Dokoła tajemnicz. podpalenia w Głebokiem 
Sprawcy podpalenia urzędu skarbowego w Głębokiem dotychczas nie zostali 

ustaleni. 
W związku z tem obiegają różne pogłoski i wymieniane są nazwiska z 

osób, stojących blisko do urzędu, są to tylko oczywiście przypuszczenia o 
nikłych podstawach. 

śród 
dzo 

Poza komisją z ramienia Izby Skarbowej do Głębokiego wyjechał jeden z ofi- 
cerów wojewódzkiego urzędu śledczego. 

Pożary na 
W dniu 18 b. m, około godz. 22 w miasteczku Miadziole, 

prowincji 
powiat Postawiski, 

powstał pożar, który zniszczył zabudowania Chodosa Jankla, 4 sasiednie stodoły i skład 
posterunku policji państwowej. W składzie tym były umieszczone dowody rzeczowe 

do kilku spraw o potajemnem gorzelnictwie. Ponieważ ogień zagrażał lokalowi poste- 
runku, całkowite urządzenie posterunku i akta zostały wyniesione. Przy wynoszeniu 
zniszczono wewnętrzną Ścianę, Straty i przyczyny narazie nieustalone. 

* 

— Groźny pożar w Lidzie. Przy 
ul. 3-go Maja 53, w skadach rozlewni 
browaru „Szopen' wybuchł groźny po 
żar, który strawił znajdujący się pod 
jednym dachem dom mieszkalny stró- 
ża, kancelarję rozlewni oraz skład z 
piwem į lemoniadą. 

Po półtora godzinnej walce pożar 
zlokalizowała miejscowa straż pożarna 
i słobucka 

Wakcji ratunkowej brali również 
udział uczniowie oficerskiego kursu 

* 

stražackiego. W czasie pożaru spłonął 
również magazyn z narzędziami i ma- 
terjałami technicznemi, oraz kantor. 
Szkody poszkodowana firma oblicza 
na sumę 14672 zł, Spalone narzędzia i 
materjały zaasekurowane były na su- 

"mę 1000 dol. 
Ponieważ według krążących wersyj, 

pożar ten miał powstać w tajemni- 
czych okolicznościach, Pol. P. pro- 
wadzi energiczne dochodzenie. 

natrafia się i dziś jeszcze we środku 
pnia w drzewach z tamtego roku. 

W 1748 r. w Petersburgu niżej 
-30 stopni. 

W 1788 r. w Paryżu -18 stopni. 
W 1794 r. armja francuska pod ge 

nerałem Pichegru wkroczyła do Holan 
zczerniały dji, przechodząc Wahal po lodzie. 

chodzi chwila, kiedy serce przestaje 
bić. Obie ręce zbliżają się, a głowa bogi 
ni pochyla się, aby po przez akt woli 
oczy rozwarte nakształt oczu Meduzy 
wcisnąć między te ręce. W tej samej 
chwili następuje błyskawiczny ruch 
węża, chcącego uciec, skryć się, scho- 
wać pod ziemię. Następuje smaganie 
się magnetyzującvych rąk i rzucające- 
go się eż jak te płomienie przed 
chwilą, które są z tego ognia przed 
nami į cykają w górę. 

Trzeba to wszystko widzieć  sa- 
memu, bo ani opisywać nie można 
wszystkiego ani objąć słowem, tak 
przepastne i głębokie są inwencje Wi- 
nogradzkiej. 

To są kompozycje. Wydobywa ona 
ze siebie akty twórcze. Zaklęcia w niej 
drzemią, mogą być wyciągnięte na 
świat, wejść w jej ręce. Zaklęcia te 
nie są robione, nie są podrobione. Są 
prawdą, sublimacją najwyższego aktu 
takirów, albo wprost  indyjskich 
bóstw, które poskramiają albo rozpę- 
tują naturę wężową lub tygrysią. 

Inwencje Winogradzkiej można po- 
kazać światu. Już kiedyś miałem spo- 
sobność podziwiać te rzeczy, widzę, że 
rozrodziły się, rozkrzciały się, zatem 
potroiły w dwójnasób. 

Nadzwyczaj długą i surową była 
pamiętna zima w 1812 r., 

Do tych wyliczeń dołączyć więc 
teraz należy zimę z 1845 r., no i wresz 
cie obecną z 1931 r. 

„Nihil novi sub luna!“. 
Edm. Rodziewicz. 

Sala Lutni była nabitą. Reagowała 
ta sala doskonale na tę plastykę, w 
której jest wyrażna, precyzyjna my: 
choreograficzna. Dobrze jest, że pu- 
bliczność wileńska ma te swoje wy- 
maganią kolosalne. Obok formy chce 
treści, głębi, wszystkiego co jest esen- 
'cjonalne i potencjonalne. 3 

W recitalu tanecznym brały udział 
uczenice. Widać zdrowe, ładne dziew- 
częta, chwilami trochę niezgrabne. Cóż 
to za kolosalna zasługa obudzić w 
tych ciałach poczucie rytmu. Ciała sta- 
ią się lżejsze, sprawniejsze, nigdzie 
krzty perwersji, bo zdrowie tryska z 
lic. Ale umuzykalnienie czyni swoją 
magję, zespół mamy pod batutą mu- 
zy Terpsychory, jak barok wileński, 
zdrowy, kiedy potrzeba strzelisty, kie- 
dy potrzeba buńczuczny, a zawsze pe- 
łen treści i werwy wojennej. 

Takie tango pod muzykę Szczepań- 
skiego, przecież to nie Wilno, ale Sara 
gosa lub Barcelona. Wiwat Wilno! 
Zjawia się temperament, zręczność о- 
perowania szalem, to i owo naprawdę 
z Goji lub Zuloagi. Na wiosnę są takie 
rzeczy w Sewilli. 

Taki bunt pod muzykę Perkusja. 
Zaprawdę zdawało się, że jesteśmy w 
jednej ze straszliwych cel dawnego 

ECHA KRAJOWE 

  

GŁĘBOKIE 
— Samotna kapliczka. Nad trzykilome- 

trowem jeziorem Berezweckiem w połowie 

drogi, w odległości 1500 m., prowadzącej 

z Głębokiego do Berezwecza, wpobliżu dom- 

ków urzędniczych w powiecie Dziśnieńskim, 
woj. wileńskiego, stoi kapliczka murowana 

z cegieł, do której przywiązana jest cieka- 

wa i oryginalna tradycja miejscowa, prze- 

kazywana przez ojców swym dzieciom. 
%a przydrożna kapliczka posiada wymia- 

ry 43 m d.ugości, 1,14 m. szerokości i 4a 

wysokości. Na dachu, krytym blachą, o wy- 
sokości 1,5m. stoi krzyż żelazny o 15m wy- 

sokości. Do kapliczki prowadzą drzwi drew 

niane, sztachetowe, 2,3m. wysokości i 2,3 m. 

szerokości, nad któremi znajduje się żelaz- 

na rama okienna oszybach 40 m. 30 cm. 

Dzisiejszy wygląd kapliczki jest przerób- 
ką dawnej, której dokonały mniszki prawo- 

iławne w r. 1897, osadzone przez rząd ro- 

syjski w klasztorze berezweckim. 
Pierwotny wygląd kapliczki był zgoła 

inny. posiadała ona jedną tylko ścianę z 

wgłębieniem, wysokości 2 m. i dwie ścia 
ny boczne, wys. 1 mtr., zakończone dwiema 

dkrągłemi kolumnami, na których wspierał 
się dach. 

Naprzeciw drzwi, przy Ścianie tylnej, stoi 
ołtarz wysokości 1 mtr., poza którym w ni- 

szy zawieszony Obraz Matki Boskiej Czę- 
stochowskiej w czarnych drewnianych ra- 
mach, wielkości 40X30 cm. i 

Nad obrazem zawieszony jest krzyż 
drewniany z figurą Pana Jezusa, wielkości 

1 mtr. 
Dawniej w tem miejscu znajdował się 

posąg św. Józefata, pod którego wezwaniem 

ta kapliczka była fundowana, ałe Rosjanie, 
skonfiskowawszy katolikom kapliczkę, oddali 

ją priuwosławnym, a posąg św.  Józefata 
utopili w przyległem jeziorze Berezweckiem 

w r. 1866. 
Kapliczka została zbudowana przeszło 

dwieście lat temu z następującego, jak gło- 

si miejscowa, z ust do ust podawana, tra- 

dycja, wydarzenia. 

Józef Korsak, harbu Kotwica, wojewoda 

mścisławski i starosta dziśnieński w r. 1639 
fundował w Głębokiem kościół murowany 

pod wezwaniem Wniebowzięcia  Najświęt- 

szej Marji z obszernym klasztorem, w któ- 

rym osadził Karmelitów bosych, a rok przed 

tem zbudował w Berezweczu piękny kościół 

rokokowy z klasztorem, w którym osadził 
Bazyljanów. 

W testamencie Korsak zaznaczył, że ten 

klasztor, przy którym spoczną jego zwłoki, 

po jego Śmierci, otrzyma 1000 włók ziemi 

w spadku. 

Korsak za życia odwiedzał oby - 

dwa klasztory, ale los zrządził, że umarł w 

klasztorze karmelickim. 
Wtedy Bazyljanie, okazują furtjanowi list 

z pieczęciami, jakby od prowincjała do prze 

ora karmelickiego, podstępnie dostali się do 
klasztoru, obezwładnili furtjana, porwali z 

kościoła zwłoki Korsaka, z któremi umykali 

do swego klasztoru w Berezweczu. 
Tymczasem na wieść o tem, karmelici, 

zmobilizowawszy się, puścili się w pogoń 
za Bazyljanami, których dopadli w odległo 
ści 1500 mtr. od klasztoru. 

Po zaciętej walce, w której zginął braci- 
szek Józefat, odebrali Karmelici zwłoki Kor- 
saka, z któremi powrócili do swego  kla- 
sztoru. 

Na pamiątkę tego zdarzenia  Karmelici 
wznieśli na miejscu walki kaplicę pod wez- 

waniem św. Józefata. 

Leon Ananicz 
Edward Połoński 

NOWO-ŚWIĘCIANY 
Listr do Redakcji 

W imię prawdy uprzejmie prosimy Sz. 
P. Redaktora o umieszczenie w swojem po 
czytnem piśmie sprostowania, dotyczącego 
listu p. Michałowskiego do Redakcji, umie 
szczonego w Nr. 87 z dnia 17 — IV. 
1931 r. w „Slowie“ 

PROTOKUŁ (Odpis). 
nadzwyczajnego posiedzenia zarządu i ra- 
dy sztabowej Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nowo - Święcianach, odbytego w dniu 
2 kwietnia 1931 roku w Sali remizy pod 
przewodnictwem prezesa Butlera Bernarda 
w obecności członków zarządu p. p.: Kowal 
skiego Izaaka, Poniatowskiego Piotra, Brzy 
skiego Stanisława. Gurwicza Mowszy, Ep- 
sztejna Chaima, przedstawiciela Magistratu 
p. burmistrza Swirbutowicza Juljana, czton 
ów rady sztabowej p. p.: Milniera Owsie- 

ja, Kazimierskiego Jana, Banka Arona, 
członka komisji rewizyjnej i naczelnika 
Straży Pożarnej Kolejowej p. Równianka 
Seweryna. 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 17. 
Porządek dzienny: 
1) Odczytanie  protokułu poprzedniego 

posiedzenia zarządu. 

Pawiaka albo moskiewskich Butyrek. 
Przecież to był: maszynowy karabin, i 

śl to coś w kadencji, co nam odrazu mó- 
„wi o wojskowych. 

Taka valse triste pod muzykę Ned- 
bala. Szatany czy oprawcy, błysk to- 
poru czy gilotyny, nad  wszystkiem 
brama: Lasciate ogni speranza. 

Czyni p Winogradzka te swoje kom- 

pozycje jak rzeżbiarz, który ma glinę 
przed sobą, jak malarz. który ma far- 
by, jak muzyk, który dobywa ze sie- 
bie napięcia i jak poeta, który rodzi 
myśl. Zawsze akordy, jeśli chodzi 0 
sprawność, quasi triumfale i zawsze 
dodane najszczęśliwsze kadencje. 

Obok myśli poważnej (Winogradz- 
ka należy do tej samej rasy co Ciepliń 
ski obecnie w Sztokholmie), jest walc 
pod muzykę Straussa lub bajka pod 
muzykę Szczepkowskiego, arcydzieła 
swojego rodzaju na drogach Lucca 
della Robia, oczywiście z akcentami 
współczesnemi. Bo jest i groteska w 
foxtrocie Sidney'a. Te akcenty współ- 
czesne, rozdarcia i błyski, aż szarpnię- 
cia (są i brutalności), pokazują, że 
jesteśmy w epoce nowej muzyki fran- 
cuskiej i wciąż w chaosie powojen- 
nym, który nie chce czy nie może re- 
zygnować z tego co jeszcze jest wciąż, 
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2) Wybór: wiceprezesa zarządu; 
3) Rozpatrzenie i zreferowanie sprawy 

czynnego znieważenia prezesa zarządu p. 
Butlera Bernarda przez wiceburmistrza p. 
Michałowskiego w dniu 27 — III. r. b. w io 
kalu Magistratu. l 

4) Wolne wnioski Й 
Ad p. 1) Protokuł odczytano i przyjęto 

do wiadomości bez żadnych zastrzeżeń. 
Ad p. 2) Wiceprezesem zarządu został 

wybrany jednogłośnie członek zarządu p. 
Poniatowski Piotr. 

Ad p. 3) a) Prezes p. Butler w referacie 
swoim oświadcza, iż wobec tego, że wice- 
burmistrz p. Michałowski stale utrudnia 
pracę zarządu, a nawet będąc w stanie 
nietrzeżwym posunął się w dniu 27 — III 
ab aż do czynnego znieważenia go, ja- 
ko prezesa żarządu, przez co uniemożliwił 
otwarcie posiedzenia, o czem zostały  zło- 
żone meldunki piśmienne panu staroście | 
naczelnictwu Straży Pożarnych Okr. V. i 
równocześnie skierowano sprawę na drogę 
sądową — uważa za niemożliwą dalszą 
pracę w takich warunkach, a przeto zgła* 
sza dymisję prezesa zarządu z prośbą 0 
objęcie jego funkcyj przez wiceprezesa р.(® 
Poniatowskiego Piotra. 

b) Zarząd i rada sztabowa in corpore 
sołidaryzują się w zupełności z wywodanii 
prezesa p. Butlera, lecz, przyjmując pod w 
wagę obronę honoru Straży Pożarnej , oraZ 
dhając o dobro Straży, i miejscowych 0 
bywateli, — postanowili dymisji prezesa . 
Butlera nie przyjąć, natomiast jednogłośnie 
uchwalili następującą rezolucję: 

1) Złożyć ostry protest, przeciwko hru- 
talnemu postępowaniu p. Michałowskiego. 

2) Domagać się od władz odpowiednich 
pociągnięcia do odpowiedzialności p. Micha | 
łowskiego za czynne znieważenie prezesa 
p. Butlera podczas pełnienia bezinteresownej 
pracy społecznej, a zarazem i znieważenia 
całego zarządu i całego korpusu Straży PO 
żarnej w Nowo - Święcianach. 

3) Wystąpić z wnioskiem do władz swo 
ich o zawieszenie p. Michałowskiego W 
czynnościach, jako członka komisji rewizy) 
nej zarządu Straży Pożarnej. 

4) Wykreślić p. Michałowskiego z listy 
członków Straży Pożarnej. 

5) Przedsiewziač wszelkie statutowo 
przewidziane Środki, celem niedopuszczenia 
Podobnych faktów, paraliżujących pracę za 
rządu. 

6) Powiadomić Magistrat m. N-Šwię- 
cian, że wiceburmistrz p. Michałowski, ja 
ko delegat Magistratu na posiedzeniach 
Straży Pożarnej przyjęty nie będzie (przed 
stawiciel Magistratu p. burmistrz Swirbu+ 
towicz udziału w głosowaniu tej rezolucji 
nie przyjął). 

Ad p. 4) Na wniosek p. Swirbutowicza 
uchwalono przesłać do Magistratu blankiety 
misma magistr w sprawie posiadania prze 
obywateli narzędzi przeciwpożarowych  ce* 
lem doręczenia obywatelom. 
A Na tem posiedzenie zakończono o godz: 
9-ej. 

Na oryginale właściwe podpisy. 
Widoczne jest, że list p. Miehało siej 

go do redakcji nie jest zgodny z fa 7° 
nym przebiegiem zajścia i ich okolicznościa 
m F 

  

  
Wobec powyższego oświadczamy, że na |< 

dalsze ewentualne listy p. Michałowskiego 
odpowiadać nie będziemy, tembardziej, ŻE 
na skutek toczącego się dochodzenia p. Mi 
chaławski został zawieszony w czynno“ 
ściach wiceburmistrza, 

Racz przyjąć, Panie Redaktorze, wyrazy 
prawdziwego szacunku i poważania. 

Zarząd Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nowo - Święcianach 

Wiceprezes (—) PONIATOWSKI. J 
Sekretarz (—) Podpis mieczytelsyg 

22 Polska Państwowa Loterjd 
Klasowa 

22-ga Polska Państwowa Loterja Klasow4: 
5-ta klasa, 30-ty dzień ciągnienia 

PRZED PRZERWĄ 
Główniejsze wygrane 

Po 5000 zł wygrały nr.: 66089 137821 
Po 3000 zł wygrały nr.: 21126 86651 

124036 
Po *2000 zł wygrały nr.: 17758 29346 

53402 71401 74539 111032 114580 | 
Po 1000 zt wygraly nr.: 8062 37677 7606 

78245 130367 136441 167234 168267 191959 
193773 204721 209237, | 

Po 500 zł wygrały nr.: 3245 4797 1530 | 
14445. 16600 175 96 17797 19410 25148. 
21111 29160 33363 34936 35895 37763 39621 | 
40221 48150 53680 54301 55885 56178 56225 | 
61467 64026 63657 68538 82544 85757 86422 
87610 88339 95051 98688 99746 101 | 
102711 102880 105074 106316 110106 112263 | 
114223 121751 123654 124901 125771 1 ! 

PO PRZERWIE 3 
Premja 300000 zł -- 15000 zł.  łącznić 

315000 zł. — nr. 137220 1 
Premja 200000 -- 250 zł. łącznie 200250 

zł — nr. 5611 4 
Premja 100.000 zł -- 250 żł, łącznić | 

100250 zł nr. 112612 427 
Zł. 15000 wygrał nr 75642 YĘ| 
Zł 5000 wygrał nr. 118359 | 
Zi. 3000 wygrał nr 37804 
Po zł. 2000 wygrały nr.: 7194 12074 

20622 26157 51808 59771 77553 97093 97234 
105794 125745 165719 181291 186082 1833 

Po 1000 zt wygrały nr.: 177743 21874 
23775 30608 54030 90666 122590 134: ) 
150929 155886 165231 170926 203326 | 

Po 500 zł. wygrały nr: 1813 4752 6414 | 
6606 28215 33493 34470 35250 38858 39920 | 
43205 45489 46230 46543 47136 52196 53323 | 
68797 68855 73283 75384 75474 84682 85058 
87079 88147 100290 | 

ze szrapneli w powietrzu. 
Śliczne suknie, śliczne światła, żadź 

nej obrzydliwości, żadnej dwuznacz* 
ności, nic taniego, wyświechtanego: 
Bez obniżania się do gustu i trzywia! , 
ności ulicy dobyty jest bukiet plasty* ; 
cznych form, mogący byč transplanto- 
wany na scenę największej stolicy: 
Warszawa czyni z o w operze 
rzeczy obrzydliwe, Wilno w cieniu roz | 
kwita jak fiołek. | 

Każde miasto wielkie ma dziś swo* 
ich plastyków, rytmików, to swoje ut 
muzykalnienie ciała bez którego nie 
będzie wielkiego Jutra. Możemy być 
szczęśliwi, że te nasze wileńskie pro* 
dukcje rozwijają się, aby zbliżyć się | 
do pełni. Już dziś są frapujące rezul- 
taty i świat niewzorowany na nikim 
chyba na tym baroku wileńskim, któ: 
ry jest dokoła, na jego buńczuczności 
na krwi niemal hiszpańskich form, wić ! 
cej kastylskiej niż włoskiej, na chmuś | 
rach, które ciągną i na światłach, któ”, 
re w księżycowych nocach Zamieniajgi 
wieże św. Katarzyny na dwie czy?! 
Ściutkie lilje a kopułę Wizytek obok 
Misjonarzy na czarną różę  żałobnąy 
dziwnie rozkrzciałą, zasadzoną wyžef“ 
w ogrodach nad miastem. 

Mieczysław Limanowski. 

A
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Walne Zebranie wileńskiego Towarzystwa 
Iniarskiego 

W dniu 19 kwietnia w gmachu 
Państwowego Banku Rolnego (oddział 
w Wilnie) odbyło się walne zebranie 
Wileńskiego ; Towarzystwa Lniarskie 
go z następującym porządkiem dzien- 
nym: 1. Zagajenie, 2. Ukonstytuowa 
nie prezydjum, 3. Sprawozdanie ogól- 
ne, 4. Sprawozdanie kasowe, 5. Spra- 
wozdanie komisji rewizyjnej, 6. Pro- 
gram prac, 7. Zmiany statutu i 0. Wol 
ne wnioski. Przewodniczył zebraniu 
prof. W. Staniewicz. 

Sprawozdanie z działalności Towa 
rzystwa Lniarskiego w Wilnie za okres 
od 1 stycznia 1930 r. do 31 marca 
1931 r. odczytane zostało przez dy- 
ręktora L. Maculewicza. Umieszczamy 
je poniżej w całości. Prace fachowe 
(doświadczenia z uprawą Inu, kwali- 
fikacje i t. p.) referowane byty przez 
d-ra I. Jagmina. Następnie dyrektor 
K. Turczynowicz odczytał sprawozda- 
nie kasowe, zaś prezes I. Trzeciak 
sprawozdanie komisji rewizyjnei, na 
wniosek której T-wu udzielone  zo- 
stało absolutorjum. Dyskusja wywią- 
zała się dopiero, po zreferowaniu przez 
d-ra ]. Jagmina wytycznych programu 
dalszych prac T-wa. W dyskusji za- 
bierali głos inż Dembicki, prof. Sta- 

niewicz, poseł Polkowski, dyrektor 
Turczynowicz, dyrektor Maculewicz i 
inni. Wszyscy mówcy zgodni by- 
li co do tego, że warunkiem nieodzow 
nym poprawy sytuacji w Iniarstwie jest 
zajęcie przez rząd zupełnie wyraźne- 
go stanowiska wobec zagadnienia Iniar 
skiego, z drugiej zaś strony zwiększe- 
nie pojemności rynku wewnętrznego 
— co wyraz. swój znalazło w jednogło 
snym przyjęciu uchwał identycznych z 
uchwałami ostatniego zjazdu regjonal 
nego posłów i senatorów BB z woje- 
wództw północno - wschodnich (z dn. 
27 marca) i zjazdu delegatów Wileń- 
skiego Towarzystwa O. i KR (z dn. 
4 marca) 

W dyskusji nad programem prac 
szczególną uwagę zwracano na  ko- 
nieczność pobudzenia do życia prze- 
mysłu chałupniczego, w jakim to kie- 
runku T-wo Lniarskie dość dużo już 
zainicjowało i zdziałało. 

W w olnych wnioskach inż. Dem- 
bicki zaproponował przyjęcie na człon 
ka honorowego T-wa p. generała L. 
Żeligowskiego w uznaniu jego zasług 
dla sprawy lniarskiej. Wniosek ten 
przyjęty został ogólnym aplauzem. h. 

Sprawozdanie z działalności T-wa Lniarskiego 
w Wilnie 

(ODCZYTANE PRZEZ DYR. L. MACULEWICZA) 

Aczkołwiek obecnie obowiązujący sta- 

tut Towarzystwa ustala, iż rokiem sprawo 

zdawczym T-wa Lniarskiego jest „rok ka- 

lendarzowy, to jednak sprawozdanie niniej 

sze obejmuje okres aż do 31 marca rb ze 

względu na to, iż zachodzi potrzeba dosto- 

sowania okresu sprawozdawczego T-wa do 

dał, przyjętych dla roku budżetowego Pań- 

stwa. Bardziej wyczerpująca motywacja ko 

nieczności dostosowania tych dwóch okre- 

sów: sprawozdawczego i budżetowego bę- 

dzie podana przy omawianiu 7-go punktu 

porządku dziennego dzisiejszego zebrania, 

dotyczacego projektowanych zmian statu- 

tutu Towarzystwa. ^ 

Obecny okres sprawozdawczy  obejmu- 

je drugi rok istnienia T-wa Lniarskiego w 

Wilnie i odznacza, się ugruntowaniem 1 roz 

szerzeniem zakresu działalności Towarzy- 

stwa. Co do  przewažającego charakteru 

czvnności czasokres od | stycznia r. 1930 

do 31 marca r 1931 dzieli się na dwa okre- 

sy: 1) od. 1 stycznia roku 1930 do 1 lipca 

tegoż roku i 2) od 1 lipca 1930 r do koń- 

ca marca r. 1931. W pierwszym półroczu 

roku 1930 prace Towarzystwa Lniarskiego 

posiadały charakter przygotowawczo - pro 

pagandowy, zaś w drugiej połowie okresu 

sprawozdawczego Towarzystwo przechodzi 

do bardziej aktywnej działalności na szer- 

szym terenie i zapoczątkowuje okres „wal- 

ki o len". 
Da czynności Towarzystwa w zakresie 

przygotowawczo - propagandowym zali 

czyć nałeży delegowanie zagranicę Prezesa 

T-wa p. L. Maculewicza, wiceprezesa p Cz: 

Dębickiego*) i dyrektora T-wa pana J. la 
gmina. P. L. Maculewicz wyjeżdżał na Łot 

wę w początku marca 1930 r dla zaznajo- 

mienia się ze stanem sprawy Iniarskiej na 

Łotwie naogół oraz dła zapoznania się # 

działalnością Łotewskiego Centralnego To- 

warzystwa Lniarskiego i Lniarskiej Stacji 

Doświadczalnej w Marciena w szczególnoś- 

ci. P. ]. Jagmin był delegowany w końcu 
sierpnia do Francji i Belgii dla bliższego za- 

poznania się z działalnością stacyj doświad 

czalnych w Belgji oraz zwiedzenia wysta- 

wy iniarskiej w Courtrai. Wrażenia i wnio 

ski z wyjazdów zagranicę zostały ogłoszo 

ne drukiem w „Przeglądzie Lniarskim" w 

postaci szeregu artykułów, traktujących w 

sób wyczerpujacy poszczególne  bada- 

ne kwestie. 
W celu zaznajomienia rynków zagrani- 

cznych z lnem polskim Towarzystwo Lniar 

skie w Wilnie zorganizowało polski dział 
Iniarski na wystawie w Lile, we Francji, w 
kwietniu roku 1930, w Leodjum, w Belgji, 
w okresie maj — wrzesień r. 1930 i na Tar 
gach w Lipsku, w Niemczech, w marcu r. 

1931. Ponadto Towarzystwo wzięło udział 

i posiadało własne stoisko na II Targach 
Pół w Wilnie w wrześniu wi 1930 r, Oprócz 

_ propagandy Inu polsk. udział w wystawach 
przyniósł Towarzystwu  Lniarskiemu  ze- 

wnętrzne dowody uznania w postaci dyplo 

mów na medale złote za stoisko w Leodjum 
i za stoisko w Wilnie, 

Podczas pobytu delegatów T-wa Lniar 
skiego zagranicą zostały nawiązane bezpo- 
średnie stosunki z poszczególnemi organi- 
zacjami bądź to naukowemi, bądź to fa- 
chowemi, mającemi w swej opiece akcję 
Iniarskie w odnośnych krajach, Na_pierw- 

szem miejscu wymienić tu należy Związek 

Lniarzy Belgijskich „Vlasbasenverbond* w 

Courtari i Urząd Monopolu Lnianego na Łot 

wie. W wyniku nawiązania tych stosunków 

miała miejsce stała wymiana listów pomię- 

dzy wymienionemi organizacjami a I owa- 

rzystwem Lniarskiem oraz zaproszenie To- 

warzystwa Lniarskiego na Międzynarodo- 

wy Kongres Lniarski w Courtrai. Z inicja- 

tywy i na zaproszenie T-wa Lniarskiego przy 
jeżdżali do Wilna w okresie Targów Pół- 
nocnych przedstawiciel Łotewskiego Mono- 
połu Lniarskiego p. in. Piotr Kievets i star 
szy instruktor Łotewskiego T-wa Lniarskie- 

go — p. Vegers. Prowadzone z wymie- 
nionemi wyżej osobami pertraktacje dają mo 
żność przypuszczać. iż porozumienie pomię- 
dzy krajami, produkującemi len na eksport, 
byłoby do osiągnięcia. 

W celu nawiązania kontaktu z 'zagrani 
cznemi zakładami doświadczalnemi  upra- 
wy inu były sprowadzone z zagranicy prób 

ne partje nasion inianych oraz zostały wy- 

slane do Holandji, Belgji i Francji naslona 

Iniane z najlepszych, zakwalifikowanych plan 
tacyj krajowych. 

Do wybitniejszych wydarzeń w okresie 
sprawozdawczym T-wa zaliczyć należy zwie 
dzenie przez Pana Prezydenta Rzeczypospo 

2%, litej, podczas pobytu Jego na Wileńszczyź- 
p. w końcu czerwca roku 1930, Lniarskie- 

go Pola Doświadczalnego w Berezweczu, 
spółdzielni Iniarskiej w Prozorokach, gdzie 
został wygłoszony przez dyrektora Towa- 
rzystwa, p Jagmina referat, obejmujący ca- 
łokształt akcji Iniarskiej w Polsce oraz zor 

„ganizowanie pierwszej w Polsce Lniarskiej 
Zion lac © ESET w. Wilnie 

eń założenia której to stacji prz i 
14 marca roku 1930. ARD na 

Data przyjazdu Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej do Berezwecza i Prozorok jest 
  

*) Dębicki bawił w Czechosłowacji dla 
zbadania warunków Iniarskich tego kraju, 

punktem zwrotnym w: działalności Towarzy 
stwa Lniarskiego. Zachęcone žyczliwym sto 
sunkiem Głowy Państwa do podjętej przez 
Towarzystwo akcji w kierunku uzdrowienia 
sprawy lniarskiej w Polsce, Towarzystwo 
rozpoczyna bardziej aktywną walkę o len 
w obronie przed zalewem zagranicznych su- 
rowców włókienniczych. Niedostateczne ш- 
świadomienie sobie doniosłości sprawy Iniar 
skiej w Polsce oraz nieznajomość  zasad- 
niczych podstaw rozwoju akcji Iniarskiej 

tak w kraju jak i zagranicą nawet wśród 

czynników, powołanych do decydowania w 

odnośnych sprawach fachowych, skłoniły 
"Towarzystwo Lniarskie do opracowania sze 
regu memorjałów, traktujących bądź akcję 
Iniarską w całokształcie, bądź też poszcze- 
gólne ważniejsze zagadnienia z dziedziny 
Iniarstwa, a mianowicie: memoriał „Walka 
o len i o przemysł lniany przędzałniczo - 
tkacki w Polsce* — grudzień roku 1930, 
opracowany z polecenia Państwowego Ban 
ku Rolnego i rozesłany do wszystkich osób 
miarodajnych i instytucyj zainteresowanych 
w kraju, memorjał z dnia 18-go paździer- 
nika r. 1930 w sprawie ceł antydumpingo- 
wych od importu produktów Iniarskich, no 
tatka z dnia 12 lutego r. 1931 w sprawie 
budowy nowoczesnej przędzalni  Iniarskiej, 
referaty „Warunki uprawy i przerobu Inu 
w Polsce* oraz „Zagadnienie zwiększenia 
spożycia wyrobów Iniarskich w Polsce", wy 
głoszone przez p. ]. Jagmina i p. L, Macu- 
lewicza na konferencji w Ministerstwie Rol 
nictwa w dniu 28 lutego roku 1931 i wresz- 
cie memorjał z dn 2 marca 1931 r. w sprawie 
zasad standaryzacji i premjowania ekspor- 
tu włókna Inianego. 

Poza rozsyłaniem memiorjałów Towarzy 

stwo Lniarskie w osobie członków Prezy- 

djum Zarządu brało bezpośredni udział w 
konferencjach, poświęconych rozważaniu 

zagadnień lniarskich, a mianowicie: w stycz 
niu r. 1931 w konferencjach Skarbu przy 
omawianiu sprawy cła na nasiona oleiste, 

w lutym w konferencji w Ministerstwie Roł- 
nictwa w sprawie zwiększenia zużycia włók 

na Inianego w kraju, w marcu — w kon- 
ferencji Związku Organizacyj Rolniczych w 
Warszawie w Sprawie premjowania Inu i 
standaryzacji włókna lnianego. Ponadto 
przedstawiciele Towarzystwa brali udział 
w wielu zjazdach fachowo - RYSA га- 
bierając głos w kwestji Iniarskiej. Wynikiem 
osobistych wystąpień przedstawicieli To- 

warzystwa Lniarskiego było _ odpowiednie 

urobienie opinji czynników decydujących i 

powzięcie daleko idących uchwał vw za- 
kresie zagadnień Iniarskich przez poszczegól 

ne zebrania i zjazdy, a między innemi: przez 

Wileńską Radę Wojewódzką w dniu 19 gru 
dma r. 1930, przez Walne Zjazdy  Woje- 

wódzkich Towarzystw Organizacyj i Kółek 
Rolniczych w Wilnie w dniu 4 marca r. 1931 
iw Nowogródku w dniu 15 marca rb. oraz 
przez Walny Zjazd Centralnego T-wa Orga 
nizacyj i Kółek Rolniczych w Warszawie w 
dniu 12 kwietnia rb. Zaznaczyć należy, iż 
Towarzystwo Lniarskie zostało przyjęte w 
charakterze członka do Centralnego T-wa 
Organizacyj i Kółek Rolniczych oraz do 
Związku Organizacyj Rolniczych Rzeczypo- 
spolitej Polskiej, zaś Wojewódzkie T-wa Or 
ganizacyj i Kółek Rolniczych w Wilnie, No- 
wogródku i Białymstoku należą do liczby 
Członków Towarzystwa Lniarskiego w Wil- 
nie. 

Przedstawiciele T-wa Lniarskiego brali 
stały udział w posiedzeniach Komisji Lniar- 
skiej i produktów rolnictwa Izby Przemy- 
słowo - Handlowej w Wilnie, przyczem pod 
stawą współpracy T-wa Lniarskiego z Iz- 
bą Przemysłowo - Handlową była deklara 
cja złożona przez T-wo Lniarskie w Izbie 
i opiewająca, że mimo ewentualnych rozbie 
żności interesów rolników producentów Inu 
z interesami osób handlujących Inem, jed- 
nakże w obliczu groźnego kryzysu, godzące 
go zarówno w producenta jak i w handlo 
wca, rozbieżności winny być usunięte na 
plan drugi, zaś wszystkie siły m być 
wytężone do złagodzenia skutków kryzysu w 
dziedzinie Iniarstwa. 

Towarzystwo, Lniarskie — utrzymywało 
stały kontakt 2 Towarzystwem _ popierania 

przemysłu ludowego w Wilnie od dłuższe- 
go czasu i z takiemże Towarzystwem w 
Nowogródku od końca roku 1830. Wyniki 

tego kontaktu wyraziły się we  wspólnem 
zapoczątkowaniu i przeprowadzeniu skupu 

bór, 80 płótna Inianego dla wyrobu wor- 
w. 

  

   
  

W. przeświadczeniy konieczności posia- 
dania specjalnego czasopisma, poświęconego 
omawianiu spraw lniarskich, Towarzystwo 
zapoczątkowało wydawanie jedynego w 
Polsce czasopisma  Iniarskiego „Przegląd 
Lniarski" w formie kwartalnika oraz dwuty 
godniowego dodatku pod tą samą nazwą 
do „Tygodnika Rolniczego”. : 

„Doceniając znaczenie prasy rjodycz- 
nej zarówno fachowej jak i San dla pro 
pagowania idei  lniarskiej, Towarzystwo 
Lniarskie nawiązało kontakt z szeregiem wy 
dawnictw tak wileńskich jak i warszaw- 
skich, w których umieszczało artykuły, roz- 
ważające poszczególne zagadnienia  Iniar- 
skie. Wśród pism fachowych stale udzieła- 
jących miejsca enuncjacjom Twa Lniarskie- 
go wymienić należy: w Warszawie „Gazetę 
Rolnicza”, „Przewodnik Gospodarski*, „Rol 

« wany przez Kuratorjum. 

nictwo“, „Rolnik - Ekonomista, w Wilnie 
— „Tygodnik Rolniczy”; do organów pra- 
sy ogólnej, oszczególnie interesujących się 
-Sprawą lniarską należą: w Warszawie — 
„Gospodarz Polski", w Wilnie — „Kurier 
Wilenski“ i „Stowoš. 

„Zobrazowany wyżej postęp prac T-wa 
Lniarskiego mógł mieć miejsce, jedynie za- 
wdzięczając niezmiernie życzliwemu  sto- 
sunkowi do zagadnień, stanowiących treść 
czynności T-wa lnirskiego, ze strony tak 
władz Centralnych w Warszawie, jako też 
i przedstawicieli Władz i Urzędów lokal- 
nych na terenie trzech województw Wileń- 
skiego, Nowogródzkiego i Białostockiego. 

Specjalnie wymienic należy daleko idące po- 
parcie i moralne i finansowe, udzielane pra- 
com T-wa Lniarskiego przez Ministerstwo 
Rolnictwa. Na zakończenie pozwalam sobie 
wyrazić nadzieję, że przy zachowaniu i na- 
dal życzliwego stosunku ze strony Władz 
Państwowych i Organizacyj Fachowych do 
poczynań T-wa Lniarskiego, zainicjowana 
przez Towarzystwo walka o len skończy 
się zdobyciem przez tą najbardziej rozpo- 
wszechnioną w kraju roślinę włóknistą i 
oleistą л: ego jej miejsca w Polskim prze 
myśle przędzalniczo - tkackim i olejarskim. 

   

  

  

  

ODCZYT p. WIELHORSKIEGO 
w Klubie Społecznym 

19-go kwietnia rb w Klubie Społecznym 
pan Wielhorski wygłosił referat p.t, „Wsp 
czesny moment w stosunkach polsko - li- 
tewskich“. 

Prelegent przedstawił pretensje Litwinów 
do całego dorzecza Niemna, uzasadniane 
przez nich nie względami etnograficznemi, 
gdyż sami Litwini przyznają, iż są dziś 
mniejszością aa w olbrzymiej 
części tego kraju, lecz wysuwają nigdzie 
nieuznawaną zasade  etniczności Ludność 
tego kraju jest pochodzenia litewskiego, a 
więc do litewskości winna wrócić, 

Stan gospodarczy Litwy jest względnie 
niezły. Podstawą dobrobytu tego państwa 
są rozwinięte stosunki handlowe z Niem- 
cami. 60 proc. handlu zewnętrznego Litwy, 
tak w wywozie, jak w przywozie wypada 
na Niemcy. Wpływy cywilizacyjne Niemiec 
na Litwie są znaczne. Litwini odwracając się 
od cywilizacji polskiej i będąc  niechętni 
współczesnemu bolszewizmowi rosyjskiemu, 
zwracają się po naukę do Niemiec; tam uzu- 
pełnita swe studja młodzież akademicka 
litewska. Litwa przy braku własnych cywi- 
lizacyjnych zasobów łatwo może ulec ger- 
manizacji 

Po referacie pana Wiełhorskiego  zabie- 
rali głos p.p. Władysław Studnicki, senator 
prof. Rydzewski i senator Krzyżanowski. 

0 kursach dokształcających dla nauczycieli 
szkół średnich 

W ubiegłym tygodniu odbył się w 
Wilnie 6-dniowy kurs dokształcający 
wychowawczy dla nauczycieli szkół 
średnich Okr. Szkol. Wil., zorganizo- 

Jest to już 
szósty z kolei kurs urządzony w b. 
roku szkolnym przez władze szkolne, 
które w trosce o podniesienie poziomu 
naukowego i BG Sto naszych 
szkół średnich, nie szczędząc kosztów 
i trudów, realizuje wielki plan prze- 
kształcenia czynnych nauczycieli za 
pośrednictwem organizowanych рег- 
jodycznie kursów czy to dłuższych, 
kilkotygodniowych w Warszawie, czy 
krótkich — tygodniowych w  siedzi- 
bach okręgów szkolnych. - 

Kursy te mają na celu zapoznanie 
dyrektorów i nauczycieli z najnowsze- 
mi zdobyczami wiedzy w dziedzinie 
metody i dydaktyki poszczególnych 
przedmiotów nauczania, oraz w dzie- 
dzinie psychologji pedalogji i prakty- 
cznej pedagogiki, a ze względu na nie 
możność dla wielu nauczycieli wyjaz- 
du zagranicę i bezpośredniego zetknię 
cia się z ogniskami pracy i reform 
szkolnych na Zachodzie, daje słucha- 
czom nieocenione wprost korzyści. 
Dwa przytem jednak muszą być u- 
względnione warunki: pierwszy — to 
doskonały dobór wszystkich prelegen 
tów, drugi — ażeby poruszone zagad- 
nienia wiązały się jaknajściślej z prak 
tyką codzienną ; realną rzeczywistoš- 
cią szkolną, z jaką nauczyciel nasz 
ma do czynie nia. 

Rozumiemy doskonale, że zarówno 
nasze Ministerstwo WR i OP jak i po- 
szczególne Kuratorja nie zawsze mo— 
gą rozporządzać dowolną ilością odpo- 
wiednich wykładowców, czyż nie le- 
piej byłoby wówczas — w myśl tak 
często dziś cytowanej przez władze 
szkolne zasady. non multa sed mul- 
tum — ograniczyć ilość tematów i wy- 
kładów do kilku najbardziej zasadni- 
czych i istotnych opracowanych solid 
nie, z widoczną znajomością rzeczy, 
a nie przeładowywać programu wiel- 
ką ilością prelekcyj nie zawsze stoją- 
cych na należytym poziomie i stano- 
wiących zbędny į nużący słuchaczów 
balast. 

Żyjemy dzisiaj pod hasłem refor- 
my szkolnictwa, reformy, dla której 
wzorów szukamy na dalekim i nieraz 
bardzo dalekim, bo — aż na amery- 
kańskim zachodzie. Nasze władze za- 
praszają do stolicy na wykłady zna- 
nych psychologów i pedagogów fran- 
cuskich i szwajcarskich, takich jak 
Ferriere'a, Bovet'a, Piaget2 i innych o 
"głośnych, wszechświatowej sławy na- 
zwiskach, a nasi polscy uczeni i bada- 
cze w swoich referatach, powołując się 
na przykłady zaczerpnięte z praktyki 
szkolnej zach. europejskiej, lub ame- 
rykańskiej, rozwijają przed nami wspa 
niałe konstrukcje teoretyczne oparte 
na najnowszych badaniach i ekspery- 
mentach z dziedziny psychołogji dziec 
ka czy organiz. szkolnej. | słusznie, na- 
uczyciel połski musi wiedzieć jak pra- 
cuje i do jakich wyników doszedł je- 
go francuski, angielski czy amerykań- 
ski kolega. 

Lecz rzecz zdawałoby się dziwna: 
oto gdy po takim pięknym i wręcz 
porywa jącym wykładzie dyskusja spro 
wadza rzecz całą na grunt rzeczywi- 
stości, tej naszej szarej polskiej szkol- 

5 nej rzeczywistości, gdy słuchacze ol- 
snieni teorją i zachwyceni proszą o ra 
dy i wskazówki, jak te wielkie praw- 
dy i misternie skonstruowane  teorje 
zastosować i zrealizować w codzien- 
nej praktyce życia szkolnego, wszyst- 
ko się jakoś rwie i plącze i prelegent 
nie znajduje innych argumentów, jak 
odwołanie się do „iskry Bożej”, przy- 
rodzonego talentu artysty - nauczycie- 
la“ i t.p. 
„A dzieje się tak dlatego, že rzeczy 

wistość nasza jest zgoła odmienną od 
tej, na jakiej budują swoje przesłanki 
i spostrzeżenia psycholodzy, teorety- 
cy a nawet praktycy pedagodzy we 
Francji, Anglji, Szwajcarji czy Sta- 
nach Zjednoczonych i nasi bezkryty- 
czni naśladowcy tamtych.  Wariinki 
społeczne, ekonomiczne i kulturalne w 
jakich pracuje szkoła w Polsce i na- 
uczyciel polski są tak odmienne i tak 
przemożnie wpływają na bieg życia 
szkolnego, że niesposób jest tego nie- 
docenić, przenosząc wyniki praktyki 
zachodnio - etropejskiej nasz 
grunt. 

na 

Jednym z głównych celów istnie- 
nia takich kursów jest przecie wska- 
zanie nauczycielstwu, jak tę naszą da- 
leką od doskonałości rzeczywistość 
szkolną przerobić i przekształcać, a 
więc danie wskazówek zupełnie kon- 
kretnych jak ma sobie poczynać w pra 
cy w tych, danych mu a nie innych wa- 
runkach. Nie znaczy to by z programów 
kursów należało wykluczyć wszelkie 
teoretyczne wykłady; tylko nie one 
winne być ośrodkiem i podstawą kur 
su; teoretyczne rozważania są bardziej 
na miejscu na studjum pedagogicznem 
w niwersytecie czy seminarjum, — tu 
chodzi o życie bieżące, o tych, któ- 
rzy od warsztatu odeszli na chwilę i 
do niego powrócą zasobni i wzbogace- 
ni w taką wiedzę, którą natychmiast 
będą mogli zastosować tam u siebie 
w Dziśnie czy Stołpcach, Święcianach 
czy Mołodecznie, a nie tylko w Ham- 
burgu czy w Ecole des Roches. 

Bo tak jak na lekcjach w szkole: 
tak i w wykładach dla nauczycieli - 
praktykujących najgorszem złem jest 
werbalizm, frazeologja, rzucanie z pa- 
tosem haseł nierealnych i błyskotli- 
wych pod względem formy, o pustej i 
jałowej treści. Ażeby zaś tego teore- 
tyzowania uniknąć, należałoby na pre- 
legentów zapraszać pedagogów - prak 
tyków z pośród dyrektorów i nauczy- 
cieli, którzy na podstawie własnych 
doświadczeń i własnej pracy w warun 
kach podobnych lub zbliżonych do 
tych, w jakich pracuje większość na- 
uczycielstwa naszego, pouczaliby jak 
można wcielać w czyn zdobycze współ 
czesnej myśli pedagogicznej. Am. 

TĘPI MOLE w ZARODKU 
  

    
  

    

    

       

LOTNY-CZYSTYCEKONOMICZNY 
ZAC ULU TZER 
KA WARSZAWĄ DŁUGA 9; 
  

Tydzień Propagandowej Gdań- 
skiej Macierzy Szkolnej 

zapowiedziany na czas od 19-go do 
25 -go kwietnia 1931 roku został prze 
niesiony na czas od 14-go do 21-go 
września 1931 r. 

Równocześnie zawiadamiamy, że 
powstało w Wilnie „Koło Przyjaciół 
Gdańskiej Macierzy Szkolnej”, jako 
Sekcja Polskiej Macierzy Szkolnej Ziem 
Wschodnich. Zgłoszenia na członków 
nowo-powstałego Koła przyjmuje Pol 
ska Macierz Szkolna Ziem Wschodnich 
ul. Wileńska nr. 23. 

Rodacy! Zapisujcie się jak najli- 
czniej na członków  Kóła Gdańskiej 
Macierzy Szkolnej. 

Macierz Szkolna w Gdańsku. 
  

HISTORYJKĄ W OBRAZKACH 
CIERPIAŁŁO ZE ŚNIPISZEK 

(Ciąg dalszy) 

PAN 

    

  

„Co się pan tak bardzo ciśnie!" 

Inne srožsze argūmenta — 

W buzię trzask i awanturka 

Jak się patrzy, rozpoczęta. 

    
Ręce, łokcie, tłum się zwiera. 

Czyjś pisk straszny, błysk żelaza, 
To wiłeńska jest comida. , 

Straszna walka się rozrzaża.     

3 

Akademia z okazji 12-lecia wyzwolenia Wilna 
W małej sali pałacu Repreźentacyjnego 

oł odbyła się uroczysta akademja z okazji 12-ej 
rocznicy wyzwolenia Wilna, zorganizowana 
przez Źw. Strzelecki. Na akademji byli o- 
becni p. wojewoda Kirtiklis, JM rektor USB 
prof. Januszkiewicz, p. wicewojewoda Hry- 
horowicz, prezes Izby Skarbowej  Ratyń- 
ski i inni przedstawiciele władz i urzędów 
oraz miejscowego społeczeństwa 

Wilja wciąż 
EWAKUACJA MIESZKAŃCÓW 

  

Wody Wilji przez niedzielę i iedziałek podniosły się o dalsze kił- 
kadziesiąt centymetrów, tak, że żona Šiai obecnie 4 mtr. 80 cm. 

i Woda podeszła już pod płot posesji w pobliżu kościoła św. Rafała 
i zagraża bezpośrednio mieszkańcom kilku drewnianych domków. 

. Natomiast na ul. Tartaki i Brzeg Antokolski 3, jako w miejscach niżej 
położonych, woda poczęła wdzierać się na teren przybrzeżny. 

Wobec obawy wylania, mieszkańców tych domów ewakuowano wraz 
z całym inwentarzem. Na całym terenie nadbrzeżnym czuwa bez przerwy 
posterunek rzeczny, który w razie alarmu, momentalnie jest gotów do akcji. 

NIEBEZPIECZ: NSTWO 
W POW. NOWOGRÓDZKIM MINĘŁO 
GROŹBA WYLEWÓW W OKOLICY ZBOJSKA 

Jak nam donoszą z miejscowości położo- 
nych nad Niemnem, w dniu 17 hm. lcdy 
na całej długości Niemna w pow. no 6 
dzkim ruszyły. W dniu krytycznym zacho- 
dziło poważne niebezpieczeństwo o mosty 
w Szczorsach i w Niehniewiczach, gdzie się 
potworzyły ogromne zatory. Sytuacja była 
SYS ARE niebezpieczna w nocy z 17 na 

Dzięki jednak wysiłkom całej służby 
drogowej wszystkie zatory zostały usunię- 
te i w tej chwili obawy z odu: ewen- 
tualnych zatorów na Niemnie w pow no- 
wogródzkim niema. 

  

Lekkie pociągi towarowe 
„Dyrekcja okręgowa PKP. w Wilnie po 

daje do wiadomości, że dla przyśpieszenia 
przewozu przesyłek drobnicowych, jak rów 
nież całowagonowych, zwierząt żywych j 
towarów łatwo psujących się, nadawanych 
za listami  przewozowemi tak szybkości 
zwyczajnej, jak pośpiesznej,j z dniem 20 
kwietnia, b. r. uruchamia Się tytułem pró- 
by na odcinkach Wilno. —Grodno —- Bia- 
łystok jedną parę lekkich pociągów towa 
rowych o szybkości 50 km według nastżpu 
jącego rozkładu jazdy: 

Pociąg nr. 788 — odjazd z Wilna o g. 
11, przyjazd do Grodna o g. 15,42, odjazd 
16,22 przyjazd do Białegostoku — 18.50, 

Nr. 787 — odj. z Białegostoku — 9,45, 
przyj, Grodno — 12,22 odi, — 13,02, przyj. 
do Wilna — 17,43. 

Wskazane pociągi są w Białymstoku 

Próby agitacji komunistycznej 
ZLIKWIDOWANO SPRAWNIE I W ZARODKU 

„_ Działając z polecenia zakordonowych kierowników, konauniści przystąpii już do 
2 dniu 3 wale PO komunistycznych. 

nocy z soboty na niedzielę, na ul. Niemieckiej wywieszono transparent komu- 
nistyczny, zaś koło kina Miejskiego rozrzucono ulotki | R 

grupa Żydów, zorganizowała masówkę na Drewnickiej, wywiesza- Wieczorem 
jąc == i disc pzy = 

y locy żołnierzy z pobliskich 
Podadtoć w 05 

okrzyki ZAC. 
Równi 

robotników, 

sądowych. 
Ukarani są przeważnie członkami żydowskiego związku szteperów i w ub, ty: 

godniu po rozwiązaniu ich zebrunia w 
Iokalu 
zadaniach na dzień 1 maja 
DORSET PRZEDE ATWIEE TERE CY > ETZ 

KRONIKA 
WTOREK 

Dziś 21 W. s. g. 4 m. 4 
Feliksa 
jutro Z. s. g. 6 m. 32 
Sotera 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 

OROLOGIJI U.S.B. W WILNIE 

z dnia 20. IV. 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 761 
Temperatura średnia -l- 4 

Tewperatura najwyższa -|- 7 
Tetnpersiars najniższa — O 

Opad = mm. — 

Wistr: wschodni 
Tendencja: spadek, 
Uwagi: pochmurno 

  

  

URZĘDOWA 
-- Audjencje u p. wojewody. P. woje- 

woda Stefan Kirtiklis przyjął w dniu 20 
bm. prezesa Okręgowego Urzędu Ziemskie- 
go p. Stanisława  Łączyńskiego, starostę 
wileńsko - trockiego p. Radwańskiego w 
sprawach powiatu, delegację pracowników 
farmaceutycznych, którzy przybyli do p. 
woiewody z zaproszeniem na ogólno-polski 
zjazd pracowników farmaceutycznych, ma- 
jący się odbyć w Wilnie w dniach 24, 25 
i 26 bm. Pozatem był przyjęty artysta teat- 
rów miejskich p. Wasilewski w sprawie ob- 
chodu 30-iecia pracy scenicznej dyr. Zel- 
werowicza oraz pos Stanisław Dobosz. 

— Nie wolno niszczyć ogłoszeń urzędo- 
wych. Starostwo Grodzkie podaje do wia- 
domości, iż za uszkodzenie wszelkiego ro- 
dzaju ogłoszeń urzędowych, obwieszczeń i 
planów, jak też zrywanie, zaklejanie, lub w 
jakikolwiek sposób usuwanie, osoby winne 
hędą pociągane do odpowiedzialności admi 
nistracyjno - karnej, karą grzywny w dro- 
dze administracyjnej do zł, lub aresz- 
tem do 14 dni, lub obu temi karami łącznie, 

MIEJSKA 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. Najbliż- 
sze posiedzenie Rady Miejskiej wyznaczo- 

ne zostało na czwartek 23 b. m. 
— Ułatwienia meldunkowe. Dziś odbę- 

dzie się specjalne posiedzenie Magistratu, 
poświęcone sprawie meldunków. 2 

Magistrat projektuje wprowadzenie pew 
nych zmian. с 

Inowacja polegać będzie na tem, że stali 
mieszkańcy Wilna nie będą potrzebowali 
wymeldowywać się wyjeżdżając z miasta na 
krótki okres czasu. 

Kinematografie Miejskim zatrzymano młodego Żyda, który 

eż zauważono, że komuniści wzmożyli agitację wśród bezrobotnych, i w 
fabrykach. Nawoływania wywrotowców nie znajdują jednak zupełnie posłuchu wśród 

* \$ * 

Aresztowanych przed kilku dniami trzydziestu kilku uczestników galneg 
zebrania skierowano do więzienia jako ukaranych przez władze administracyjne kil 
kunastodniowym aresztem za wzięcie udziału w zgromadzeniu bez zezwolenia, Kilku| 
komunistów, u których znaleziono bibułę komunistyczną oddano do dyspozycji wład: 

przy ul. Subocz celem wysłuchania przemówień agitatorów komunistycznych 

  

       

    

   
     

   

        

    
    

    
   
   

   
     

    

    

   

   

    
   

  

   
      

    

    

   

  

   
         

    

     

      

   

Akademję zagaił wiceprezes zarządu pod- | 
okregu Zw. Strzeleckiego ppłk. dr. Doba- 
czewski, poczem przemawiali ppłk Koc Le-| 
on i dyr. Zelwerowicz Aleksander. Po prze- 
mówieniach nastąpił dział koncertowy, na 
który złożyły się śpiewy i deklamacje. Na-| 
stępnie orkiestra 6 ppleg. pod batutą kpt. 
Reszkego wykonała szereg produkcyj mu- 
zycznych 

się podnosi 
Z TERENÓW ZAGROŻONYCH 

ZATOROW NA NIEM*IE 

Natomiast stan wody na Niemnie się 
poż | 4 Kinowe ERY iwiej 
skiej pow. ego nas! wylew, 
który grozi Zbojskowi ae d 

„ Sytuacja w tym kierunku, komplikuje 
się jeszcze o tyle, że w najbliższych dniach 
należy się spodziewać dalszego podniesie- | 
nia się poziomu wody Wysoka bowiem at- 
'nosfera powoduje nagłe topienie śniegu. 

Szkody wyrządzone roztopami oraz - 
lewem Niemna Oraz mniejszych rzeczki 
są w pow. nowogródzkim znaczne. Komu- 
nikacja została jednak w całym powiecie 
przywrócona. 

skomunikowane z odpowiedniemi pociaga- 
mi Dyrekcji OKP. Warszawa, kursującemi 
według następującego rozkładu jazdy: 3 

Pociąg пг. 782 — од]. z Białegostoku 
g. 20, przyj. do Warszawy — Pragi 5,35. 

Powrót pociągiem пг 9 393 — 
z Warszawy — Pragi 21,20, przyj. do Bia- 
łegostoku 6.55. 

Dzięki temu przewóz przesyłek będzie 
trwał z Wilna do Warszawy 18 g. 35 m, 
i z powrotem 20 g. 23 m. Wszystkie prze- 
Ssyłki drobnicowe, nadane na stacjach odcin 
ków Wilno, Grod no , Bi i 
godzinę przed odejściem lekkich pociągów 
towarowych, będą wysyłane w tymże dni 
wskazanym PCE Pierwszy pociąg nr. 
788 odejdzie z Wilna 26 bm. a pociąg nr 
787 z Białegostoku 25 bm.“ 

koszar, siedmiu demonstrantów zatrzymano.. | 

„Makkabi* zgromadzili się w ' 
a 

Nie dotyczy to, rzecz jasna, mężczyzn 
w wieku wojskowym. 

— Lustracja nowych budowli. Specjalna 
komisja dzia.ająca z ramienia Kom. Rozbu 
dowy przeprowadzi lustracje  techniczno- 
budowlane nowobudujących się domostw. 

— Lustracja studzien. P. wojewoda za- 
rządził przeprowadzenie wiosennej lustracji 
studzien na terenie całego województwa. 

WOJSKOWA 
— Przydziały oficerów rezerwy. W myśl 

zarządzenia Min. Spr. Wojskowych  na-| 
stępujący oficerowie rezerwy wcieleni zo- 
stali do pułków: ppor. A. Milmin, M, Kodź, | 
Z: Nałęcz, L: Dyc, J. Batorowicz, H. Ryl-| 
ski, B. Świderski, P. Wróbel i W, Suroż— 
wszystkich do 5 pp: leg 

Poruczników: M. Łaszkiewicza — 76 pp. 
P, Musajewa — 6 pp. leg; W. Muzolfa 
1 ppleg., S$. Orłowskiego — 84 pp. 

— Zebranie zw. podoficerów rezerwy. | 
Dnia 19 b.m. w lokalu przy ul. Żełigowskie- | 
p 4, odbyło się Informacyjne Zebranie Zw. 
odoficerów Rezerwy, na którem poseł na 

Sejm p. Bohdan Podoski wygłosił referat 
z przebiegu prac na terenie Sejmu. W dy: 
skusji, jaka nastąpiła po referacie p. posel 
Podoski udzielał wyczerpujących  odpowie- 
dzi na temat obecnego kryzysu gospodar- 
czego, spraw bezrobocia i pierwszeństwa 
w przyjmowaniu do pracy b. wojskowych. 
Z referatu, oraz przebiegu dyskusji zebrani 
bvli zadowoleni i dziękowali p. owi Po- 
doskiemu za wygłoszone przemówienie rzę- 
sistemi oklaskami, oraz  prosili i 
przyszłości zechciał zawitać w progi 
ku, aby wyświetlić w pewnych wypad! 
nie przez wszystkich należycie zrozu! 
sytuację polityczną. 

„W dalszym ciągu zgromadzeni omówili 
kilka spraw organizacyjnych, na czem Ze- 
branie zamknięto. Następne Zebranie | 
Członków Związku odbędzie się w dniu 26 
kwietnia r. b. o godz. 16 w tokalu przy ul. 
Żelicowskiego 4. Na porządku dziennym od- 
czyt z dziedziny P. W. Obecność wszyst- | 
kich członków konieczna 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
‚ — 128 Środa Literacka, która odbędzie | 

się w dniu jutrzejszym, poświęcona będzie 
dyskusji na temat prądów nurtujących w 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 

warzyw i kwiatów, 
Nasiona najwyższej wypróbo- 

wanej dobroci poleca firma 
ZYGMUNT NAGRODZKI 

Wilno, Zawalna 11-a. s 
Uwaga. Skład posiada własny aparat || 

do próbnego kiełkowania nasion    



    

   
    

    

   

  

    
    

    

      

  

     
   

  

    

     
    

  

   

      

     

        

  

   

    
     

   

  

     

    
   
    

     

    

    

  

    
    

   
   
    

    
   
     

        

    

     

     
    
    

   

  

     

        
   

  

    
   
   

    

   
   
   
   

   

    

   

    

     

  

    

      

   
    

   

POD WPLYWEM NAGLEGO 

|żem 4 giębokie rany w okolicę serca. 
wówczas morderca, 

| najmłodszej literaturze polskiej, Punktem 
wyjścia w dyskusji będą m. in. zagadnienia, 

poruszone w miesięczniku „idącego Wilna 

pt. „Żagary ‚ : 
|  — wileńskie "Towarzystwo Lekarskie. 

XI Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
| środę dnia 22 kwietnia 1931 r. o godzinie 

120 м sali własnej przy ulicy Zamkowej 

nr 24. 
| Porządek dzienny: 1) odczytanie protoku 

|iu ostatniego posiedzenia, 2) dr. T. Rym- 
| kiewicz: Druskieniki w obecnych warunkach 

rozwoju, 3) dr D. p nĘ Zagadnienie 
| gruźlicy płuc. Cz, Il. 

— Zebranie T-wa Dermatologicznego. 

Dn 21 kwietnia rb. odbędzie się doroczne 

walne zebranie członków Polskiego Towarzy 

stwa Dermatologicznego w szpitalu „Sar 

wicz* o godzinie 8 wieczorem. || 
Porządek dzienny: 1) odczytanie proto- 

kułu z ost aniego posiedzenia, 2) dr. Fe- 

dosewicz: a) Przypadek Sarcoma idiopathi- 

cum haemorrhagicum  Kaposi'ego, b. Lues 

| gummosa. > : 

|“ 3) dr. Hanusowicz: Referat „Współcze- 

sne leczenie przymiotu”, 4) dr Sawicki: Re- 

ferat „Choroby skórne przy typowych zmia- 

nach w gruczołach dokrewnych”, b) przy- 

padek Urticaria pigmentosa. 5) wybór za- 

rządu, 6) sprawy administracyjne i wolne 

wnioski 
— Z Koła Prawników st. USB. Zarząd 

Koła podaje do wiadomości, że w piątek 

dn. 24 IV br. ukażą się następujące skryp- 

ty: „Prawo Małżeńskie", „Pra o Kościelne", 

„Medycyna sądowa”, skrypt * statystyki 

administracyjnej ukaże się w poniedziałek 

dn. 27 bm. Powyższe skryoty chejnu ją wy- 

|kłady za |-szy i II trymestr, a Lędą do na- 

bycia wyłącznie w lokalu Koia Pra» ników 

(ul. Zamkowa 11) w godz. urzędowania tj: 

od 13 do 14. 
— Walne Zgromadzenie Polskiego Towa- 

Ekonomicznej w Wilnie, Zarząd Towarzy- 

stwa podaje do wiadomości członków Pol 

skiego Towarzystwa Krzewienia Wiedzy 

Handlowej i Ekonomicznej w Wilnie, że dn. 

4 maja rb. o godzinie 7 wieczorem w 10- 

kalu Instytutu Nauk Handlowo - Gospodar- 

czych ul, Mickiewicza 18 (Dom B-ci Jabł- 

| kowskich) odbędzie się Walne Zgromadze- 

nie Towarzystwa. : 

“| —- Walne zgromadzenie cztonkėw — То- 

warzystwa Popierania Przemysłu Ludowego 

zostało przeniesione z dn, 23-IV r. b. na 

dzień 5-V r. b. na godz. 6 po poł. w lokalu 

Zakładu Etnologii USB ul. Zamkowa 11 

—. Zmiana terminu. Z powodu nieprze- 

widzianych przeszkód, wyznaczona przez 

nas Konferencja Okręgowa „ Wiosenna na 

dzień 26 b. m. nie odbędzie się w tym dniu, 

a zostaje przesunięta na dzień 17 maja r.b. 

© godzinie 10 rano z tym samym porząd- 

| kiem obrad. 
2 W dniu 19 bm. odbył się w kole by- 

łych wychow, Gim. SS. Nazaretanek referat 

kol. W. Blankówny pt. „Styl i fantazja w 

malarstwie połskiem dziewiętnastego i dwu- 

dziestego wieku”, a nie jak mylnie wydru- 

kowano: „Życie i fantazje w mal. pol. XIX 

35 wieku” RÓŻNE 

— w sprawie kwesty 3-go Maja. Cen- 

| tralny Zarząd Polskiej Macierzy Szkolnej 

przypomina, że w dn. dzisiejszym o godzi- 

nie 6-ej odbędziej się posiedzenie Komitetu 

Pań w Sali Rady Miejskiej Dominikańska 

4 w sprawie zbiórki na Dar Narodowy 3-go 
aja. | 

| "L Harcerski Komitet Obchodu  „Smo- 
ka* zawiadamia, że konstrukcja bazyliszka 

dobiega końca. Potwór ten wykonany z 

wielkim nakładem pracy, będzie miał prze- 

szło 30 m. długości, obwożony będzie po 

mieście przez ukryty w nim samochód i lu- 

dzi, w obchodzie obiecali udział czynny 

wziąć: Pani Winogradzka ze swym zespo- 

łem baletowym, liczne chóry wileńskie, or- 

wojskowe, ułani w charakterystycz- 

| nych strojach, liczni „królowie" chodzący 
| co roku po kolędzie i akademicy Plan ob- 
| chodu ukaże się niebawem w licznych afi- 
| szach i ulotkach. 
|  — księga dla uczczenia Berka  Josele- 
| wicza. Komitet redakcyjny księgi dła ucz- 
| czenia Berka Joselewicza podaje do wiado- 
mości, że druk księgi zostanie ukończony w 
najbliższych tygodniach. Długa zwłoka spo- 
wodowana została trudnością zebrania ma- 
terjału historycznego i studjów, co towa- 

| rzyszy wszelkim zbiorowym wydawnictwom 

| historycznym. ; 
‚° Księga Фогта{и 18x25 (bez  margine- 

| sów) obejmie w części oficjalnej prócz kro 

| 

z:
 . 

    
niki komitetu im. Berka Joselewicza w Wil 

| nie szereg artykułów i prac. 
| W części nieoficjalnej przyniesie księga 
m prenumeratorów, które zajmują 

stron druku. Album zawierać będzie bo- 
y materjał ilustracyjny, zaczerpnięty głó- 

ie z materjałów archiwalnych. 

р TEATR I MUZYKA 
| — Teatr miejski na Pohulance. Dziś fa- 
Scynująca sztuka Leo Lenza „W nocy ze 

| środy na czwartek”, ciesząca się wielkiem 
| powodzeniem dzięki zajmującej treści, kon- 

ertowemu wykonaniu  aktorskiemu, oraz 

  

  

KAZIMIERZ LECZYCKI 

DWUDZIESTY 
(POWIEŚĆ) 

Prawa przedruku i przekładu zastrzeżone. 

___ Wkrótce minął ostatnie posterunki 
_ polskie, wypływając na wspaniałe, bez 
-kresne, białe morze śniegów poleskich, 
| z tysiącami czarnych kęp — wysepek 
| niccużemi masztami: z sosninv 1 na- 

le pod wpływem tych przestrzeni, 
| których tak organicznie pożądała je- 
_go natura, cały bilans szczęśliwej mło- 

dości stanął przed jego oczyma. Uprzy 
tomnił sobie, że jest młody, silny i 

| bogaty. — ..że ich majątku nie zni- 
 szczyła nawet okupacja niemiecka, a 
zdrowia i życia, nawet woina euro- 
 pejska! Uświadomił, že iest przez 

| wszystkich kochany, „że Świat współ- 
czesny, tak bardzo daleki od serdecz- 
nego uśmiechu, rozjaśnia się na jego 
 widok.... że jest szczęściarzem wobec 
kobiet i śmierci... i coś zagrało mu w 
duszy, a ciało wyprężyło się, jak ptak, 
który zamierza odlecieć! Pognałby 

dzieś konńo, poprowadził auto z szyb 
ością ostatniego rekordu, szarżował, 

pilotował. Byleby jeszcze bardziej upić 

rzystwa Krzewienia Wiedzy Handlowej i. 

ATAKU OSTREGO SZAŁU 

' Nocy przedwczorajszej w kolonji Piwniki, gminy Prozorockiej pow. 
|Dziśnieńskiego Ludwik nowalski usiłował podstępnie zamordować swą 
żonę Anastazję. Gdy Kowalska była pogrążona we Śnie, chory zadał jej no- 

Na krzyk rannej nadbiegi parobek, 
įakgdyby nie zdając sprawy ze swego czynu, począł 

|się bawić zakrwawionym nożem. Czy Kowalski obłęd symuluje, czy też na- 
prawdę jest on chory, orzeknie komisja lekarska przy Sądzie w Dziśnie, do- 

| kąd go odesłano. Ranna w stanie ciężkim znajduje się w szpitalu sejmikowym. 
| Bks ać „> AREA i NN S R WK DOT ZOZ i as PA 

nastrojowym dekoracjom J. Hawryłkiewicza. 
Dyrekcja teatrów miejskich zawiadamia, 

że bilety zniżkowe i kredytowane mogą być 
wykorzystane do 1-go maja, po tym termi- 
nie zaś zostaną unieważnione 

— Teatr miejski w Lutni. Występy M. 
Modzelewskiej i A, Węgierki. Dziś wystą- 
pią po raz pierwszy znakomici artyści te- 
atrów warszawskich — Marja Modzelewska 
i Aleksander Węgierko. Przyjazd świetnych 
artystów wywołał żywe zainteresowanie, tem 
bardziej, że Wilno będzie miaio po raz |-sz 
sposobność podziwiania tak wiełkiej i wszech 
stronnej artystki, jaką jest ulubienica stolcy 
— Marja Modzelewska, Swietni artyšci ode- 

grają niezwykle frapującą sztukę L. Verne- 
uill+ „Pan Lamberthier“. Role Zermy i Mau- 
rycezo, które Modzelewska i Węgierko kre- 
owali w warszawskiej premjerze „Pan Lam- 
berthier' wywołają niewątpliwie w Wilnie 
nie mniejszy zachwyt, niż w stołicy, 

— Tylko dwa występy rosyjskiego arty- 
stycznego zespołu O bałałajkowe- 
go w Wilnie. We środę 22 i czwartek 23 
kwietnia słynny rosyjski A zespół 
bałałajkowy pod dyr. Eng. Dubrowina wy- 
stąpi w sali Klubu Handłowo-Przemysłowe- 
go (ul. Mickiewicza 33-a). Przed dwoma 
laty zespół ten cieszył się u nas w Wilnie 
nadzwyczajnem powodzeniem i liczba kon- 
certów wzrosła do dwunastu. Po dłuższej 
przerwie, nabywszy nowy repertuar zespół 
przyjeżdża tylko na dwa występy. W pro- 
gramie całkowicie nowe utwory, oraz ostat- 
nie przeboje rosyjskie emigracji: „Żegnaj 
dzwony rodzinne” i „Zawiało cię śniegiem 
Ojczyzno”. 

Bilety już są do nabycia w _ ksiągarni 
„Lektor” (ul, Mickiewicza 4). Początek o 
godz. 8.30 wiecz. 

— Ostatni recital fortepianowy  Pastu- 
chowa odbędzie się dziś w sali Konserwa- 
torium. Bilety do nabycia u „Lektora”. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Koniec świata. 
Heljos — Biala Talu 

Światowid — Diana 

Pan — Indyjski grobowiec 
Stylowy — Jakichi drwal 

Ognisko — Ziemia Obiecana 

Casino — Pieśniarz gór. 

Kino Miejskie — Wiosna uczuć 

WYPADKI | KRADZIEŻE 
— Wypadki w cyfrach. Od 18 do 20 

bm. zanotowano w Wilnie wypadków 48, w 
tem kradzieży 7, opilstwa 13, przekroczeń 
administracyjnych 17 
— Kradzieże. Słotnickiemu Stefanowi (Uni- 
wersytecka 9) z jego mieszkania skradzio 
no garderobę męską, srebrną papierośnicę о- 
raz budzik na ogólną sumę 350 zł. 

19 bm. Małamec Chai (Krupniczy 3) skra 
dziono garderobę. Lewin Gitę (Kijowska 
19), zatrzymano jako sprawczynię 

— Fałszywy biłon. Iwanowa — КохаЦа 
(Mętna 43) dostarczyła fałszywą dwuzło- 
tówkę, otrzymaną od Sotela Piotra, zam. 
tamże 

— Podrzutek. Przy ul. Rakowej 3 zna- 
leziono podrzutka płci żeńskiej w wieku o- 
koio miesiąca, którego umieszczono w przy 
tułku Dzieciątka Jezus 

— Ujęcie poszukiwanego. Został zatrz 
many Wodszyc Stanisław (Krakowska 5 
poszukiwany za dokonaną kradzież na szko 
de Orszewskiego Stanisława, 'mieszkanca 
zaśc. Nowina. 

RADJO WILEŃSKIE 
WTOREK, DNIA 21 KWIETNIA 
12,05 — 12,50: Muzyka taneczna (pły- 
14,50 — 15,15: „Zagadki życia” — od- 

czyt z Warszawy wygł. M. Białecki. 
15,30 — 16,10: Odczyty dla maturzy- 

stów z Warszawy 
16,30 — 17,15: Utwory Griega (płyty) 
17,15 — 17,40: „Trudności przy wpro- 

wadzeniu naukowej organizacji" — odczyt 
z Warszawy — wygłosi dyr. J. Śmigielski. 

17,45 — 18,45: Koncert symfoniczny z 
Warszawy. 

18,45 —19,00: Radjowa gazetka radjo- 
wa 

— prowadzi jerzy W yszomirski. 
19,15 — 19,30: Program na środę i roz 

maitości. 
16,25 —. 19.50 Prasowy dziennik radjo- 

wy z Warszawy.. 
19,50 —20.05: „Laureat m.. Warszawy” 

Z „Debicki“ feljeton z Warszawy 
wygłosi J. A. Hertz.. 

20,05 — 20,30: Lekkie piosenki w wyko 
naniu chóru Dana z Warszawy 

. 20,30: „Cyganerja" — opera G. Pucci- 
niego (płyty) w wykonaniu solistów, chóru 
i orkiestry opery mediolańskiej „La Skala" 
Dyrekcja: Lorenzo  Molajoli. Objaśnienia: 
— pióra prof. M, Juzefowicza, 

Po operze komunikaty z Warszawy. 
23,00 — 2400: Kabaret (płyty) z kon- 

feransjerką Karola Wyrwicza - Wichrow - 
Ko (Wędrówka po kinach  džwieko- 
wyc 

się czaremi przestrzeniami 
większego cudu Boskiego, 
na świat! 

Ale nogi więzną w sypkich, puszy- 
stych loszkach i nie można zlecieć w 
dół, jak kiedyś w Tatrach. Skrzydła 
nie wyrastają... a w tem wszystkiem 
tkwi pewien symbol. 

Lekka chmurka ukazuje się na 
ostatniej stronie pogodnej, chociaż je- 
szcze niedużej książki jego życia! 

Życie jego jest pozbawione gór! 
Nic mu nie stawia oporu, nie zmusza 
do mozolnego wspinania się na jakieś 
szczyty. Nie napotkał jeszcze człowie- 
ka, któryby mu stawił opór naprawdę! 
Oczu, których smutek, czy nienawiść 
nie byłyby uległy -jego serdeczności, 
humorowj i sercu! 

Oczy kobiece tembardziej! Z jakąś 
denerwującą łatwością wszystko roz- 
jaśniało się ną jego widok. W latach, 
kiedy terror idei rozpinał dusze ludz- 
GRA e Proknusta — beztroski 

e A cie zał ył jedyną walutą na paryte 

tego naj- 
zesłanego 

Aż oto nagle w pewien pogodny, 
jasny dzień nieoficjalnego rozejmu, 
żywy balsam ludzki poczuł, iż sam 
musi być leczony. Poczyna zapadać 

119,00 — 19,15: „Tygodnik artystyczny” 

Umysłowo chory usuowałzamordowaćżonę Z SĄDÓW 
OSZUKAŃCZA PARA POD KLUCZEM 

W roku 1922 powróciła z Rosji przeszło 
60-letnia staruszka, właścicielka maj. Dę- 
bówka p. Julja Brzozowska. Wróciła biedna 
jak mysz kościelna, wyniszczona fizycznie, 
a tu nowe kłopoty. Gospodarstwo  zapu- 
szczone, inwentarza brak, robocizna nieopła 
cona. Przygnębiło to staruszkę do reszty, 
zwłaszcza, że nieznającej stosunków miej- 
scowych trudno było dać sobie rady. 

W tych warunkach przybycie starych 
przyjaciół z okresu tułaczki, małżonków 
Ireny i Zygmunta Berezowskich, z którymi 
łączyły dziedziczkę węzły przyjaźni, było 
niemałą radością. 

Staruszka zdała na nich gospodarstwo 
(trzeba przyznać, że sprytna para umiała ją 
zawojować) a sama zaczęła nareszcie odpo- 
czywać po trudach życia i tułaczce. 

Po pewnym czasie Berezowscy do tego 
stopnia opanowali starowinę, że w dniu 
26-VI 1925 r. podpisała ona u rejenta oblig 
pożyczkowy na 30 tys. zł. na rzecz Bere- 
zowskich. 

Stanęła taka umowa między zdzieciniałą 
dziedziczką a parą spryciarzy. 

Dębówka została przez Berezowskiego 
rzekomo wydzierżawiona na 36 lat, oni zaś 
jakoby wypłacili z tego tytułu 35 tys. zł. 

W” krótkim czasie po spisaniu tego aktu 
zmienił się zasadniczo stosunek „dzierżaw+ 
ców* do właścicielki majątku. 

Obchodzono się z nią żle, nie palono w 
piecu, źle karmiono. 

W kwietniu 1926 roku zmarła p, Brzo- 
zowska. 

Berezowscy chcąc ugruntować 
zdobytej podstępnie placówce, 
sprawę cywilną przeciwko opiece 
majętnością Zmarłej, żądając 
należności z tytułu podpisanego obligu na 
30 tys. złotych. 

Opieka nad mieniem  Zmarłej, ze swej 
stronv wytoczyła proces przeciwko  Bere- 
zowskim o uznanie obligu i umowy dzier- 
żawmej, za niemające mocy. 

Berezowscy zasiedii na ławie 
nych. 

Sąd wysłuchał kilkudziesięciu świadków 
i w rezultacie skazał oskarżonych na dwa 
lata więzienia, zamieniającego dom popra- 
wy, oraz zapłacenie powodom odszkodowa- 
nia w wysokości 500 zł. 

Na mocy decyzji Sadu, oszukańcza T= 
nie wahająca się wykorzystać nieświado- 
mość staruszki, została aresztowana i ode- 
słana do więzienia. Oskarżenie popierali z 
ramienia opieki nad mieniem Zmarłej adw. 
Kulikowski, oraz apl. adw. Kapłan, oskarżo- 
nvch bronili adw. Jasiński i apl. adw. Ma- 
telkiewiczowa. 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 
vooocoonenasna 

UI PRAWDZIWY RAJ!!! 
prawie, że za darmo stworzy sobie 

każdy. kto zakupi 

SORTYMENT DALJI 
złożony z Najpiękniejszych na Świecie 
Odmian, po najniższych cenach za 

wyborowy towar 
10 dalji w 10 odmianach z nazwami 

Zł 16 
w 10 Pace z nazwami 

się na 
wytoczyli 

nad 

oskarżo- 

20 dalji 

W tych samych odmianach i jakości 
10 dalji bez nazw 8 zł — 
20 » » 15 ZL. — 
za pobraniem pocztowem wysyłają 

Błudnickie Zakłady Ogrodnicze 
adres: Błudniki, woj. Stanisławowskie     

g M O 
OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V 
rewiru Juljan Mošcicki, mieszkający w Wil- 

nie MA Wileńskiej 25 m. 10 zgodnie z 
art. 1030 UPC podaje do wiadomości pu- 
blicznej,że w dniu 23 kwietnia 1931 roku 
od godziny 10 rano w majątku „Ponary** 
k. Wilna odbędzie się sprzedaż z licytacji 
należącego do Sergjusza Pantiuszkina ma- 
jatku ruchomego, składającego się z żywe- 
go inwentarza, oszacowanego na sumę zł. 
3000 na zaspokojenie pretensji Janiny Fale- 
wicz - Niewodniczańskiej w sumie zł. 5000 
z proc. i kosztami. Licytacja odbędzie się 
niżej oszacowania zgodnie z art 1070 UPC. 

Komornik Sądowy 
(—) ). Mościcki. 

7 KM i ЦЕ 

  

KIN 
MIEJSKIE 
SALAM !xJSKA 

Ostrobramska a 
„WIOŚ 

Od dnia 20 do 23 kwietnia 1931 r. włącznie nedą wyświetlane filmy 

NA UCZUĆ 
Nad program: 1) „Od mor'a do morza”, 2) „Sziakiem Pionierów'' zdjęcia z natury. 

3) „Dzikus chce mieka'* Komedja w 2 aktach. 
zynna od g. 3.30. Początek seansów od g. 4-ej Następny vrogram: „Romans kadeta“ 

Najczarowniejszy poemat młodych serc.  Attów 7. 
W rol. xł. Helena Twe wetrees i Frank Albertson 

Aktów 2. 

+ Kosa 

zaplacenia | 

  

WYSTARCZY TYLKO ZADZWONIĆ 
telefon 87-00 

Nr. 
a wysyłamy Państwu człowieka, dla przy- 
jęcia wszelkiego rodzaju garderoby do 
czyszczenia i prasowania, przyczem tegoż 
jeszcze dnia dostarczamy do mieszkania 
tęż garderobę oczyszczoną i wyprasowa- 

ną, jak nową. 
Farbiarnia i pralnia chemiczna 

„EXPRE$$““ 
Wilno, Wielka 31 (róg Szklannej) 
Na żądanie Sz. Klientów zostają ubrania 

reperowane w naszej pracowni. | 
Gremplowanie materjałów na poczekaniu       

na przesyt energji. Życie usuwa się 
wgłąb, ściele się pod nogi, jak ten 
bezkresny step rosyjski. Ach! gdybyż 
móc ujarzmić coś... co dotychczas pod- 
dawało się samo! Zmierzyć się z 
czemś, co nie stawiało oporu! Napot- 
kać to, co nie łamliwe i nie chwiej- 
ne i skrzyżować na dobre ostrza 
szpad! 

Tymczasem kobiety, które spotykał 
w swojem niedługiem jeszcze życiu 
erotycznem, albo przypominały szla- 
chetny, półmęski typ siostry, albo gą- 
ski, które się broniły dla com - 
me il faut.. No, i były jeszcze te, 
może najbardziej sympatyczne, któ- 
re go traktowaly, jako najmilsze- 
go  kompanjona, człowieka, któ- 
remu prawie na wszystko można po- 
zwójić, „bo takj strasznie miły”. 

Zaplątany w dramaty wojenńe, bo- 
hater pogodnej komedji lirycznej, po- 
żądał czegoś trudnego, prawie drama- 
tu. Przynajmniej w tej parze niezna- 
nych oczu, których smutek, czy marze- 
nie zmierzą się z jego zuchwalstwem 
i wesołością i nie pierzchną odrazu 
i nie oddalą się bez walki. 

Nagży już nie idą, lecą w step, po- 
żerają nieskończoność. Dwie linijki z 

Cena biletów Parter 60 gr. 
- 
‘ Balkon 30 

  

   

  

  

OO Dziś! Mon umentalny ‚ е W trząsający dramat miłosny w roli głównej 
KINO-TFAT przebój dźwiękowy BŚ > B. %, ŠA LE LEON RA URLIC Wspaniałe zdjęcie z natury. 

„PH ELiOS“ Katastrofa PR zx nocnej burzy. Na 1-szy seans ceny zniżone, Począt k seansów © g. 4,6, 8 i 10.15 
U! Wileńsss 38 astępny program: 56 

Tel. = : Film o którym mówi cały świat „NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN 

UžWigs We A Dziś! Arcysensacyjny przebój dźwiękowy! Potężne arcydzieło Abia Gance'a.” 
„KOLLYWODSD a 4 a p-g idei Flammarion:. Dramat miłosny i tragedja Imdz- 
"ROR ь on į ec WI ata kości agrożonej zagładą. W rolach głównych: 

tel. 15-28 A Abel Gance, Gollette Darfeull   i inni. 
Nad program: Tygodnik dźwięk 'wy „Foxa*, Początek seansów o god. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. e godz. 1-ej. 

Na 1-szy seans ceny zniżone 
największe przeboje 

wszechświatowe Wkrótce „Na zachodzie bez zmian” i „Pod dachami Paryża” 
  

Ź v'4KOWE KINO 

Ce/INe 
WIELKA 47. tel. 15-41 

kolorach. 

Wkrótce! ic džeiekomo. 

Dziś! Super-Przebój dźwiękowy! 100 proc. dżwiękowiec 

PIEŚNIARZ GÓR cIEsRoPRYSZKA) 
Arcydzieło ze śpiewem z udziałem najgłośniejszego śpiewaka, 
wystawy! opery „Metropolitanin* w Now:m-Yorku LAW TIBBET. Cały film w naturalnych 

Nad program: Revela yjae dodat«i dźwiękowe. 

Fascynująca treść!  Przerych 

Pocz. o godz. 4, 6, 8 i 10.30, 
Na 1 szy Seans ceny zniżone. 

JANKO AUZVKART według znanej noweji 
Henryka Sienkiewicza 

  

Niniejszem komunikujemy Sz. Publiczności, iż udało się nam mimo kol saln ch kosztów zak ntraktow.ć wspaniałe 

  

  

  

  

Klno-Teat: japońskie ar:ydzieło i г 1 genjalna gra wyłacznie 
„STYLOWY" o wszechświatowei sławie p. t. BAKIEM Ę "BPRWA L japońskich aktorów Cesar- 

skiego teatru w Tokio, o grze których mówi cały świat. Ze względu na wysokie walo y artystyczne, niepospolitei 
WIELKA 36. treści i gry artystów dla uc ącej się młodzieży wstęp do kina Pool S 2 

Już cd jutra rozpoczynamy wyświetlanie tego filmu 

Od dnia tydzień rekordowego I ostatnia serja ora/ streszczenie 1-ej serji 
dzisiejsz: go 2-gi powodzenia 2-ga najpotęzniejszego filmu świata 3 

= = Wszechšwiatowy szlagier reżyserji 
Joe May. Wznowienie! FW nowem 

KINO literachiem opracowaniu! Nowa'kopia! 
у Nowa edycja. 

„PAŃ Wielka epopea miłości i poświęcenia W rolach głównych 7 asów ekranu: Conrad Veidt, Mia May, s 
Wielka 42, Lia de Puti, Paul Richter, Bernard Goetzke, Erna Morena i Olaf Fons. 

Ilusir 'cja muzyczna erklestry symfonicznej pod betutą prof. A Jadlowkera, 2 i 
Pocz. _ godz. 3-ej. W dnie swiąt o godz. l-ej. Cenv zniżone tylko na 1-szv seans Bilety honorowe nie ważne 

Dziś! Wspaniały dramat z czasów odwrotu wojsk Napoleona z pod 
KINO Moskwy, arcydzieło sztuki film wej, niezwykły przepych S Nei s „© E A R 2 

„ŠWIATOWID“ W roli Oiga Czechowa w pozostałych rolach Pierre Bianchar I H. Szletow. Film ten to 
Mickiewicza: 0! tytułowej największe arcydzieło produkcji europejskiej. Tysiące statystów, 

kozacy rosyjscy, huzarzy francuscy.   
  

  

  

Or Ginsberg 
Choroby skórne, LEKARZ | 4-4 RE RR 5-ej. Gar- SPRZEDAŻ: WYNAJĘCIE 4 

L madycyny K WOSK CRA EET Ceny fabryczne 
A. Cymbier 56 
Choroby weneryczne 
skórne i uarządn mo 

T. 

  

w»- do wynajęcia. 

MENEM CZEEMESESKES odświeżony, wygodnie 

Pokój 
glądač    

Pokój 2: 

Fortepiany, Pianina, Fisharmonie 

K. Dąbrowska 
    

v 

zowego. Mickiewlcza umeblowany oddaje r Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 
12, róg Tatarskiej ai м gsię solidne nu ej). Og- CERA Ao 
a 9—2 i RE A AUSZEP A, od 5-8. Święto- 

Tel. 15-64. ilipska 4 —1. GE e adis 

Ai Foiwa rk a Row Wilnie V 
ŚMIAŁOWSKA Mieszkanie rewiru Juljan Mościcki, mieszkający w Wi | 

Dr. 

Łukiewicz 
choroby skórne i we- 

neryczne 
padanie włosów 
Mickiewicza 46. 

  

oraz Gabinet Kosmety: z 6 pokoi ze wszelkie- 
czny, usuwa zmarszcz- mi wygodami 
ki, piegi, wągry, łupież. najęcia przy ul Kole- 
brodawki, k + zajki, wy- jowej 15, 

się w tymże domu m. 3. 

  

obs aru 53 i pół dzies. 
położony przy granicy 
m. Wilna i szosie — 
sprzedaje się, ewentu- 
alnie wydzieržawia się. 

-Q warunkach dowie- 
dzieć się; Kozlakowski, 

do wy- 

D wiedzieć 

  

  

nie przy ul. Wileńskiej 25 m. 10 zgodnie z 
art. 1030 UPC podaje do wiadomości pu- 
blicznej, że w dniu 27 kwietnia 1931 roku 
od godziny 10 rano w Wilnie przy ul W. 
Pohulanka nr. 2 m. 1 odbędzie się sprze- 
daż z licytacji należącego do Lejby Berge- 

Prze l R ra majątku ruchomego, składającego się z 
ia ZA AE Wilno — Zarze ze ul. urządzenia domowego, oszacowanego na 
m. 20. у "A 7 Filarecka 21 — C0- sumę 2! 660 na zaspokojenie pretensji gaze- 

— | KOSMETYKA ; dziennie od 9 rano ty „Głos Prawdy" i innych w sumie zł. 
DOKTÓR EZEESEWESEEEG A 10 6 wieczór. 600 z procentami i kosztami. 

K ieni Komornik Sądowy ь 

Zeldowicz GABINET 2 ies Bs - Bez (—) |. Mościcki. 
w, ZE- ž UR Kira 

cher. skórne, wene- R dania, cena 4.500 dol. wynagrodzenia WATER US RS 

ryczne, narządów mo- A de aj 5” ziemi 200 sąż. dochód osoba intelixentna zaj- OBWIESZCZENIE. 
czowych, od 9—do 1, LECZNICZEJ 4.800 zł.  *Antokolska mie się gospodarstwem, Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V 

5—8 wiecz. WILNO, MiGkiewi 12 5 chorą i dziećmi. Łas- rewiru Juljan Mościcki, mieszkający w Wil- 
SPE CZA з m. 4 -kawe oferty proszę nie przy ul. Wileńskiej 25 m. 10 zgodnie z 
DOKTÓR kobiecą 4.000 dolarów YĆ 2 RE art. 1030 UPC podaje do wiadomości pu- 

ZELDOWICZOWA Urod Kousęrwo. poszukóje się na'Elie Oz gpy IR POJAZD wn X 
KOBIECE, | WENE M „c„gle, dosko potekę po banku du” — S au es HO. 

nali, odświeża, usuw» żego domu murowane- orniańskiej, powiatu wileńsko trockiego 
RYCZNE NARZĄDÓW jej skazy i braki. Masa? go w centrum miast. Sprzedam odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego 

MOCZOWYCH — twarzy i ciała (panie) Wartość domu około udziały na nowocze- do Szelig - Szatrańskich Zygmunta i Emilji y (panie) . 
od 12—2 1 od 4—6 Sztuczne opalanie cery 
ul. Micklawicza 24. Wypadanie włosów i 

tei. 277, łupież. Najnowsze zdo 
bycze kosmetyki racjo- 

DOKTOR х aj > 1 nalnej. 
Szyrwindt Er uno 2 e 

    

horoby weneienie, 
skórne i moczop: 

ke 19, od 9 do i 
+ 

LOKALE 

    

30.000 dol. Dowiedzieć sne mieszkania ze 
się: Biuro Ogłoszeń S. wszystkiemi wygodami 
Jutana, Nemiecka 4,i kuchnią gazową w 
tel. 222 domu Spółdzielczym. 

Mostowa 3, m. 17. 

  

  

dzieć się: Biuro 
szeń S. Jutana, 
miecka 4, tel. 222. 

gło- nalska 6—8. 
Nie- — 

Sprzedaje się 

  

  

    

  

  

  

  

majątku ruchomego, składającego się z ma 
szyn rolniczych, oszacowanego na sumę zł. 
1380 na zaspokojenie pretensji Mejera Abe- 
lowicza w sumie 500 dol. z proc. i kosztami 

Komornik Sądowy 

        
Poszukuję inteligent- -—— —- (—) J. Mošcieki. 

nego wspólnika Kupię 
i z niewielkim kapitałem młodego, rasowego Wezwanie Z 6 U 3 f 

Łój @ 40 interesu. Dow e- psa pokujowego. Arse- wzywam _ właścicielą 
psa charta do odebra- 
nia swej własności i 
uregulowania rachunku 

==. 
Zgubioną 

  
  

  

  

DOKTOR Po upływie 7-miu dniy т 
łódki: - U książkę wojskową wy- 

Bilumowicz P kó oba 4) ać własność. daną przez P. K. U. 

choroby weneryczne 0 į M tki Dowiedzieć się na a 2 Ygmun- Wilno—Miasto na imię 

<kórne i actakicwć nieduży ze wszystkie- ają przystani A. Z. S. An- я Marjana Narbutowicza, 
WIELKA 21 mi wygodami do wy-| okazyjnie tanio. | tokol. zam. przy ul. Antokol 

el. 921, od9—ii3_g"ajęcia osobie inteli-| Wszelkie inne ob- | — e Biegła 8, m. 1, unieważnia się 

! W Z.P. 25, gentneji solidnej. Pań-| jekty, bardzo ko- - maszynistka “ 
z 2 ska 4 m. 4. rzystne przy małej Skradzioną A 

——-— gotówce poleca Ё k ы kancelistka posiadająca 

Mieszkania Dwa ładne | Sem MK že |iggės „poteiota онн ока tus POPIERAJCIE 
różne z wygodami do duże pokoje do wyna- к aa. Z: Ałroima  Alperowicza posady, adres w Adm. 
wynajęcia, Kalwaryj- jęcia. Styczniowa 1, 2 m. Rudniki k-Jaszun „Słowa* L 0 p 
ska 31. m. 3. unieważnia się. nn ME WSE RÓ A 

bladego lila znaczą ich przejście na 
oceanie śniegów... i tu przydałby się 
zwierz, lub człowiek... strzał, walka 
i śmierć, taka bliska towarzyszka naj- 
wyższej potencji życia. Ach, gdyby 
było na coś popolować, albo stanąć 
przed kamienną ścianą, ukoronowaną 
przez lawiny i gwiazdy! Zamiast rów- 
niny napotkać Himalaje oporu! 

Ale nic z tego, co stawia opór woli 
ludzkiej, nie wyrasta na horyzoncie. 
Tylko Śniegi poczynają się zlewać z 
sino-różową pręgą wczesnego, zimo- 
wego wieczoru! 

Nagle ostatnie, czarne wysepki kęp 
i maszty sosenne nikną... morze pole- 
skie staje się jedną wielką masą po- 
różowanych białych fal! ; 

Łąki Prypeci! 
Lekki dreszcz strachu bierze go na 

obrachunek kilometrów, które go dzie 
lą od swoich. Trzeba wracać na prze- 
łaj, ażeby wrócić przed nocą. Jeszcze 
szybciej migają złociste pasemka so- 
snowe, wśród posuwających się roz- 
sypisk śnieżnych. Wysoka, zwinna po- 
stać ludzka kołysze się nad rozsypi- 
skami. Mrożźniejące powietrze szczy- 
pie policzki, podnieca, pobudza do je- 
szcze szybszego biegu. Prosta, nie- 

skomplikowana radość życia, radość 
sztubaka, który wyrwał się ze szkolne- 
go podwórza ną swobodę, odbiegł za- 
daleko od szkoły, a teraz jest dumny 
ze swojej sprawności fizycznej j boi 
się nauczyciela, opanowała całkowicie 
duszę Stacha. Znowu wielka, pogodna 
cisza, cisza płynąca z zaniku pożądań, 
z odpędzenia natrętnych wizyj, z roz- 
topienia się człowieka ziemi na bia- 
łem, pełnem odblasku purpur niebnych 
i rubinów posłonecznych polu, owła- 
dła nim i przygarnęła go miłośnie do 
siebie. 

* * * 

Trzy szklane dzwonienia przeciąg- 
nęły wysokie, jak słonki nad głową 
Łęskiego.... i grupka szarych szyneli, 
ukrywających się za stogiem rozsypa- . 
ło się w łańcuch! 

Polowanie! 
Tylko sytuacja odwrotna. Przodem 

sunie myśliwy, odstrzeliwując się od; 
czasu do czasu, a z tyłu idzie nagan- 
ka, usiłując wpędzić szczutego zwie- 
rza w jakiś podejrzany lasek olszy- 
nowy. 

— Jeżeli ich tam. niema, to ujdę — 
myśli zwierzyna! 

Jeszcze kilkadziesiąt metrów drogi 

i kilka salw bez śmierci i rany. Czuj- 
ny wzrok zwierzyny wbija się pomię- 
dzy nagie, brunatne drzewka. jeszcze 
kilka minut i skryje się za laskiem... 
ujdzie, jeżeli nie strzałom, to oczom 
myśliwych. 

Ale z lasu wysypuje się druga ty- 
raljera i przecina odwrót. Wśród ło- 
skotu strzałów, padają zbawcze nara- 
zie słowa: ruki w wierch! Biełogwar- 
dziejec! 

Patrol bolszewicki, który wziął do 
niewoli por. Stacha, po kilkogodzin- 
nem brnięciu przez Śniegi, dotarł się 
wreszcie z jeńcem do „kwatery głów- 
nej”. Szefa nie było. Przy stole zawa- 
lonym papierami i dość skąpą wyżer- 
ką siedział pod-szef. 

Oficeri? 
Łęski chciał zaprzeczyć... przy- 

pomniał sobie jednak, że nie zdążył 
zniszczyć dokumentów! 

Oficer! 
-— Nu tak i razstrelajem, . —zau- 

ważył z łagodną dobrodusznością dyg 
nitarz.... a tiepier" możet być czaju 
izwolicie! 

  

  Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło Drukarnia Wydawnictwa „Słowo'* Zamkowa 2   

ч` 

ъ


