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Iniarskie 
ziem północno-wschodnich 

Sprawa Iniarska rozważana była 

ostatnio w dniu 27 marca na zjeździe 

regjonalnym w Wilnie posłów i sena- 

torów B.B. z województw  północno- 

wschodnich. Wychodząc z założeń: że 

wobec pasywności naszego bilansu 

pod względem roślinnych surowców 

włókienniczych i surowców oleistych, 

uprawa łnu posiada w naszym kraju 

pierwszorzędne znaczenie, jako jedy- 

na krajowa roślina włóknista i najbar- 

dziej rozpowszechniona roślina olei 

sta, że konieczność oparcia polskie- 

go przemysłu przędzalniczo-tkackiego 

o surowiec krajowy, staje się w chwili 

obecnej niezmiernie paląca, a to ze 

względu na to, że włókno produkowa- 

ne w znacznych iłościach w naszym 

kraju, wobec dumpingu sowieckiego, 

nie znajduje zbytu zagranicą, że wresz 

cie dla wzmożenia siły nabywczej rol- 

nictwa, należy zwrócić uwagę na pro- 

dukcję surowców włókienniczych, by 

tem samem, bez zmniejszenia  inten- 

sywności rolnictwa, zapobiec nadpro- 

łukcji zbóż, — Zjazd regjonalny po- 

mrziął następującą uchwałę: 

„Dla ratowania Iniarstwa, które wobec 

dumpingu sowieckiego jest obecnie zagrożo- 
ne w samem swem istnieniu, a które przez 

realizowanie racjonalnie pojętej samowystar 

czalności w znacznym stopniu przyczynić 

się może do wzmocnienia gospodarstwa 
krajowego i naszej gotowości obronnej, na- 
leży : 

5 poprzeć stworzenie przemysłu, który- 

sy mógł nasze włókno lniane przerabiać na 
rzędzę i tkaniny; 

P 5 Zagwarantować zbyt na wyroby Inia- 

ne, krajowe, na rynku wewnętrznym, prze- 

dewszystkiem w armji i tych instytucjach 
rządowych i społecznych, które są. utrzymy= 
wane ze świadczeń podatkowych i innych 
i zastosować system premjowania spożycia 

wyrobów !nianych w kraju; | 
"3) stworzyć ogólne warunki gospodar- 

cze, sprzyjające rozwojowi  Iniarstwa, a 
wiec: — uprawy, przeróbki i spożycia kra- 
jowego Inu przez odpowiednią politykę cel- 
ną, mającą na celu ochronę celną przed 

importem włókna Inianego, przędzy lnianej 

i tkanin jak również i tych surowców, któ- 

re mogą len zastąpić; 
4) wood ulgi podatkowe dla prze- 

mysłu Iniarskiego  przędzalniczo-tkackiego; 
5) zwolnić od cła maszyny przędzalni- 

czo-tkackie; | ‚ 
6) poprzeć pracę Towarzystwa Lniar- 

skiego w Wilnie, zmierzające do uporząd- 
kowania całokształtu akcji Iniarskiej w Poi- 
SCE; 

7) utworzyć komisję parlamentarną w 
łonie Klubu Bezpartyjnego Bloku współpra- 

cy z rządem dla ochrony krajowych Surow- 
ców włóknistych i oleistych”. 

Kilka tygodni przedtem, mianowi- 

cie w dn. 4 marca, Zjazd Wileńskiego 

Towarzystwa Organizacyj i Kółek Rol 

niczych uchwalił: 

„Dla ratowania Iniarstwa, obecnie za- 
reżonego w samem swem istnieniu, nasku- 

tek katastrofalnej zniżki cen włókna Iniane- 
go i zaniku eksportu tegoż zagranicę, nie- 
zbędne jest: Ч 

„ 1) zagwarantowanie zbytu na wyroby 
Iniane na rynku wewnętrznym, przedewszyst 
kiem w drodze częściowego zastąpienia 
przez te wyroby używanych obecnie przez 

a państwowe i samorządowe wy- 
robów z Surowców zagranicznych; w tym 
celu wskazanem jest ustalenie, aby z a. 
nej ilości używanych przez / poszczególne 
instytucje i organizacje rządowe i samorzą- 
dowe wyrobów z Surowców włókienniczych 
= przynajmniej 20 proc. stanowiły tkaniny 
niane: 

2) ustalenie cła importowego. od juty į 
man*'li, w wysokości przynajmniej 25 proc, 
od wartości; 

$) ustalenie cła importowego Od Surow- 
= bawełny, w wysokości 3 proc. Od war- 
tości; : 

4) ustalenie cła importowego na nasie- 
nie Iniane, w wysokości 20 zł. od 100 klg.: 

5) utworzenie specjalnego funduszu na 
popieranie akcji Iniarskiej, przyczem na 
fundusz ter przeznaczone byłyby wpływy 
z cłą od importu juty i bawełny; 

6) uporządkowanie i rozbudowa fabrycz 
nego przemysłu lnianego  przędzalniczo- 
tkackiego, przyczem jako niezbędny waru- 
"nek ku temu uznać wybudowanie nowoczes 

_ ne] przędzalni lniarskiej, na której dzialal- 
miałyby bezpośredni wpływ czynniki 

społeczne, a przedewszystkiem organizacje 
rolników — producentów Inu; 

„) ożywienie działalności Towarżystwa 
Popieranią Przemysłu Ludowego, w kierun- 
<u_SKUpu tkanin Inianych wyrobu chatupni- 
'zego, Oraz uporządkowania tkactwa domo- 
wego: 

"r. 8) poparcie prac Towarzystwa Lniar 
iego w Wilnie, podjętych w celu uporząd 

kowania całokształtu akcji Iniarskiej w Pol- 

Zagadnienie ' Iniarskie było rów- 
_ nież na porządku dziennym obrad wal- 
nego zjazdu Centralnego Towarzystwa 
Organizacyj i Kółek Rolniczych w War 
Szawie (w dniu 12 kwietnia), który 
Pe wyczerpującej dyskusji przyszedł 
do wniosku, że należy: 

1. Stworzyć przemysł przerabiający włók 
no lniane na przędzę i tkaniny, na który 

.ważnem —- zwłaszcza 

czyn niki rolnicze miałyby wpływ, celem za- 
gwarantowania zbytu Inu. 

Il. Zagwarantować zbyt na wyroby Inia- 
ne, krajowe, na rynku wewnętrznym, prze- 
dewszystkiem w tych instytucjach  rządo- 
wych i społecznych, które są utrzymywane 
ze świadczeń podatkowych i innych, a więc: 
— вЁошо‹іошаб przejście na užywanie tka- 
nin Inianych z krajowego Inu zamiast ba- 
wełny i juty przez: 

1. ministerstwo spraw wojskowych; 
2. ministerstwo kolei, 
3) ministerstwo skarbu, 
4) ministerstwo spraw wewnętrznych, 
5. ministerstwo sprawiedliwości, 
6. przedsiębiorstwa państwowe i te, w 

których państwo bierze udział, 
T) ministerstwo poczt i telegrafów, 
8) wszystkie samorządy miejskie, woje- 

wodzkie i powiatowe, 
9. przemysły, które cieszą się taką, lub 

inną opieką Rządu, lub też w popieraniu, 
których biorą udzia: szerokie warstwy spo- 
żywców, a w szczególności w cukrowni- 
ctwie, przy opakowaniu cukru spożywanego 
w kraju. 

III. Stworzyć ogólne warunki gospodar- 
cze sprzyjające rozwojowi Iniarstwa, a więc: 
— uprawy, przeróbki i spożycia krajowe- 
go Inu przez odpowiednią politykę celną i 
podatkową — przez: 

1) ochronę celną przed importem włók- 
na lnianego, przędzy lnianej i tkanin, jak 
również i tych surowców, które mogą len 
zastąpić: w tym celu wprowadzić cło na: 

2) włókno Iniane we wszystkich posta- 
ciach 100 proc. ad valorem. 

3) jutę surową 50 proc. ad valorem, 
4) bawełnę 3 proc. ad valorem, 
5) nasienie Iniane 20 zł. za 100 kig., 
6) stworzenie specjalnego funduszu po- 

zostałego z ceł celem rozwoju  przędzalni- 
ctwa i premjowania krajowego zużycia 
tkanin Inianych. 

Jak komunikowaliśmy we wczoraj- 
Szym numerze „Słowa”* na Zjezdzie 
Wileńskiego Towarzystwa  Lniarskie- 
go w dniu 19 kwietnia, zostały przy- 
jęte uchwały analogiczne w swej 
treści do uchwał wyżej podanych. Ale 
nietylko w łonie wymienionych orga- 

nizacyj, lub zrzeszeń zagadnienie Iniar 
skie jest od pewnego czasu przedmio- 
tem ożywionych rozważań, — i nie- 
tylko na terenie województwa Wileń- 
skiego. Wszędzie, gdzie len należy do 
mniej, lub więcej rozpowszechnionych 
upraw, stanowi on troskę zrzeszonych 

w tę, lub inną organizację producen- 
tów — rolników. Z drugiej strony, je- 
żeli porównamy uchwalone  rezolucje 
— nie znajdziemy tu ' rozbieżności: 
różnią się one jedynie pod względem 
redakcyjnego ujęcia i kolejności wysu- 
wanych postulatów. Ta okoliczność 
zmusza nas do stwierdzenia, że sta- 
nowisko rolników jest zgodne, niezależ 
nie od stanu posiadania i że pozatem 
jest ono wyrazem istotnych potrzeb 
ogółu rolników — producentów Inu 
a nie jakiejkolwiek organizacji. Świad- 
czy to, że zagadnienie Iniarskie dojrza 

ło, że najwyższy czas, by czynniki 

miarodajne znalazły dlań należyte 
rozwiązanie. 4 

Pod względem areału gruntów pod 
Inem, Polska zajmuje drugie miejsce. 
W roku 1929 znajdowało się pod 

Inem: 

tysięcy ha 
Rosja 1368,0 
Polska 117,2 
Litwa 86,0 
Łotwa 35,8. 
Francja 34,9 
Estonja 31.9 
Belgja 27,6 
Holandja 19,2 
Czechosłowacja 18,8 

Angja 14,3 
_ _ Niemcy 13.2 

Uprawa Inu przeważająco roz- 
powszechniona jest w województwach 
północno-wschodnich, wśród których 
na pierwsze miejsce wysuwa się woje- 
wództwo wileńskie. Jest rzeczą zrozu 
miałą, że kryzys w lniarstwie, przeży- 
wany na tle niskich cen, a powodowa 
wańy częściowo skutkiem  dumpingu 

sowieckiego, musiał wybitnie przy- 

czynić się do pogłębienia ogólnego kry- 

zysu w rolnictwie, a co jest bardzo 

w rolnictwie 

drobnem, przytem w województwach 
północno-wschodnich. 

Nasze ustawodawstwo w zakresie 

reformy rolnej miało na celu stworze- 
nie możliwie większej ilości gospo- 

darstw drobnych kosztem większej 
własności. W artykule, poświęconym 

charakterystyce uprawy Inu w północ 
nej Polsce dr. ]. Jagmin wskazywał 
już, że „len w Iwiej części jest rośliną 

uprawianą przez mniejszą własność". 

  

: Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rekopisėw  niezamowionych nie zwraca. „Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

   

  

   

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
BARANOWICZE -— ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. | 
DABROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ułŁ Zamkowa — W, Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
iWIENIEC — Sklep tytoniowy — $. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność*. 
LIDA — ul. Suwalska i$ — S$. Mateski.. 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

  

| NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa -— Księgarnia jaźwińskiego. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 

QS. 

  

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PIŃSK -—- Księgarnia Polska — St. Bednarski. ; 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 

Jagła katastrofa powodzi na Wileńszczynie 
WILJA WYSTĄPIŁA Z BRZEGÓW 

GROZNĄA SYTUACJA W  WILEJCE 

POWIATOWEJ -— EWAKUACJA LUD 

NOŚCI-WYLEW OLEŚNIANKI I ILjI 

Z Wilejki donoszą, iż w dniu 21 
b. m. ruszyły lody ną rzece Wilji na 

prźestrzeni całego powiatu Wilejskie- 

go przy poziomie wody 206 cm. Mo- 

stom niebezpieczeństwo nie grozi. Za- 

grożona poważnie natomiast część m. 
Wilejki, tak że prawdopodobnie w 

najbliższych godzinach zajdzie po- 

trzeba ewakuowania ludności. Pogo- 

towie zarządzone. Łodzie i środki ra- 

towaicze, oraz alarmowe  przygoto- 
wane. 

Rzeczka Oleśnianka, przepływają 

ca przez m. Wilejkę, wezbrała, wsku- 

tek czego kilka zabudowań zostało 

częściowo zalane, zaś woda nie mogą- 
ca pomieścić się w korycie rzeczki, 

przepływa ulicą Piłsudskiego. 

Koło m. Wiazynia na rzece Ilja po- 

wstał zator, który obecnie usuwają. 
Dyżury urzędników w agencjach pocz- 

tewo-telegraficznych, oraz w Staro- 

stwie zostały ustąłone od dnia dzisiej- 

szego. 

POWÓDŹ W POSTAWSKIEM. 

POSTAWY. PAT. — Mosty na drogach 

powiatowych we wsiach Kuliki, Michalino, 

Nowosioiki, gminy duniłowickiej, oraz obok 
folwarku Kuropole, zostały zniesione silnym 

napływem wody. W mieście Duniłowiczach 
woda zalała 15 domów, oraz zabudowania 

gospodarcze. Ludność wraz z całym dobyt-- 

kiem ewakuowano. Most w Kobylniku jest 

w niebezpieczeństwoie. Most we wsi Za- 

brodzie gminy Postawskiej rozebrano. Wody 
przybywa, stan o trzy metry ponad nor- 

malny. 

CIĄGŁY PRZYBÓR NIEMNA. 

LIDA. PAT. Według ostatnio otrzyma- 
nych wiadomości, poziom wody na rzece 

Niermie w okolicach Lubska, wzrósł 

0 2 m. 90 cm. Wada stale wzbiera, Wieś 
Zbójska została zalana. Ludność pomimo 
zarządzonej ewakuaci: dotąd pozostaje w 

wiosce. 

NIEBYWAŁY WYLEW SZCZARY. — 
CORAZ NOWE ULICE SŁONIMA 

POD WODĄ. 
SŁONIM, 21-IV (tel. wi. „Słowa”). Dzi- 

siaj poziom wody osiągnął 2 mtr. 15 cmt. 
Stan ten spowodował całkowite zalanie ulic 
Głnchej Długiej, Butwarów Ogińskiego i Ża- 
Łiej, oraz szeregu innych przedmieścia, Za- 

mościa, po których wszelka komunikacja 
kołowa jest niemożliwa. 

Dojazd do domostw przy tych ulicach 

uskutecznia: się łodziami, których brak 
dostatecznej ilości od kilku dni odczuwa się 
bardzo. 

Mieszkańcy zatopionej dzielnicy miasta 
nie chcąc opuszczać domostw urządzają we 
własrych mieszkaniach swojego rodzaju 

rusztowania, które służą zamiast podłogi. 
Prmimo to jednak dokonano eksmisji sze- 

regu rodzin wraz z inwentarzem żywym i 
martwym do zarezerwowanych lokali. 

Potężny wyłew Szczary, oddawna tu nie 
notowany przekroczył szerokością swą 4 — 
5 «lm. 

Ostatnio nadeszła tu wiadomość 0 czę- 
ściowem załaniu ul. Tatarskiej i Zamkowej. 

Woda dochodzi również do największego 

w Polsce meczetu słonimskiego. W. K. 

ZALANE DOMY W OSZMIANIE I SMORGONIACH. — GWAŁTOWNA 

EWAKUACJA LUDNOŚCI. 

OSZMIANA. PAT. — Poziom wo- 

dy na Wilji we wsi Przewozy gminy 

smorgońskiej podniósł się o przeszło 

2 metry. 
jw samej Oszmianie woda wystą- 

dia z brzegów, zatapiając domy mie- 
lne. Obawiać się należy dalszego 

podni ia się poziomu wody. — 

Na terenie powiatu Oszmiańskiego w 

kilki: miejscach nastąpiła powódź. W 

Smrorgoniach woda zatopiła kilka do- 

mów mieszkałnych i 10 stodół. Z za- 

grożonych domów, mieszkańców, oraz 

inwentarz usunięto. We wszystkich za- 

grożonych punktach wystawiono war- 
ty i są w pogotowiu kołumny ratow- 
nicze. 

WODY ZALEWAJĄ ULICE RADOSZKOWICZ i RAKOWA. — ZERWANE 

MOSTY 

MOŁODECZNO. PAT. — W Radoszko- 
wiczach powódź na rzece Gulka przybrała 

groźny charakter. Poziom wody podniósł się 
0 dwa i pół metra ponad stan normalny. 

Przybrzeżne domy zalane, ludność z tych 

domów ewakuowano. Na rzeczce Udrance, 

koło Radoszkowicz został zniesiony most. 

MOŁODECZNO. PAT. Sytuacja powo- 
dziowa znacznie Sie pogorszyła. Szerego- 

wi miejscowości grozi niebezpieczeństwo. 

W Radoszkowiczach wezbrane wody prze- 
lały się przez most, który umocniono linami. 
Komunikacja przerwana. 

We wsi Czyczerce, gminy radoszkowic- 

kiejj woda przerwała groblę, wskutek cze- 

I GROBLE. 

go wieś jest odcięta. Woda stałe przy- 
bywa. 

W mieście Rakowie rzeka. Cisłocz za- 

lała ulicę Rejtana. Ludność ż załanych do- 

mów, ewakuowano wraz z dobytkiem. Mosty 

w Rakowie i Michałowie gminy rakowskiej 

są zagrożone. We wsi Kisielowie, gminy 

Grodeckiej, most od strony wsi Jaszewicze 
został rozbity. Drugi most tamże jest zagro- 

żony. Woda przelewa się przez most i gro- 
bie. Komunikacja przerwana. We wsi Bal- 
gieniszki tejże gminy most całkowicie po- 

kryty przez wode, grobla przerwana, woda 

przybywa stale. 

GROŹNA SYTUACJA w WILNIE 
Nieustanny przybór Wilji 

W Wilnie poziom wody”na 'Wilji o godz. 21-ej był 5 m. 
30 cm., czyli o 2 m. 94 cm. ponad stan normalny. Od 7 rano 

przybyło wody o 54 cm. Woda (przybywa w szybkiem tempie 
ł jeżeli poziom wody podniesie się jeszcze © jeden metr nastąpi 

powódź. W porównaniu z dwoma ubiegłemi łatami Sytuacja jest 
o wiełe poważniejsza. Gdyby spadł w nocy deszcz, wylew byłby 
nieunikniony 

Łukiskiej, Pijarskiej, 
jeszcze w nocy. Zagrożone są domy przy uł. 

Brzeg Antokolski i częściowo na Zakrecie. 
Władze zorganizowały akcję przeciwpowodziową. Czynny 

jest w permamencji wzmocniony posterunek rzeczny, dokąd 
przywieziono z elektrowni 

najbardziej zagrożone miejsca. 
reflektory. Będą one oświetlały 

Posterunek pozostaje w ciągłym 
kontakcie z saperami. Kompanja saperów jest w pogotowiu, tak 
samo straż pożarna. Czerwony Krzyż poczynił wszelkie przygo- 
towania do pośpieszenia na pomoc ludności na wypadek wylewu. 

"W. ostatniej chwili 
W WILNIE O PÓŁNOCY POZIOM WODY WYNOSIŁ 5 MTR.60 CM., 

TO ZN. O 3 M. 24 CM. PONAD POZIOM NORMALNY. WOBEC TEGO, 
ŻE NIEBO SIĘ ROZJAŚNIŁO, I DESZCZ SIĘ NIE ZAPOWIADA, 
NARAZIE BEZPOŚREDNIEGO NIEBEZPIECZEŃSTWA NIEMA. ' 
  

Poseł Kwiatkowskiprzed sądem 
GDYNIA. PAT. W dniu 21 b. m. na sesji wyjazdowej sądu okręgowe- 

go w Wejherowie rozpoczęła się rozprawa karna przeciwko byłemu posłowi 
Stronnictwa Narodowego Janowi K'wiatkowskiemu. Akt oskarżenia zarzuca 
mu zbrodnię oszukańczego bankructwa., sprzeniewierzenia się oszustwa i 
fałszowania dokumentów. Na ławie oskarżonych zasiadł również i syn Kwiat 
kowskiego, któremu zarzuca się współudział w oszukańczych manipulacjach 
ojca. Do sprawy powołano wielu świadków. W charakterze rzeczoznawców 
występują prof. Sachs z Warszawy i dyrektor komunalnnej kasy oszczęd- 
ściowej Małota z Wejherowa. Przewodniczy sędzią Heindrich, oskarżenie 
popiera prokurator Makarczyk, obronę wnoszą adwokaci: Suchecki i Zale- 
ski. Pierwszy dzień rozpraw wypełniły odczytanie akiu askarżenia i zezna- 
nia oskarżonego Kwiatkowskiego. 

Przemysłowcy polscy w Moskwie 
MOSKWA. PAT. — Przebywający od kilku dni w Moskwie przemy- 

słowcy polscy odwiedzili dotychczas szereg zrzeszeń, oraz organizacyj prze- 
mysłowych i zwiedzili kilka objektów fabrycznych. Przewodniczący delegacji 
Andrzej Wierzbicki, wraz z członkami Sowpoltorgu złożyli szereg oficjalnych 
wizyt i przyjęci byli m. in. przez ludowego komisarza handlu zagranicznego 
Rosenholza, oraz zastępcę prezesa wyższej rady gospodarczej 

Tak jest. Tylko w nielicznych powia- 

tach udział większej własności w pro- 

dukcji Inu przekracza 15 proc. Prze- 

ważnie udział ten wyraża się w 5 do 

10 proc. Wten sposób kryzys w 1аг 
stwie uderza przedewszystkiem w 
drobną własność, stanowiącą zdawa- 
łoby się przedmiot specjalnej opieki 
i protekcji naszego ustawodawstwa 
agrarnego. Skoro jednak, według do- 
tycłiczasowego usus'u to znaczy kosz 
tem większej własności, nie da się 

obecnie osiągnąć poprawy sytuacji 

drobnego rolnictwa, coraz bardziej 
pogarszającej sie skutkiem kryzysu w 
Iniarstwie, — obowiązkiem czynników 
miarodajnych jest znalezienie innego 
wyjścia, bardziej rzeczowego i bar- 
dziej odpowiadającego istotnym po- 

trzebom rolnictwa i interesom Pań- 

stwa. 

Zdaniem naszem, postulaty wysu- 

nięte przez zainteresowane organiza- 

cje i zrzeszenia rolnicze zawierają wła 

ściwę rozwiązanie zagadnienia  Iniar- 

skiego, mianowicie przez: 1) stworze- 

nie warunków sprzyjających rozwojo- 

wi Iniarstwa, a uzależnionych przede- 

wszystkiem od kierunku rządowej po- 
lityki, 2) przez zagwarantowanie zby- 

tu na wyroby Iniane krajowe na ryn- 
ku wewnętrznym i 3) przez stworzenie 

przemysłu _ przerabiającego włókno 

Iniane na przędzę i tkaninę. Pozwolę 
sobie te trzy momenty decydujące o 
naprawie sytuacji w Iniarstwie rozwa- 

żyć w trzech następnych osobnych 

artykułach. Harski. 

Mezłauka. 

„bie Bożej. Długo zastanawiałem 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr, Kronika rekłamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych — 2 pi ji o. drc 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogloszenia cyirowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Ża dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

   

ZGON SENATORA WYSZYŃSKIEGO 
WARSZAWA PAT. — Sekretarjat p. 

Marszałka Senatu komunikuje, że w dniu 
wczorajszym zmarł w Lublinie senator kia- 
bu BBWR Aleksander Wyszyński. Marsza- 
łek Senatu Raczkiewicz przesłał na ręce ro- 
dziny zmarłego senatora telegram treści na- 
stępującej: й 

Wobec bolesnej straty, jaka dotknęła Se- 
nat z powodu śmierci + Aleksandra Wy- 
szyńskiego, senatora zeczypospolitej i 
ofiarnego działacza społecznego, w imienin 
Senatn i własnem przesyłam wyrazy głąbo- 
kiego współczucia i żału. у 3 

Na pogrzebie ś. p. Wyszyńskiego będzie 
reprezentował p. marszałka Senatu senator 
Jen Czerwiński. 

ZATARG POLSKO-GDANSKI 

GDAŃSK. PAT. „Danziger Volkstimnie" 

w artykule pod tyt.: „Niebezpieczeństwo 
dła Gdańska* podaje na podstawie informa- 
cyj ze źródel miarodajnych wiadomość © 

©; wszczęciu przez wysokiego komisarza Ligi 
Narodów po powrocie z Warszawy rokowań 

z prezydentem senatu Ziehmem w celu po- 

informowania go e stanowisku rządu pol- 

skiego i wyjaśnienia sprawy, w jaki sposób 
dałoby się znaleźć wyjście z położenia, wy- 

wołanego ostatnim konfliktem  polsko-gdań- 

skim Pisma podają, że wysoki komisarz Li- 

gi Natodów bedzie dążył do złagodzenia 
sytuacji na miejscu, a gdyby nie udało mu. 
się, wówczas skierowałby sprawę do Gene- 

wy. Polskie żądania w tym kierunku są — 

zdaniem dziennika — owocem awanturni- 
czej polityki prowadzonej przez hitlerowców. 

  

Nowy żywot atamana 
Siemionowa 
PUSTELNIK Z OSAKI 

Pismo „Rupor“, wychodzące w Ja- 
ponji, przynosi ciekawe wiadomości, 
dotyczące życia atamana Semjonowa 
wsławionego udziałem w wojnie do- 
mowej na Dalekim Wschodzie. W о- 
statnich kilku miesiącach, imię atama- 
na Semjonowa znikło niemal zupełnie 
ze szpalt prasy Dalekiego Wschodu. 
Wyszło jednakowoż na jaw, że były 
ataman żyje w osamotnieniu na jed- 
nem z przedmieść Osaki w Japonji. | 
W związku z tem, poczęły się szerzyć 
najróżnorodniejsze pogłoski o jego 
planach i zamierzeniach na _ przysz- 
łość. W końcu udało się kilku japoń- | 
skim dziennikarzom odkryć miejsca za- 
mieszkania atamana Semjonowa i za- 
sięgnąć z ust jego samego pewnych in - 
formacyj. 

Ataman Semjonow opowiada: „Po 
stanowiłem usunąć się całkowicie z ży 
cia politycznego i resztę swego ziem- 
skiego istnienia oddać wyłącznie służ- 

się 
nad tem jaką drogę wybrać, aby całem 
sercem j duszą służyć Najwyższemu i 
dobru ludzkości i dopiero teraz odna- 
lazłem tę drogę. Celem tej drogi jest | 
połączenie zwolenników wszystkich 
religij i wszystkich wyznań, prawosła- 
wnych, katolików, lutrów, mahometan, 
buddystów, protestantów i innych, w 
wyznawców jednego Boga. Albowiem 
wszyscy ludzie na świecie, mimo, że 
należą do różnych ras i szczepów, są 3 
braćmi. To też zdaniem mojem będzie 
usunąć wszelkie różnice religijne, ra- | 
sowe i socjałne z życia ludzi dzisiejsze 
go šwiata“. 

Ataman Semjonow dtugi czas praco 
wał į jeszcze obecnie pracuje w šcis- 
łym kontakcie z duchowym wodzem 3 
japońskiej sekty religijnej t.zw. „Ото- 
tokio”. Deguczi , które imię jest sze- 
roko znane w całej Japonji. Deguczi 
kilkakrotnie przepowiadał wielkie ka- 
tastrofy, jakie nawiedzą świat j trzę- 
sienia ziemi, a ostatnio za przepowie- 
dzenie trzęsienia ziemi w Japonji zo- 
stał wtrącony do więzienia. Krążą po- 
głoski, że w najbliższej przyszłości 
zamierza ataman Semjonow przedsię 
wziąć podróż do Azji, Europy i Ame- 
ryki, gdzie wygłosi odczyty i kazania 
na temat przyszłości świata i ludzkoś- 
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Nuncjusz apostolski nie opuści Kowna * 
RYGA. PAT. — Jak donosi „Rigasche Rundschau“, msg. Bartolini nie 

Ma zamiaru opuszczać Kowna. Nuncjusz zwrócił się do rządu z żądaniem 
podania na pismie motywów, dla których nie został on po powrocie z Rzy 
mv przyjęty przez prezydenta. 

Zniesienie cenzury 
RYGA. PAT. — Jak donosi „Rigasche Rundschau*, przedstawicielom prasy ko- | 

wieńskiej zostało zakomunikowane, że w najbliższych dniach będzie cofnięta cenzura 

wojskowa, która zbytnio obciążała osoby urzędowe. Do czasu wydania nowej ustawy 
presowej, kwestja cenzury prewencyjnej zostanie uregulowana przez okólnik komen- 

danta wojennego. Okólnik ten przewiduje odpowiedzialność redaktorów poszczególnych | 

pism za umieszczone wiadomości i artykuły. W razie 

prawdą wiadomości względnie tendencyj artykułów ulegną oni karze 

trzech miesięcy, wzgłednie karze grzywny do 5 tys. zł. 

Spokój na Azorach 
WARSZAWA. PAT— Poselstwo portugalskie nadsyła nam następujący 

munikat: 
Powstańcy na wyspach Azorskich zgłosii swa uległość wobec rządu centralnego 

w Lizbonie. Wobec tego rząd otworzył zpowrotem wszystkie porty archipelagu Azor 
skiego dła żeglugi i handłu. 

wojennej w Kownie ° 

zamieszczenia niezgodnych z 

więzienia do 
e 

ko- 
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ECHA KRAJ 
  

k GŁĘBOKIE 
— Budżet saniorządowy. Ponieważ już 

wszystkie budżety samorządów  powiato- 
wych na r. 1931 zostały uchwalone, zain- 
zeresowała mnie kwestja , w jakim stop- 
qiu zareagowały w swoich budżetach na 
obecny kryzys ekonomiczno - gospodar- 
czy poszczególne sejmiki, czy raczej Wy- 

- działy Powiatowe. 

Mając już na biurku przed sobą liczby 
dość poważnych skurczeń budżetowych z 
szeregu powiatów, udałem się do Głębo- 
<iego. Same dostanie sie do starosciń- 
skiego grodu przez brudną budę, szumnie 
aazywaną „dworcem* kolejowym i po bez 
pańskich  dojazdach  stacyjnych i ulicach 
miasteczka było nader przykre, lecz je- 
засле gorsze wrażenie zrobił budżet dziš- 

aieński. " 
Źwrócę się odrazu do liczb. Wydatki 

zwyczajne wynosiły: 1929 — 738,583 zł.; 
+ 1920 — 651,475 zł.; i obecnie ——605,854 
zł, innemi słowy, zmniejszenie „na kryzys” 
wynosi — 45,621 zł. Tak humorystycznie 
lekko szacuje się tu to, co nazywamy kry 
zyscm gospodarczym, nad KE głowią 
się najtęższe umysły świata! 'ównolegle 
wydatki nadzwyczajne wykazują (bez do- 

      

   

racji ze skarbu państwa): r. 1929 — 
245025 zł.; r. 1930 —- 195,040 zł i obecnie 
=- 153,000. 

I tu widzimy ogromne „znieczulenie" na 
brak gotówki u płatnika i sposób do obej 
ścia oszczędnościowych  okólników władz 
aadzorczych zapomocą stosowania prawa 
„kontynuowania robót już rozpoczętych”. 

Przyjrzmy się teraz zbliska ., z czego 

składają się owe maluśkie zmniejszenia bud 

żetowe, a gdzie można odnaleźć dziwną 
rozrzutność lub lekkomyślność gospodarczą. 

А улес -- 1) wydatki osobowe (dział 
administracji ogólnej) w r. 1929 „000, 

w r. 1930 — 58,000 ‚ obecnie — 54,000 zł. 

Do ogoinej sumy budżetu (zwycz. i nad 
zwycz) pewne % zwiększenie w porów- 
aaniu z rokiem ubiegłym. W dziale tym cie 
kowych zestawień dostarcza pozycja: 

„środki lokomocji* Otóż samorząd powia- 
Jowv posiada wogóle: 2-samochody 1 1 ра 
rę koni. Budżet pierwszego samochodu (ko 

czysła dz. techn.), staruszka, utrzymanie 

którego przy życiu wraz z coroczną ku- 
racją kosztuje 4 razy tyle, co on sam wy 

si: w roku 1929 — 5,900 zł, w r. 1930 
- 7,500 i obecnie 6,300 zł. 
jego synek „Fiat reprezentacyjny" — 

r 1929 — 11,800, r. 1930 — 12,800 i obec 
die -— 18,200 zł. Para koni, trzymana na 
oezdroże i dla reprezentacji miejskiej i sta 
cyinej kosztowała: — 1920 r. — 6,300, r, 
1930 — 5,200 i obecnie „tylko* — 4,690 
zł. Razem środki lokomocji „samorządu” 
powiat. stanowią 29,000 zł, t, j, około 5 
proc. budżetu zwyczajnego a wraz z dieta- 
mi i kosztami podróży (17,000) będą sta 
nowič już około 6 proc. całego budżetu. 
Powyższa „wiełorakość” reprezentacji sa - 
morządowej , to wynik  „entente cordiale" 
pomiędzy nim a administracją powiatową i 
obrazek ścisłej a uzgodnionej współpracy 
w jeżdżeniu samochodem i bryczką komunal 
mą. Zdawaćby się mogło, że taka ameryka 
nizacja lokomocji pociągnie za sobą znacz 
ne zmniejszenie różnych kosztów (diety i 
td.), związanych z utrzymaniem drogich u- 
rzędników, siedzących jak za murem za róż 
cemi statutami, okólnikami, i innemi „ha- 
beas corpus", lecz niestety, zmniejszenia 
znów sa nieznaczne: z 16,500 na 13,300 zł. 
(dz ogólny) i to przy zmniejszeniu diet 
członków sejmiku (wprawdzie i to wyrzuco 
ae pieniadze) i członków komisji 

* /ielce znamienny dla obecnej gospodar 
ki samorządowej jest dział IV budżetu, mia 
nowicie spłata długów, który wygląda na- 
stępująco: 

     

1929 1930 1931 
Wei (spłaty) w zl. 78,819 81,397 98,177 

tem % od po- 
życz. krótkoterm, 11,592 13,000 15,288 

Z powyższych zestawień wynika, że po 
wiat od dwóch lat (przy nowym staroście) 
przy. rażącem zmniejszeniu się siły płatni- 
czej (załegłości, podatki) i zdolności na- 
bywczej (spadek cen i brak popytu) grzęź 
mie coraz bardziej w długach, a środkiem 
efektownego dla oka wykonania nadmier- 
mych budżetów mają być kosztowne po- 
życzki krótkoterminowe. 

Jeżeli dodać do tego, że pow. dziśnień 
ski w zadłużeniu zajmuje już (r 1929 
30) pierwsze miejsce w województwie, a 
ogólna suma długów więcej niż siedmio 
krotnie przewyższa wartość majątku sej- 
mikowego, stanie się bez słów wyrazny 
system rządzenia gospodarstwem powiatu i 
stopień przejęcia się dalszym lesem jego. 

Pp. radni sejmików, widocznie, tak się 
przejęli rolą maszyny uchwalającej „że 
zapomnieli o głowie... istniejącej bądź co 
bądź na karku tej maszyny?!. 

Przytoczy!:śmy wyżej kilka „pupilarnych 
działów budżetu, opancerzonych od wszel 
kich redukcyj. Przypatrzmy się teraz zkolei 
działom: innym, wegetującym w budżecie, 
niby groch przydrożny, zastosowując meto 
dę porównawczo -  poglądową, tj. każde 
mu takiemu biednemu groszkowi - przeciw 
stawmy roślinę bujną, protegowaną,  ciep- 

  

Wystarczy tego tytułu, aby pomyś 
leć raczej coś niedobrego. Czesi O 
Polsce. A więc prawdopodobnie jakaś 
intryga międzynarodowa, jakieś ośmie 
szanie, czy szkałowanie wszystkiego, 
co polskie. 

Wogóle, jeżeli dochodza nas  ia- 
kieś głosy cudzoziemców o Polsce, są 
to albo głosy zdecydowanie nieprzy 
jazne, złośliwe,  tendencyjne, albo 
zdawkowe, tandetne komplementy, al- 
bo wreszcie entuzjazm na obstalunek. 

Rzadko, bardzo rzadko rozlega się 
9łos rzeczowy i serdeczny. 

Zresztą — uderzmy się w piersi 
i my odpłacamy pięknem za na- 

dobne: nasza literatura o cudzoziem- 
cach ma te same cechy: jest albo złoś 

"Aiwa do tego stopnia, że nie znajduje 
u niemiłych nam narodów ani jednej 
cechy dodatniej, — albo konwencjo- 
nalna i bezbarwna, albo wreszcie — 
przesadnie uprzejma, ckliwie - erftu- 
zjastyczna, że aż nasuwająca podej- 
rzenie, iż autor liczy na jakiś cudzo- 
ziemski orderek. 

O Czechosłowacji i Czechach my 
wiemy niewiele, chociaż stykališmy 
się z sobą nieraz i czasem, żdawało 
sie, iž zbližališmy do jakiegoś Ścis- 
łego sojuszu, a nawet wieczystego 
braterstwa... 

Przecież przed laty zupełnie po- 
ważnie roztrząsali niektórzy romanty- 
cy polityki zagadnienie Unii polsko - 
czeskiej... 

  

larnianą. — I tak — „ošwiata“ (dz. VI) 
miała w r "20 — 20000 zł. w r. 1930— 
0,739, obecnie —7,700 

Natomiast „Kułtura i sztuka” ze 140 zł. 
w r 1929 wykwitła na 1400 zł, w tem 1000 
zł. na... na... monografję powiatu!!!! Bo... 
bo, powiat brasławski ma u siebie mono- 
grafje!! Tų komentarze zbyteczne. 

Dalej „Rolnictwo* (Dz X cz. A) miało 
w r 1929 — 54541 zł. obecnie — 40230, 
w tem około 40 proc koszta personelu. 

Część „B” tego działu t.j. weterynarja ma 
w tym roku rozkwitnąć kosztem... pośred 
niego opodatkowania tegoż rolnika i konsu 
menta mięsa, a to w postaci „porządnego* 
opodatkowania sztuki rzeźnej i... doskonale 
zorganizowanego rzeźnika. Dochody wszy- 
stkich rzeźni i Sejmik zabierze od gmin 
do swej kieszeni 

Nazwano to 
„samoopłacałnośc 
rji. 

jeżeli z 

samowystarczalnošcią“ i 
szanownej weteryna- 

    

  

„Rolnictwem* porównać „Ośro- 
dek Zdrowia”, który zawsze bardzo chęt- 
nie i sprawnie  ześrodkowuje monetę sej- 

lecz mniej sprawnie ześrodkowu 
wości płatników, to takowy okaże 
ilem*, ponieważ w r. 1929  po- 

tonai 21,230 , a teraz tylko 20,300 zł 
Celem uzupełnienia liczbowych wrażeń 

budżetu dziśnieńskiego, należy zwrócić  u- 
wagę na i ua par. 31 „c” z działu IX Opie 
ki Społecznej, 

Tak, naprzykład, 

   

  

   
   
     

   

  

   

apomogi dla biednych 
inwalidów i ociemni h, pomimo swego 
ubóstwa, zostały obcięfe z 1203 zł. (r 1929) 
i 500 zł (r 1930) do zł. 250 w roku bieżą 
cym Za to tuż obok „Stacje Opieki nad 
Matką i Dzieckiem" otrzymały „murowa- 
ne* 2500 zł. (zwiększenie o tysiąc na no 
wą stację). Może i dobra zasada kierow- 
ków gospodarstwa sejmikowego zapobiec 
w ten sposób bezrobociu wiełu nudzących 
sie i wpływowych pań, może i słuszny ko- 
mercyjny i eugenctyczny poglad na produ 

towaru, lecz jakoś kowanie tylko dob wa c 
coś gdzieś w głębi sumienia przemawia: 

   
      

        

  

„a tamci już wykorzystani,  nieužyteczni, 
bezbronni!” e te kilkaset złotych, 
chociażby dla prz oitošci, można było 
łatwo zeskubnąć z działu pp. urzędników 
administracji ogólnej!? I... jako pendent do 
tego 500 zł. do Komitetu obchodu 500-le 
cia zgonu WKs. Witolda, które to złote 
przypuszczalnie Komitet ten w grodzie wo 
jewódzkim rezydujący, poprosił grzecznie 
sobie wypłacić! Naturalnie — „na baczność 
samorząd!" Liga Obrony Powietrz. i Prze- 
ciwgaz, natomiast nic nie każe, dlatego mo 
że poczekać lepszych czasów, np.: wojny, 
ażeby zachować przysłowie: „madry Polak 
po szkodzie” słuszność, a więc Wydział Po 

  

wiatowy zaproponował  odczepnego 200 
zł. (w r, 1929 — 1000 zł,) ` 

Tylko w takich sprawach odczuli gospo 
darze powiatu „dreszcze" przed kryzysem 
gospodarczyni! 

W następnych swoich wrażeniach, aże- 
by być w zgodzie z Redakcją i nie naduży 
wać jej gościnności, poruszę inne bolączki 
tutejszego samorządu. P. Rzniiprawda. 

MOŁODECZNO 

— Jeszcze o mołodeczańskim i mołodec- 
kim, Chociaż istnieje powiedzenie, że ode- 
grzewane potrawy nie są smaczne  (natu- 
ralnie, oprócz bigosu), jednak do swego 
artykuliku „Mołodeczański czy mołodecki*, 
powracam jeszcze raz, a to z tego powodu, 
że różne urzędy i instytucje, jak i różni lu- 
dzie używają to jednej, to drugiej nazwy. 
W owym artykuliku dowodziłem — i jak 
się zgadzają moi znajomi, czytelnicy „Sło- 
wa' — gramatycznie i logicznie, że wcho- 
dząca teraz w modę nazwa  „molodecki“, 
mogłaby być używaną tylko wówczas, jeże- 
liby pochodziła od miasta „Mołodec', a po- 
nieważ to powiatowe miasto nazywa się 
„Mołodeczno”, więc powiat ma nazywać się 
„mołodeczański", tak samo, jak od miasta 
„Dzisna” powiat nazywa się „dziśnieński' 
a nie ,dziski*, Proponuję więc jeszcze raz 
urzędom, instytucjom i jednostkom nazywać 
wspomniany powiat mołodeczańskim, a nie 
mołodeckim. Że sławetna krakowska Aka- 
demja Umiejętności poleca używać nazwy 
„mołodecki* to jeszcze nie dowód, iż to jest 
słuszne. Historja cywilizacji wykazuje, że w 
sporach o prawdę i słuszność najczęściej te 
były po stronie jednostek a nie ciał nauko- 
wych, które prawie zawsze były wrogami 
Galileuszów i Koperników. 

Może który z czytelników zapyta mię, 
czy nie mam większego zmartwienia i po- 
cu drugi raz łamię kopje o taką niby bła- 
hostkę? Otóż czynię to dlatego, że uważam, 
iż nawet w drobnych rzeczach powinniśmy 
zachowywać logiczność, konsekwencję i 
świadomy siebie krytycyzm, które powinny 
być dla nas ważniejszemi od różnych widzi- 
mi się jednostek, czy a pozujących na 
nieomylne autorytety. . Hornowski. 
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WIEDEŃ. PAT. „Neues Wiener Tageblatt* dowiaduje się z Londynu, 
że w Tangerze wybuchły niepokoje. Republikauie hiszpańscy  przeciągali 
ulicami, wznosząc okrzyki na cześć republiki. Na ulicach doszło kilkakrotnie 
do starć. Republikanie zgłaszaja pretensje do całego terytorjum  Marokka, 
który jak wiadomo pozostaje pod administracją międzynarodową na pod 
stawie istniejących układów. Anglicy, mieszkający w Tangerze, obawiając 
się rozruchów, opuścili miasto. Angielski konsul generalny w Tangerze Gour- 
ney zwrócił się o specjalną ochronę swego mieszkania. Równocześnie dono- 
szą, że Rifieni przygotowują nowe powstanie przeciwko Hiszpanom. Sytua- 
cja Hiszpanów w części Marokka uważawa jest za krytyczną. W Gibralta- 
rze stoi już w pogotowiu kompanja wojska angielskiego. Angielskie tor- 
pedowce mają przewieźć oddziały wojskowe do Tangeru. 

Alfons XIII w Londynie 
DOOVRE. PAT. Przybył tu w dniu 21 kwietnia po południu z Paryża 

krół Alfons XII, witany na dworcu kolejowym przez grono osób z tamtej- 
szej kołonji hiszpańskiej, między innemi byłego ambasadora hiszpańskiego 
w Londynie Merry del Val, którego król Alfons powitał serdecznem  uści- 
śnieniem dłoni. Przed przyjazdem króla poczynione zostały rozległe zarzą- 
dzenia w celu uniemożliwienia gromadzenia się tłumów. ! 

Blizki finał procesu Kūrtena 
BERLIN. PAT. Proces przeciwko mordercy Kiirtenowi wszedł w dniu 21 b. m. w 

stadjum najwyższego napięcia, towarzyszącego zeznaniom rzeczoznawców  sądowo- 
lekarskich, których diagnoza ma zaważyć 
do wniosku, iż Kiirten rozporządza pełnią władz umysłowych i jest odpowi 

na wymiarze kary. Lekarze sądowi doszli 
iedzialny za 

swoje zbrodnie. Wobec tego $ * 55 ustawy karnej o nieodpowiedzialności osób umy- 
słowo-chorych nie może być zastosowany do oskarżonego. 

  

Jak wygląda obecnie Kreml? 
MIASTO W MIEŚCIE. — SIEDZIBA WODZÓW KOMUNIZMU. — KRY- 
ZYS MIESZKANIOWY I TUTAJ. POD OCHRONĄ PODWÓJNYCH STRA- 

ŻY. — LOKALE RADY KOMISARZY LUDOWYCH 

Były radca poselstwa sowieckiego 
w Sztokholmie, S. Dimitrijewskij, któ 
ry w ostatnim czasie stał się głośnym 
przez opublikowanie kilka książek i 
licznych artykułów o Rosji Sowieckiej, 
o której doskonale jest poinformowany, 
zamieścił w tych dniach w prasie ber 
lińskiej charakterystyczny opis obec- 
nego Kremlu moskiewskiego. 

Autor opisuje najpierw przeszłość 
dawnej siedziby carów. Tu Rosja ma 
swe początki — pisze Dmitrijewskij. 
—Tu żyli w odłączeniu od świata ca- 
rowie rosyjscy, ukryci przed ludem a 
ukazujący się tylko w czasie nadzwy- 
czajnych uroczystości w bogatej sza- 
cie, złotem tkanej i pokrytej drogocen- 
nemi kamieniami. Tu narodził się Piotr 
Wielki. Stąd wyprawiał się na Zachód 
dotarł do brzegów morza Bałtyckiego 
i tam założył nowe miasto i nowe pań 
stwo. Na Kreml zajeżdżali zawsze im- 
peratorowie na koronację, tu w burzli 
wych dla Rosji dniach gromadzili siły 
narodowe. Kreml jest siedzibą rządu 
sowieckiego. 

Miasto w mieście. Za wysokiemi 
staremi murami ciągną się ulice, przed 
mieście z budowlami różnych stylów 
i różnych wieków, począwszy od wie- 
ku XV a skończywszy na czasach so- 
wieckich. Pałace, kościoły, gmachy 
starych klasztorów, biura, muzea, ko- 
szary wojskowe, domy mieszkalne — 
to wszystko skupiło się bezładnie na 
małym terenie w środku Moskwy. 

Obecnie żyją tu prawie wszyscy 
członkowie rządu sowieckiego, wszys- 
cy przywódcy komunistycznej partji, a 
dalej, tak jak za czasów despotyzmu 
żyje tu cały szereg pasorzytów oboj- 
ga płci: wysłużalcy partyjni, czeladź 
dworska, błaźni nadworni, byłe żony 
i kochanki wpływowych dygnitarzy so 
wieckich. Możność życia na Kremlu 
oznacza pewien przywilej. Mieszkaniec 
Kremlu musi należeć do wyższej ka- 
sty czerwonego społeczeństwa. Dlate- 
go też życzeniem wszystkich dostoj- 
ników sowieckich jest — dostać się 
na Kreml. Z tych też powodów zapa- 
nował tu kryzys mieszkaniowy: Nie 0- 
znacza to, jakoby w lokalach Kremla 

. panowało ogólne przepełnienie i dusz- 
Nasiona warzyw i kwiatów, 

najwyższej wypróbo- 
wanej dobroci poleca firma 
ZYGMUNT NAGRODZKI 

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

do próbnego kiełkowania nasion 
  

  

| CZESI O POLSCE I POLAKACH 
W rodzinie narodów słowiańskich 

właśnie my — Polacy i Czesi — sta- 
nowimy odrębną, silną kulturalnie gru 
pę słowian zachodnich. 

"Nic więc dziwnego. że w niejed- 
hym umyśle powstawał zaraz po wo3 
nie światowej projekt braterstwa cze- 
sko - polskiego, — jakiś odblask po- 
tężnej idei Bolesława Wielkiego... 

Nie łączą się jednak nasze drogi... 
Pamiętam swoją pierwszą znajo- 

mość z Czechami... 
: Było to w czasie wielkiej wojny, 
już po rewolucji bolszewickiej. 

Na gruzach rozsypującej się armji 
rosyjskiej powstawały oddziały naro 
dowościowe. Szczególnie ciekawe b 
ły stosunki na froncie rumuńskim, któ 
rego dowódca, gen. 'Szczerbaczew nie 
uznał władzy bolszewików, lecz wi- 
dząc niezdolność Rosjan do czynu, 
popiera # nacjonalizację oddziałów. 

Powstawały więc oddziały polskie 
(późniejszy II Korpus W. P.), tatar- 
skie, białoruskie, syberyjskie,  próbo 
wano stworzyć litewski i łotewski. 

Nie było wówczas odrębnych uni- 
formów: zachowywano rosyjski, z tą 
jednak zmianą, iż rosyjskie gwiazdki 
na czapkach zakrywano wstążeczka- 
mi o barwach narodowych. 

Jakież było nasze zdumienie, kie 4 
dy pewnego dnia zauważyliśmy na 
ulicach Byrladu wojskowych w ro- 
syjskich mundurach, z czerwono -bia- 
łemi wstążeczkami na gwiazdkach, 

na atmosfera. Kto mieszka na Kremlu, 
ten korzysta z wszelkiego ko mfortu i 
żyje wygodnie. Jeżeli lokal taki, względ 
nie mieszkanie zostanie opróżnione 
przez śmierć fizyczną lub polityczną 
kogokolwiek, to zaczyna się zacięta i 

lecz nie mówiących po polsku. 
Czesi!... Zdziwienie było wzajem- 

ne i wzajemny kłopot. Jeżeli Czesi 
mają te barwy, to widocznie my się 
mylimy. Postanowiliśmy, nie będąc 
pewni układu barw, założyć wstąż- 
ki paskiem czerwonym do góry... 

Lecz cóż była za rozpacz nasza, 
gdyśmy się przekonali, iż Czesi zrobili 
to samu!.. I oni nie byli pewni, że 
z. odtwarzają barwy narodo 
wel. 

Dziś już wiemy, jak wyglądają na 
sze chorągwie narodowe, wiemy, że 
różnica jest niewielka, że z pod jed- 
nego jesteśmy znaku... 

Bliscy jesteśmy, bardzo bliscy... 
Ale i dalecy jednocześnie... Trudno 

nam zapomnieć zbrodnię oddziałów 
Y czeskich na pustkowiach Śnieżnej Sy- 

berji: zdradę naszej V dywizji, a i po- 
tem — rok 1920... nieprzepuszczanie 
broni do Polski, krwawiącej się: w tra 
gicznem i dziejowem zmaganiu się ze 
straszną nawałą współczesnej barba- 
glx, 

Wiemy zresztą, iż Czesi w swojej 
grze politycznej przeważnie zajmują 
wrogie wobec Polski stanowisko, że 
Praga jest wielkim ośrodkiem ruchu 
emigracyjnego rosyjskiego, że w Pra- 
dze kiełkują idee polityczne, godzące 
RE w całość i niepodległość Pol- 
ski. 

Pokreślamy to wszystko nie poto, 
aby jeszcze raz zaznaczyć, iż nasze 
drogi znacznie się oddaliły, lecz poto, 
jedynie, aby wskazać na olbrzymią 
wartość, doniosłość i szlachetność; gło 
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uporczywa walka pomiędzy ubiegają- 
cymi się o mieszkanie, o przywileje. 
Posługują się intrygami, byleby tylko 
zamieszkać wśród wyższej kasty czer 
wonego społeczeństwa. Niekiedy sam 
Stalin musi interwenjować w tych 
sprawach. 

Życie na Kremlu — to życie wielko 
pańskie. Kreml posiada własne składy 
żywności į różnych materjałów są tu 
duże zapasy delikatesów, jakich pro- 
letarjat nigdy nie widział, jest tu spe- 
cjalna jadalnia, piekarnia, zakład fry- 
zjerski, apteka, szpital, lekarze i wo- 
góle wszystko. Kreml żyje swem wła 
snem, oddzielnem od Moskwy i całego 
państwa życiem. Ani Moskwa ani pań 
stwo nie wie jak właśnie na Kremlu się 
żyje, natomiast na Kremlu wiedzą o 
wszystkiem. Niby gaz trujący z poko- 
ju do pokoju, z mieszkania do mie- 
szkania przenikają różne plotki, do- 
niosłe sprawy państwowe mieszane są 
z sprawami osobistemi. Następnie za 
pośrednictwem tysięcy krewnych i 
przyjaciół plotki te przedostają się po- 
za mury Kremlu, kołują w mieście, roz 
szerzają się w całem państwie i prze- 
nikają za granicę, dając podstawę, na 
pierwszy rzut oką fantastycznym opo- 
wieściom, w których zawsze znajduje 
się jądro prawdy. 

W środku gmachu rządowego znaj 
duje się brama, zawsze otwarta, pro- 
wadząca do podwórza wewnętrznego 
przez pasaż kolumnowy. Małe drzwi 
tuż za bramą prowadzą do Rady Ko- 
misarzy Ludowych  (Sownarkornu). 
Dla członków rządu istnieje specjalny 
wchód na końcu gmachu. Wązkiemi, 
dosyć brudnemi schodami wstępuje- 
cie na pierwsze piętro. Znów straż, 
której pokazać trzeba swą przepustkę. 
Następnie wkraczacie do typowych 
korytarzy koszarowych, ciemnych i 
ponurych. Jest to gmach  podrzędny, 
tylko dla Sownarkomu rosyjskiej repu- 
bliki (RSFSR) i różnych komisyj. Idąc 
w lewo, dojdziecie do kamiennej klat 
ki schodowej prowadzącej do _ lokali 
związkowego Sownarkomu (ZSSR). 
Najpierw przechodzicie przez biuro 
przewodniczącego a potem przez biura 
dyrektorów oddziałów. Sala posiedzeń 
znajduje się na końcu gmachu. Tu 
znów spotykacie straż, której trzeba 
się legitymować. Chcąc wstąpić do sa- 
li posiedzeń, trzeba mieć specjalną 
przepustkę. (Ceps.) 

sów, nie zagłuszonych hałasem poli- 
tycznym, głosów serdecznych, brater- 
skich... Ё 

Taki głos doleciał do nas z Pragi 
na szpaltach niezmiernie sympatycz- 
nego pisemka dła dzieci p. t. „Detsky 
svet* („Świat dziecięcy") oraz dodat 
ku do tego czasopisma p. t. „Maly 
spravodaj* („Mały sprawozdawca''). 

Pismo to wydało w ubiegłym mie 
siącu specjalny polski numer, który 
jest tak ciekawy i ładny, iż zasługuje 
na' jak największe uznanie. 

W odezwie od Redakcji czytamy 
po polsku i czesku następujące sło- 
wa: 

„Przystępujemy do wydania „,Pol- 
skiego numeru“ Dziecięcego Świata i 
Małego Informatora. Dlaczego? 

Polacy —-tak samo, jak my, Cze- 
chosłowacy, (w oryginale: Czesi) 
przynależymy do wielkiej rodziny 
słowiańskiej,  rozpostartej swojemi 
siedzibami od Szumary przez Karpaty 
i Ural aż do Srokcinego oceanu, od 
morza Bałtycki.go do morza Czarne- 
go i modrego Jadramu. Polska i Cze 
chosłowacja już z położenia geogra- 
ficznego są bliskie sobie. (w tekście 
czeskim: Wszak ze wszystkich  sło- 
wian Polacy są nam najbliżsi) Jak gra 

nice nasze są wspólne, niech też tak 

samo łączą się dziś „i w przyszłości. 

kochające się wspólnie serca brater- 

skie, które będą się wspierać w chwi 
lach dobrych i złych. 

Chcielibyśmy w was, kochani czy- 
telnicy, dla wspólnego dobra wzbu- 
dzić zainteresowanie potężną i piękną 

w E ewolucja i powstanie szczepów arabskich w Tangerz 
Czy krół Alfons porozumiewał 

się z Wilhelmem 
Paryż PAT. —. Artykuł dziennika „La 

Republigue“, oskarżający Alfonsa XIII o 
zcradzenie w czasie wojny interesów Fran- 
cji przez komunikowanie Wilhelmowi II róż- 
nych tajemnic wojskowych francuskich, o 
których król hiszpański dowiadywać się 
miał od francuskiego attache wojskowego w 
Medrycie, — wywołał w prasie ożywioną 
połemikę. Różne dzienniki nietylko prawico- 
we, lecz nawet mające pewne zabarwienie 
radykalne, jak np. „L*Homme Libre" wzię- 
ły w obrone byłego króla hiszpańskiego. 

„L*Action Francaise" drukuje dłuższy 
artykuł Maurycego Pujo, wykazujący 
bezpodstawność oskarżenia dziennika „ 
Republiqnue". Wobec niego nie chodzi wcale 
o jakieś Be wojenne i korespondencje 
Alionsa Xlil z Wilhelmem, lecz o depesze 
radjowe, wymieniane między Berlinem a 
głównym agentem niemieckim w Madry- 
cie mjr. Krohnem. Te same d ze radjowe 
udało się przejąć trancuskiej służbie wywia- 
dowczej i z tekstu depesz wynika, że ist- 
niała ścisła łączność zy Niemcami a so- 
cjalistami i republikanami hiszpańskimi 
Głównym agentem propagandy niemieckiej 
był szef stronnictwa radykalnego Aleksan- 
der Lerroux, obecny minister spraw zagra- 
nicznych, który otrzymał od Niemiec za 
swe usługi kilka miljonów pesetów. 

*Autor artykułu oświadcza, że wspólnie 
z jednym ze swych przyjaciół, deputowa- 
nym Delahaye udał się w roku 1919 na parę 
miesięcy po zakończeniu wojny do ówczesne 
go ministra woiny Clemenceau, który uznał 
autentyczność zakomunikowanego mu odpi- 
su wspomnianych depesz radjowych. 

Prasa europejska 
WOBEC ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ NOWE- 
GO UKŁADU STOSUNKÓW POLITY- 

CZNYCH.I GOSPODARCZYCH 

Kwestja połączenia Austrji z Niem- 

cami, wysunięta na porządek dzienny, 
wskutek paktu niemiecko - austrjackie 
go w sprawie unji celnej, jest dziś za- 
gadnieniem centralnem w polityce euro 
pejskiej, jest wzrotem do innych warun 
ków politycznych, niż te, które zostały 

zakreślone przez traktaty w Wersalu, 

Germain i Trianon nic dziwnego, że 

zajmuje dziś prasę europejską — Баг- 

dziej niż wszelkie inne sprawy. Sto- 

sunek Anglji i państw centralnych sta- 
je się coraz bardziej jasny i życzliwym 
dla zmian, mających się dokonać. 

Guzette de Lausanne 8, IV. w art. M. 
Mureta „Europa pogodziła się z Mitteleuro 

pą' uważa, że inicjatywa austrjacko - nie- 

miecka wywołała jedynie we Francji „praw- 

dziwy skandal*, co zmniejsza szanse sku- 
teczności protestu dyplomacji francuskiej. 

„Odosobnienie Francji, jakie  zarysowało 
się przy sposobności, jest najwiekszem nie- 

bezpieczeństwem obecnej chwili". 
Czechosłowacja uważa austrjacko - nie- 

miecką unję gospodarczą za nieuniknioną i 

ogranicza się do defensywy. Polska, zdaje, 
się widzi w niej środek odsunięcia na dalszą 

metę rozwiązania sprawy korytarza, An- 

glia nie chciałaby się mieszać do sprawy ra- 

czej wolałaby według „Obserwera“ zupełne 

pogodzenie się z. Niemcami. które ac 

znów należne miejsce w Europie*. „Wło= 

chy wyvmykają się Francji tak samo jak 
W. Brytanja, gdyż Mussolini nie zajął nara- 

zie stanowiska nieprzychylnego  Anschlus- 

sowi“. R ь 
Ecnnomist, 11. IV, omawiając wizytę 

Bru ninca i Curtiusa w sensie žyczliwym i 

stwierdzajac, znaczenie Niemiec 'w kwestii 

przyszłej konferencji rozbrojeniowej, a tak- 

że w kwestji załatwienia sporów o unię cel- 

na. nawiązuje do kwestji polsko - niemiec- 

kiej, przyczem podkreśla, że zaproszenie za- 

warte w projekcie unji co do przvstapie- 

nia innych państw, wywołało zastanowienie 

sie niektórych osób w Polsce nad tą spra 
wa. Ze względów politycznych Polska w 
pierwszej chwili. wydawałoby się, winna 

pójść śladami Francji, ale po namyśle Po- 
lacv nie mogą przeoczyć faktu, że polsko- 

niemiecka unia celna napewno osłabi, a mo 

że nawet unicestwi niemieckie żadania — ©- 

wentualnej rewizii granicy wschodniej. E- 

konomicznie rolnicza Polska wygra na czy- 

sto, zdobvwajac dostep do austroniemiec- 
kiego rynku przemysłowego, 

Svenska Dagbladet 9. IV. w art .wst. 
wyraża zdziwienie, że przez 10 lat odby- 
waia sie w Europie przeróżne konferencje i 
układy, a kiedv Niemev i Austrii chcą za- 

wrzeć układ celny, do którego wejście pro- 

ponuja także innym państwom, , podniósł 
sie krzyk we Francji i wśród jei sojuszników 
którzy głosza, że powraca pruska polity- 
ka, niemiecki imperializm i złe instynkty, 

a cała sprawę ma — ich zdaniem — roz- 

strzvgnač pod względem prawnym Liga 
Narodów. Zdaniem autora, podłoże zanie- 

pokojenia nie ma jednak charakteru praw- 

Polską, a wierzymy, że plany zosta- 
ną uwieńczone rezultatem, wierzymy 
też, że wykiełkuje się trwała miłość 
braterska słowiańskich narodów. 

Z tą samą prośbą zwracamy się 
do młodzieży polskiej, ażeby i ona 
poświęciła nam swoje serca i zapew- 
niamiy was, że serca nasze od Szuma- 

ry do Tatr są również przepełnione 
wspólną ideą słowiańską. 

Niech wzmocnią się stosunki na- 
sze i niech rośnie przyjaźń polsko - 
czechosłowacka we wszystkich  ser- 
cach młodych na korzyść naszych Oj- 
czyzn i całego Słowiaństwa.* 

Ta piękna i szlachetna odezwa Re 
dakcji do młodzieży czeskiej i polskiej 
nie jest pustym dźwiękiem: cały nu- 
mer jest dowodem szczerości słów 

kierownictwa czasopisma. 

W „Świecie Dziecięcym" znajduje 
my prawie wyłącznie materjał litera- 
cki, tłumaczony z polskiego. 

Zaczynają się te przekłady pieśnią 
Karpińskiego „Kiedy ranne wstają z0- 
rze”... Dr. J. Karnikowi za wspaniały 
przekład należy się złoty medal! Ten 
autor dał kilka' przekładów i wykazał 
nietylko wielki talent literacki, ale i 
niezwykle subtelne odczucie ducha ję 
zyka polskiego. 

Z poetów polskich są reprezento- 
wani: Fr. Karpiński, M. Konopnicka, 
T. Lenartowicz, I. Krasicki, K. Bro- 
dziński. Z prozaików — W. Orkan, J. 
Strokowa, J. Chrząszczewska. 

Utwory są dobrane w ten sposób, 
że zarysowują najbardziej charaktery- 
styczne cechy narodu polskiego,. po- 

W WIRZE STOLICY. 
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MOSKWA — MADRYT. 

Przyjemnie pójść ua Dworzec Główny. 
Za 20 groszy można się otrzeć o ekspress 
Paris — Ostende , zobaczyć szczęśliwców, 

którzy za kilkanaście godzin będą się grza'i 

na słońcu, nurzać w gwarze Zachodu. 

Wtacza się kurjer Niegorełoje — War 

szawa — -Berlin. Sleepingi, I - sza klasa, 

luksus. Pociąg pełny, z każdego okna wy- 

gląda jakaś morda, — to z Bolszewji pędzą 

komuniści do Hiszpanii. 

Słychać język rosyjski i hiszpański — 

proletarjusze, szermierze równości i dobro 
bytu, są opaśli, zadowoleni. Na wypiętych 

brz uszkach widnieją złote łańcuszki 

jeden wyciąga złotą cebulę i reguluje 

według zegara dworcowego. 

Rum do kiosku z gazetami. Lecz peł 
polsku nie umieją — rosyjskie, niemieckie, 
francuskie wykupują w mig, szukają  ner- 

wowo wieści z Hiszpanji, czytają, wykrzy 

kują, oblizują się: radośnie. 

— Prekrasno, prekrasno! — woła  gru- 

bas w okularach, wywijając  Journalem. 
Ś'nieszny akcent, ale bo też to jest auten- 

tyczny Hiszpan — senor Don Bastia, przy 
wódca komunistów  iberyjskich, mieszkają- 

cy dotychczas w Moskwie. 
Cały wagon jest zajęty przez jego towa 

rzyszy, przez sekcję wykonawczą iberyjskiej 
międzynarodówki komunistycznej. Sekcja 

ta składa się z 6 Hiszpanów, 7 Rosjan, 4 
Portugalczyków i 1 Araba. Śpieszą do Mad 
rytu pełni błogich nadziei, że obalą chwiło 

wy reżim, że republikę zastąpią Sowietami, 
że komuniści ujmą władzę w ręce. Ach, jak 
to pięknie będzie, gdy burżuazyjną Europę 

ścisną, niczem kleszczami z jednej strony 

Rocja, z drugiej Hiszpanja — pięknie wte- 
dy wszystko. 

I Don Bastia promieniejący, triumfujący 
siada do wagonu, zapala hawańskie cygaro 

gwizdek, paczka  szaleńczych łotrów 

znika w oddali — biada Hiszpanii, jeśli do 

jadą cało. 

PRZED SEZONEM WYŚCIGOWYM 
luż za dziesięć dni zaczyna funkcjono- 

wać :otalizator. Radość powszechna. Ruch 

będzie z pewnością wielki. Stajnie, book- 
macherzy i gracze szykują się energicz- 

nie- - 

Właściciele nie będą oszczędzać koni — 

nawet biegi o małych nagrodach, jakieś 
dwa, trzy tysiące złotych będą obsadzone 

niczem Derby. Ale bo wiele stajni goni o- 
statkami, żyje na kredyt. Owies, siano — 

niezapłacone » 

Trenerzy, jokeje mają zaległe całe mie- 

siące — trzeba wszystko odbić przez te 

krótkie 2 miesiące. 

Złośliwa pogoda nie sprzyja treningom; 
grunt stale ciężki — prawidłowe galopy nie 
ma! niemożliwe, niezłe czasy osiągają jedy 

nie łekkie konie. 
Zgłoszeń napłynęło tyle, że w. stajniach 

brak już stoisk. Ciekawość największą bu- 

dzą stajnie z prowincji, o formie ich nic 
pewnego nie wiadomo, choć pogłoski są 
zatrważające —Фа stołecznych. Ponoć - па 

torach piaszczystych trenowały stajnie Kte- - 

ry - Szepietów, IX pułku ułanów i Berso- 

na; ta ostatnia przybędzie w przeddzień 

otwarcia wyścigów, maskuje się do ostat- 

niej chwili — chce olśnić i dać bobu wszy- 

stkim. 
U fryzjerów kamień jest coraz częściej w 

robocie. —.Aj, aj, znów mnie pan zaciął, 

woła zrozpaczony gość. 

— Przepraszam, ale pan wie — podo- 

bno Pasternak przeszedł do stajni Kronen- 

qerga, a Faust skręcił sobie nogę na trenin- 

gu. Skandal — taki koń! 
. — Niech go djabli, prze grałem na nim 

w zeszłym sezonie 10Q zł. K. 

nego, ale państwa zwycięskie nie chcą do- 

puścić państw  zwyciężonych do, 'wna- 

nia, chociaż układy pokojowe dyktowano 
(dd hasłem praw narodów do Życia. Głos 

Francji jednak jest trochę niepewny, z po- 

wodu odmiennego stanowiska  Anglji 1 
Włoch, Żeby ostrzec przed grożącem połą- 

czeniem się Austrji z Niemcami zwraca pra- 

sa trancuska uwagę Włoch na rzekome za- 

grożenie Trydentu przez Niemców, ale jak 
się pokazało. Włochy zajęły stanowisko wy 

czekające, a następnie starają 3 wykorzy 

stać wszystko, co się da do osłabienia Małej 

Ententy, mają zamiar skorzystać jako ze 
środka, któryby mógł wrzeć nacisk na 

Francję w układzie morskim, jeszcze osta- 
tecznie nie zawartym. 

TYOP ETER CT HE "POZ TAPE ROAR TR NIO NT III ITT 

dają najpopularniejsze legendy, mó- 
siak Częstochowie, Tatrach, — sło- 

wem, w Sposób bardzo dostępny i 
ciekawy daja ogólne pojęcie o Pol- 
sce. 

Ilustracje: portrety Prezydenta I. 
Mościckiego i Marszałka Piłsudskiego 

oraz widoki Warszawy, Poznania , 

Krakowa, Gdyni i t. p. uzupełniają 

tekst. 
: 

Na okładce —- na czerwonej tar- 
czy biały orzeł -— herb Pańswa.t 

Więcej szczegółów o Polsce, jak 

i trzeba było się spodziewać, daje 

„Mały Informator". 

Ten „Informator* jest prawdziwem 

arcydziełem informacji dla młodzieży. 

Wszystko w nim jest, ale w jakże 

ładnej formie i, jakiem ciepłem opro- 

mienione uczuciem!.. 
Dr. J. Svitil - Karnik w artykule 

wstępnym p. t. „Bratni naród* pod 
kreśla bliskość plemienną i kultural 

na Polaków i Czechów i zaznacza, I 

Polacy są godni do naśladowania p 

względem ich miłości do ojczyzny 
wierności religji. katolickiej. x 

Uzasadniając to twierdzenie, zafy' 

sowuje autor dzieje Polski, raz po ra 
akcentując ich łączność z dziejami 

czeskiemi. Dr. A. Fuchs mówi o pol-! 

skiem morzu, Sigura opowiada o Soli 

nafcie i węglu w Polsce oraz o żub- 

rach litewskich. 

Fr. Hanzelka w teljeictii & „№ | 

koniec świata" w sposób dowcipny | 
zaprasza swych młodocianych czytel- 

ników do podróży (przynajmniej na 
mapie) do Polski i opowiada o swych 

+
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Z działalności Związku 
Pracy Oby watei. Kobiet 

W WILNIE. 

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet 

w Wilnie za jedno z najważniejszych 

swych zadań uważa wychowanie j u- 

świadamianie obywatelskie kobiet, 

więc prócz swych perjodycznych refe- 

ratów i odczytów na peryferjach mia- 

stą — ostatnio zorganizował „Piątki 

Dyskusyjne', które się odbywają co 

piątek w lokalu Związku przy ul. Ostro 
bramskiej nr 19, dla członkiń, sympa- 

tyczek i wprowadzonych gości. || 

„Piątkow“ takich odbyło się już 

cztery przy dość licznej frekwencji, a 

jako temat były omawiane kwestje naj 

więcej dzisiaj dla wszystkich bez wy 

jatku kobiet aktualne, a mianowicie: 
na pierwszem zebraniu dr. Hanna Ma- 

rynowska wygłosiła referat p.t. „Mię- 

dzynarodowa Rada Drzwi Otwartych* 

zaś po referacie wyłoniła się tak cie- 

kawa dyskusja, że przedłużenie tej dy 

skusji przeniesiono na następny  pią- 

tek. Na trzeciem zebraniu p. poseł Ja- 

nina Kirtiklisowa zajmująco opowiada- 

ła o swych wrażeniach w Sejmie i 

odpowiadała na stawiane zapytania; 

na czwartym p. Bałtutisówna zrefero- 

wała o „Powszechnej. Służbie Obywa 

telskiej Kobiet", zaś dyskusja na ten 

temat odbędzie się na piątem zebraniu 

w najbliższy piątek tj. 24. IX rb. 

Dotychczas na „Piątki Dyskusyjne* 

ZPOK rozsyłał imienne zaproszenia, 

lecz teraz, wobec nawału pracy w kan 

celarii, postanowiono zaproszeń imien 

nych nie wysyłać, lecz w każdy pią- 

tek przypominać o zebraniu w pismach 

codziennych w dziale kroniki. - 
Wobec zbliżającego się Walnego 

Zgromadzenia Wojewódzkiego Związ- 

ku Pracy Obywatelskiej Kobiet, które 
się odbędzie się 10 maja rb. poszcze- 

gólne referaty ZPOK przygotowują 

sprawozdania, zaś specjalnie wyłonio- 

na Komisja Zjazdowa pracuje nad pro 

gramem Zjazdu. R 

10-go maja rb. również t.j. w dzień 

Zjazdu ukaże się nr. 4 „Kobiety Oby- 
watelki*, dodatek do Kurjera Wileń- 
skiego, organ Związku Pracy Obywa 
telskiej Kobiet w Wilnie, w którym 
będą poruszone zagadnienia najwię- 
cej absorbujące dziś ogół kobiecy. 

W niedzielę dn. 12. IV rb. prze- 

wodnicząca Zarządu Zrzeszenia Woje- 

« wódzkiego ZPOK w Wilnie p. Janina 

Kirtiklisowa wyjeżdżała do Wilejki Po- 
wiatowej, gdzie była obecną na Posie 
dzeniu Rady Nadzorczej i Zarządu Spół 
dzietni Wikliniarskiej ZPOK, na któ- 

rem zostało uchwalone obsadzenie 7 

4a wydzierżawionej ziemi wikliną; na 
ce! ten wyasygnowano 3000 zł. 

Pozatem w świetlicy Strzeleckiej 

przy licznie zebranej publiczności p. 

Janina Kirtiklisowa wygłosiła  dłuż- 

sze przemówienie ,O roli posła w Sej- 
mie. 

20 bm. kierowniczka referatu Opie- 
ki nad Matką i Dzieckiem w Wilnie 

p. Hanna Jabłońska przeprowadziła lu- 

strację placówek opiekuńczych  Od- 

działu ZPOK w Postawach i na miej- 

scu stwierdziła wydajną działalność i 
czynną inicjatywę tego Oddziału. 

BOKSERZY WILEŃSCY PRZEGRYWAJĄ 
W WARSZAWIE NA MISTRZOSTWACH. 

W piątek rozpoczęły się w Warszawie 
indywidualne bokserskie mistrzostwa Polski. 

Do walki stanęło 50 pięściarzy z 6 о- 
kregów Polski, a więc i z Wilna. 

Vasi pięściarze przegrali wszyscy już w 
pierwszym dniu, nie można im jednak brać 

tego za złe. Gdzież mieli nabrać rutyny, 
gdzie i od kogo uczyć? Zachowali się ku 
ogólnemu zadowoleniu wszystkich, jak po- 
daje prasa, walczyli fair i. by lepsi od 

iwowian, 
To jedyny sukces. 
Oto wyniki indywidualne: 
Wolniakowski (Poznań) wyeliminował 

„ na punkty Kaszewskiego. Forlański (Poznań) 
zdecydowanie wygrał z Głowaczem, Wró- 

blewski (Pomorze) wygrał nieznacznie z 
Konysowskim, Brzózka (Warszawa) z Mi- 

lowskim, Wilki II z Pilnikiem, a Seidel 
arszawa) z Wojtkiewiczem. 

Najlepiej „podobał się wszystkim Pilnik, 
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wrażeniach z pobytu nad morzem pol 
skiem, podkreślając jego znaczenie, 
jako morza słowiańskiego. 

! kończy w ten sposób: 
„To polskie morze będzie i dla 

nas okienkiem na Świat. Cieszymy 
się, że Bałtyk, niegdyś słowiański, po 
stuleciach znów wrócił do słowian. 

Jesteśmy wdzięczni Polakom, że 
tak strzegli i pilnowali słowiańskie- 
go morza na północy. ‚ 

I tak wreszcie zdaje mi się, że 
tam, na tym właśnie Helu, znajduje 
się nie koniec świata lecz że się tam 
7 wielki, nowy Świat słowiań- 
skilo!“ 

Bardzo ładne i znów wyjątkowo 
serdeczne i ciepłe są opowiadania X. 
L. Zamykala o dwóch sławnych mar- 
jańskich miastach w Polsce: Często- 
chowie i Wilnie. 

O naszej Ostrej Bramie znajduje- 
my m. in. takie słowa: 

— „Dwukrotnie odprawiałem mszę 
św. przed obrazem N. Marji Panny 
Ostrobramskiej. Robiło to na mnie 
szczególne wrażenie, gdy odwracając 
się po „Dominus vobiscum', spoglą- 
dałem wdół, na ulicę. Było tam cicho 
naprawdę, jak w kościele. Na chodni 

kach i pośrodku ulicy stali lub klęczeli 
ludzie, modląc się z książek albo ró 
żańca. Srebrny głos dzwonka rozlegał 
się z kaplicy i leciał do cichej ulicy, 
a wszyscy padali na kolana. ' 

Słońce jasno świeciło, a Najświęt- 
szą Panna na obrazie, zdawało się, 
fadośnie się uśmiechała”. 

a zakończenie zaś artykułu brzmi 

SO 

Powołanie na ćwiczenia szereg. rezerwy 
Komendant P.K.U. Wilno — Miasto po- 

daje do wiadomości, że na mocy art. 77 
Ustawy o powszechnym obowiązku woj- 

skowyfn Pan Minister Spraw Wojskowych 

zarządził powołanie na ćwiczenie w roku 
bieżącym następujące kategorje szerego- 
wych rezerwy (podoficerowie, st. szeregow- 
cy i szeregowcy): у 

1) wszystkich szeregowych rezerwy bro- 
ni i służb, oraz marynarki wojennej, któ- 
rzy podlegali powołaniu na ćwiczenia w la- 
tach ubiegłych, lecz ćwiczeń tych nie od- 
byli z jakichkolwiek powodów; 

2) rocznika 1907, podoficerów, st. sze- 
regowców i szeregowców z łączności; 

3) Rocznika 1907 podoficerów, st. szere- 
gowców i szeregowców z aeronautyki — 
tylko niektóre kategorje specjalistów; 

4) rocznika 1905 podoficerów, st. szere- 
gowców (absolwenci szkół podoficerskich) 
wszystkich, oraz niektóre kategorje specja- 
listów z pośród st. szeregowców i szeregow 
ców ze wszystkich rodzajów broni i służb; 

5) rocznika 1903 podoficerów, st. sze- 
regowców (absoiw. szkół podchor.) wszyst 
kich, oraz niektóre kategorje specjalistów z 
pośród st. szereg. i szeregowców ze wszyst 
kich rodzajów broni i służb za wyjątkiem 
marynarki; 

6) rocznika 1900 podoficerów, st. szere- 
gowców (absolw. szkół podofic.)  wszyst- 

kich, oraz niektóre kategorje specjalistów z 
pośród st. szeregowców i szeregowcówi ze 
wszystkich rodzajow broni i służb za wy- 

em marynarki; 2 
) rocznika 1898 niektóre kategorje spe- 

cjalistów z pośród podoficerów, st. szere- 
gowców z piechoty, kawalerji i artylerji 
połowej, 

Okres ćwiczeń od | czerwca do 14 listo- 
pada 1931 r. o 

Odroczenie do r. 1932, wzgl. przesunię- 
cie okresu ćwiczeń na turnus następny w 
tym samym roku kalendarzowym. Ž 

Szeregowi rezerwy, którzy otrzymają 
kartę powołania, a którzy z ważnych po- 
wodów wymienionych w rozporządzeniu 
wykonawczem do Ustawy o powsz. obow. 
wojsk, lub ze wzgledu na śmierć lub nie- 

cie w rodzinie, albo z innych nad- 
zwyczajnych powodów: pragnęliby uzyskać 
odroczenie ćwiczeń do r. 1932, względnie 
uzyskać przesunięcie okresu odbycia Ćwi- 
czeń na termin późniejszy, niż ten, który 
został im wyznaczony w karcie powołania, 
moga wnieść do tej P.K.U., która wysta- 
wiła kartę powołania, odpowiednio umoty- 

waną i udokumentowaną prośbę najpóź- 
niej na 4 tygodnie przed terminem stawien- 
nictwa wymienionego w karcie powołania. 

rośby osób z rodziny rezerwisty o 
przesunięcie termin:i, lub odroczenie mu ćwi 
czeń, wcale nie będą rozpatrywane. 

   

   

  

   

  

Tragiczna śmierć oficera 1 p.p. Leg 
Wczoraj nad ranem, w inieszkaniu olicerskiem w koszarach 1 p.p. Leg. 

znaleziono bez życia podporucznika Stanisława Pupko, który po przybyciu 
lekarza zmarł wskutek zatrucia czadem, wydostającym się z pieca. 

Wypadek zauważono, gdy ordynans przyszedł budzić oficera. 
Zwłoki tragicznie zmarłego przewiezionO do kostnicy przy  szpitału 

wojsk na Antokolu. 

ARESZTOWANIE URZĘDNIKA MIEJSKIEGO 
POD ZARZUTEM DEFRAUDACJI POWIERZONYCH MU. PIENIĘDZY. 

Władze śledcze aresztowały pracownika wydziału podatkowego Magistratu m. 

Wilna Feliksa Usewicza (Stalowa 4), który jak się okazało, przywłaszczył wpłacane 

mu sumy z tytułu należności podatkowych, wystawiał odpowiednie kwity, lecz otrzy- 

manych pieniędzy nie wpłacał do kasy. 

Gdy sprawki Usewicza wyszły na jaw ito dzięki płatnikowi p. W. z ul. War- 
szawskiej. Koledzy defraudanta chcieli wpłacić brakującą sumę i to dość wysoką, lecz 

wdały się w to władze i w rezułtacie Usewicz znalazł się za kratami. 

Ujęcie sprawczyni kradzieży 
cennych listów zastawnych 

Pościg policji za sprawczynią kradzieży listów zastawnych na szkodę p. Duszyń 
skiego, mieszkającego przy kościele św. Jana dał pozytywne wyniki. Była to niejaka 
Leszkiewiczówna, mieszkanka Lidy, często 

omówienia akcji opieki nad dziećmi. 

przychodząca na plebanję pod pretekstem 

W dniu kradzieży, korzystając z chwilowej nieobecności domowników weszła 

do pokoju Duszyńskiego i wykradła, ukryte w schowku listy zastawne, weksle na 

stmę kilkanaście tysięcy złotych i 800 złotych gotówką, co ogólnie stanowiło wartość. dzenie Rady Miejskiej, w trakcie któ- 
około 70 tysięcy złotych. Przed wyjazdem do Lidy Leszkiewiczówna spieniężyła jeden rego odbędzie się uroczyste wręczenie 
list zastawny, resztę zaś powiozła ze sobą. 

Podczas rewizji skradzione papiery wartościowe odnaleziono. 

RÓ     

Z działalności T-wa Miłośników jeziora Narocz 
i Otrzymujemy następujący komuni- 
at: 

Schronisko nad jez. Narocz zostało 
oddane do użytku publicznego dnia 
24. VI. 1930 r. podczas pobytu Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej prof. Ig- 
naccgo Mościckiego na Wileńszczyź- 
nie. — Pan Prezydent Rzeczypospoli- 
tej zaszczycił swoją obecnością nasze 
Schronisko, przebywając w niem około 
3-ch godzin i osobiście raczył przeciąć 
tredycyjną wstęgę przy poświęceniu i 
otwarciu gmachu. 

Zbudowane Schronisko cieszyło się 
w. sezonie ubiegłym 1930 r. dość znacz 
ną frekwencją. Schronisko było czynne 
od dn. 24 VI 1930 r. do 30. IX 1930 
roku. Zamknięcie Schroniska nastąpiło 
wobec przeprowadzania wewnętrz- 
nych robót tynkarskich i zduńskich. W 
okresie 3-ch miesięcznym (24. VI. 30 
IX 1930), zgodnie ze sprawozdaniem 
Oddziału naszego T-wa w: Postawach 
z dn. 23. I. 1931 r. nr, 2 zarejestrowa- 
no i pobrano opłatę od 49 pensjonar 
juszy, 427 osób korzystających z no- 
clegńw, oraz 66 osób korzystających 
ze schroniska bez noclegów. Razem za 
rejestrowano osób korzystających ze 
Schroniska 542 osoby w tem 476 no- 

znów ta sama nuta, co u poprzednich 
autorów: 

„Jeżeli wy, kochani czytelnicy, w 
dojrzałym już wieku zawitacie do brat 
niej ziemi polskiej, nie zapomnijcie 
wowczas wstąpić do Częstochowy, a 
siaamtąd wyjechać do Gniezna, do 
św. Wojciecha, gdzie znajdziecie wie 
le pamiątek czeskich. Jest to powszech 
nie znane, jak my —-Czesi i Polacy 
— jesteśmy bliscy sobie j jak jest po 
trzebne, abyśmy dziś w nowej dobie, 
wzajemnie się poznali i wspólnie za- 
warli braterską przyjaźń:, 

Szczególnie my — katolicy obu 
krajów — jesteśmy do tego powołani 
więcej niż inni, i dążyć do tego powin 
niśmy *... 

Co można dodać do tych pięk- 
nych. braterskich słów, skierowanych 
pod najwłaściwszym adresem, bo do 
młodzieży, wolnej od uprzedzeń, kłót 
ni, intryg i walk — starszego poko- 
lenia?... 

Życzyć należy, aby szlachetny 
głos redaktorów „Świata Dziecięcego" 
znalazł oddźwięk w sercach młodzie- 
ży czeskiej i żeby polskie czasopisma 
dla młodzieży mogły się odwdzięczyć 
Czechom  podobnem wydawnictwem. 

Poznać się i zbliżyć sie do siebie 
— musimy. 

Prowadzi do tego najskuteczniej 
tylko ta droga, którą poszli organiza 
torzy „numeru polskiego”. 

Dodać należy, iż poza artykułami i 
materjałem literackim znajdujemy w 
„Informatorze“ wiadomości o ludno- 
ści w Polsce ji obszarze Państwa, o 

ciegów. Pozatem te osoby i wyciecz- 
ki, które nie korzystały z noclegów i 
opłat za Schronisko nie uiściły, wzgl. 
nie zapisały się w księdze ewidencyj- 
nej — nie podlegały rejestracji. Ilość 
ich można określić na 500 z górą osób. 
W sezonie letnim 1929 r., t.j. kiedy 
Schronisko nie było jeszcze całkowicie 
wykończone- -zarejestrowano w Schro 
nisku 6 wycieczek uczącej się młodzie- 
ży w składzie 96 osb, 24 wycieczki do 
rosłych w składzie 191 osoba, oraz 67 
osób pojedyńczych, a ogółem w 1929 
r. osób 354 (Sprawozdanie Oddz. w 
Postawach nr. 9/30 z dn. 4. III. 30 r. 

W roku bieżącym linja komunika- 
cyjna (autobusowa) przez Mickuny, 
Ławaryszki, Michaliszki, Kobylnik na 
znacznej przestrzeni będzie przebudo- 
waną na drogę o twardej nawierzchni 
(bruk). Roboty w bież. sezonie budo- 
wlanym będą doprowadzone do Swira 
tj. zostanie zbudowana droga na dal- 
szej przestrzeni przeszło 50 kilomet- 
rów. 

Za Zarząd T-wa Miłośników 
ziora Narocz 

(--) Ludwik Szwykowski. 

JE, 

  

znaczniejszych miastach, o języku poł 
skim (króciutka w kilku wierszach, 
ale zręczna rozprawka), wreszcie o 
bohaterach narodowych polskich. 

Tu juž nie można się powstrzy- 
mać od tego, aby nie wymienić wska 
zanych przez redakcję naszych boha- 
terów.: charakterystyczna jest kolej- 
ność, no i jedna osoba, zamykająca 
wykaz największych Polaków: 

A więc: Mikołaj Kopernik, Jan So 
bieski, Tadeusz Kościuszko, Józef Po 
niatowski, Henryk Sienkiewicz, Adam 
Mickiewicz, Jan Matejko, Juljusz Kos 
sak, Marja Curie - Skłodowska, Igna 
cy Mościcki, Józef Piłsudski, Augu- 
styn Hlond, Marja Knopnicka, Juljusz 
Słowacki oraz... dr. Zamenhof ——,„pol 
ski lekarz, wynalazca esperanto*.. 

Króciutkie wiadomości o tych oso- 
bach są zupełnie ścisłe. 

Niechże więc redakcja „Świata 
Dziecięcego”, która kilkakrotnie tak 
serdecznie wspominała Wilno, przyj- 
mie z dalekiego Wilna braterskie po 
zdrowienie i szczere podziękowanie 
za ładny, szlachetny czyn. 

I niech będzie pewna — i powie 
o tem swym  młodocianym  czy- 
telnikom, —iż ten, kto do nas przy- 
chodzi z otwartem sercem, spotyka 
sie tu z również szczerem sercem. 

Dlatego też _ na braterski głos 
Czechów - katolików z Pragi odpowia 
da my z pod Ostrej Bramy staropol 
skiem wołaniem: 

-— Kochajmy się! W. Ch. 

  

  
"Tęcza Nr. 16. Red. J Drobnik w art. 

p. t. „Niepokėj“ porusza ciekawe zagadnie 
nie zmechanizowania naszego życia, wsku- 
tek czego jesteśmy skazani na ciągły ruch 
odrywający nas od istotnych źródeł życia. 
Bp. A. Laubitz ogłasza b. ciekawe wspom 
nienia o Kasprowiczu, podając w reprocuk 
cji szereg całkowicie nieznanych rysunków 
Po X. Krauze, misjonarz w Chinach, 
kreśli niezmiernie ciekawe obrazki z życia 
i pracy wśród  skošnookich  neofitow. 
Wśród reprodukcyj — wnętrzna na Zamku 
Prezydenta Rzplitej w Wiśle na Śląsku Cie 
szyńskim.. 

Wiadomości Literackie Nr 16. JE. Skiw- 
ski rozpacza z powodu tego, że historycy 
literatury są często kiepskimi krytykami. Z 
równą słusznością możnaby było narzekać 
na uczonych historyków, iż nie są publicy 
stami i nie orjentują się dobrze w polityce 
bieżącej. O „Angelice* Azorine pisze S, Es- 
smanowski. A. Słonimski daej wyimagino— 
waną ankietę na temat teatrów warszaw- 
skich. 

Światowid Nr 16. „Rękawki* — wiosen- 
na zabawa ludu krakowskiego. O Lwowie 
przypominają nam „batjarzy”, o Berlinie -- 
młoda niewiasta, pisząca na trzech  tabli- 
cach jednocześnie — rękami i nogami (dość 

W wolnych wnioskach inż. Dem- 
zgrabnie). Dr. Ella Kyes Deraborn zebrała 
ostro przemówił pod adresem Niemiec na Ma 
derze —rozruchy po wyjeżdzie Marszałka, 
książę Paryża ożem! się,.. Cóż jeszcze? Pro- 
szę przejrzeć numer! , 

Tygodnik Ilustrowany Nr. 16 przynosi 
na wstępie głęboką syntezę obecnego okre 
su „kryzysu i zniechęcenia” 

Bardzo doniosły problem poruszono w 
„Ideach i zdarzeniach”, mówiąc o braku u 
nas prawdziwie  „mocarstwowego* myśle- 
nia; częstokroć prasa nasza zajmuje bardzo 
niekonsekwentne stanowisko w sprawach 
polityki zagranicznej. Niezmordowany Boy 
Żeleński wciąż pisze o Krakowie („Arjel i 
Kaliban“) 

P. Kosmowska, zapoznaje nas z Jugo- 
sławją , a p. Wierzbiński z „Portretem Wil 
helma IF“ (Z powodu książki Ludwiga). 

Prof. Chrzanowski ocenia książkę 
chanowskiego o Henryku Sienkiewiczu. 

P. Helena Romer w art. p.t. „Teatry 
na prowincji opowiada o wysiłku artystycz 
nym naszej prowincji, mocno akcentując 
wybitną działalność prof. gimn. w Dziśnie 
Lesława  Borońskiego, który stworzył w 
Dziśnie bardzo poważny teatr. Liczne ilu- 

Cie- 

z GRUŽ 

  

EWSKICH 

Zofia D-rowa Czarnowska 
Po ciężkich cierpieniach, opafrzona ŚŚ. Sakramentami zmarła dnia 

21 kwietnia 1931 r. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Subocz d. 6-a do kościoła Św. 
Ka imierza nastąpi dnia 23 kwietnia b. r. o godz. 10 rano, gdzie zostanie 
odpravione Nabożeństwo żałobne. Pogrzeb odbędzie się tegoż dnia o godz. 
5 po poł. na cmentarzu . Piotra i Pawła. 

o czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim sm tku 

W dniu 23 kwietnia r. b. o godz. 8-ej rano w kościele Św. 
jako w dmu Imienin 

Mąż, dzieci i rodzina 

Jakóba 

"Jerzego Czapskiego 
odprawjona zostanie Msza Św. za Jego duszę, 

o czem zawiadamiają 

Rodzina, Konwent Poionia i Filistrzy 

stiacje, odtwarzające sceny ze sztuk, gra- 
nych w Dziśnie, są prawdziwą rewelacją. 

Śświat nr. 16. |. Dąbrowski porusza cie- 
kawe zagadnienie psychologji bezrobocia, 
St. Kiedrzyński mówi o „Życiu skompliko- 
wanem“, J. Meissner — o bocianach (nic 
zdrożnego!) O „Książce w koszu”, czyli o 
sprzedaży ulicznej tanich książek zdanie swe 
wypowiadają EE i literaci. Pozatem 
— drobiazgi, anegdotki, ilustracje. 

Nasza Przyszłość — kwiecień — zawie- 
ra artykuły: ]. Czarneckiego — „O ducha 
połskiej konstytucji", A. Romera — „Iluzja 
solidaryzmu Europy" . Michaela — „Światy 
nie masońskie' (z ilustracjami) S.L. „To- 
war dla konsumenta, czy konsument dła to 
waru?“, ]. Jakubowskiego — „Na A: 
nesie akcji oddziaływania na zniżkę cen*, Po 
litesa — „Kryzys i życie nad stan“ oraz J. 
Tyszkiewicza — „Radość życia”. 
  

Uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej 
W CELU WRĘCZENIA NAGRODYARTYSTYCZNEJ M. WILNA PROF. 

F. RUSZCZYCOWI 

W niedzielę o godzinie 12 w połu- 
dnie w Małej Sali Miejskiej (ul. Koń- 
ska nr 1) odbędzie się plenarne posie 

tegcrocznemu laureatowi prof. Ferdy- 

nandowi Ruszczycowi nagrody arty- 
stycznej m. Wiłna. 

Po przemówieniu p. Prezydenta Fo- 
leiowskiego zabierze głos członek juri 
profi. Morelowski aby zobrazować ar- 
tystyczną działalność prof. Ruszczyca. 

  

Epidemia duru plamistego w woj.Wileńskiem 
W związku z przedłużającą się zimą w m-cu kwietniu r. b. na terenie Wojewódz 

twa Wileńskiego wzmogła się znacznie epidemja duru płamistego trwająca. dotychczas 

w postaci zaledwie pojedyńczych sporadycznych przypadków. 

Nasilenie tej epidemji zaznaczyło się w ostatnich 2-ch tygodniach w następu- 

jących miejscowościach: w powiecie Brasławskim, w gminie Widzkiej i Bohińskiej, 
gdzie zarejestrowano 14 przypadków, w okolicy *miasteczka Drui — 40 przypadków, 

w gminie Nowo-Pohoskiej — 7 przypadków, w powiecie Rostawskim w gminie Mia- 
dziolskiej i Łuczajskiej, razem 25 przypadków, w powiecie Dziśnieńskim w okolicy m. 
Dzisny nad granicą sowiecką, w gminie Jaźnieńskiej i Mikołajewskiej razem 23 przy- 

padki. 
Na terenie wszystkich ognisk epidemicznych pracują państwowe kolumny epide- 

miczne, przeprowadzające masowe mycie miejscowej ludności i dezynfekcję mieszkań, 

chorzy celem odosobnienia zostali skierowani do miejskich szpitali w miasteczkach 

Drui i Widzach zorganizowano w tym celu prowizoryczne małe szpitałe (izolatory). 

W związku z tą epidemją, oczekiwany jest przyjazd do Wilna w: dniach naj- 

bliższych naczelnika wydziału chorób zakaźnych z Departamentu Zdrowia  Minister- 

stwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie. 
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URZĘDOWA 
-- Konierencja u p, wojewody. W dniu 

wczorajszym p. wojewoda Kirtiklis odbył 
dłuższą konferencję z wicemarszałkiem sejmu 
p. j. Piłsudskim, a następnie przewodniczył 
konierencji związku straży pożarnych z u- 
działem pp. prezesa Bohdanowicza, dyr. Bier 
nackiego, prezesa DWU Rackiewicza i insp. 

str. ogniowych Szuberta. R 8 
— Posiedzenie Wydziału wojewódzkiego 

W dniu 20 bm. odbyło się posiedzenie wy- 
działu wojewódzkiego. na którem: rozpatrzo 
no 10 odwołań przez święciański wydział 
powiatowy wymiaru podatku od broni my- 
Śśliwskiej na rok 1930 — 31, zatwierdzono 
uchwałę sejmiku święciańskiego w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w Polskim Banku Ko 
munalnym wi wysokości 20 tys. zł. na zwięk 
szenie kapitału zakładowego Komunalnej 
Kasy Oszczędności w Święcianach, rozpa- 
irzono i zatwierdzono uchwały podatkowe 
sejmiku święciańskiego na rok 1931 — 32. 
Rozpatrzono i zatwierdzono preliminarz bud 
żetowy sejmiku święciańskiego na rok 1931 
— 32, Preliminarz ten po stronie dochodów 
i wydatków bilansuje się kwotą 420 tys. zł. 
i jest faktycznie o 50 tys. zł. mniejszy od 
preliminarza zeszłorocznego. 

MIEJSKA 
— Lustracja miejsc zagrożonych powo- 

dzią. W dniu wczorajszym p. wojewoda Kir- 
tiklis w towarzystwie nacz. wydziału bezp. 
Bruniewskiego. starosty grodzkiego Iszory i 
komendanta PP podinspektora Izydorczyka 

NIKA 
zwiedził wszystkie miejsca zagrożone powo 
dzią, w obrębie miasta poczem zlustrował 
griach i instalacje nowobudującej się ra- 
djostacji. 

— Konierencja w sprawie cudzoziemców. 
Wczoraj odbyło się posiedzenie Magistratu 
poświęcone sprawom zatrudnienia  cudzo- 
ziemców! w związku z ogólnym kryzysem 
Sa Ё 

myśl instrukcji władz centralnych za- 
braniających zatrudnianie obcych poddanych 

gdzie są bezrobotni, poddani polscy, 
uchwałono przeprowadzić rewizje we wszy 
stkich agendach miejskich w celu spraw- 
dzenia, czy nie pracują tam obcy poddani. 

W razie ujawnienia będa oni zwalniani, 
a na ich miejsce przyjmowani bezrobotni 
polscy podanni. 

ardynka wraz z teatrem Let 
nim przejdzie we władanie dyr. Zelwe- 
rowicza. Jak nas informują ogród: Ber- 
nardyński i Teatr Letni wydzierżawio- 
ne zostały na najbliższy sezon letni 
dyrektorowi Zelwerowiczowi. 

W sezonie letnim przewidziane są 
koncerty oraz spektakle w teatrze. 

— Bund połączy się z PPS w dniu 1 
maja. Na odbytem ostatnio zebraniu Bundu 
w sprawie udziału w manifestacjach 1 ma- 
jowych postanowiono, że w rb. Bund weź 
mie udział w pochodach razem z PPS, 

5 AKADEMICKA 
— Doroczne wałne zebranie Akadernic- 

kiego Związku Sportowego odbędzie się w 
iątek dn. 24 b. m o godz, 19-ej, wi dru- 

gim terminie o 19.30. 
Wobec przypadającego w tym roku 

10-lecia związku, oraz powagi spraw, ma- 
jacych być tematem obrad, zarząd prosi 

    

wszystkich członków 0 _ jaknajliczniejsze 
przybycie. 

II. Ćwiczenia. gimnastyczne Ak. Zw. 
Sportowego w trymestrże III rozpoczną się 
w poniedziałek dn. 27 b. m. według poprzed 
niego rozkładu godzin. 

SZKOLNA 
— Ułatwienia dla maturzystów. Min. 

Wyznań i Ośw. Publ. wydało w związku z 
zbliżającemi się egzaminami dojrzałości w 
szkołach średnich zarządzenie iw sprawie u- 
łatwień dla tych maturzystów, którzy raż 
stawali do egzaminu, lecz nie uzyskali świa 
dectw dojrzałości. Zgodnie z art. 54 regu- 
laminu. dopuszczeni mają a do zwyczaj 
nych egzaminów przy szkołach uczniowie, 

LISTY 20 REDAKCJI 
Panie Redaktorze! 

.Najuprzejmiej proszę o zamieszczenie w 
najbiiższym numerze swego poczytnego pi 
snia sprostowania notatki z dnia 2 kwiet - 
nia br. w dziale „Różne* „Stosunki w na- 
szych szkołach Powszechnych* — jako nie 
zgodnej z prawdą. 

Nikt z rodziców dzieci szkolnych nie zgla 
Szał się do mnie ani razu ze skargą na ks. 
Prefekta, który kocha dzieci i całą duszą jest 
oddany szkole. Jeśli może kiedy. ukarał jakie 
go niesfornego chłopca, to tylko współnie z 
rodzicami dziecka. 

. Również uczeń Kazimierz Romanowski 
nie był wydalony ze szkoły, lecz na skutek 
decyzji Rady Pedagogicznej za nieodpowie- 
dnie sprawowanie jego uczęszczania do szko 
ły było zawieszone do decyzji wyższych 
władz szkolnych. 

Proszę przyjąć wyrazy szacunku i po- 
ważania 

  

„__— Wiktorja Kwiatkowska 
kierowniczka Publicznej Szkoły 

Powszechnej nr. 31 w Jerozolimce. 
* 

Szanowny Panie Redaktorze! : 
W nr. 86 poczytnego pisma Pańskiego 

ukazało się obwieszczenie p. komornika są- 
dowego Karmelitowa o wyznaczeniu na dzień 
5, maja rb. licytacji należącego do mnie mie- 
Me na zaspokojenie pretensji p. Wyszomir- 

skiej, й 
„Uprzejmie proszę o zamieszczenie nastę 

pującego sprostowania, wobec tego, że 
treść powyższego obwieszczenia mogłab: 
nasunąć wątpliwości co do mojej wypła- 
calności. 

Oświadczam, że żadnych sum u p. Wy 
szomirskiej nie zaciągałem egzekucja zo- 
stała do mnie skierowaną jako do żyranta 
weksla, który nie został mnie przez jedno z 
biur komisowych po uskutecznieniu zamia- | 
ny przez wystawcę zwrócony i że po do- 
konaniu zajęcia sprawa została skierowana | 
do p. Prokuratora Sądu Okręgowego w. 
Wilnie. 

Z poważaniem 
Wł. Borkowski. 

HISTORYJKĄ W OBRAZKACH 
PAN CIERPIAŁŁO ZE ŚNIPISZEK 

(Ciąg dalszy) 

  

Biedny, biedny nasz Cierpiałło. > 
Nieopatrznie stał tak blisko, 
Coż powiecie — — о@й niechcenia 
W tłumie dostał sam.. po pysku!   
  

Że to kraj z porządku znany 
Nie zna takich pohasanek. 
Przez tłum się przeciska władza 

Pan przodownik, imć Kajdanek. 

  

którzy w latach szkolnych 1928 — 29 lub 
1929 — 30 nie zdali egzaminów. Egzamino 
wonie tych osób odbywać się będzie na 
podstawie podań składanych do — dyrekcji 
szkół, w których kandydaci pobierali naukę. 

ча $2ЕВ!ЁАМА I ODCZYTY 
. — 128 Środa Literacka, która od! je 

się dzisiaj o godzinie 8 wiecz. w mat) 
pobazyljańskich, poświęcona będzie dysku- 
sji na temat prądów nurtujących w naj- 
młodszej literaturze polskiej. W dyskusji | 
wezmą udział młodzi poeci wileńscy, zgru- 
powani w miesięczniku „Żagary”. 

Wstęp mają członkowie, sympatycy i 
wprowadzeni goście. 

— Wileńskie Towarzystwo _ Lekarskie. 
XII Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
S ARE Uh 1931 roku o godz. | 
ej w sali własnej przy ulicy Zamkowej Na j przy ulicy owej | 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie proto 
kułu ostatniego posiedzenia, 2) Dr. T. Rym | 
kiewicz: Druskieniki w obecnych  warun- 
kach rozwoju, 3) Dr. D. Jedwabnik: Zagad 
nienie gruźlicy płuc. Cz Il. 

— Ze stowarzyszenia Kupców i Prze-- 
mysłowców Chrześcijan w Wilnie. We czwar 
tek dnia 23 bm. 7 min. 30 wieczorem p. inż. | 
Piasecki wygłosi w Sali Stow: zenia Te 
cnników (Wileńska 33) odczyt na  temat 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-eį)  



“ 

„Kerzyści kupca z racjonalnie oświetlonych 
owien wystawowych". 

Wstęp dla człorków Stowarzyszenia i 
wprowadzonych gości bezpłatny 

— Wileński Oddział Zrzeszenia Nauczy- 
cieli Geografji zorganizował kurs _mineralo- 
gł Wykłady objął prof. geologii USB p. 

Rydzewski Początek kursu w środę dn. 
22 bm. o godzinie 17 minut 15 w lokalu za- 
ktadu geologii (Zakretowa 23). 

PRZEMYSŁ I HANDEL 
— Przyjazd naczelnego dyr. Synd. Polsk. 

Hat Żelaznych: W dniu dzisiejszym przyby- 
wa do Wilna b. minister Bolesław Grodziec 
ki — naczelny dyrektor Syndykatu Polskich 
Hut Żelaznych p. minister Grodziecki przy- 
bywa do Wilna cełem zaznajomienia się z 

sytuacją handlu żelazem na terenie Ziem 
.-Wschodnich Polski. W związku z tem 

w dniu dzisiejszym w lzbie Przem.-Handl. 
odbędzie się konierencja poświęcona sytua- 
cji hurtowego handlu żelazem. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Częściowe przywrócenie  samorząda 

w Kasach Chorych. Władze nadzorcze Kas 
Chorych zdecydowały restytuować  samo- 
ki w tych kasach, które najbardziej są 

zbliżone do typu przyszłych kas okręgowych. 
Przywrócenie samorządów poprzedzi nada- 
nie im statutów organizacyjnych. Nastąpi 
to w październiku rb. 

POLICYJNA 

— Używanie siły fizycznej przez policję 
jendant główny policji wydał rozkaz w 

wie używania siły fizycznej przez funk 
marjuszów policji w stosunku do prze- 

w, 
'W pierwszej części rozkazu komendant 

policji zaznacza, że zdarzają się wypadki, 
iż policjanci obawiają się ewentualnego o- 
skarżenia o akty przemocy lub gwałtu ze 
strony jednostek, przeciw którym zmuszeni 

są występować; w wyniku tej obawy poli- 

cjanci postępują chwiejnie, co może 
łać wrażenie braku stanowczości. W związku 

z tem komendant wyjaśnia, że wystąpienia 

policji nacechowane muszą być zawsze sta 
nowczością i energją i że siła fizyczna mu- 

si być niejednokrotnie używana przez funk- 
cjonarjuszów policji, jedynie jednak dla od 

parcia ałtu. 
w drugiej części rozkazu komendant głó 

wny p.p. podkreśla z naciskiem że bicie i 

małtretowanie aresztowanych, jak również 
wymuszanie zeznań przy użyciu siły fizycz- 

nej — są bezwzględnie niedopuszczalne. 
/ wypadkach skarg o pobicie, należy w 

ie przyśpieszonym przeprowadzić szcze 

' dochodzenie i w razie stwierdzenia 

bezzasadności oskarżeń wnosić przeciw win 
nym skargi o oszczerstwo, 

RÓŻNE 
|  — Sprawozdanie z rocznego zebrania 

; lego T-wa Św Wincentego a Paulo 
w Wilnie za 1930 rok. W ubiegłą niedzielę 

męskie T-wo Św. Wincentego a Paulo w 
Wilnie odbyło pod przewodnictwem super- 
jora X.X. Misjonarzy w Wilnie ks. j. Rzy- 

mełki doroczne zebranie sprawozdawcze w 

obecności około 150 osób. 
'-. Po modlitwie i przeczytaniu  apostrofy 
ks. Skargi o miłości bliźniego, odczytano 

protokuł z poprzedniego ogólnego zebrania 
czem zabrał głos prezes rady p. Antoni 

Sawicki, wykazując w dłuższem przemówie- 

    

w zupełności odpowiadają zadaniom obec- 
"nych czasów. 

Sprawozdanie z działalności T-wa za 
1930 r. złożył sekretarz Rady p. A. Iwanow- 
ski. W roku sprawozdawczym T-wo liczyło 
Q konferencvj, 86 członków czynnych i 246 

e PAZ. Wspierano 571 osób (177 
| zin). ogólnego dochodu w sumie 

14344,48 zł. wsparć udzielono 13342,44 zł. 
Na zakończenie przewodniczący: nawoły 

"wał do najliczniejszego udziału w mającem 
się odbyć w maju r. b. kongresie euchary- 

a. poczem zebranie zamknięto po 
odmówieniu - modlitwy 

/ TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś do- 

_ skonała sztuka Leo Lenza „W nocy ze środy 
"na czwartek, w kapitalnem wykonaniu ca- 

й niemal zespołu, z Lewicką, Sawicką, 
7 jewiczem, Kreczmarem, oraz dyr. 

_ werowiczem na czele, 
> — Teatr miejski w Lutni. Dziś drugi wy 
_ stęp Marji Modzelewskiej i Aleksandra Wę 
gierki w fascynującej sztuce L. Verneuilla 

- „Pan Lamberthier". Skupiona, pełna wyrazu 
gra ulubieńców publiczności warszawskiej, 

, Oraz wnikliwa reżyserja A. Węgierki wywo 
łała wczoraj głośny zachwyt na widowni. 

— Występy rosyjskiego teatru  drama- 
tycznego. 24 bm, rozpoczyna się w teatrze 
Lutnia szereg występów znakomitego  ze- 

łu rosyjskiego teatru dramatycznego z 
Ba Urozmaicony repertuar występów, 
świetne wykonanie aktorskie oraz wysoce 
oryginalna reżyserja sprawia, że występy tt 
wywołały ogromne zainteresowanie i bez- 
względnie cieszyć się będą wielkiem powo- 
dzeniem. 

— Jubileusz A. Zelwerowicza. W_ pier- 
 wszych dniach maja odbędzie się w Wilnie 
obchód 30-lecia pracy scenicznej dyr. A. 
 Zetwerowicza, Jubilat wystąpi w | dosko- 
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KAZIMIERZ LECZYCKI 

„DWUDZIESTY 
: (POWIEŚĆ) 
| Fruwa przedruku i przekładu zastrzeżone. 

Stach podziękował za czaj z wła- 
ciwą mu we wszystkich okoliczno- 

Е. ściach życiowych uprzejmością i siadł 
na ławie w kącie izby. Wbrew okrūt 

nej zapowiedzi łagodnego człowiecz- 
ka, wbrew straszliwej logice „walki 
klas“, czut się zupełnie spokojnym. 
Przeczucie — najbardziej miarodajny 

nk w chwilach niebezpieczeństw 
z mówi mu, že „to“ jest rzeczą nie- 

shożliwą! 
/ — Chacicie czaju? — zwrócił się 
do żołnierzy łagodny człowieczek po 

_ skończonej rewizji osobistej i indaga- 
_ cji jeńca. 

Zziębła eskorta przyjęła z wdzięcz 
_ nością propozycję. Pisarz wyciągnął z 
pieca garnek z gorącą wodą i wsypał 
tam szczyptę jakiegoś zielska, mające- 

o imłtować herbatę. Wkrótce czaj w 
okach i blaszankach wędrował po 

ogromnych, brudnych łapskach. Sma- 
“ kowite mlaskanie ludzi, wchłaniają- 

ch rozkoszne ciepło, łączyło się ze 
skrzypem pióra i postękiwaniem mało 
none dygnitarza, z mozołem u- 

— kładającego jakiś frazes!... I co to jest 
właściwie śmierć,... myśli Łęski i ja- 

kiemi drogami mogłaby ona przyjść 
 tutaj?.... tam, na tem polu, to było 

; i . najstarszy zawód męż- 

    

     

    

   

   

  

   

  

czyzny, ale tu?! Siedzimy tu przecież 
Ele razem nad herbatą, zadowo 

leni, że w chacie jest ciepło i że her- 
_ bata jest gorąca: I ten półinteligent i 

ci poczciwi, zmobilizowani chłopi i ja 

  

KINEMATOGRAF 
I PISMO ŚWIĘTE 

CIEKAWY WYWIAD U ARCYBI- 
SKUPA PRASKIEGQ 

(KAP) Przedstaw. na Czechosłowa 
cję Instyt. kinematografji uzyskał u 
arcybiskupa praskiego ks. Kordaca 
wywiad, poświęcony tematowi: „Ki- 
nematograf a Pismo Św.*. Kinemato- 
graf, zdaniem ks. arcybiskupa, jest 
jednym z najbardziej skutecznych środ 
ków szerzenia myśli religijnej. Ponie- 
waż jednak zadaniem Kościoła jest 
nietylko nauczanie religji, ale czuwa- 
nie także nad poprawieniem  warun- 
ków socjalnych, co czynił już Mojżesz, 
a czemu w czasach ostatnich dał wy- 
raz Leon XIII w swej encyklice „Re- 
rum Novarum*, przeto życząc sobie, 
aby kinematograf służył wierze, musi- 
my pragnąć, aby służył także rozwią- 
zaniu kwestji socjalnej w duchu chrze 
ścijańskim. Kinematograf nie powinien 
ograniczać się do przedstawiania žy- 
wotów Świętych, tembardziej, że akto- 
rzy zazwyczaj, zamiast bohaterów du- 
cha, przedstawiają w nich postacie 
smutne. Trzeba obrazów o charakte- 
rze socjalnym, tak, jak to robią bol- 
szewicy, mistrzowie w tym względzie. 
Pismo św. w kinematografie mogło- 
by być najpiękniejszym obrazem świa- 
ta. Oczywiście, są tu wielkie trudności 
natury technicznej. Co można zrobić, 
uczy obraz „Król królów*, choć i on 
nie jest bez wad, zwłaszcza przy przed 
stawianiu samej postaci Chrystusa i 
Marji Magdaleny. 

Następnie ks. arcybiskup poddaje 
myśl zobrazowania Pisma św. w jed- 
nymi filmie. Osobistością główną w 
scenarjuszu byłby człowiek — obraz 
ludzkości, treścią zaś obrazu — żywot 
jego od dnia stworzenia, aż do dnia 
dzisiejszego. Ludzkość walczy z ma- 
terją, wreszcie zwycięża ją, zapomina 
jednak o prawach boskich, nie czci 
Boga przez materję i staje się niewol- 
nikiem materji. A materja ta zamiast 
być dobrem ludzkości, staje się czę- 
sto źródłem zła; praca, która winna 
być błogosławieństwem, jest dla czło- 
wieka przykrością. I oto schodzi na 
ziemię Chrystus, który swemi Bożemi 
rękami poświęca pracę, wprowadza 
na ziemię swoje królestwo pokoju i 
szczęśliwości. 

RIANYOWIZWETOŚT GRO ROTY W АЛО Ц СРАТСТИТОЛЕШИЫМЬ 22 МЕВАГ 

nałej komedji F. Molnara „Wróżka i adwo- 
at" nin, iż konferencje Św. Wincentego a Paulo kąt 

ie Tylko dwa występy rosyjskiego arty- 
stycznego zespołu bałałajkowego w Wilnie. 
Dziś i jutro. słynny .rosyjski artystyczny 
zespół PROW pod dyr. Eug. Dubrowi- 
na, wystąpi w sali Klubu Handlowo-Prze- 
mysłowego (ul. Mickiewicza 33-a). Przed 
dwoma laty zespół ten cieszył się u nas w 
Wilnie nadzwyczajnem powodzeniem. 

Po dłuższej przerwie nabywszy nowy re- 
pertuar, zespół przyjeżdża tylko na dwa 
występy. W programie całkowcie nowe 
utwory, oraz ostatnie przeboje rosyjskiej 
emigracji: „Żegnajcie dzwony rodzinne" i 
„Zawiało Cię śniegiem, Ojczyzno”. 

Bilety są do nabycia w księgarni „Lek- 
tor", Mickiewicza 4, od godz. 7 w' kasie 
Klubu. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie — Wiosna uczuć 

Heljos — Biała Talu 
Hollywood -— Koniec świata. 
Casino — Pieśniarz gór. 

Pan — Indyjski grobowiec 
Światowid — Diana 
Stylowy — Jakichi drwal 

Ognisko — Ziemia Obiecana 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 20 do 21 

bm. zanotowano wypadków 44, w tem kra 
dzieży 4, opilstwa 5, przekroczeń admini- 
stracyjnych 16. 

-— Wypadek na rzeźni miej- 
skiej. Robotnik rzeźni miejskiej Gurwicz 
A>ram, zam. y ul. Koziej nr. 5 w cza- 
się windowania mięsa spadł z wysokości 
dri:giego piętra, wskutek czego doznał pęk 
nięcia czaszki, Lekarz pogotowia ratunko- 
wego po udzielenia pomocy odwiózł Gur- 

  

—- wyglądamy na przeciętnych nemro 
dów prowincjonalnych, którzy zaszli 
do chaty „„pogrzać się'.! 

Tymczasem żołnierze skończyli 
swój czaj! — Nu piszycie, — zwró- 
cił się jeden z nich do pisarza. 

— Czto takoje? 
prykaz! 

— Kakoj tam tiebie prykaz.... wy- 
wiedi i!... 

-— Kak że tak ubić, a razwie on 
nie czełowiek?! Eto tiebie nie 18-tyj 
god! Nużno cztob osnowanje było! 

Pióro poruszyło się zwolna z wy- 
raźną niechęcią. Łęski zbładł. Teraz 
dopiero przyszło mu na myśl, iż po- 
mimo wszelkich pozorów pokojowo- 

ści, śmierć jest jednakże w tej cha- 
cie. 

_ Kilka minut, zatrzymywanych całą 
siłą pragnącego żyć życia!... kilka py- 
tań i kilka odpowiedzi... papier i 
śmierć, już gotowe!! 

Łęski czuje, że może nie wstać z 
ławy, a wówczas będą go szarpali, 
wlekli siłą! Duma stacza zaciętą wal 
kę o styl! Musi utrzymać się w pew- 
nym stylu, aż do ostatniej tysiącznej 
sekundy... chociaż jego świat nie do- 
wie się nigdy o niczem! 

Ale strach śmierci przemaga styl! 
Izba wiruje i nogi odmawiają posłu- 
szeństwa. Na szczęście nikt nie zbliża 
się jeszcze do niego. Żołnierze opatru 
ją flegmatycznie karabiny. Pisarz sta 
wia niemrawo numer wychodzący. 

Nikt się nie śpieszy. Każdy czuje, 
że ma stać się rzecz straszna! Po- 
gwałcenie najstarszego z praw su- 
mienia! Głosu Boga Białego i Czer- 
wonego: nie zabijaj! 

Krzątanina ustaje... mała chwilka 

S TO MIO 

Z SĄDÓW 
ROK WIĘZIENIA ZA  PODROBIENIE 

PODPISÓW 
W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy roz- 

poznał sprawę Leonarda Darenkowskiego, 
oskarżonego o to, że w lipcu ub. r. dokonał 
zaboru w celu przywłaszczenia 200 zł. na 
szkodę T. Zembrzyckiego za pomocą oszu- 
stwa — wręczając mu dwa weksle po 100 
zł. każdy, z podrobłonemi przez siebie pod- 
pisami žyrantow „Dr. J. Sumoroka“ i „Leo- 
na Kulikowskiego“, znanego adwokata wi- 
lenskiego. 

Wobec przyznania się oskarżonego, jest 
ty b. słuchacz prawa USB., właściciel dwóch 
taksówek, Sąd nie uznał za potrzebne ba- 
danie świadków, oraz biegłego i po wysłu- 
chaniu przemówień stron skazał niefortun- 
песо „Кирса“ па rok więzienia (D. P.) 

Oskarżony odpowiadał z więzienia, gdyż 
prócz wspomnianej sprawy ma jeszcze inne. 

wicza do szpitala żydowskiego w stanie 
ciężkim. 

— Usiłowanie samobójstwa. 
Koczówna Jadwiga, lat 19 (ul. Legionowa 
27) wypiła esencji octowej. Pogotowie Ra- 
tunrowe ódwiozło ją do szpitała Sawicz w 
stanie niezagrażającym życiu. 

— Podrzutek. Przy Žawalnej 41 znale- 
ziono podrzutka płci żeńskiej w wieku o- 
koło 5 miesięcy, którego umieszczono w 
przytłuku Dzieciątka Jezus. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
Z dnia 21 kwietnia 1930 r. 
WALUTY I DEWIZY: 

Nowy York 8,92 — 9,94 —8.90. Belgja 
12410 — 12441 — 123,79. Gdańsk 173,43 
— 173,86 — 173,00. Hołandja 358.62 — 
359.52 — 357,72. Londyn 43,37,1/4 — 43,41 
— 43,27. Nowy York 8,92 — 7.94 — 8.90. 
Paryż 3490,1/4 — 34,99,1/4 — 34,82. 
Szwajcarja 171,91 — 172,84 — 171,48. Wie- 
deń 125,50 — 125,81 — 125,19. Włochy 
46,16 — 46,874 — 46,64ż. Berlin w obrotach 
prywatnych 212,52. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4 proc. pożyczka inwestycyjna 88.50. Ta 

sama seryjna 94. 3 proc. pożyczka budowła- 
na 46,50, 6 proc. pożyczka dolarowa 72 — 
72.50. 10 proc. pożyczka kolejowa 105, 
5 proc. pożyczka konwersyjna 49,25. 7 proc. 
stabilizacyjna S2 — 882,25. 8 proc. LZ BGK 
i BR. obk. BGK 94 Te same 7 proc. 83,25 
8 proc. obl. budowlane BGK 93. 7 proc. 
ziemskie do'arowe 75, 4% proc. ziemskie 52 
— 52,25 — 52. 8 proc. warszawskie 73 — 
73,50 — 73,10. 5 proc. warszawskie 58,25 
— 58. 4%$ proc. warszawskie 53,50. 8 proc. 
Pictrkowa 63,75. 10 proc. Radomia 76. 
6 proc. obl. poż. konw, m. Warszawy VI 
emisji 51,50 — 51 

AKCJE: 
Bank Polski 127 — 128. Cęzstocice 27.50. 

Węgiel 29. Lilpop 20,75 — Modrzejów 7, 
Ostrowiec 40, Starachowice 11,85. 

RADJO WILEŃSKIE 

ŚRODA, DNIA 22 KWIETNIA 
11,58: Sygnał czasu i hejnał krakowski 
12,05 — 1250: Muzyka polska (płyty) 
13,10: Kom. meteor, 
14,50 — 15,15: Radjokronika z Warsza 

wy, y, 
15,25 — 15,30: Program dzienny 
155,30 — 16,10: Odczyty dla maturzy 

stów z Warszawy, 
16,10 — 1515: Komunikat dla żeglugi z 

Warszawy. 
1615— 16,45: Audycja dla dzieci z War 

szawy. 
16,45 — 17,15: Koncert dla młodzieży 
17,15 — 17,40: „Z dni chwały" (wspom 

nienia z Legji Cudzoziemskiej) — odczyt 
w związku z setną rocznicą powstania Le 
gji, — wygłosi Halina Hohendlingerówna, 
Transmisja na wszystkie stacje, 

17,45 — 18,45: Koncert z Warszawy 

  

18,45 — 19,00: Chwilka strzelecka, 
19,00 — 19,10: Program na czwartek i 

rozmaitości 
19,10 — 19,25: Komunikat rolniczy z 

Warszawy. 
19,25 — 19,40: Rezerwa. 
19,40 — 19,55: Prasowy dziennik radjo 

wy z Warszawy. 
19,55 — 20,15: „Ze świata radjowego” 

— pogadanki głosi Alfred Daun. 
20,15 — 30,30: Pogadanka muzyczna z 

Warszawy. 
20,30 — 22,00: Koncert wieczorny( Tr. 

na całą Polskę Wykonawcy: Wsiewołod 
Pastuchow (fortepian), prof. Aleksander 
Kontorowicz (skrzypce) i chėr „Echo“ pod 
dyr. prof, Władysława Malinowskiego 

Przy fortepianie Izydor Szabsaj i 
munt Wajnberg. 

W przerwie kwadrans literacki w wy 
konanin Wacława Malinowskiego art. dram 
(tvlko na Wilno). 

Zyg 

wymownej, ponurej ciszy... a potem 
wzrok zbiorowy całej gromadki, który 
mówi: 

„No, zbieraj się, bratku,... j idź po 
dobremu! Wiesz przecie dobrze sam, 
co to jest dyscyplina wojskowa.... ja- 
ko ludzie nie mamy do ciebie nic, ale 
jako narzędzie rewolucji?! > 

— Tak, to śmierć! — myśli skaza 
ny, wolny już od wszelkiej, zbytecz- 
nej teatralności.... Śmierć! I pracuje 
nad wydaniem samemu sobie rozka- 
zu, który jest w oczach oprawców... 
za daleko wyjechałem na patrol! Ale 
dzień był taki piękny... i narty tak ba 
jecznie szły! 

— Waška! — zwrócił się nagle 
dowódca patrolu do jednego z żołnie- 
rzy, — stupaj za komandirom, ili za 
aboimi!... Cztoże w samom dziele, ja 
ubijca, kakojnibud* kryminalist! 

— W czom dzieło?! 
-— Kak w czom dzieło, a pieczać 

to gdzie! 
-— Nu, brat, ty usz sliszkom ce- 

remoniszsia z etim biełogwardziejcom. 
Smatri, cztob towaryszczu komisai u, 
nie popałsia! 

Jeszcze jedna dymisja śmierci! Nie 
jest łatwiej umrzeć, niż żyć! Ten sam 
człowiek, który polował na niego z 
nieubłaganą zaciętością, któryby wy- 
buchem radości przyjął śmierć zwie- 
rzyny na bezkresnem białem polu!... 
Człowiek, któryby dobił rannego bag- 
netem!... teraz odwleka wszelkiemi spo 
sobami chwilę każni!!. 

Ale wygnana rzeczywistość po- 
wraca. Współczucie, solidarność zie- 
mi, jaka się zrodziła nagle w duszy 
prostego zmoblizowanego chłopa, nie 
może mieć przecież żadnego znacze- 

  

KINU Od dnia 20 do 23 kwietnia 1931 r. włącznie będą wyświeuare filmy. 

MIEJSKIE Wie BE UEZU R “8 Najczarowniejszy poemat młodych serc. Aktów 7. 
SALAM IEJSKA | $$ W rol. gł. Helena Twe wetrees i Frank Albertson 
Ostrobramska 3. 

Kasa czynna od g. 3.30. Początek seansów od g. 4-ej. 

Nad program: 1) „Od morza do morza'*, 2) „Szlakiem Pionierów'' zdjęcia z natury. Aktów 2. 
3) „Dzikus chce mieka'* Komedja w 2 aktach. 

Cena biletów Parter 60 gr. 
Następny program: „Romans kadeta* 

Balkon 30 

  

Užwiekowy Dziś! Monumentalny ь Wstrząsaj i i н 0 е ący dramat miłosny w roli główne! 
KINO AŻ przebój dźwiękowy 832 LA TA LU LEON RA URLIC Wspaniałe Sdjęde z =. 

„H ELIOS Katastrofa R ta nocnej burzy. Na 1-szy seans ceny zniżone. Począt-k seansów o g. 4,6, 8 i 10.15 
UL Wileńska 38 astępny program: 66 

Tel. 926. Film o którym mówi cały Świat „NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN 
  

  

Dźwiękowe Kino 

„KOŁLYWOOD: 
flckiewicze 22, 

tel. 15-28   kości 
p-g idei Flammarionz. 

Dziś! Arcysensacyjny przebój dźwiękowy! Potężne arcydzieło Abła Gance'a.> 

Koniec Świata 
Nad program: Tygodnik dźwiękowy „Foxa". Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt, o godz 1-ej. * 

Dramat miłosny i tragedja Iudz- 
agrożonej zagładą, W rolach głównych: 

Abel Gance, Gollette Darfeull 
i inni. 

Na 1-szy Seans ceny zniżone 

Wkrótce "ssesńsnow „Na zachodzie bez zmian" i „Pod dachami Paryża” 
  

DŹWIĘKOWE Kino 

C6/INS 
WIELKA 47. tel. 15-41 

Wkrótce! "osy pożte ocieki 

Dziś! Super-Przebój dźwiękowy! 100 proc. dżwiękowiec 

PIEŚNIARZ G 6 R PIEŚR oPRYSZKA) 
Srydžieto ze EE z udziałem najgłośniejszego śpiewaka, 
wystawy! opery „Metropolitanin* w Nowvm-Yorku LAW TIBBET. Cały fl atur: 
kolorach. Nad program: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. ) REECE 

Fascynująca treść! Przepych 

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

JANKO KUZYKANT według znanej noweji 
Henryka Sienkiewicza 

  

Od dnia 
dzisiejszego 2-gi 

Indyjski Grobowiec 
tydzień rekordowego 

powodzenia 2-ga 
i ostatnia serja oraz streszczenie 1—j serji 

najpotęzniejszego filmu świata 
Wszechświatowy szlagier reżyserji 
Joe May. Wznowienie! FW nowem 

  

  

mo 
literackiem opracowaniu! Nowa'kopia! 

PAN" Nowa edycja, 

m N Wielka epopea miłości i poświęcenia W rolach głównych 7 asów ekranu: Conrad Veidt, Mia May. 
; 

Wielka 42, Lia de Puti, Paul Richter, Bernard Goetzke, Erna Morena i Olaf Fons. 
Ilustracja muzyczna orklestry symfonicznej pod batutą prof. A Jadlowkera, : 
Pocz. © godz. 3-ej. W dnie świąt o godz. 1-ej. Cenv zniżone tylko na 1-szv seans. Bilety honorowe nie ważne 

Dziś! Niebywała sensacja! Wielki triumf sztuki japońskiej! Inauguiacyjn. ierwszy w + olsce film. Japoński: ы 
Kino-Teatr dzieło o wszechswiatowej sławie. Wyświetlany jednocześnie w PSZ oadynie Sulioie Rzyniie Tay WE 

"STYLOWY" | JAWIE R i kę ICHI-DRWAL (Jego największa ofiara) 
Monumentalny epokowy dramat w 10 akt, ilustrujący nieznane nam życie i obyczaje dalekiego wschodu. 

W rolach głównych, Jakichi Jvata genjalna gra wyłącznie japońskich aktorów Cesarskiego teatru w Tokio 
Uwaga! Ze względ: na wysokie walory artystyczne dla uczącej sę młodzieży do wo one. 

W. JUREWICZ 
były majster firmy 

Paweł Bure 

poleca wielki wybór zegarów i bi 
oraz precyzyjna 

po cenach zniżonych 

Wilno, A. Mickiewicza 4. 

PoZeny w celu natychmiasto- 
wego kupna większej ilości domów 

i drewnianych w cenie 
do 5000 dol. 

Ajencja POLKRES* 
Kiólewska 3, tel. 17-80 

žuterji naprawa 

  

  

murowanych 

  

  

Use natychmiast pod s lidne 
hipoteki miejskie 3000 — 2500,— 

1500 i 1200 dolarów. 
Ajencja „POLKRES* 

Królewska 3, tei. 17-80       
Fabryka i skład mebii 

W. Wilenkin i $-ka 
Spółka z ogr. odp 

Wiino, uł Tatarska 26, dom własuy, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, Sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szaty, biurka, krzesła dębo- 
we it. p. Dogodne warunki i na raty. 

  

    

  

       

Program: 1) Maszyński — Polonez Pro 
snak — Powitanie wiosny Karłowicz — Ko 
łysanka 2) Franz — Res la capricciosa 
Moniuszko — Kozak (opracował A. Kanto 
rowicz) 3) Chopin — Cztery etiudy (for— 
tepian) i 

22,00 — 22,15: „O mądrość Warszawy* 
— dialog z Warszawy ( Melina i Zawistow 
ski). 

22,15 — 2235: Duet koncertowy na 
dwoje skrzypiec w wykonaniu prof. H, So 
łomonowa (I skrzypce) i M. Szabsaja (Il 
skrzypce): Ludwik Spoar op. 67 Nr 3 a) 
Allegro b) Tempo di menuetto d) Warja 
cje c) Allegretto. Transmisja na Warsza- 
wę. 

23,50 — 24,00: Komunikaty i muzyka stanie sprzedam. Mo-tel. 18-07, Słotyński, +———— 

taneczna z Warszawy 

nia! Prędzej, czy później zaskrzypią 
drzwi obmarzłe, białawy opar buchnie 
ku sufłtowi, i wejdzie ktoś, kto obo- 
jętnie, mechanicznie, zupełnie tak sa- 
mo, jak on w podobnej sytuacji... a 
tam będą wciąż oczekiwali jego po- 
wrotu z jakiegoś Turkiestanu; czy Sy 
biru... aż dopóki nie wytleje Smutek, 
jak wielki pożar, którego koniec jest 
jednaki z małym! Ё 

Jakieś głosy przeszły i rozpłynę- 
ły się w ciszy! ...Patrole! Pilnują od 
nocnego wypadu Polaków! 

A może właśnie i przyjdą w tę 
noc?! 

Może już wszczęto alarm! ... miał 
tylu przyjaciół!! 

Ale w jakiż sposób mogliby go 
odnaleźć! Ocean rosyjski, ocean więk 
szy od Atlantyku, pochłonął jedną ma 
łą łódeczkę czyjegoś życia. 

Wielka rzecz! Stało się tylko to, 
do czego się przygotował w wi- 
gilję swego ochotnictwa, kiedy cały 
Jaworów płakał po kątach, bo płacz 
jawny nie byłby zgodny z tradycją! 
Setki setek razy ocierał się przecież o 
tę wojenną sekundę, w której mogło 
być właśnie „to“.! 

Ale co to jest właśnie „to”, myśli 
Łęski z wciąż narastającym buntem 
wewnętrznym! 

Śmierć w ataku husarji, śmierć Kos- 
saka i Brandta, śmierć, która mię wy 
chowała, szarża , w której zostałem 
ranny, to co innego, niż ta straszliwa, 
szara, prosta chwila, która mię czeka 
pod ścianami kurnej chaty poleskiej. 
Tej ja nie chcę, nie chcę, nie chcę! 

Nowe głosy.... tymczasem  stają 
sie coraz... Za chwilę. wejdzie tu jakiś 
człowiek! bliższe, wyražniejsze!!.. 

LEKARZE 

Dr. Kenigsberg 

   LOKALE 
Pokój 

choroby skórne, wene- nieduży ze wszystkie- 
ryczne i moczopłciowe mi wygodami 

Mickiewicza 4, 
tel. 10-90. 

Od 9—12 1 4—8 

do wy- 
najęcia osobie inteli- 
gentnej i solidnej. Pań- 
ska 4 m. 4. 

Pokój 
odświeżony, wygodnie 
umeblowany _ oddaje 
się solidnemu ej). Og- 
lądać od 5—8. Święto- 

  

AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA "oska 4-1. 
oraz Gabinet Kosmety- , 
czny, usuwa zmarszcz- 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, karzajki, wy- 

  

Pokój 
do wynajęcia. Oglądać 

Rika IE 
OBWIESZCZENIE 

Aukcjonista Izby Skarboweį w Wilnie 
= KERI? na zasadzie par. 33 In- 
strukcji i przymusowem ściąganiu 
ków i opłat z dnia 17. V. 26 r. (DE Utz: 
Min. Skarbu nr 15) podaje do wiadomości 
publicznej, że w dniu 25 bm. © godzinie 10 
rano przy ul. Fabrycznej nr adbędzie 
sie sprzedaż z licytacji w terminie drugim 
od ceny zaoferowanej 320 warsztatów — @о 
wyrobu tkaniny drzewnej, 24 heblarek, 1 
walce żelazne, 3 prasy, 296 ławeczek do 
warsztatów, 2 toczydła oraz inne drobne 
rzeczy, należące do byłej firmy drzewnej 
SD E na pokrvcie zalegiości podatko- 

Aukcjonista Ch. Smajkiewicz. 

  

  

DOM piętrowy 
murowany, olicyna 

  

padanie włosów. 
Mickiewicza 46. 

  

GABINET 

od 3-ej do 5-ej. Gar- Chcesz otrzymać po- 
barska 14, m. 1. sadę? Musisz ukończyć 
—- Кит5у fachowo - kor es- 
4 ko pondencyjne tm. profe= 

po e sora Sekułowicza, War- 
pokój służbowy, kuch- szawa Żurawia, 42. Kur 

pnia, nowoczesne urzą-sy wyuczają listownie: 
dzenia, oddaje się z buhalterji/rachunkowo- 
powodu służbowego Ści kupieckiej, kore- 
wyjazdu. Zakretowa 7, spondencji handlowej, 

5 mieszkań, placu 
300 sąż. Cena 4.500 

dol 
Dom K.-K. „ła 
chąta'* Mieniawi- 

cza 1, tel. 9-05,       

RACIONALNĘS!"- 14, oglądać 2—5. 

KOSMETYKI ЙОЬЕНА РО Рар 
LECZNICZEJ 

WILNO, MICKIEWI 

nosza FRÓŻNE kobiecą 

rod konseryro- Hramemweownnai 
je, dosko- 

nali, odświeża, usuwa Sprzedaje się 
jej skazy i braki, Masaż łódka  (spacerówka- 
iwarzy i ciała (panie) sportowa) za 350 zł. 
Sztuczne opalanie cery. Dowiedzieć się na 
wypadanie 
łupież. Najnowsze zdo- tokol. 

  

włosów i przystani A. Z.S. An- 

  

stenografji, navki han- 
dlu, prawa, kaligrafji, 
pisania na maszynach, 
towaroznawstwa, — an- 
gielskiego, francuskie- 

  

Potrzebna 
go, niemieckiego, piso- ochmlstrzyni 
wni, gramatyki polskiejw średnim wieku do 
oraz ekonomii. Po u- dużego majątku ziem- 
kończeniu e g z a m i u. skiego. 
Żądajcie prospektów. 

Zgłaszać się 
tylko z  poważnemi 
świadectwami. UL Ad. 
Mickiewicza Nr. 1204 
m. Nr. 1. 

    

  

bycze sera racjo- K Be Bez 

malnej, 

Codziennie ad, La ь upię silnik wynagrodzenia 
Ww Z. Р, 43. elektryczny osoba inteligentna zaj- 

na prąd staiy 410 v. Planina I forteplany mie się gospodarstwem, 

nnn mocy 6—8 koni, užy-nowe i užywane nachorą i dziećmi. Las- 
Pi wany w dobrym stanieraty i do wynajęcia. kawe oferty proszę 

anino Zgłoszenia z podaniem Kijowska 4—10 kierować do Admini- 

zagraniczne w dobrym ceny i marki kierować Abelow stracji „Słowa* pod 
; = „oszczędna*. 

stowa 3 m. 17. Wilno, 3 Maja 3, 

Człowiek ten może doń odczuć 
najwyższą sympatję, szacunek i litość, 
a jednak musi dla kilku frazesów, 
dla wytrzymania stylu rewolucji ska- 
zać go na śmierć! 

A więc tembardziej on musi utrzy 
mać się w swoim stylu. Nie może go 
błagać o życie, które obaj kochają 
jednakowo. Nie może okazać strachu. 
Musi stąd wyjść o własnych siłach, 
stanąć spokojnie przed. karabinami, 
mużykiem, a może nawet rzucić „tam 
temu styłowi*.... jakiś frazes! 

Głosy nieznanych ludzi są tuż... 
czyjaś ręka obraca drewniany sko- 
bel... trzeba ich już pożegnać, — 
myśli Stach... dalekich, tamtych, któ- 
rzy zapomną! 

9 
Był dziwny — jak na listopad — 
prawie styczniowy ranek, kiedy 

Bronowski wysiadł na dworcu w Wil 
nie i rozpoczął wędrówkę po nigdy 
niewidzianem jeszcze mieście 

Z mieszanem uczuciem wstrętu, za 
wodu, oczekiwania, ciekawości i przy 
gotowań do zachwytu, szedł uliczkami 
ghetta. Nieopisana, wieczna nędza ży 
dowska kryła się w suterenowatych ja- 
mach byłych sklepów, w których te- 
raz oprócz paru koszyków warzyw i 
kartofli nie było nic. We wklęsłościach 
jam tkwili ludzie w łachmanach, brud 
ni, zeszkieleciali i chorzy o oczach 
pełnych nienawiści, albo zupełnej a- 
patji. Tu i ówdzie sklep zasobniej- 
Szy z czystszymi sprzedawcami 
bez klientów. Na nierównych 
niach i przegniłych chodnikach 
pustka śmierci. Ani wojska, ani cy- 
wili. Domy stare, brudne, odrapane, 
ze Śladami ostrzeliwań i zniszczeń. 

jezd- 

  

  

Tylko szron — jedyny czyściciel ma- 
gistracki udekorował dachy i zasypał 
brudne jezdnie, białym, okrągłym ca- 
łunem śnieżnym, chrupiącym pod no- 
gami i niestartym jeszcze ze środka 
ulic. 

Pokrzyżowane labirynty ścieżek u- 
licznych przechodzą wreszcie w  ja- 
kaś ulicę, zakończoną płacem! 

Na końcu tego placu stoi gmach 
niezwykłej piękności. Gmach jest 
świeckim z. kształtów, a duchownym 
z krzyża, łagodności i spokoju. Jakiś 
strych włoski, gdyby nie obramowanie 
ze szronu, gdyby nie białe , drobne 
perełki, rozsypane na krawędziach 
dachu, na krzyżu i na posągach! 

Wizja rzuconej na śnieg Italji po- 
czyna wyrastać i olbrzymieć przed o- 
czyma Bronowskiego. 

Na przeciwległej stronie placu do- 
strzega półkole wież kościelnych pod 
błladem, zupełnie nie italskiem niebem. 
Jakaś niesamowita mieszanina Półno 
cy z Południem, jakiś łańcuch gór- 
ski, rzucony wśród oceanu równin... 
ktoś ustawił to wszystko na niedużej 
płaszczyźnie, wśród gór, domów 1 
drzew i przyprowadził go tutaj © 
wczesnej godzinie porannej, kiedy ta 
co mogłoby zmniejszyć ekstazę, jest 
jeszcze nieobecne. Błądzi wśród wież, 
z entuzjazmem podziwu, ale nie przy- 
pominania. Nie może zresztą przypo- 
ścian, zaułków, murków i murzysk, 
minać, bo nie zna żadnego stylu. Nie 
zna się na krytyce piękna. Jest barba 
rzyńcą, który nie potrafi taksować 
gmachów i świątyń: Nie potrafi na- 
kleić. na wieży etykietek: barok, go- 
tyk, renesans. 

  

   
dał, 

‚ Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 
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