
» 

ROK X. Ne 92 (2600) 

SŁOWO 
WILNO, Czwartek 23 kwietnia 1931 r. 

Redakcja i Adminstracja, Wilno Zamkowa 2 i Ad. Mickiewicza 4. Otwarta od g. 9 do 4. Tel: Redakcji 17-82, Administr. 228. 

  

PRENUMERATA miesięczna 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 

  

0 pożyczke kolejową Gwałtown 
Prasa endecka występuje przeciwko 

warunkom pożyczki kolejowej dla bu- 

dowy linji Śląsk — Gdynia, zawartej 

przez Rząd i mającej być obecnie raty 

fikowanej przez Sejm. Sejm ma dać peł 

nomecnictwo Rządowi na zawarcie tej 

pożyczki. którą podpiszą Minister Skar 

bu i Minister Kolei. Prasa endecka pod 

nosi, że pożyczka jest zawarta na cięż 

kich warunkach, że ma kosztować 9,37 

proc. w ciągu lat 45, tymczasem kolej 

może być wykuniona a przez to po- 

życzka spłaconą po upływie lat 20-tu. 

Wszystkie nasze pożyczki były za- 

wierane na warunkach ciężkich. Polska 

nie posiada znacznej  kredytowości; 

wszystkie pożyczki Polski w Stanach 

Zjednoczonych posiadają niższy kurs, 

niż pożyczki innych państw Słaba kre- 

dytowość Polski ma podstawy psycho 

logiczno polityczne. Gdy w 1828 r. 
Rząd Królestwa Kongresowego prag- 
ną zawrzeć pożyczkę u Rotschilda wie 

deńskiego i przedstawił. że mamy zró- 

wnoważony budżet i rozwijamy się po 

myślnie pod względem gospodarczym, 

Rotschild odmówił pożyczki, motywu 

jąc tem, że trzyma się zasady nie pro- 

4wadzenia interesów z nieszczęśliwemi 

misjscami i nieszczęśliwymi ludźmi. 

Nad nami ciąży nieszczęście wielole- 

tniego ujarzmienia i podziałów.  Je- 

steśrmy w gorszej pozycji od wielu no- 

wych państw. Świat wie, że Rosja 

Sowiecka przedstawia poważne niebez 

pieczeństwo; my wołamy na cały świat 
o niebezpieczeństwie niemieckiem. W 

takicn warukach trudno mieć kredyt na 

warunkach lekkich. 

Europa powojenna nie posiada dziś 

dobrych warunków kredytowych. Fran 

cja po stabilizacii franka, to jest od 

1926 roku, zwiększyła swój kapitał pie 

nieżny o 80 proc. Bank narodowy fran 

cuski jest dziś największym posiada- 

daczem złota w Europie. Zapas złota 
w banku francuskim od 1-go stycznia 

1929 roku do 1-g0 grudnia 1930 roku 
wzrósł z 34 miljard. franków do 53 mii 

jardów franków. Dewizy na 1 grudnia 

1929 roku wynosiły 26 miljardów fran 
ków. Obieg banknotów wynosił 99 mil 

miliardów, pokrycie więc wynosiło bli 

sko 80 proc. Pieniadz jest tani, możli 

wości emisyjne nie są wyzyskane, pro 

cent w Banku Państwowym wynosi 

2,5 proc. rocznie. Francja przypomina 

bankiera który, ponitstszy olbrzymie 

straty na udzielone pożyczki, stał się 

przesadnie ostrożny. Rynek francuski 
pieniężny zbliżając się do rozmiarów 

p' zedwojennych nie posiada 

dawnej ekspansji, chętnie szedł do 

Niemiec na pożyczki krótkoprocentowe, 

aż przeląkł sie ostatnich wyborów ze 
zwycięstwem Hitlerowców, zaczął wy- 
cofywać pożyczki; obecnie przekonał 
się, że wielkie niebezpieczeństwo nara- 
zie nie zagraża i znowu wraca na rynek 

niemiecki. й 
*Kapitał francuski podczas rokowań 

o pożyczce w Polsce stawiał nasam- 

przód warunki wprost niemożliwe; do- 
me gał się abyśmy szyny i tabor kole 
łowy obsta!owali we Francji. Chciał 
więc nam udzielić pożyczki dlą zmniej 
Szerią u siebie ilości bezrobotnych. 
Polak okazał się mniej głupi niż Fran- 
Cuz mniemał. Warunek użycia pożycz- 

ki na obstalunku w przemyśle frat.vu- 

Skim został odrzucony. Po długich tar 

gach doszliśmy do pożyczki emitowa- 
nej 94 za 100 ośmio procentowej, co 
wypada 9,32 proc. Jest to oprocentowa 
nie mniejsze niż pożyczki zapałczanej, 
która jest oprocentowana mniej niż pe- 
žŽP*ka stabilizacyjna. 

+ Koleje žel. nie naležy budowač z do 
Chodów budżetowych. Koleje winne 
„być budowane na pożyczki publiczne. 
Vkoro nie mamy kapitałów krajowych, 
„usimy pożyczki kolejowe zawierać 
zagranicą. 

„ Poza olbrzymiem znaczeniem rozwo 
+ naszej sieci kolejowej zaznaczyć na- 
dań że pożyczka kolejowa daje zaję- 
Boro ciężkiemu przemysłowi, 

'ejsza liczbę hezrobotnych. 
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Kryzys współczesny gospodarczy 

przejawia się głównie w Polsce przez 

brak środków obrotowych kapitału pie 

nieżnego. Otóż pożyczki inwestycyjne, 

koleiowe, elektryfikacyjne, kanałowe, 
chociaż są związane z udzieleniem od- 

powiednich korcesyj grupom kapitali- 
stów zagranicznych, zasilają nasz or- 

ganiem gospodarczy w kapitał, podno 

szą wszystkie gałęzie wytwórczości. 

Byłoby wskazane. gdyby Rząd 
porozumiał się z jakiemś konsorcjum 

o budowę kolei Chełm — Włodzimierz 

—. Łuck -— Równo. Kolej ta byłaby 
rentowną, ożywiłaby Wołyń, zbližy- 

łaby go z Zagłębiem. Przed kilkoma 

laty konsorcjum zagraniczne pragnęło 

otrzymać koncesję na budowę tej ko- 

lei Nestety, sprawa została załatwiona 

negatywnie, Rząd polski miał nadzieję 

iż sam w przyszłości przystąpi do bu- 

dowy tej kolci. Teraźniejszość jednak 
woła o nią. 

Oierta Harimanna została odrzuco- 

na, gdyż Harimann zbyt wielkich żądał 

przywilejów, zbyt wolno miał elektry 

fikować. Obecnie należałoby wejść w 

porozumienie z innemi elektryfikacyj> 

nemi towarzystwami. Tylko drogą in- 

westycyj w wielkim stylu potrafimy 
wybrnąć szczęśliwie z obecnego kryzy 

su gospodarczego i wzmocnić naszą 

pozycję w międzynarodowej walce o 
byt. WŁ St. 

Węgry a porozumienie 
środkowo-gospodarcze 

„_ "Umowa handlowa austrjacko - wę 
gierska wygasła z terminem  31-go 
marca, toczą się rokowania o prowizo 
ryczną umowę. Wobec tego, że dąż- 
nością polityki gospodarczej tak Au- 
st:ji jak i Niemiec jest porzucenie tak 
zwanej klauzuli najwyższego uprzywi- 
lejowania, przynoszącej korzyści u- 
stępstw celnych, nadanych jednemu 
państwu na inne z którym został za- 
warty traktat na zasadzie najwyższe- 
ge uprzywilejowania, natomiast wpro- 
wadzenie ceł preferencyjnych lub kon 
tygentów umowa handlowa austro-wę- 
gierska opiera się  przedewszystkiem 
na kontygentach. Węgrom mają być 
przyznane kortygenty towarów, obej 
mujące najważniejsze ich rodzaje, przy 
czem kontygent ów ma być przyznany 
w tej samej wysokości i ilości, jak i do 
tychczas był z Węgier wywożony. 
Przywóz ten byłby bez cła. 

Równocześnie Węgry mają dać 
wzamian Austrji kontygenty na przy- 
wóz tych towarów, które dotychczas 
były przywożone z Austrji do Węgier. 
Wobec zaś unji celnej austro-węgier- 
skiej umowa ta będzie rozpowszech- 
niona na Niemcy. 

Wicekanclerz Schober oświadczył 
przedstawicielowi dziennika „Pesti Na- 
plo“, že kontygenty zostają sprowa- 
dzone dla uniknienia klauzuli najwyž- 
szego uprzywilejowania. 

Węgrzy posiadają w stosunku do 
Austrji czynny bilans handlowy. 

1929 r. 1930 r. 
Przywóz 4157 1031 
Wywóz 4263 1133 

NARADĄ W SPRAWIE ZEBRANIA 
PRZEDSOBOROWEGO 

W piątek dn. 24 kwietnia r. b. od- 
będzie się posiedzenie komisji mie- 
szanej w sprawie prac przygotowaw- 
czych do zwołania Soboru Generalne- 
go Cerkwi Prawosławnej w Polsce. W 
posiedzeniu tem wezmą udział: przed- 
stawiciele Cerkwi prawosławnej — 
Władyka Metropolita Dyonizy, oraz 
are; biskup Grodzieński Aleksy i przed 
stawiciele Rządu — dyrektor Depar- 
tamerftu Wyznań p. F. Potocki, woje- 
woda wołyński p. H. Józewski i naczeł 
nik wydziału narodowościowego spr. 
wewnętrznych p. H. Suchenek-Su- 
checki. 

W związku z powyższem spodzie- 
wane jest przybycie już w najbliższych 
dniach do Warszawy arcybiskupa Gro 
dzieńskiego Aleksego celem przygoto- 
wania materjałów dla zamierzonej na- 
rady (P.L.P.). : 

TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

- Złóż grosz na„Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranica”, na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 

В Opiata pocztowa uiszczona ryczaltem. 
Redakcja rekopisėw  niezamowionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

   

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
! NIESWIEŻ — ul. Katuszowa — Księgarnia jažwi,skiego, 

NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność*. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch. 

      
         

    
  

"Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

y przybór Wilji i Wilenki zagraża miastu 

N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

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

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr 2 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
czne o 50 proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 
  

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 

. Komunikaty oraz 

  

   
   

ZAWALENIE SIĘ CZĘŚCI GÓRY BEKIESZOWEJ 

WILJA WYLAŁA NA ULICĘ ZYGMUNTOWSKĄ 

Poziom wód zwiększa się o 5 cmt. na godzinę 
Wczoraj na krótko przed północą woda na Wilji osiągnęła poziom sze- 

ściu mtr. 60 cmt.. Nastąpiło częściowe zalanie ulicy Zygmuritowskiej i wy- 

łotu ul. Arsenalskiej. Woda podchodziła o 12 w nocy pod pałac Ordynacji 

Tyszkiewiczów, gdzie mieści się obecnie Bibljoteka Publiczna.. 

"Mimo spóźnionej pory ogromne tłumy ludności zalegają ulicę Ko- 

ściuszki, obserwując stały przybór rzeki. 
Wieczorem woda zalała przystań statków, jak również poczęła zagra- 

żać posteruńkowi policji rzecznej. Sapeczy przy Świetle reflektorów usunęli 

pośpiesznie złożony koło przystani 3 p. sap. sprzęt wojenny. Należy się bo- 

wiem liczyć z możliwością zalania ul. Kościuszki. 

Katastrofalny wylew Wiienki 
USUNIĘCIE BRZEGU NA ZARZECZU, — ZAWALENIE SIĘ GÓRY BEKIE- 

SZOWEJ I DOMU NA SOFJANIKACH 

Spokojna zwykle Wilenka, przy- 
brała nadspodziewanie szybko co przy 
bardzo wartkim prądze rzeki, pociąg- 
nęło za sobą cały szereg wypadków. 
Nad ranem władze zostały zaałarmo- 
wane o runięciu ściany w stojącym nad 
brzegiem domu Nr. 6 przy ul. Sofjan- 
nej. 

Nim zdołano dom opróżnić, osunę- 
ła się druga ściana a w parę godzia 
potem cały dom: legł w drzazgach. 
Lokatorka tego domu Kapłan i pewien 
chłopak omal nie utonęli ratując do- 
bytek. W tym samym czasie, wody 
Wilenki podmyły wysoki 10-cio metr. 
brzeg tuż przy posesji Nr. 23 na ul. 
Zarzecznej. Wielkie masy ziemi po- 
częły usuwać się do wody, odsłania- 
jac całkowicie fundamenty, stojącej 
nad brzegiem, zamieszkałej przez trzy 
rodziny kamienicy. 

Mieszkańców tego domu, który la- 
da chwila groził runięciem, pośpiesz- 
nie usnięto, a cały zagrożony teren 
ogrodzono drutem kolczastym, by za- 
bezpieczyć przed wypadkami. Wieczo- 
ren: nastąpiło całkowite usunięcie się 
ziemi w tem miejscu, tak, że domy, 
stoją nad przepaścią. 

O zmroku miała miejsce w ogro- 

dziedzie Bernardyńskim _ katastrofa. 
Mianowicie: część góry  Bekieszowej 

podmyta przez Wilenkę runęła. 
"W pewnym momencie, nastąpił 

logłuszający huk, spowodowany nagłem 
opadnięciem wielkich mas ziemi, któ- 

ra z niezwykłą szybkością zasypała 

kóryto rzeki i część drogi, po drugiej 
stronie Wilenki już w ogrodzie Bernar 

dyńskim. jedno z drzew rosnące na gó 

rze przerzucone na drugą stronę, ugo- 
dziło w przechodzącą w tym czasie 

nadbrzeżną aleją kobietę, łamiąc jej 

nogę. 

Wody wobec zasypania koryta rze 
ki poczęły piętrzyć się koło sztucznej 

tarny podnosząc się aż do wysokośgąi 

alei. Dopiero po pewnym czasie Wi- 

lenka utorowała sobie drogę i wróciła 

do koryta. Wskutek opadnięcia Góry 
Bekieszowej, znalazł się w niebezpie- 

czestwie dom Nr. 42 przy ul. Zarzecz- 

nej, gdzie mieści się VI komisarjat P.P. — 
jak również kilka sąsiednich domów, 

które mają odsłonięte fundamenty. 
Mieszkańców tych domów cwa- 

kuowano. Na miejscach zagrożonych 

ustawiono reflektory. 
Czerwony Krzyż uruchomił 4 pun- 

kty, które będą czynne całą noc, żeby 
w razie potrzeby nieść pierwszą po- 
moc. 

Również na Belmoncie usunęła się 
ziemią wskutek czego dojazd do mły- 
nu został uniemożliwiony. 

CZTERECH ŻOŁNIERZY PORWANYCH PRZEZ FALE WILENKI. — ZA- 

TOPIENIE ŁODZI. — SAPER W NURTACH WILJI 

WILNO. PAT. Zbudowany na rzece Wilence, niedaleko od jej ujścia 

do Wilji, gospodarczy most 3 baonu saperów, wiodący do ich koszar, a 
zrajdujący się pomiędzy Górą Zamkowa i Górą Trzykrzyską, znalazł się w 

niebezpieczeństwie, gdyż niesione z ogrodu Bernardyńskiego drzewa, ka- 

wałki belek, oraz deski utworzyły zator przy 6-metrowym stanie Wilenki. 

Z tego powodu saperzy przystąpili do rozbiórki mostu. Wysłano w tym celu 

pluton pod dowództwem por. Dłużniewskiego. 

W czasie rozbiórki mostu zaszedł wypadek, który omal że nie pociąg- 

nał za sobą ofiar w życiu ludzkiem Łódź saperska, uniesiona przez prąd i 
zatopiona, a 4 ludzi z obsługi jej zostało porwanych przez silny prąd wody. 

Tczej wydostali się rychło na brzeg, czwaciego zaś uniosły fale Wilenki do 

ujścia, do Wilji. Koło ratunkowe rzucone mu na pomoc, uderzyło go w gło- 

wę tak, iż żołnierz został ogłuszony i z trudem tylko, tracąc przytomność, 

zdołał jeszcze przez pewien czas, na przes trzeni 300 metrów, utrzymać się 

na powierzchni. 

O trzysta metrów dalej, już na Wilji, tuż koło przystani Komisarjatu 

Rzecznego P.P. udało się zaczepić żołnierza bosakiem, poczem dzięki odwa- 

dze plutonowego Sadowskiego, który skoczył do wody i wyciągnął nieprzy- 
tommego już sapera, ten ocalał. Ocucono go wkrótce przy pomocy lekarza. 
Gbrażeń nie doznał. 

Część mostu ocalała, resztę uniosły fale. 

Zarządzenia władz 
WOJEWODA I STAROSTA NA MIEJSCU POWODZI 

Zagrożone domy zostały nietylko opróżnione, lecz również odgrodzone drutem 
kolczastym, ażeby uchronić cisnącą się gawiedź przed ewentualnemi wypadkami. Na 

tych miejscach poustawiano posterunki policyjne. 
Konna policja utrzymuje porządek wśród gromadzących się tłumnie przechod- 

niów, Ewakuowano również ludność z kilku domów na ul. t. zw. Brzeg Antokolski. 

Zagrożone tereny zwiedzał dziś wojewoda Kirtiklis, wydając stosowne zarządze- 
nia Bez przerwy czuwają nad bezpieczeństwem ludności, zwiedzając zagrożone miej. 
sca starosta grodzki Iszora, komendant policji Izydorczyk. = 2 

Czerwony Krzyż uruchomił 4 punkty, które będa dostępne przez całą noc, ażeby 
nieść pomoc w razie potrzeby. 

inkunai o S КОЛ 

Kiirten skazany 9-krotnie na kare Śmierci 
BERLIN, PAT. Sąd disseldorfski, po przemówieniach prokura- 

tora I obrońcy, ogłosił w dniu 22 b. m. o godz. 16 wyrok, uzna- 
jący masowego mordercę Klirtena w 9 wypadkach winnym zbrodni 
morderstwa i skazujący go 9-krotnie na karę śmierci. Za 7 za- 
machów morderczych sąd skazał Kiirtena na 15 lat ciężkiego 
więzienia oraz pozbawienie praw obywatelskich. Kūrten wyrok 

przyjął. 

Co godzina woda się zwiększa o 5 — 6 cmt. 

W dzielnicy Antokolskiej powódź zagraża jak wiadomo ul. Brzeg An- 

tokolski, a szczególnie domom Nr. 3, 7 „gdzie podmyte zostały fundamenty. 

Również zagrożone są domy na Zwierzyńcu, gdzie mieszkańców ewa- 

kuowano. 

Za miastem znalazty się pod wodą tereny maj. Ponary i Zakret. Kolo 

mostu Zwierzynieckiego zostało porwane przez wodę drzewo z tartaków, 

jak również woda wdzierała się do domów, położonych w pobliżu kościoła 

św. Rafała. 4 

WIEŚCI Z PROWINCJI 
Niebezpieczeństwo powodzi w Grodnie 
GRODNO. PAT. Poziom wody na Niemnie wzrasta w dalszym ciagu 

osiągnąwszy we środę po południu 4 metry 15 cm. ponad stan normalny. Co 

godzina przybywa wody o 1 cm. W Grodnie zalane są posiadłości, położo- 

ne na brzegu rzeki. Kulminacyjny punkt przyboru rzeki spodziewany jest w 

dniu 26 b. m. Również dopływ Niemna przybiera, rozlewając się szeroko po 

okolicznych polach. We wsi Dorszewice woda uniosła złożone nad brzegiem 

materjały budowlane. W razie dalszego podnoszenia się wody, zachodzi 

obawa powodzi w szeregu okolicznych n:iejscowości. Władze czynią wszel- 

kie starania, mające na celu zabezpieczenie ludzi i mienia. 

Linja kolejowa Wilno—Turmont zagrożona 
ŚWIĘCIANY. PAT. W miejscowości Świątełka, gminy Kołtyniańskiej, | 

wobec znacznego podniesienia się poziormu wody w rzece tejże nazwy przy 
młynie zagrożony jest most. W razie zerwania mostu, grozi niebezpieczeń- 
stwo przerwania toru kolejowego Wilno --- Turmont. Na zagrożone miejsce 
udały się oddziały ratownicze wojskowe i kolejowe, 

ZAGROŻONA SYTUACJA W POWIE- 
CIE WILEJSKIM 

WILEJKA. PAT. W środę w połud 
nie stan wody na Wilji w Wilejce wy- 
nosił 24 mt. ponad poziom normalny. 
Według doniesień z górnego biegu, 
woda stałe przybywa i należy się li- 
czyć z dalszym poważnym przyborem. 
W Wilejce Wilją i Pleśnianka załały 
kilkanaście domów. Niektórym z nich 
grozi zawalenie się. Ludność z dobyt- 
kiem została ewakuowana także z in- 
nych domów, częściowo tylko zagra- 
żonych. Woda podmyła oba przyczót- 
ki mostu w Cieszycach. Grobla od 
strony Cieszyc przerwana. W Sosence 
zerwane jedno przęsło mostu. Most w 
Wilejce również podmyty koło przy- 
czółków. Przy ochronie mostu czyny 
jest miejscowy oddział saperów K.O.P. 
Mest na rzece Zujce zerwany. Prócz 
tego zniosła woda cały szereg mostów 
innych. W bardzo wielu miejscach na 
terenie powiatu drogi poprzerywane i 
mostki zerwane, nawet w miejscowo- 
ściach, gdzie niema rzek. Szereg osie- 
dli zagrożonych. Przy wszystkich za- 
grożonych objektach pracują brygady 
ratownicze i wojsko.(, .. 

EWAKUACJA DZIESIĄTEK WSI 

W POW. LIDZKIM. 

ŁIDA. PAT, Według ostatnich wiadorio 

ści, rozmiary powodzi w powiecie Lidzkim 

stają się coraz groźniejsze. W obecnej chwili 

miejscowości "Tkaczewo i Jazowiki są zupeł 

nie zalane woda, a ludność została ewakuo- 

wana. Miejscowość Nagórniki otoczona jest 

woda naokoło w promieniu półtora kilome- 

tra skutkiem czego ewakuacja jest bardzo 
utrudniona, Miejscowości Dominikowo, Bon- 
dary, Kołpińskie, Niewieszcze, Qichówka, 
Zbółsk, Zalejki, Piaski i Sontaki przygoto- 
wane są do ewakuacji. Wezbrane wody 
mniejszych rzek zerwały trzy mosty na dro- 

gach powiatowych i gminnych w następ- 

pujących miejscowościach: Lipiniszki, Wier- 

ganie i Łuczki, oraz podmyły i rozerwały 
groble na drogach państwowych i powiato- 
wych. Starosta lidzki zwrócił się do urzędu 

woj=wódzkiego w Nowogródku o środki na 
opiekę nad ludnością, poszkodowaną  sktit- 

kiem powodzi. 

  

POWÓDŹ W MIŃSKU 
— Rzeka Świsłocz łać i miasto pozbawione jest światła i komu 

przerwa- ZĘ 
MOSKWA, PAT. 

wystapiła z brzegów, wskutek czego nad- 

brzeżne dzielnice Mińska zostały zalane. 

Wskutek zalania elektrownia przestała dzia- 

DŹWINA ZAGRAŻĄ DYNEBURGOWI 
W dniu wczorajszym ruszyła Dźwina 

pod Dyneburgiem. 
Utworzvlv się natychmiast 

WIELKIE ZWAŁY KRY 
Z nad granicy sowieckiej donoszą, że za 

kordonem ryszyły rzeki i wielkte zwały kry 

niebezpiecz- 
ne zatory lodowe, tak że zachodziła obawa, 
że woda przeleje się przez wały ochronne 

POWÓDŹ W NOWEJ  WILEJCE, 

GRZEGORZEWIE ! NIEMENCZYNIE. 

WILNO. PAT, Z terenu powiatu Wił- 

Trockiego donoszą: Poważnie zagrożony 

most przejazdowy drewniany na Wilence w 

w Wiktoryszkach na drodze Nowowilejka— 

Kiena. Poziom wody jest już o 15 cm. od 
powierzchni mostu, Na ротос przybyła 

straż pożarna z Łożnin i policja z Mickun. 
Na rzece Wace w Grzegorzewie w pobliżu 
fabryki Kureca został w połowie zniesiony 

most, skutkiem czego fabryka stanęła. Na 
terenie Niemenczyna zarządzono ewakuację Ę 

stajni KOP-u, gdyż grozi jej zalanie przez 

wody Wiiji, 

Wilenka załała w Nowowilejce ul. Po- 

łocką — skutkiem czego ruch na tej ulicy 
jest uniemożliwiony. Przy ul. Letniej zalane 
dwa domy, pogrążone w wodzie na półtora 

metra, W pobliżu fabryki w Kutkoryszkach 

woda pod:nyła szosę, zagrażając poważnie 

uszkodzeniem nasypu szosy. Akcję ratowni- 
ста prowadzą miejscowe organy policji pań 
stwowej przy wydatnym udziale miejscowej 
straży pożarnej. 

WIELKIE ROZMIARY POWODZI 

W OSZMIAŃSKIEM 

OSZMIANA, PAT. Z powodu nagi 
wzrostu temperatury, powódź w powi 
Oszmiańskim przybiera coraz większe roz- 
miary. Nocy z wtorku na środę załane b 
w Oszmianie 4 domy, w Smorgoniach I 
stodół, w Sołach 3 domy, w Żupranach 2 
doriy, w zaścianku Zacisze gminy Holszań- 
skiej 2 domy, we wsi Przewozy, gm. - 
gońskiej spichlerz. Uszkodzone zostały nie- 
które objekty drogowe, Zalane są wodą na- 
stepujące drogi państwowe: we wsi Narbu- 
towszczyžnie, na trakcie Wilno — Smorgo- 
nie, w Kamionce i Korabach na drodze 
Oszmiana — Holszany, dalej na drogach 
samorządowych w Milejkowie, na drodze 
Krewo — Horodźki, przy Ludwinowie na 
drocze Krewo — Bienice. Rozmyte są jezd- 
nie na kilku innych drogach. Straty będzie 
można określić dopiero po ustąpieniu wody. 
Z zalanych domów mieszkańcy usunięci, 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 
W SANTOCE 

Wczoraj w dzień w Wilnie otrzymane 
alarmuiącą wiadomość o groźnej sytuacji na 
Wilji w pobliżu mostu koiejowego w 
toce. EE 

Na miejsce wysłano natychmiast oddziały 
saperów. 

  

nikacji tramwajowej. Wiele fabryk 
ło pracę. Poziom wody na rzece stale się 
podnosi 

jakiemi od strony rzeki miasto jest oto- 
czone, 

Wezwana artylerja zniszczyła zatory. 
mimo to obawa powodzi istnieje w dalszym 
ciągu. 

PŁYNĄ Z ROSJI. 
przepłynęły już na terytorjum Polski. Spo- 
wodujo to dalszy przybór wód. ||| 

POWODZI | 

Bi 

  r   

re. 

   J 
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ECHA KRAJOWE Dzisiejsze posiedzenie Sejmu Urzędnik a Państwo 
WARSZAWA. 22-IV. (tel. wł. „Słowa”*) Na jutrzejszem posiedzeniu 

  

ZAMOSZE. 
— Nasze życie. Dzięki Bogu mamy pię- 

trową szkołe powszechną, jednego p. kie- 
rownika i jedną p. nauczycielkę. Mamy ró- 
waież kościół, ks. proboszcza. Mamy ko- 
operatywę, dom ludowy i nawet prawdopo- 
bnie(!) czytelnię. lest także cerkiew i ks. 
proboszcz prawosławny. Wioska nasza  le- 
ży w pięknej okolicy, między dwoma jezio 
rami, w робяйц lasu, W dość niedalekiej 
przeszłości, kiedy jeszcze była u nas mle- 
<zarnia i kierownikiem jej był p. Wiktor Kna 
pinski, liczna nasza młodzież energicznie pra 
cowała ku uciesze swojej i ogółu, wystawia 
iąc sztuczki sceniczne, bawiąc się przykład 
mie w sali domu ludowego, Ale zmieniły 
się czasy, zmienili się i ludzie. Koło młodzie- 
ży wiejskiej, ożywione na chwilę chwaleb- 
ną działalnością p. Knapińskiego, popadło 0- 
aeenie w letargiczny sen, Nie wiemy nawet, 
czy ono właściwie istnieje. Podobno за аК- 
ta tego świetej pamięci koła, z prezesem pa 
aem Antonim Koziełł - Poklewskim z maj. 
Ncwo - Zamosze na czele,, Przy sposobności 
orzejazdu Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa 
ałorzykowskiego, miejscowy ks. proboszcz 
zorganizował Stowarzyszenie Młodzieży Pol 
skiej, które wszakże nader krótko istniało, 
40 zima tylko mija, a już i pamięć po tej 
miłej instytucji w wiosce naszej wygasła, 

llsilna współpraca miejscowego kierow- 
aika szkoły w tych zbożnych przedsięwzię 
ciach nie zdołała podtrzymać zatlonego ka- 
gańca światła,, 

"Takie już widać fatum ciąży na naszej 
wiosce, Co się tymczasem dzieje? Młodzież 
qigdzie nie zrzeszona wałęsa się z kąta w 
kąt i z żalem wspomina sobie dobre prze- 
szłości czasy, —— a zdarza się że w naszym 
Domu Ludowym podczas zabaw tanecznych 
można spotkać jednostki, tańczące z czap- 
ką na głowie i papierosem w zębach. „Ary- 
stokracja*  miejsccwa oczywiście ucieka 
aburzeniem od .tych nieokrzesanych ludzi — 
«0 idzie niektórym kolegom na rękę, bo mo- 
žna w przerwach między tańcami swobod* 
mie, w objęciach z koleżanką (na sali!) po- 
siedzieć! Tak więc się plecie w zamoskim 
świecie, " 

Nasuwa się pytanie, jak długo to po- 
wa? Czy pomcgą nasze utyskiwania za 
tem, żeby bardzo nam miły kierownik na- 
szej szkoły p. Kanik, obok bezinteresownej 
oracy społ. wogóle, zająłby się młodzieżą 
wiejska starszą, żebyśmy go częściej mię- 
dzy subą widzieli, A może nasze koło Mło- 
dzieży Wiejskiej wróci do życia i działalnoś 
<iąa swoją rozraduje nas i pójdzie na pożytek 
-gospólny? Obv tak było! 

Jeszcze i inne myśli chodzą nam po gło 
wach... Coby to było, gdyby tak p, kie- 
rownik szkoły i p, nauczycielka zorganizo- 
wali kursa wieczorowe dla dorosłych? 

Prawda, że bieda piszczy, że o wydat- 
zach myśleć nie możemy, ale możeby to 
orzy wspólnej pracy jakoś i biedę bylo raž- 
niej przeczekać i jakoś šwietleiby żyć by- 
ło? Bo też. straszne rzeczy, że do naszej 
wioski obok „Naszego Przyjaciela" i „Ryce- 
cza Niepoka!anej", żadne pismo nie zabłą- 
dzi... Czytelnia, która kiedyś była, od kil- 
ku lat już spoczywa. pod kurzem zapomnie 
mia. (» książkach marzyć nie można. 

Więc może wreszcie z tegoroczną wio- 
sna zabladzi do nas radośniejsze, cieplejsze 
światło z góry, może z budząca się naturą 
-dżvjemy nanowo, a nasz kochany p Kie 
<ownik szkoły poda nam rekę do wysiłków 
-w imię pospólnego dobra! Oby tak bvło! 

Miejscowy Et-śl, 

— Spółdzielczość u nas, Ruch spółdziel- 
«zy, zapoczątkowany w 1925 roku stara- 
"aicm miejscowych osadników i gospodarzy 
wiejskich, rokował w pierwszych latach sze 
rokie nadzieje. Zorganizowano kółko Rolni- 
cze, które otrzymało kawał gruntu i starą 
"xarczmę żydowską, którą przerobiono — па 
sschludną siedzibę Spółdzielni "Spożywców 
„Przebój Rozkwit” Czytelni, wreszcie Mle 
<©zarni i Domu ludowego, z piękną i obszer 
mą salą oraz sceną, Rychło sprowadzono na- 
„wet radjo dziewięciolampowe, 

- Fundamentem finansującym poczynania 
była kasa Stefczyka, Uciecha wielka! O pie 
miądze nie trudno, polegano na obietnicach 
inicjatorów, które miały nasze skromne poła 

robić w miekiem i miodem płynące, Ma 
> na to liczył, wszakże pożyczki brano, 
Spółdzielnia, klepając się z zadowolenia po 
fwodrach, utworzyła filje w Jodach, Szarko- 
wszczyźnie, Opsie, Słowem — w cichej od 
diedawna wiosce zdawało się  miljonowy 
interes rozkwita, Dwa sklepy żydowskie 
częły się kurczyć, Rolnicy pokręcali sobie z 
fantazją wąsy... 

Tak aż do roku Pańskiego 1931-g0, I 
nagle — jak grom z jasnego nieba zakotło 
«ało się między giowami spółdzielczego ru 
chw,.. Walne, zwyczajne, nadzwyczajne ze- 
Graria. Hiobowe wieści, Rolnicy ńasi biorą 
się za głowy.. Straszą półgębkiem rzucone 
cyfry deficytu... _ Mleczarnia 18000 zł, (!) 
aka 6000(!) zł, i inne i inne bajoń- 
ie sumy walą się na głowy biednym oby 

watelom., Rady nadzorcze łamią głowy, 
Retorowie perswadują na zebraniach słod- 

lustruje, lustruje,.. 
I — jakby szydła z worka nieprzyjemne 

szydzące słowa: „to pan, panie Antoni... 
tam rodzinne interesa,,, to pan, panie Wło 
dzimierzu,.. a gdzież wreszcie była Rada 
nadzorcza...?? i td, i td“, 

Wspólne narzekania. Nic nie pomaga! Ja 
kieś tam wotum nieufności.., Nie nawet słod 
kie słówka, raz do żywego dotknięci rolnicy 
wybierają zaufanych ludzi, interesuje się spra 

Ak 

służone stanowisk 
panu Antoniemu;, 
wi... i status quo ante Tylko interes spół- 
dzielczy coraz to głębiej zapada w błoto, 
destrukcyjna robota na korzyść 
sympaty cznyn: żydkom czemużby iść nie 
miała? Przybrawszy dewizę naprawy, 
chani z Rady w zgodnej rodzinie prowadzą 
interes spółdzielczy.. Szczęść wam 

spółdzielczy w Zamoszu 
Gdzie leży wina? Kryzys rolniczy po pier- 
wsze, Niewłaściwe kierownictwo po drugie, 
Brek krytycyzmu w społeczeństwie po trze 
cie. Brak uczciwości po czwarte, 

ranow; 
12 po poł. odbył się w Baranowiczach w 
sali poniedzeń Magistratu zjazd lekarzy we- 
terynaryjnych, należących do Nowogródz- 
kiego Oddziału Zrzeszenia Lekarzy Wet. 
Rzpliteį. Pol. Na zjazd przybyło około 30 
lekarzy wet. z różnych zakątków wojewódz 
twa z naczelnikien: wydziału weterynaryjne- 
go urzędu wojewódzkiego w Nowogródku 
p. Bolesławem Taniewskim na czele, 

licznie zebranych członków 
krańców województwa, zarówno — i gości, 
w osobach burmistrza m, Baranowicz, oraz 
lekarza wet. Grzegorza Białoguskiego, byłe- 
go długoletniego pracownika 
gródzkiej, przybyłego z Wilna na Zjazd na 
zaproszenie zarządu oddziału. 

wspólny obiad wszystkich obecnych 
zjeździe lekarzy, podczas którego pożegna- 
no naczelnika wydziału weter. urzędu wo- 
jewódzkiego w Nowogródku 
Taniewskiego, który został przeniesiony na 

PO takież stanowiska do Łodzi 

gowej Wileńskiej Zw, Sp. Sp. 
Wilnie, Prelegent obrazowo przedstawił za- 
danie i rolę Sp. Sp. na tle przeżywanego kry 
zysu gospodarczego, ilustrując przykładami, 
zaczerpniętemi z historji rozwoju spółdziel 
czości w Danii 

miejscowy proboszcz, nauczyciel, zbie- dujemy sie, že S 
sie siwi gospodarze, zaglądają do ksiąg, się pomyślnie, powiększając swoje obroty 

domagają się rachunków,,, Nowoobrana Ra- 
da z całym zapałem bierze się do pracy, 
chce pdzebudować destrukcyjną gospodarkę 
poprzedników i stop! Nie tak to łatwo! Tam 
temu łysemu ze ślepym zachciało się nas 
kontrolować!? Uha! Robota wre,, „Rodzi- 
na“ , uczepiwszy sie jakiegoś szczególiku, 
unieważnia zebranie i uchwały, Osoby, sza 
nujące swoją godność, wycofują się z tego 
bałaganu... Starzy pionerzy wracają na za- 

„Moje uszanowanie 
ioje panu Włodzimierzo 

  

sąsiednim 

ko- 

Boże! 
Najlepsze są interesy Kasy Stefczyka, 

Weksłe ubezpieczone, Rolnicy, którzy do- 
stali się w dług, dziękują wyrokom boskim 
które pomogły im założyć petlę na szyję 
— a jakoś tam przy spółdzielczej pomocy 
dalej się zawiśnie, ,.. 

Na domiar złego radjo przestało grač.,, 
A tylko grają po uszach i mózgach wieści, 
że Mieczarnia spełniła już swoją rolę, że 
Spółdzielnia Spożywców śmiertelnie 
na suchoty, a że tylko dzięki Bogu Kasa 
Stefczyka jeszcze żyje Smucą się jeno tem 
ludzie, czy będzie ona dość mocna, 
sciągnąwszy długi, mogła radal istnieć? Bo 
przecież do pory dzban wodę nosi, a ojco 
wie synom i wnukom pod groźba klątwy 
zakazali pożyczać pieniędzy..., 

chora 

aby 

Postarajmy się zsumować. Eksperyment 
nie powiódł się, 

Czy jest jeszcze deska ratunku? Jest, 
Praca światłych ludzi, 

Miejscowy El-Śl. 

BARANOWICZE 
— Zjazd lekarzy weterynaryjnych w Ba- 

iczach. W niedzielę 19 b. m. o godz. 

Na przewodniczącego zjazdu jednogłoś- 
nie wybrano prezesa oddziału powiatowego 
lekarza wet. ze Stołpców p. Nowaka Jana, 
ktčrv zaprosił do prezydjum naczelnika wet. 
p. Taniewskiego. 

Zjazd zagaił przewodniczący, witając 
ze wszystkich 

Ziemi Nowo- 

Po odczytaniu przez przewodniczącego 
programu zjazdu i protokułu poprzedniego 
posiedzenia, wysłuchano z wie!tkiem zainte- 
resowaniem referat lekarza wet. p. 
guskiego pad tytułem: 
weterynaryjnej na 
Nowogródzkiego i Wileńskiego, 
to referacie obszernie zobrazowano stopnio 
wy rozwój weterynarji na obszarze woje- 
wództwa Nowogródzkiego w okresie ostat- 
nich 10-ciu lat, zarówno obecny jej stan, 
w zupełności odpowiadający 
życia, jak i potrzebom rolnictwa i hodowli, 

Biało- 
organizacji 

województw 
w którymi 

„Stan 
obszarze 

wymaganiom 

porównaniu z ogromnym postepem orga- 
nizacji weterynaryjnej województwa Nowo- 
gródzkiego —- 
w referacie stan tejże organizacji na tere- | 
nie województwa Wileńskiego, z czego wy- 
nika, że weterynarja na Wileńszczyźnie znaj 
duje się w bardzo opłakanym 
się ujemnie odbija na całym zawodzie we- 
terynaryjnym, jak również — na dobroby- 
cie ludności rolniczej: 

wyczerpująco zobrazowano 

stanie, co 

Na posiedzeniu poruszono dużo rozmai- 
tych spraw weterynaryjnych zarówno facho 
wych, jak i związkowych. 

się 
na 

Po zakończeniu posiedzenia odbył 

p. Bolesława 

P. Taniewski piastuje urząd weterynarji 
w Nowogródku od roku 1923 i zdołał sobie 
zaskarbić szacunek i uznanie zarówno pod- 
ległego mu personelu weterynaryjnego, jak 
1 społeczeństwa. 

NIEMENCZYN. 

— Spółdzielnia „Łączność*, Dnia 19 bm. 
Spółdzielnia Spożywców „Łączność* w Nie- 
menczynie odbyła doroczne Walne Zgroma 
dzenie swych członków, poprzedzone odczy 
tem aa temat: „Rola spółdzielni spożywców 
na wsi“ wygloszcnym przez p.  Bielaw- 

Rz. Pol, w 

Odczyt był wysłuchany z żywem zain- 
teresowaniem przez 60-ciu przeszło słucha 
czy. 

Z obrad ujetych porządkiem dnia dowia 
p. Sp. „Łączność rozwija 

Sejmu prawdopodobnie nie zabierze głosu jeszcze minister Matuszewski, na- 

tomiast w komisji i w toku drugiego czytania ustawy o francuskiej pożyczce 

kolejowej i o wydaniu koncesji na budowę 

Górny Śląsk — Gdynia głos zabiorą: 
i eksploatację linji kolejowej 

minister Matuszewski i minister inż. 

Knehn. Obaj ministrowie zajmią się przedewszystkiem sprostowaniem całego 

szeregu błędnych i tendencyjnych wiadomosci, rozsiewanych przez prasę nie- 

miecką, a za nią powtarzanych przez prasę polską, na temat warunków tej 

pożyczki. Już dzisiaj źródła rządowe z caią energją dementują wiadomości 

prasy niemieckiej, jakoby firma Schneider et Co uzyskała w umowie tajnej 

zamówienia na materjał wojenny dla Polski. Wiadomość tę kwalifikują źródła 

rządowe, jako tendencyjną i złośliwie okliczoną na wywołanie efektu na te- 

renie międzynadowym. W wiadomości tej niema ani źdźbła prawdy. Żad- 

ne zamówienia wojskowej natury nie byty uzyskane, 

Potrącenie 15 proc. dodatku pracownikom 
komunalnym - 

WARSZAWA. 22-IV (tel. wł. „Słowa'*). Ministerstwo spraw wewnętrz 
tych rozesłało dzisiaj do wszystkich wojewodów z wyjątkiem wojewody 
śląskiego okólnik, w którym zarządza, ażehy wojewodowie polecili wszyst- 
kim związkom komunalnym, jak magistratom, sejniikom i t. d. skasować od 
dnia 1 maja r.b. wypłacanie 15 proc. dodatku do poborów miesięcznych. Za- 
rządzenie to obejmuje wszystkie kategorje urzędników, jak również prezy- 
dentów miast, burmistrzów, ławników i t. p. Swoje zarządzenie Minister- 
stwo motywuje tem, że uposażenie pracowników komnnalnych oparte jest 
na zasadach identycznych z zasadami, na których oblicza się uposażenie 
fuakcjonarjuszów państwowych i skero funkcjonarjuszom państwowym cof- 
nięto 15 proc. dodatek, winno ustać wypłacanie tego dodatku pracowni- 
kom komunalnym. Jeżeli pracownik posiada stosunek umowny, zapewniający 
ten 15 proc. dodatek, to umowę taką powinno się z dniem 1 maja r. b., przy 
zachowaniu ustawowego terminu, wypowiedzieć. ° 

Skazanie b. posła Dubrowika 
WARSZAWA. 22-IV (tel. wł. „Słowa* Sąd Najwyższy fozpatrywa ł wczoraj 

spiawę byłego posia Dubrownika (Str, Chł.), zasądzonego przez Sąd Apelacyjn' 
nia m6 sly więzienia Skarga kasacyjna została oddalona i w ten SA 

w Wil 
wyrok 

Sądu Apelacyjnego wiłeńskiego staje się prawoomcnym. 

  

NOWY TYTUŁ METROPOLITY ANTONJUSZA 
Przewodniczący Synodu biskupów 

rosyjskich, przebywających na emigra 
cji metropolita Kijowski Antoniusz, na 
mory uchwały tego Synodu i za zgodą 
patryarchy serbskiego Barnaby, przy- 

  

brał tytuł „Błażenniejszij"  (Makario- 
tatos), iako głowa rosyjskiej prawo- 
sławnej Cerkwi na emigracji. Tytuł ten 
został uznany również przez inne Cer- 
kwie prawosławne. (P.l.P.) 

JEDYNA W POLSCE RADJOCZYNNA 
CIEPLICA SOLANKOWA 

NAJSKUTECZNIEJ LECZY: 
Reumatyzm stawowy i mię 
choroby kobiece, nieżyty 

śniowy, skrofuły, krzywicę, 
górnych dróg oddechowych, 

wadliwą przemianę mąterji, choroby serca i naczyń, 
choroby nerwowe.. 

SUCHE ZDROWE POWIETRZE. 
Sezon letni od 1 maja 

KĄPIELE SOLANKOWE QD ZŁ. 1.80 
POKOJE UMEBLOWANE 1.50 

PENSJONATY Z UTRZYMANIEM OD ZŁ. 8.— 
Informacje i prospekty: Komisja Zdrojowa i Zakład Zdrojowy 
w Ciechocinku. Przy dworcu mieszkaniowe biuro informacyjne. 

ПИВОПЕТНВНЕЕЕСНИСОЕАДКЛИС ЗЕОН OTEODOZOOCAZA E ATARI 

kiemi jak miód słówkami,, Pan !ustrator skiego Edwina, przedstawiciela Rady Okrę i zysxi z roku na rok: bilans za rok 1930 
zamknięto kwotą zł, 16528,78 z nadwyżką 
zł, 1542,90, przy obrotach zł. 12234, 99, 

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutor- 
jum Zarządowi za rok 1930-ty 

Walne Zgromadzenie uchwaliło przystąpić 
do budówy własnego domu, zbierając na ten 
cei składki od członków 10-złotowe, tytułem 
pożyczki bezprocentowej zwrotnej po 3 la 
tach, | 

Godną jest do naśladowania wspólna har 
monijna i twórcza współpraca wszystkich 

czionków, oraz żywe zainteresowanie się 
wiasną spółdzielnia, co się uwidacznia na 
każdem posiedzeniu Rady Nadzorczej, oraz 
Wai, Z. * 

Mówiąc o rozwoju Sp. Sp. „Łączność'*, 
nie sposób pominąć nazwiska jej kierowni- 
ka p. Stankiewicza Franciszka, który swą 
żmudną, codzienną i ofiarną pracą przypom 
niał nam starą prawdę, że „miłość i praca 
tworzy i wzbogaca”, 

Życzymy Sp. Sp. „Łączność" i na przy 
szłośc odnosić tak ładne sukcesy w swej 
zbożnej mrówczej pracy, 5 

W ODPOWIEDZI PANU M. K. P. 
Odezwa wydana przez Stowarzyszenie 

Urzędników Administracji Ogólnej z Wy- 
kształceniem Prawaiczem w Warszawie do 
urzędników na prowincji, celem pozyskania 
nowych członków stowarzyszenia, dała pa- 
nu M. K. P. powód do wystąpienia na ła- 
mach Nr. 83 „Słowa”, z artykułem p. t. 
„Urzędnik a państwo" którego konkluzją jest 
że łączenie się urzędników publicznych w 
związki zawodowe powinno być ustawowo 
zakazane, jako, zdaniem autora, podważa- 
jące dyscyplinę urzędniczą, a więc zagraża- 
jace Państwu. Autora gorszy przytoczony w 
odezwie cel stowarzyszenia, polegający na 
„ochronie praw stowarzyszonych, zgodnie z 
interesem Państwa”, przyczem rozumuje, 
że gdv urzędnicy złączeni w związek za- 
wodowy wystąpią „kupą* przeciwko Pań- 
stwu w obronie swych praw i interesów, 
dyskusja przejść może na poziom walki kla- 
sowej. Dodatek: ,„w zgodzie z interesem 
Państwa" autor przedstawia jako obłudę, 
lub naiwność autorów cyrkularza. Pyta da- 
lej autor, czy mamy jeden interes Państwa, 
czy tyle interesów, ile związków  urzędni- 
czvch, i kto ma ten interes określać: Pań- 
stwo, czy może władze związków urzęd- 
niczych? 

anu M. K. P. wypada wyjaśnić, że sto- 
waizvszenie urzędników państwowych ad- 
ministracji ogólnej z wykształceniem praw- 
niczem przedewszystkiem nie jest związ- 
kiem zawodowym, lecz normalnem  stowa- 
rzyszeniem, zarejestrowanem na podstawie 
ogólnych przepisów o stowarzyszeniach, 
podczas gdy zwiążki zawodowe swój byt 
prawnv opierają na postanowieniach dekre- 
tu z dn. 8 lutego 19i9 r. (Dz. rozp. Nr, 15 
poz, 2091 o pracowniczych związkach za- 
wodowych, dotyczacego całkiem innego tv- 
pu, istotnie klasowych zrzeszeń, że dalej 
dodatek „w zgodzie z interesem Państwa” 
nie jest zgoła dodatkiem autorów odezwy, 
lecz wzięty jest z tekstu statutu stowarzy- 
szenia, ma więc sankcję władzy, Dodatek 
ten gwarantuje właśnie lojalność metod, ja- 
kich stowarzyszeniu wolno używać celem 
ochrony praw jego członków. 

Pan M. K. P, pod sugestją pojęcia 
„związek zawodowy” zaczerpniętego z cał- 
kiem innej dziedziny pracy, przerażony jest 
wizją występowania urzędników „kupą* — 
coś jakby masówka robotników fabrycznych 
— a więc walki klasowej, może strejku i 
postępowania rozjemczego, malując na ścia 
nie czarnego djabła w postaci „zaprzepa- 
szczania idei dyscypliny", a ponieważ urzęd 
nik jest uczestnikiem władzy państwowej, 
dopatrzyć się w tem „buntu atomów wła- 
dzy” przeciwko samej władzy, W. przeci- 
wieństwie do tych wytworów bujnej ima- 
ginacji, w rzeczywistości wszystko odbywa 
się pod ochroną surowych, choć słusznych, 
przepisów dyscyplinarnych z jednej, a prze- 
pisów prawa o stowarzyszeniach z drugiej 
strony, z którvch pierwsze mogą w razie 
potrzeby dosięgnąć każdego członka stowa- 

stzvszenia, a przedewszystkiem członków za- 
rządu, którzyby jęli się nielegalnych poczy- 
nań, jrugie grożą rozwiązaniem samego sto- 
warzyszenia. Niebezpieczeństwa  d'a Pan- 
stwa, nawet przy największem niedowierza- 
niu lojalności urzędników, co zdaje się jest 
udziałem pana M. K. P., niema więc zgoła, 

Co do tego, kto określa w stosunku 
do urzędników interes Państwa, niema wąt- 
pliwości, że czyni to rząd — nie Państwo, 
jak chce autor — co nie przeszkadza, że 
urzędnikom, zrzeszonym według pewnych 
kryterjów, czy to terytorjalnych, czy resor- 
towych, czy jak nasze stowarzyszenia, we- 
dług cenzusu wykształcenia, a zrzeszeń, tak, 
lub iraczej skonstruowanych są w Polsce 
dziesiątki, wolno w formie zgodnej z dyscy- 
pliną służbową, występować bądź do rządu, 
bądź do władz resortowych Zz  różnemi 
przedstawieniami, uwagami, lub postulatami 
takiej czy innej, ogólnej czy specjalnej na- 
tury, wcale nie zapominając przytem, jak 
to słusznie podnosi autor, że „urząd pań- 
stwowy jest służbą publiczną, a nie .podwór- 
kięm dla wałki o interesy zawodowe”. — 
Interes Państwa określa rząd, ale ani poli- 
tyka urzędnicza rządu, ani zapatrywania 
rządów wogóle nie są wieczne i niezmienne, 
Myśli poruszone przez zrzeszenie  urzedni- 
cze w odniesieniu do praw urzędników, 
mogą więc, choć narazie wzgardzone, ze 
zmianą okoliczności, prędzej czy później, 
doczekać się realizacji. Tak sobie właśnie 
wysfawiają swą «role prawnicy, zatrudnieni 
w państwowej administracji ogólnej. — 
Administracia wszystkich prawie kultural- 
nych państw Zachodu opiera sie przeważnie 
na elemencie prawniczym, Polska szuka je- 
szcze swego tvpu urzędnika, panuje nara- 
zie brak jakiegokolwiek systemu w tym 
względzie. Nasze stowarzyszenie wierzy 
jednak, że karta, w bliższej, lub odleglej- 
szej przyszłości, odwróci się i stanowi praw 
niczemu dane będzie w administracji Pań- 
stwa odegrać wielka, zdaniem naszem, na- 
Težna mu rolę. 

Natomiast o walce z Państwem, którą 
pan, M. K. P. tak dramatycznie kreśli, ni- 
kamu ze stowarzyszonych się nie marzy. 
Jego pragnienie, by urzędnikom  państwo- 
wym bvło prawem zakazane i to „wyraź- 
nie i surowo" łaczenia się w zwiazki zawo- 
dowe, nie było ziszczone nawet przed woj- 
ną w państwach zaborczych. I tak austrjac- 
ka t. zw. pragmatyka służbowa z r. 19 
zakazywała urzędnikom uczestnictwa w. sto- 

waurzyszeniu, tylko w takim razie, jeżeli 
dążność stowarzyszenia, lub jego działalność 
była niezgodna z obowiązkiem urzędnika, 

ort tworzenia zwiazków, mających na ce- 
lu zahamowanie, lub zamącenie toku spraw 
urzędowych, lub służbowych, rosyjskie zaś 
przepisy z r. 1906 uzależniały tworzenie sto- 
warzyszeń urzędniczych od specjalnego ze- 

  

W WIRZE STOLICY. 
HIGJENICZNY TELEFON 

— Kto się puka, kto? 
— ja tu przyszłam odczyścić panu tele- 

fon... 
— Aha, proszę panienko, bardzo proszę, 

Z prawdziwą przyjemnością patrzałem 

jak zgrabna, sympatyczna blondynka otwo- 
rzyłe walizkę, wyjęła gąbkę, buteleczkę i 

parę innych drobiazgów, poczem opryskała 
dokładnie całą słuchawkę, Nawet gdyby nie 

była b'ondynką, nie miała tak ładnych nóżek, 

nie nazywała się uroczo — Erminja i w ko 

rytarzu nie było tak- ciemno — nawet wte- 

dy odwiedziny te wprawiłyby mnie w za- 

chwyt 

Ro istotnie z tym telefonem to jawna 
gtanda Każdy chwyta słuchawkę, gada cę 

mu ślina na język przyniesie i część tej Śli 

ny załaduje do słuchawki, A potem ja bio 

rę tę samą słuchawkę i wdycham, wchłaniam 

wydzieliny tamtego 

Niema brudasa, niechluja, czy suchotni- 

ka, któryby się wzdragał telefenować, Tru- 
dno mu zabronić tej taniej rozrywki, ale z 

jakiei racji jego mikroby mają być zaszcze 
pione wszystkim późniejszym rozmówcom, 
Słuchawka telefoniczna w obecnym  opu- 

Szczaniu i wiecznym niemyciu jest nieza- 

stapionym rozsadnikiem chorób i zarazków, 
Doktorzy zagraniczni obliczyli, że 8 proc, 

ludzi zaraża się suchotami przez telefon, W 

Połsce mamy 60 procent gruźlików, a po- 

zostałe 40 też umiera — smutna statystyka, 

nie powiększajmy jej przez telefon. 

Poczciwe nasze ministerstwa wydały roz 

porządzenie przymuszające do odkażania te- 
lefenów. Kto zechce nadał obcować z za- 
тегизапа słuchawką  bułnie 500 zł, kary 

albo odsiedzi miesiąc w kozie, Doskonałe 

rozporządzenie —— obyż tyiko było przestrze 

gane, nie tak, jak radjopajęczarstwo, które 

goz* omal dożywotniem więzieniem, a w 

praktyce nawet muchy do ula nie zapro 

wadziło, 1 
Powstało w Warszawie specjalne towa- 

rzystwo dezynfekcji telefonów, Za odkażenie 
jednego aparatu 4 razy na miesiąc — 2 zło 

te, Stanowczo tanio — zdrowie za 2 złote, 

  

'co za cudowny interes! 

W Anglji niema przymusu odczyszcza- 

nia telefonów jednak jedno prywatne towa 

rzystwo w Londynie obsługuje 6 miljonów 

aparatów, Tam rozumieją i cenią zdrowie, 
Doprawdy, ieśli Anglik umierą to nie ze swo 
jej winy, 

U nas stosunkowo najbardziej dbają o 

higjenę Żydzi, Na Nalewkach powitano od- 
każaczy radośnie — chalaciarze i pejsa,zM 

chcą być zdrowi. 

— Nu, ile to będzie kosztować? 
— 2 złote. 

— Ja rozumiem — dla innych, ale tu 

prawie nikr nie mówi przez telefon, un tak 

sokie wysi d!a efektu — to może 1 zł, 50 

groszy, 
— Niemożliwe, = 

— I złoty 70, co tyż nie? No to już kadź 

pani — tylko zaczekaj jeszcze te chwyłlke, 

owe pięć osób stoja w ogonku na rozmów- 

kę. .. 

Dezynfekcja nie ograniczy się na Warsza 

wie, Filje towarzystwa odkażania powstaną 

wkrótce we Lwowie, Katowicach, Łodzi, Po 

znaniu i Wilnie, K 

Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Białorusł—szkice historyczne zł. 6,— 

Placyd Jankowski (John ot Dycalp)— 
życie i twórczość .  . zł. 10.— 

Bez steru I busoll (Sylwetka 

  

x prof. Michała Bobrowskiego) 2.— 
Ostatnie lata Alumnatu Pa: 
pieskiego w Wiinie . 0.50 

„Żyrowice—łask krynice . _ 0.50 
Pierwsze trudy I walki wi- 

leńskich kolejarzy + SERB 

zwolenia władz przełożonych, - bynajmniej 
nie równa się zakazowi. — Ćokolwiek są- 
dzić o ustawach zaborczych, przyzna pan 
M; K. P., że byłoby może dziwnem, gdyby 
ustawodawstwo polskie miało być w tym 
wzylędzie mniej liberalnem. 

Stanisław Okęcki 
Prezes Stowarzyszenia urzędńi- 
ków administr. ogólnej z wy- 

kształceniem prawniczem. 

Od Redakcji. Umieszczając powyższą 
14 odpowiedź p. Stanisława Okęckiego na ar- 

tykuł p. M. K. P. o urzędnikach i Pań- 

stwie, zastrzegamy, że w najbliższych 

driach do tej sprawy jeszcze powrócimy, 
uzasadniając nowe stanowisko, które w ogół 

nych zarysach zgodne jest z poglądami p. 

MP:   
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„Sowiet roboczych deputatów”,,, 
Ano: pogratulować Wilenku! Do- kiemu, człowiekowi z akademickiem 

czekało się w roku Pańskim 1931 zor-*wykszałceniem, posiadającemu specjal 
ganizowania i uruchomienia instytu- 
cji. której nie zna „zgniły Zachód” i 
której świetny początek dał nam nasz 
sąsiad ze wschodu. 

„Sowiet roboczych  deputatow“... 
Ściślej: Sowieł murarskich, sztuka 

torskich i kamieniarskich delegatów, 
mających za zadanie opiekowanie się... 
sztuką oraz kontrolę działalności De- 

_partamentu Sztuki przy Min. Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego!.. 

Zakrawa to na kpiny?... O, nie! 
[est to jak najbardziej autentyczna na- 
зга wileńska rzeczywistość!... > 

Nasz „regjonalizm“... 
Proszę postuchač. 
Przed paru laty władze duchowne, 

w których posiadaniu jest piękny koś- 
_ ciół Ostrobramski pod węzwaniem św. 
Teresy, postanowiły odrestaurować tę 
świątynię. Zorganizowano więc odpo- 
wiedni komitet, zawiąadomiono i zapro 
*zono do współpracy konserwatora za- 
oytków, który, jako przedstawiciel rzą 
du, dał pewne wskazówki, dotyczące 
prowadzenia robót. 

Kierownictwo robót powierzono ar 
tyście - malarzowi Marjanowi Słonec- 

® 
A 

ną znajomość malarstwa freskowego i 
mającemu poza sobą studja w kraju o- 
raz we Włoszech. 

Rzecz naturalna, iż p. Słonecki, ja- 
ko kierownik robót, władzy dyktator- 
skiej nie posiadał, no i posiadać nie 
mógł ze względu na zbyt poważny ob- 
jekt restauracji, mający olbrzymią war 
tość artystyczną. 

Stałą kontrolę prac miał z urzędu 
konserwator wojewódzki dr. St. Lo- 
rentz, o stanie i przebiegu robót był 
dobrze poinformowany generalny kon 
serwator prof. J. Remer. . 

Wreszcie, ze względu na wyjątko- 
we trudności w odtworzeniu pierwotne 
go stanu malowideł w kościele, barba 
rzyńsko przerabianych przez partaczy, 
a później zatynkowanych, — został za- 
proszony przez Komitet prof. Jan Rut- 
kowski, najwybitniejszy polski arty- 
sta - konserwator. 

Imię prof. ]. Rutkowskiego znane 
jest każdemu inteligentnemu Polakowi. 
Restaurator malowideł ściennych ko- 
ścioła św. Jana w Gnieźnie, obrazu Ru- 
bensa w Kaliszu, cudownych obrazów 
Najświętszej Panny: Kodeńskiej, Czę- 

stochowskiej no i — Ostrobramskiej, 
— prof. ]. Rutkowski parokrotnie przy- 
jeżdżał do Wilna, udzielając kierowni- 
kowi robót odpowiednich rad i wska 
zówek oraz kontrolując roboty już wy- 
konane. 

Kiedy wreszcie po niesłychanie żmu 
dnej, ciężkiej i wyczerpującej pracy 
donrowadzono kościół św. Teresy do 
stanu, w jakim się obecnie znajduje, zo 
stała zwołana komisja rzeczoznawców 
i komisja ta zgodnie uznała roboty za 
dobrze wykonane. 

Zdawałoby się, czego można wię- 
cej wymagać? Trudno o ściślejszą i 
bardziej trwałą kontrolę, niesposób 
wymagać głośniejszych i poważniej- 
szych imion, zdobiących osoby kon- 
trolujące. 

Co zaś do osoby bezpośredniego 
kierownika robót, artysty - malarza 
M. Słoneckiego — dał się on poznać 
szerszemu ogółowi wilnian doskona- 
łem odnowieniem fresków  (zatynko- 
wanych przez Rosjan) na zewnętrznej 
ścianie gmachu Uniwersytetu St. Ba- 
torego, na placu przed Biblioteką. 

Prof. F. Ruszczyc (,„,Zródła Mocy* 
nr. 7, str. 30), mówiąc o wydobyciu 
z pod tynku tych malowideł, podkreśla 
pieczołowitość, wykazaną w tej robo- 
cie przez p. Słoneckiego. 

Ale nie ustalajmy kwalifikacyj ar- 

tystycznych p. Słoneckiego: wystarczy 
nam, że ma on grurtowne wykształ- 
cenie, dał się już poznać w pracach, 
poprzednio dokonanych, no i — znaj- 
dował się pod kontrolą najwybitniej- 
szych fachowców w dziedzinie konser- 
wacji dzieł sztuki. : ; 

To wszystko įednak nie zaimpono 
wało wileńskim... murarzom, malarzom, 

sztukatorom, kamieniarzom i cieślom!! 
Po raz drugi muszę zaznaczyć, iż 

to, co mówię, nie jest żadną złośliwoś- 
cia iub kiepskim żartem: jest to naj- 
prawdziwsza rzeczywistość!.. 

Cech murarzy, malarzy, sztukato- 
rów, zdunów, kamieniarzy i cieśli, nie 
majac zaufania ani do kierownika ro- 
bót artystycznych, ani do kontroli spo- 
łecznej ij artystycznej nad temi robota- 
mi, ani wreszcie do działalności przed 
stawicieli władz państwowych, z urzę- 
du się opiekujących zabytkami sztuki, 
— cech ten... wyznaczył własną ko- 
misję celem zbadania stanu rzeczy!!!. 

Iespekcja panów kamieniarzy i sztu 
katorów dała niespodziewane wyni- 
ki. o których panowie ci pošpieszyli 
poinformować „opinję publiczną”. 

Z namaszczeniem ogłaszali urbi et 
orbi: . 

„Po  gremjalnych(!) i szczegóło- 
wych(!) oględzinach dokonanych ro- 
bót, stwierdzamy, co następuje”... No i 

następowały zarzuty: i to źle, į to nie- 
dobrze, a tamte jest zgoła do niczego 
Zresztą, taki fatalny stan rzeczy był do 
przewidzenia: w trakcie robót walne 
zebranie cechu kamieniarzy, murarzy, 
zdunów, malarzy i cieśli wystosowało 
pod adresem Komitetu odnowienia ko- 
ścioła ostrzeżenie i protest, ale to wy- 
stępienie nie wywołało żadnego wra- 
żenia!.. 

„To były głosy grona fachowców 
rzemieślników (a nie artysty o głoś- 
nem nazwisku!), więc nie zwrócono na 
to uwagi"... 

Postępowanie Komitetu jest rzeczy- 
wiście godne napiętnowania: walne 
zebranie cechu, a więc mistrze, cze- 

ladnicy i terminatorzy protestują, Ko- 
mitet zaś słucha jakichś artystów, do- 
ktorów i profesorów, z których żaden 
nie potrafi ani kamieni tłuc, ani pieca 

zreperować, ani pokoju wytapetować!.. 
Dlatego też szlachetne oburzenie 

panów majstrów byłoby całkiem uza- 
sadrione, gdyby zupełnie niepotrzeb- 
nie nie zakończyli oni swego elaboratu, 
broniąc sztuki „jako fachowcy i wil- 
nianie" — w ten sposób: ю 

— „Koszty wykonania tych robót 

są prawie dwa razy wyższe w stosun- 

ku do maksymalnych naszych  obli- 

czeń, gdyby te roboty były wykonane 

przez cechmistrzów wileńskich... 

Moi złoci kamieniarze j sztukato- 
rzy!... Wiec o to tylko wam chodziło?. 

Obrzydliwość takiego postawienia 
kwestji pod płaszczykiem obrony sztu 
ki i praw „tutejszości”, była tak wiel- 
ka, iż nie mogłem się powstrzymać od 
uwag na temat stosunku Wilna do nie- 
których „przybyszów'* 

Pisałem wówczas m. in. tak: *-(„Lar- 
wa — Słowo, nr. 61). 

7darza się (jakże często!), iż do 
Wilna przybywają jednostki utalento- 
wane, szlachetne, pełne entuzjazmu i 
zapału. 

Oddają się te jednostki pracy dla 
Wilna bez zastrzeżeń. przeorywają 
nasz ugorem leżący grunt, wytwarzają | 

ruch i zupełnie wyraźnie, konkretnie, 
bodaj namacalnie, wzbogacają Rąsza 
kulturę regjonalną. 

I oto Wilno nieraz przeciwstawia 

„podstępnie wyłazi skądś z podziemi 

obrzydliwa larwa — bezbarwna, ano- 
tj 

Zatruwa atmosferę plotką, brud- | 
nem podejrzeniem, oszczerstwem... й 

ga i tytuł do sławy, zaszczytów i ko-- 
rvta, o którem marzy!“... :   
się 'iym twórczym jednostkom! Powoli, 

nimowa, pokraczna — i syczy... 

Jest „tutejsza“ — to jej cała zasłu- 1 

Upłynał tydzień, drugi i trzeci... 
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_Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
ARTYKUŁ DYSKUSYJNY 

Czy kooperatywy konsumcyjne są pożądane? 

A 

Przed paru dniami w „Stowie“ byt 
umieszczony artykuł p. Turskiego, 
znanego kooperatysty, w którym to ar 
tykule autor ogłasza o zawiązaniu no 
wej spółdzielni, która ma dać znako- 
mite rezultaty, w przeciwieństwie do 
całego łańcucha tych, które swój ży- 

„wot zakończyły bankructwem. 
Dłaczego wszystkie  kooperatywy 

konsumcyjne z reguły muszą bankru- 

tować i bankrutują po dłuższym lub 
krótszym czasie? > 

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest 

wadliwe założenia podstawowe idei 
kooperacji konsumcyjnej. 

Czego się od takiej kooperatywy 
wymaga? Stowarzyszony wkłada pe 

wien udział, mający stanowić kapitał 

obrotowy, stawiąc wymaganie, by za 

wszelki towar płacić w następstwie 
cenę znacznie niższą, niż w sklepach 
prywatnych. 3 > 

Stąd wypływa konieczność pobiera 

nia za towary , ponad cenę własną, 
minimalnego zysku na pokrycie li tyl 
ko kosztów handlowych, nawet bez 
oprocentowania udziałów. 

Wystarczy ta jedna zasada, by 

keoperatywa była skazana na śmierć. 
Niech kilku członków nie zapłaci 

za towar wzięty na kredyt, niech się 
część towaru zepsuje, albo cena zaku- 
pu wzrośnie, niema pokrycia na stra 
ty i nie można odkupić z.zwyżkującego 
towaru, bo osiągnięty minimalny zysk 
ze sprzedaży, na to nie pozwala. Je- 
żeli się zaś towar odkupi, to nie będzie 
czem opłacić kosztów handlowych. 

Zwykle bywa, że co pewien czas 
zarządy kooperatyw, dla pokrycia nie 
doboru, wzywają, by udziałowcy zło 
żyli nowe dodatkowe sumy na swe 
udziały. Po kilku takich operacjach 
udziałowcy mają tego dość i koopera 
tywa zamiera. 

Dodać należy, że wszelka koopera 
tywa ma zarząd, radę nadzorczą, ko- 
misję rewizyjną , t. j. ciężki aparat 

4 administracyjny, który nie daje się sto 

sować do handlu, wymagającego rzut 
kości i prędkiej decyzji. 

Niektóre kooperatywy starały się 
poprawić sytuację, sprzedając towary 
osobom, nie posiadającym udziałów 

pobierając za towary wyższe ceny. 

Tu jednak kontrola byłaby b. 
trudna, a pole do nadużyć zbyt sze- 
rokie. 

Handel ma jeden cel: jest nim 
zysk, oparty na kalkulacji obejmują- 
jącej wszełkie ewentualności i ryzy- 
ka. Gdy kalkulacja jest wadliwa, ka 
pitał nie ma mieć oprocentowania, a 
ryzyko nie może być brane pod uwa- 
gę, gdyż inaczej ceny towarów nie 
byłyby niższe w kooperatywach, niż 
w handlu zwykłym, bankructwo jest 
nieuniknione. 

Handel prywatny, w którym  kal- 
kulacja okazuje się wadliwą, lub za- 
wodną, kończy się również plajtą. | 

W pierwszych chwilach powstania 
Państwa Polskiego, gdy rządy nosiły 
wybitny charakter socjalistyczny, dzia 
łalność kooperatyw była silnie popie 
rana ze względu na społeczny ich 
charakter i przeciwwagę indywidualiz 
mu kapitalistycznemu handlowi. 

Kooperatywy otrzymywały tanie 
kredyty, ogromne ulgi taryfowe w 
przewozach kolejowych, oraz zwolnie 
nie zupełne lub częściowe z opłat fis- 
kalnych. 

Jednak pomimo tych ulg , a przy 
zachowaniu systemu sprzedaży, nastą 

© giła dewaluacja marki, a następnie 
złetego, kooperatywy nie były w sta- 
nie się utrzymać. 

W dodatku ulgi dawane koopera- 
tywom, nosiły charakter amoralny, 
gdyż Państwo, pobierając wysokie 0- 
płaty od handlu prywatnego, jedno- 
cześnie stwarzało temu handlowi nie 
lojalną konkurencje. 

- Choć dziś dużo się w tych  sto- 

sunkach zmieniło, lecz pozostały je- 
szcze anomalja, np. w postaci zmniej 

szonego podatku obrotowego dla tych 
przedsiębiorstw handlowych, t. j. obli 
czonych na zysk, które przybrały na 
zwę „spółdzielni'', aczkolwiek niczem 
się mie różnią od takichże handli fir- 
mowych bez dodatku spółdzielczego. 

Dla tych więc powodów uważamy 
tworzenie spółdzielni  konsumcyjnych 
za poczynanie nietylko niecelowe , ale 
wprost szkodliwe, a popieranie ich po 
przez ustawodawstwo za wielki błąd. 

Całkiem inaczej przedstawia się 
sprawa spółdzielni producentów: te 
spółdzielnie są stworzone dla osiąg- 
nięcia największego zysku, a więc ma 
jac zdrową podstawę handlową, są 
korzystne. 

Takie np. maślarnie, serowarnie, 
miedlarnie Inu, bekoniarnie, jajczarnie 
1 * р., mają olbrzymie znaczenie, gdyż 
wvtwarzając standaryzowany produkt 
w wielkiej ilości, nietylko oszczędzają 
na kosztach produkcji, ale występują 
na rynku, jako poważni korftrahenci , 
z którvmi importerzy zagraniczni chęt 
nie i po wyższych cenach zawierają 
tranzakcje. 

Naturalnie i w takich pożytecznych 
spółdzielniach może nastąpić krach, 
o ile są nieudolnie prowadzone, ale 
w tym wypadku nie winien instrument 
gdy muzyk na nim fałsze wygrywa. 

Spółdzielnie kredytowe są też for- 
mą kooperacji polecenia godną, gdyż 
przynoszą ogromne korzyści ludności, 
szczególnie zaś wiejskiej, która w 
nich znajduje tanie źródło kredytu w 
chwilach ciężkich, a -— trzeba przy- 
znać — że nasi włościanie naogół 
doskonale się wywiązują ze swych zo 
bowiązań, wiedząc, że nie trzeba pła 
cić do studni, z której się wodę czer 
pie. 

Nawet tej zasady trzymali się wło 
ścianie wówczas, gdy kredyt lichwiar 
ski mógł zdobyć jedynie u miejscowe- 
go karczmarza. 

Wobec powyższego. nie należy za 
checać do tworzenia kooperatyw kon- 
sumcyjnych, choćby je propagowano 
na tle ideowem, bo koniec ich zaw- 
sze smutny. Handel prywatny jest 
jedynie zdrowym handlem, a wzajem 
na konkurencja kupców stwarza ten 
regulator cen, jaki konsumenta chro- 
ni od wyzysku. 

St. Wańkowicz. 
* 

W myśl zasady „audiatur et alte- 
ra pars" umieszczamy artykuł p, Stani- 
sława Wańkowicza, jako dyskusyjny, 2а - 
strzegając, że teze Szanownego Autora: 
„Tworzenie spółdzielni konsumcyjnych jest 
poczynaniem — nietylko  niecelowem, ale 
wprost szkodliwem*  —nie podzielamy. 

Sam fakt, że spółdzielczość tego rodza- 
ju, jak dotąd, w większości wypadków by 
ła -związana w końcowym wyniku z ban 
kructwem niczego nie dowodzi, — jak nie 
może być argumentem- przeciwko słusznie 
przez Autora popieranym spółdz'elniom pro 
ducentow, ta okolicznošė, že one również 
przeważnie zamierają w krótkim czasie, 
względnie prowadzą  suchotniczy żywot, 
zwłaszcza na terenie, gdzie społeczeństwo 
nie jest wyrobione pod względem zmysłu 
oręganizacyjnego. 

Spółdzielczość  konsumcyjna stawia u 
nas pierwsze kroki w warunkach dłań jeż 
bardziej sprzyjających. Mówiąc o tych bar 
dziej sprzyjających warunkach, mam na 
myśli wyłącznie postęp, który niewątpliwie 
zaznaczył się pod względem organizacyj. 
nym i pod względem inicjatywy szerokich 
warstw społecznych. Z całkowitem  uzna- 
niem należy powitać te pierwsze proby 
przeanalizowania przyczyn  dotychczaso- 
wvch niepowodzeń spółdzielczości konsum- 
cyjnej, stwierdzenia ujemnych stron, ustałe 
nia możliwości ich usunięcia i wreszcie 
przystąpienia do tworzenia spółdzielczości 
na nowych zdrowych zasadach,  osnutych 
nie na oderwanych od życia hasłach, lecz 
prawidłowej kalkulacji. 

Spółdzielnie konsumcyjne zresztą, jak 
koiwiek bankrutowały — jednak odegrały 
bardzo poważną rołę, zwłaszcza w. okresie 
chaosu aprowizacyjnego. W pamięci każde- 
go pozostaną te czasy, kiedy wagon słoni- 
ny lub mąki stwarzał nowa kastę nowo- 
hogackich o niskim poziomie umysłowym i 
moralnym, lecz wysokiem zrozumieniu moż 
liwości darcia skóry z konsumenta 

Nie chodzi nam bynajmniej o zwalcza- 
nie handłu prywatnego. Lecz handel pry- 
watny może być handłem rzeczywiście zdro 

Pan „starszy cechu murarzy, mala- 
rzy, sztukatorów, kamieniarzy i cie- 
śli* (tytuł, użyty przez samego pana 
starszego) wystąpił z artykułem p.t. 
„Dyletantyzm i partactwo w rze- 
miošte“ (K.W. nr. 78). Dowodził prze- 
konywająco, iż w jego cechu dyletan- 
tyzm i partactwo panoszą się w spo- 
sób zastraszający... 

I upłynął jeszcze tydzień i kilka 
dni.. 

Wówczas dopiero panowie mura- 
rze i sztukątorzy poczuli się dotknię- 
ci memi słowami i zaprotestowali w 
artykliku p.t. „Frazesy zamiast słów* 
(K.W. nr. 89). 

Nie będę polemizował z panami 
majstrami. Przytoczę tylko jeden, naj- 
bardziej znamienny ustęp z ich arty- 
kuliku - listu: = 

„Zaznaczamy, że wszystkie zarzu- 
ty, podejrzenia oraz obliczenie rzeczy- 
wistej wartości dokonanych prac w 
kościele Ostrobramskim zostały ogło- 
szone po szczegółowych oględzinach, 
dokonanych przez komisję (!), składa- 
jącą się z dziesięciu vwybitniejszych 
mistrzów cechu(!), którzy dziesiątki 
lat zawodowej, samodzielnej pracy już 
mają za sobą i sprawozdanie komisji 
została przyjęte na  walnem zebra- 
niu“ (1), : 

  

Ošwiadczenie takie zostalo podpi- 
sane oficjalnie: 

Zarząd Cechu: 

Starszy cechi—-Piotr Hermanowicz. 

= Podstarszy cechu —- Jan Bieńkuń- 
ski. 

Pastarszy cechu — Zygm. Packie- 
WiICZ“. 

A wiec --- prowadzi sie  zupelnie 
otwarta, oficjalna kontrola artystów i 
władz konserwatorskich ze strony spe- 
cja!nej komisji, wyłonionej na walnem 
zebraniu murarzy, cieśli, zdunów, ka- 
mieriarzy, sztukatorów i malarzy!... 

„Maluczko, a cech szewców, jako 
wybitnych fachowców w. dziedzinie 

szycia butów, zacznie ustalać kwali- 
fikacje... oficerów sztabowych, noszą- 
cych buty, cech zaś krawców zażąda 

spruwozdań z działalności buskupów 
bo przecież ksiądz bez sutanny nie jest 
ksiedzem, a któż mu zrobi sutanne, je- 
żeli nie krawiec?... : 

Zanotujmy w kronice wileńskiej: 

„Roku Pańskiego 1931 działalność 
swą rozpoczął pierwszy w Odrodzonej 
Polsce sowiet murarskich delegatów!.. 

'W. Ch. 

wym tylko w warunkach istnienia czynni- 
ka, uniemożliwiającego pobieranie cen gos- 
podarczo i handlowo  nieusprawiedliwio- 
nych .lngerencję władz państwowych w 
tej mierze uważamy za szkodliwy przejaw 
etatyzmu. Pozostaje spółdzielczość  konsum 
cyjna Pan St. Wańkowcz twierdzi natomiast 
że wzajemna konkurencja kupców stwarza 
już dostateczny regulator cen, jaki konsu- 
menta chroni od wyzysku. My to prze-- 
świadczenia nie mamy, przynajmniej a la 
longue Jeżełi nawet przypuścić, że tak jest 
dzisiaj — to trudno brać odpowiedzial- 
ność za jutro. 

Proces kartelizacji przemysłu posuwa się 
coraz szybszym krokiem. Z: wuje się 
ten proces i w handlu Porozumienia branżo 
we i międzybranżowe coraz częściej docho 
dzą do skutku. W Niemczech, gdy rząd 
czynił próby wywarcia nacisku na handel 
detaliczny w kierunku obniżki cen w związ 
ku ze zniżką cen, jaka nastąpiła u źródła 
produkcji, spotkał się z tak zorganizowanym 
t stanowczym sprzeciwem detalistów, że 
musiał chwycić się środków  "epresyjnych. 
Zdawałoby się, że wzajemna konkurencja 
powinna była w tym wypadku spełnić swo 

ie ać „regułatora cen* — jednak nie 
S; 

I tu — zdaniem naszem — zaczyna się 
roła spółdzielczości konsumcyjnej, spółdziel 
czości, opartej — rzecz prosta — na zdro- 
wych zasadach kalkulacji handlowej. 

Z. Harski, 

Ostrożnie z włączaniem radjo- 
aparatów sieciowych 

Wiadomość naszą 0 množeniu się wy- 
padków śmiertelnych porażeń prądem elek- 
trycznym, uzupełniamy po rozmowie telefo- 
nicznej z jedną z naszych poważniejszych 
firm _elektrotechnicznych. : 

Oróż, dopytując się w tej ciekawej i jak- 
że zastraszającej sprawie, © dalsze dane, 
dowiadujemy się, że radjoaparaty sieciowe, 
tj. aparaty, które włączamy dla odbioru 
produkcji radjofonicznych w sieć e'ektrycz- 
ną, zagrażają także niebezpieczeństwu życia. 

Tutaj bowiem może również wadliwa 
instalacja, uszkodzenie instalacji elektrycz- 
ne:, drobne napozór i niedostrzegalne, wresz 
cie zła izolacja, być powodem spięcia 
i porażenia śmiertelnego prądem elektrycz- 
nym, zwłaszcza w warunkach śpięciu sprzy- 
jającym, a wyszczególnionym w komunika- 
cie, zamieszczanym w dzisiejszym numerze 
Dziennika. 

Wiadomość ta z pewnością poruszy ogół 
miłosników radja, tych  przedewszystkiem, 
którzy eksprrymentują, nie posiadając od- 
powiednich wiadomości z zakresu elektro i 
radjotechniki, A i tacy, którzy mienią się 
znawcami, mogą przez chwilową lekkomyśl- 
ność. lub niedopatrzenie narazić się na po- 
rażcnie prądem. 

Spckojni mogą być ci z pośród miłośni- 
ków radja, którzy posiadają aparaty, zasila 
ne energją baterji anodowej. 

„ Badź, co bądź, nie odradzając bynajmniej 
nikomu aparatu sieciowego, przyczem po- 
chwalamy zaprowadzanie przez nasze firmy 
radjowe aparatów sieciowych z dodatkowem 
urzadzeniem anodowem, które umożliwia 
odbiór i w tym przypadku, gdy elektrow- 
nia przestaje pracować. 

Zwracamy raz jeszcze uwagę amatorów. 
račja na badanie insta!acji i zachowanie jak - 
największej ostrożności przy włączaniu -apa- 
ratów sieciowych w sieć elektryczną. 

wo 3 

STANISŁAW PUPKO 
Podporucznik 1 Pułku Piechoty Legjonów 
zmarł w dniu 21 kwietnia 1931 r. w wieku lat 25. 

DYREKTOR E. DESZ PONOWNIE 
UNIEWINNIONY, 

Niemałą sensację wywołała sprawa kar- 
na, wytoczona przez firmę B-cia Jabłkow- 
scy_ b. długoletniemu dyrektorowi tej firmy 
p. Edwardowi Deszowi. Oskaržonego O 
przywłaszczenie 10 akcyj Banku Polskiego, 
oraz różnych suim — łącznie 8109 zł. 

W Sądzie Okręgowym p. Desz został 
całkowicie uniewinniony, a Sąd Apełacyjny, 
do którego odwołał się plenipotent firmy 
uznał też oskarżenie za bezpodstawne i wy- 
rok zatwierdził rehabilitując w ten sposób 
p. Desza całkowicie. 

DZIECIOBÓJCZYNI 

Siedemnastoletnia Anna _ Wi!czewska ze 
wsi Werysowo pow. Wil.-Trockiego, sta- 
nowczo zbyt wcześnie stała się matką, Nie- 
przygotowana do trudnej tej roli i z różnych 
zrozumiałych przyczyn wstydząca się jej, 
postanowiła pozbyć się dziecka. 

W tym celu, nie zdając sobie sprawy z 
tego, że przestępstwo musi się wydać, wla- 
ła >. do ust łyżeczkę esencji octo- 
wej. 

Spowodowało to zgon dziecka, a w dal- 
szej konsekwencji sprawę karną. 

Sąd Okregowy nie miał wiele trudu ze 
stwierdzenienn winy oskarżonej i skazał ją 
na 3 lata więzienia 

Obronę wnosiła apl, adw. Muchanowa. 

Zabawa dla dzieci pracowni- 
ków miejskich 

W nadzwyczaj miły sposób uczcił 
Związek Pracowników Miejskich pamiętną 
dla Wilna rocznicę wyzwolenia z pod prze 
mocy bolszewików. - 

Urządzona bowiem w dniu 19 bm. za 
wa dla dzieci członków Związku dała tym 
małym obywatelom tyle radości i szczęścia; 
że i dorosłym udzielił się nastrój pogodny, 

Zabawa zgromadziła ponad 300 dzieci w 
wieku do lat 10 w małej! sali miejskiej przy 
ut, Końskiej, 

Przy wejściu na salę każde dziecko о- 
trzymało ładna czapeczkę z kolorowej bibuł 
ki. Czapeczki te o bardzo rozmaitych kolo- 
rach 1 nieraz mocno wypracowanych i po- 
mysłowych kształtach przemieniły odrazu ca 
łą salę w barwną łąkę kwiatów. Orkiestra 
związkowa, istniejąca zaledwie od kilku ty 
godni, pod wytrawną batutą kapelmistrza 
p. Salnickiego, grała zawzięcie, a całkowi- 
cie paprawnie marsze, polki, walczyki i po 
lonezy podnosiły radosną atmosferę na 
Sad. 

Następnie dziatwa szkoły powszechnej 
„Świt* odegrała obrazek sceniczny w 
odsłonach „Pierwiosnek”*, symbolizujący b. 
aktualną w danej chwili sprawę powrotu 
wiosny. Zarówno kierownictwu szkoły, jak 
i młodocianym artystom należą się wyrazy 
szczerego uznania za ładnie pomyślane i 
pięknie wykonane widowisko. Nietylko dzie 
ci, ale i dorośfi, pełni zachwytu podziwiali 
barwne korowady kwiatów, wróżek, motyli, 
w artystycznie i pomysłowo wykonanych 
keztjumach, Tańce na scenie przy efektach 
świetlnych i pod muzykę orkiestry były na 
prawdę wspaniałe. 

Dobrze pomyślany był również wybór 
króla i królowej zabawy. a malutka para 
królewska, ukoronowana wspaniałemi koro 
nami i obdarzona podarunkami, była owacyj 
1 oprzyjęta przez wdzięcznych podda- 

nych. 
Na zakończenie odbył się pochód dzieci 

z chorągiewkami i rozdanie łakoci. 
Barwny tłum malutkich widzów rozba- 

wiany i-szczęśliwy opuścił zabawę, unosząc 
do domu dużo wspomnień radosnych, 

  

Skazanie defraudanta z tow. 
asek. „Przezornošc“ 

Przed zgórą pół rokiem dopuścił się de- 
fraudacji 8 tys. zł. będących własnością tow. 
ubezpieczeń „Przezorność” wożny Żemajtis, 
który wysłany do banku po pieniądze, po- 
djęte 8 tys. zł, przywłaszczył i zbiegł. 

W. s. g. 4 m. 4 

Wojciecha 
jutro 

Feliksa 

Z. s. g. 6 m. 31 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 
OROLOGIJI U.S.B. W WILNIE 

z dnia 22, IV. 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 754 

Temperatura średnia »l- 11 

Tamperaiura najwyższa -l- 16 

Temporstura najniższz -l- 8 

Opad w mm. ślad 

Wisir południowy 
Tenóencja: spadek, potem wzrost 
Uwsg!: półpochmurno, przelotny deszcz 

NABOŻEŃSTWA 
— Nabożeństwo żałobne. Sekcja Samary 

tańska Kat. Zw, Polek zawiadamia, że w 
sobotę 25 b, m, w kościele Wszystkich 
Świętych odbędzie się o godz. 8-ej nabożeń 
stwo żałobne za zmarłych _ bezdomnych, 
którrych zwłoki pochowane zostaną w pią- 
ek 24 bm. o godzinie 9-ej na cmentarzu 
Nowa Rossa przez Prosektorjum USB. 

MIEJSKA 
Sprawa komunikacji autobusowej 

wciąż jeszcze niewyjaśniona. W przeciągu 
ostatniego tygodnia odbywały się w Magi- 
stracie konferencje z przedstawicielami firm 
zabiegających 0 uzyskanie koncesji na miej 
ską komunikację samochodową. 

Prace te zostały już ukończone i obecnie 
Magistrat zbierze się, aby zadecydować de- 

finitywnie warunki, której z firm lepsze i 
której należy udzielić koncesji. 

— Kiermasz Świętojerski, Przygotowania 
dc dzisiejszego tradycyjnego kiermaszu roz 

poczęły się już wczoraj, a pod koniec dnia 
większość straganiarzy porozkładało już to- 
war i rozpoczęło sprzedaż. 

Narazie wystawiono jedynie obwarzanki, 

zabawki dziecinne, oraz trochę kwiatów. 
Dziś od samego rana tłoczno będzie na 

placu Orzeszkowej, zwłaszcza jeżeli pogoda 
dopisze, jak w dniu wczorajszym. 

— Przedsprzedaż znaczków smokowych. 
W zwązku z organizowanem widowiskiem 
ludowem m, Wilna, p. t. „Zabicie smoka — 
Bazyliszka na Bakszcie“ — Harcerski Ko 
mitet Organizacyjny zwraca się do spole- 
czeństwa o nabywanie znaczków smoko- 
wych, które do czwartku będa sprzedawane 

_ Policja wileńska znalazła Żemajtisa w 
ciągu paru dni aż w Nowogródku, gdzie 
ukrywał się u narzeczonej, 

Wczoraj stanął on przed Sądem Okręgo 
wy m i został skazany na 3 lata więzienia. 

  

w. cukierniach, przez harcerki i harcerzy 
kinach, na placach sklepach, teatrach, 

ulicach. 
Należy przypuszczać, iż niska cena 

znaczka, gdyż tyiko 30 groszy, (trzydzieści 
groszy) udostępni zaopatrzenie się wszy- 
stkim mieszkańcom m. Wilna. 

— Różarnia w Bernardynce. Jak się do- 
wiadujemy, Magistrat zamierza  zorganizo- 
wać na terenie ogrodu Bernardyńskiego ró- 
żarnię miejską. 

Będzie się ona mieściła w miejscu, gdzie 
dotąd był kort tenisowy Akad, Zw. Spor- 
towego, odebrany w zeszłym roku akademi- 
kom, jak głosiły początkowo wersje, w celu 
przekazania go kołu pracownikom miejskim. 

WOJSKOWA 
—- Jakie są potrzebne dokumenty przed 

poborem? Poborowi rocznika 1910, stający 

w roku bieżącym przed komisją !ekarską, 
winni już obecnie wystarać się o potrzebne 
dokumenty.. 

Na komisji winni przedstawić odpowied 

nie dokumenty w pierwszym rzędzie ci, któ 

rzy nie podlegają z jakichkolwiek przyczyn 

służbie wojskowej, oraz ci, którzy korzysta 
ją ze służby skróconej. 

Podania o odroczenie służby wojskowej 

dla uczniów i studentów, lub jedynych ży- 

wicieli należy składać dopiero po uznaniu 

poborowego za zdolnego do służby wojsko 

wej, nie później jednak niź w 2 tygodnie 

od daty stawania przed 

-— IV Komunikat Zarządu Koła Podcho- 
rażych Rezerwy przy Kole ZOR w Wilnie. 

1) Sprawozdanie: dn. 15 IV br odbyło 
się zwykłe zebranie zarządu KPR, na któ- 
rem zostały omówione następujące sprawy: 
wytyczne dla sekcyj. PW i WF, dla sekcji 
kulturalno - oświatowej oraz dla referenta - 
prasowego na miesiąc kwiecień i maj br. 

W związku z tem został ustalony kalen 
darz działalności poszczególnych sekcyj: w 
najbliższych dniach odbędzie się miesięczny 
„Przegłąd Prasowy" prasy fachowej w sak 
klubowej ZOR, O dniu przeglądu pracy za- 
rząd KPR zawiadomi oddzielnie. 

Dnia_18 IV odbył się w sali głównej Ka 
syna Oficerskiego (Mickiewicza 13) odczyt 
kpt. rez Romera Stanisława, o „Zadaniach 
ificera i podchorążego rezerwy w pracach 
LOPP-u," Szanowny prelegent skreślił  hi- 
storyczny rozwój LOPP, jej pracy i zamie 
rzeń oraz rolę oficera rezerwy, jaką musi 
odegrać przy organizowaniu wyszkolenia 
społeczeństwa i dyscypliny społecznej. 
Liczne audytorium (około 300 osób) dos- 
konale świadczy o zrozumieniu zagadnie- 
nia Obrony Narodowej przez cały ogół о- 
ficerów i podchorążych rezerwy. 

2 Miodziežy 

komisją poborową * 

Nabożeństwo żałobne Zz: stanie odprewione dnia 23 kwietnia r. b 
o godz. 9 m. 30 rano w Kościele po-Trynitarskim (na Antckolu . 
Wyprowadzenie zwłok na Cmentarz Wojskowy nastąpi tegoż dnia o g. 16-ej, 

o czem zawiadaimiają 

Zarząd Koła Podchorążych Rezerwy po 
stenowił zwrócić się do zarządu Woj. Ko 
mitetu LOPP z prośbą o zorganizowanie 
odczytu o rozwoju artylerji przeciwlotniczej 
1 stosunku jej do rozwoju lotnictwa wogi 
le, sadząc, iż ten odczyt będzie doskona- 
łem uzupełnieniem świetnego odczytu p , 
kpt, Romera. _ 

2) Czarna Kawa, Zarząd ZPR zawiada- 
mia kolegów, iż we środę dnia 22 kwietnia 
br. odnędzie się o godzinie 20-ej zebranie 
towarzyskie w loka'u (Zielonego) Sztrałla, 
Zarząd prosi wszystkich kolegów podchorą 
żych o obowiązkowe przybycie. Zajmować 
Sz” przy orkiestrze (na prawo od wej- 

ia 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
Posiedzenie Wydziatu III T-wa Przyja 

ciół Nauk odbędzie się w dniu 23 kwietnia 
rb we czwartek o godzinie 7 wiecz. w 
lokalu Seminarjum Historycznego (Zamko- 
wa 11) Na porządku dziennym referat p. 
Władysława Studnickiego pt. „Porozumienie 
gospodarcze Europy Środkowej" 

— Zebranie Stowarzyszenia Kobiet z 
wyższem wykształceniem odbędzie się dn. 
24 bm. o godzinie 20 w lokalu Muzeum 
Etnograficznego — Zamkowa 11. 

Porządek dzienny: Dyskusja na temat: 
stan nierządu w Polsce i na gruncie wileń- 
skim; zagaja p p. adwokatki: Iżycka, Sza 
belska, i Sztukowska. 

— IX odczyt z cyklu „Życie wewnętrz- 
ne" pt: „Kongres Marjański w Krakowie 
jako bilans rozwoju życia wewnętrznego w 
Polsce" — ks. dr K, Kucharskiego TJ, od 
będzie się we czwartek dnia 23 kwietnia, o 
godzinie 7 w. w Domu Sodalicyjnym (ul. 
Królewska 9) Wstęp dla członków Sodali 
cyj marjańskich i zaproszonych gości. Za 
proszenia można otrzymać u członków So- 
dalicyj _ marjańskich. 

AKADEMICKA 
— Młodzież akademicka w sprawie gdań 

skiej, Akademickie organizacje: Klub Włó- 
czegów, Legjon Młodych, Związek Polskiej 

emokratycznej. Myśl Mocar- 
stwowa, oraz polskie akademickie korpo 
racje: Vilnensia, Cresovia, i Aquilania czy- 
nią starania, o zorganizowanie wiecu w 
sprawie pruskich gwałtów w Gdańsku, 
który miałby się odbyć w sali Śniadeckich 
Gmachu Głównego USB. w dniu 25 IV o 
godz, 20, 

: SZKOLNA 
—- Nowe uprawnienia dyrekcyj szkół 

Kuratorjum Okręgu Szkolnego 'upoważniło 
dvrekcje szkół w Wilnie do sainodzielnego 
regulowania sprawy uczęszczania młodzie - 
ży szkolnej na przedstawienia teatralne i 
kinematograficzne i załeciło jednocześnie 
wsnółdziałanie w tei sprawie z rodzicami i 
opiekunami uczniów.. 

OBYWATELE! Nie wyrzucajcie napróż- 
no pieniędzy, nie płaćcie za zwyczajną 
maszynę do szycia 700 — 800 zł., kiedy 
również dobrą, takiej samej wartości użyt- 
kowej, oryginałną, amerykańska (SINGE- 
RA  rekonstruowaną), możecie nabyć 

w. składzie maszyn 
ZYGMUNTA NAGxRODZKIEGO W WILNIE 

(Zawalna 11-a) za połowę tej ceny, 
Żądajcie cenników. 

KOLEJOWA 
— Warsztaty kolejowe pracować będą 

przez całe sześć dni. Zarządzeniem p. mini 
stra komunikacji z dniem 1 maja rb, zosta 
je przywrócona pełna ilość dni pracy w 
tygodniu we wszystkich warsztatach i pa- 
rowozowniach' kolejowych oraz z tymże 
dniem przywraca się pełna norma wypłaca 
nych premij w warsztatach. 

ROŻNE 
— „Zachęta* w Wilnie. Jak się dowia- 

dujemy, w pierwszych dniach maja nastąpi 
w Wilnie otwarcie wystawy obrazów war 
szawskiej „Zachęty”. ]Prowadzone z dyrek 
cią „Zachęty” pertraktacje wydały pozy- 
tywry i pomyślny dla Wilna rezultat Wy- 
stawa mieścić się będzie w lokalu  Wileń. 
skiej Stałej Wystawy Obrazów przy ul 
Wielkiej 14, Mieszcząca się tam obecnie II 
Wystawa Artystów Wileńskich otwarta bę 
dzie dla zwiedzających tylko do dnia 28 
bm 

— Apel do młodzieży. Harcerski Komi-- 
tet Organizacyjny widowiska ludowego p. 
t. „Zabicie smoka - Bazyliszka na Baksz- 
Cie: zwraca sie z apelem do młodzieży 
szkolnej i nieszkołnejj o wykonanie jaknaj 
większej ilości barwnych lampjonów oraz 
wzięcie udziału w pochodzie. w dniu 25 
kwietnia 1931 roku. (sobota) 

Szczegóły w programach. 
Posiadanie lampjonów zwalnia od na- 

bywania biletu wstępu na organizowaną im 
prezę, 

— Podziękowanie. 
wzięli udział w oddaniu 

Wszystkim, którzy 
ostatniej posługi 

Mężowi memu Ś, p. Konstantemu Markie- 
wiczowi , a zwłaszcza panom: wojewodzie 
Kirtiklisowi, Staroście grodzkiemu Iszorze, 
oraz urzędnikom Urzędu Wojewódzkiego 
tą drogą składam serdeczne „Bóg zapłać! 

Eleonora Markiewiczowa. 
--_ Wileńskie Towarzystwo ogrodnicze 

wespół ze Stacją Ochrony Roślin w dniu 24 
i 25 kwietnia o godz. 18 urządza kurs walki 
ze szkodnikami w sadach i ogrodach dla 
ogrodników praktyków i miłośników ogrod 
nictwa. 

Wykłady odbywać się będą w dniu 24 
w lokalu Stacji Ochrony Roślin USB. Objaz- 
dowa 2 i w dniu 25 w lokalu Zakładu Zoolo- 
gii USB, Zakretowa 22. Wstęp wolny. 

  

„Uporczywe zaparcia stolca, katary gru- 
bej kiszki, zastój w kiszkach, wzdęcie, bó- 
le w bokach, przechodzą przy używaniu 
rano i wieczór po szklaneczce naturalnej 
wady gorzkiej „Franciszka - Józefa" Żadać 
aptekach i drogerjach. 
  

z całej 
Do listu z zapytaniem należy dołączyć 

Przyjmuję w piątki od 5 — 7 
Wilno, Mickiewicza 42 m, 11, telefon -7—94 „Dr. fil. STEFAN BURHARDT, 

Adjunkt Uniwersyteckiej Bibljoteki Publicznej 

REAL MMA MM M PM 

AN AA М - 
PROWADZĘ POSZUKIWANIA HERALDYCZNE | 

i GENEALOGICZNE || | 
w herbarzach i rękopisach, znajdujących się w bibljotekach i archiwach  wileń- | 

skich, dla osób pragnących uporządkować swoje drzewo genealogiczne. 3 

Robię wyciągi z pamiętników i zbiorów, listów, oraz opracowują historje rodów, 
a także majątków, instytucyj i miiasteczek na podstawie źródeł sprowadzanych 

Dowódca I oficerowie 
1 Pułku Piechoty Legjonów 

FILM i KINO 
HELIOS: BIAŁA TALU. W ROLI 
GŁÓWNEJ LEONORA ULRIC. 

Kino operuje dziś takiem boga- 
ctwem środków technicznych i taką 
rozmaitością motywów, że napisać 
przeciętny scenarjusz, a potem go prze 
ciętnie wyreżyserować, wyposażywszy 
we wszelkie możliwości techniczne, 
nie jest rzeczą trudną. 

Tembardziej, jeśli się ma do rozpo 
rządzenia odpowiednią ilość dolarów, 

  

czego nie brak wytwórniom amerykań | 
skim. Tak się miała rzecz z „Białą 
Talu', stworzoną według pewnej re- 
cepty. A więc nieco egzotyzmu, tylko 
zamiast jakiejś Oceanji — dła odmia- 
ny Alaska. Następnie — konflikt pier- 
wotnego człowieka z „cywilizowanym* 
Był już Poganin, byli Murzyni 
wiec znów dla rozmaitości — Eskimos. 
Człowiek pierwotny musi być oczywi- 
ście szlachetny i dobry, Europejczyk 
zaś zły i zdeprawowany. A do tego 
trochę efektów technicznych: Kata- 
strofa okrętu, topnienie lodów, zawa- 
lanie się gór lodowych i t. p. Wreszcie 
nieco romansu z przygodami, z pości- 
giem, z rewolwerami. Wszystko to ra- - 
zem pomieszane, spreparowane i о- 
patrzone odpowiednią etykietką: Biała 
Talu czyli cudny kwiat śnieżnej pół- 
nocy. Er. 

i 

WILEŃSKIE BIURO KOMISOWO- 

HANDLOWE 

Mickiewiczą 21 
niniejszem podaje do wiadomości, iż w 

sprawie zamiany weksli, w jednem z biur 
komisowych w Wilnie, o której w „Sło- 
wie” z dn. 22 b, m. komunikował P. Bor- 

kowski, — udziału nie przyjmowało. 
  

TEATR I MUZYKA | 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś o 

godzinie 8-ej ukaże się ciesząca się nie- 
słabnącem powodzeniem sztuka Leo Lenza 
„W nocy ze środy na czwartek”. Arcycie 
kawa reżyserja R. Wasilewskiego, koncer- 
towa gra zespołu, oraz oryginalne deko- 

racje Aronas wywolują prawdzi 
wy entuzjazm na widowni. > 

Dyrekcja teatrów miejskich w Wilnie 
zawiadamia, że bilety zniżkowe i kredytowa 
ne ważne będą tylko do dnia 1 maja br. 
po tym terminie zaś zostaną zniesione. 
, — Teatr miejski w „Lutni”, Dziś trzeci 
i ostatni występ  Marji Modzelewskiej i 
Aleksandra Węgierki w „Panu Lamberthier 
Ludwika  Verneuilla. Fascynująca treść 
Sztuki i oraz skupiona, pełna wyrazu i na- 
pięcia dramatycznego gra obojga bohate - 
rów pozostwia niezatarte wrażenie. 

— Występy rosyjskiego teatru drama- 
tycznego z ygi. 24 bm. rozpoczynaj w 
teatrze „Lutnia* szereg występów ii 
nvch doskonały zespół rosyjskiego teatru 
z Rvgi. Bogaty repertuar występów obej: 
muje następujące sztuki: „Starcza miłość” 
— Miasnickiego, „Biała gwardja* — Bułga 
kowa, „Las“ Ostrowskiego, —.„Dobra 
wróżka" — Molnara oraz „Dziwak* — Af- 
noqenowa. Występy świetnego zespołu 
wywołały w naszem mieście olbrzymie za 
interesowanie, 

— Występy j. Kurnakowicza. W 
niedziałek dnia 27 bm. rozpoczyna w teat- 
rze na Pohulance występy gościnne jeden 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 

  

HISTORYJKA W OBRAZKACH 
PAN CIERPIAŁŁO ZE ŚNIPISZEK | 

(Ciąg dalszy) 
  

    

  

Kto to? Co to za hałasy 
W urzędowem miejscu wszczyna 
Proszę rozejść się natychmiast! 
Jaka gwałtu jest przyczyna?! 

   а8е 
Na podłodze został tylko 6 
Z twarzą zbitą, posinialą, 
Najniewinniej potłuczony 
Nasz znajomy pan Cierpiałło., 

    

  

Polski. 

1 zł. w znaczkach poczt. na odpowiedź, 

      

  

       
     

     

    

    
   

    

    

   

      

 



EJ 

z najpopularniejszych artystów stolicy, u- 
lubieniec publiczności warszawskiej oraz wi 
leńskiej —jan Kurnakowiczł Świetny ar 
tysta ukaże się 'w kapitalnej roli Frania w 
arcywesołej komedji W. Rapackiego „W 
czcpku urodzony”. 

cię tę | Kurnakowicz zalicza do najlep 
_" szych w swoim bogatym dorobku artystycz 

nym. Ceny miejsc zwykłe. Bilety zniżkowe 
ważne. 

— Jubileusz dyr. A. Zelwerowicza. W 
Bažn dniach maja odbędzie się obchód 

30-lecia pracy scenicznej dyr, Zelwerowicza. 
lubilat odtworzy kapitalną rolę mecenasa 

RADJO WILENSKIE 
CZWARTEK, DNIA 23 KWIETNIA 
12.05 — 12.50 Muzyka baletowa (plyty) 
13.35 — Koncert szkolny z Filharmonji 

z Warszawy (utwory Noskowskiego i Wie 
niawskiego) 

14.00 — 14,20 Pogadanka z Warszawy 
14,55 — 15.15 „Choroba raka jako za 

gadnienie społeczne” —- odczyt ze Lwowa 
wygłosi dr. Nowak 

16.20 — 17,15 Koncert symfoniczny 447 
17.15 — 17.40 „Kryzys kuitury europej 

5 т оМ о 

OBWIESZCZENIE 
Zarząd Towarzystwa Kredytowego Miasta Wilna niniejszem podaje do wiadomości 

dłużników, wierzycieli i innych osób zainteresowanych 
1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Towarzystwo wydanych, odbędą się w iokalu Towarzystwa przy 

w Wilnie, w obecności Komitetu Nadzorczego i Zarządu Towarzystwa licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości, położonych w mieście Wilnie: 
Jagiellońskiej 14 

pierwsza — 15 

ulicy 

Czerwca 1931 roku, a jeżełi pierwsza nie dojdzie do skutku, druga — 30 czerwca 1931 roku. Licytacje rozpoczną się o godzinie 12-ej w poł.; 2) że zgodnie z $ 84 statutu 
SDA W. navą komedji F. Molnara: skiej“ — odczyt z Krakowa wygłosi dr. Towarzystwa, licytacja się rozpocznie od sumy nieumorzonej pozostałości wydanej pożyczki z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, wszystkich zaległości wi ratach, od- 
tw y Pm r Śl poza as Z, oai A G setek za zwłokę, wszystkich wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika, kosztów egzekucji, obciążających dłużnika, a również zaległości podatkowych, skarbowych 

osoby, pragnące być obecne na przedsta szawy (utwory Jareckiego) y : i komunalnych, o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, przyczem na nabywcę nieruchomości „będzie przelana obciążająca sprzedawaną nieruchomość 
wieniu jubileuszowem, proszone są o wcze- 9,00 — 19.25 „Dzisiejsza Kłajpeda" — Pożyczka z ratą bieżącą, należnemi od niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowaną zgodnie z planem konwersji pożyczek i listów zastawnych Towarzystwa częścią rat' 
śniejsze zamówienie miejsc (osobiście, lub dialog aktualny (pp. Beuermann i Bohdzie za lata 1925, 1926 i 1927; 3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji, mogą przeglądać w biurze Towarzystwa (Wilno, Jagieiońska 14) w godzinach urzędowych 

__ telefonicznie) w -administracji Teatrów Miej- 
_ skich, W. Pohulanka 11, od godz, 10 do 

2 eodziennie. Telefon 9—45. 
— Ostatni wystep rosyjskiego zespołu 

bałałajkowego. Dzis w sali Klubu Handlo- 
_ wo-Przemysłowego (Mickiewicza 33-a) od- 

będzie się drugi i ostatni występ rosyjskie 
go zespołu bałałajkowego. Program zupeł- 
nie nowy. Wczorajszy koncert odbył się z 
nadzwyczajnem powodzeniem jak moralnem 

wicz) 
20.00 — 20.15 „Roztargnieni samobójcy” 

-— ieljeton z Warszawy wygłosi B.  Ko- 
rell 

20.15 — 20,30 „Sytuacja przemysłu wo 
jewództw północno - wschodnich" — odczyt 
wygł. Teodor Bujnicki. 

20.30 — 21.30 Muzyka lekka z Warszawy 
21,30 — 23.15 Audycja literacka z War- 

  

(od 9 do 2 po poł.) lub w odnośnych ks. hip., o ile nieruchomość posiada uregulowaną hipotekę, akta dotyczące zastawu nieruchomości, wystawionych na sprzedaż; 4) że 

osoby przystępujące do licytacji winny przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadjum w wysokości wszystkich zaległości (prócz rozterminowanych części rat za lata 1925, 

1926 i 1927), zaległych podatków, oraz wydatków związanych z wystawieniem nieruchomości na licytację; 5) że suma zaofiarowana na licytacji, za potrąceniem złożonego 

wadium, nieuiszczonej pozostałości pożyczki, raty bieżącej z należnemi od niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowanej części rat za lata 1925, 1926 i 1927, a również 

opłaty aljenacyjne, winne być uiszczone w ciagu dni 14-tu od dnia licytacji; w razie zaś niewniesienia w terminie wskazanym wyżej wymienionych należności, nabywca 

traci złożone przy licytacji wadium, które będzie użytę na opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków, uskutecznionych na rachunek dłużnika i opłat, 

należnych Towarzystwu z wystawionych na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie nada: własnością dotychczasowego właściciela: 

  

  

: A : szawy 
tak i materjalnem, BO == 4 k э ш№ sprz edaje księgarnia „Lekto r, 22.50 2400 Kom. i muzyka taneczna 1 2 3 4 5 6 7 3 5 

jckiewicza 4, z. 7 w kasie klubu. |. z ы 4 2 В : со GRAJĄ W KINACH?  Pinetu i ulotnili się zabierając cenną 538 74 Balter Ilja — — — —- — — — — — — — — — — — — Nowogródzka 10 618, 8 7193,91 4436,25 — 77833,48 w 3 
; wazę. Obecnie dopiero wyjaśniło się, 38 8371  Blacherowicza izaaka Spadkobiercy — — — — — — — — Witoldowa 13 2955, 6 5683,— 899,48 17137,07 1764,75 

RE Wicca CAE że jednym ze sprawców tej kradzieży nieureg. 
Heljos — Biala Talu ° był Mejer Pekler (żydowska 1), któ- 153 13032 Błncha Mowszy Spadkobiercy: Sonia, Łazarz, Henach, Dawid, 

Ё Hollywood — Na Zachodzie bez zi rego ujęto 3 i Masza Blochowie — — — — — — — — — — — — Wilkomierska 15 3106,14 1152,87 516,83 9846,72 1014 — 

E Casino — Pieśniarz gór. „9 Ujecie złodzieja. W dniu 21 589 9794  Bołtupski Abram — — — — — — — -— — — — — — Pośpieszka blok 351 8855 852,44 792,19 11438,11 Sy: 

Pan — Indyjski grobowiec b. m, na gorącym uczynku usiłowania kra- 525 2644  Czarkowskiego jozefa Spadkobiercy — — — — — — — — Brzeg Antokolski 3-b 2463,82 2016,89 970,43 _ 17026,07 — 
Światowid — Diana dzieży garderoby, bielizny, naczyń kuchen- 364 5364  Deweltowa Berki Spadkobiercy: Estera, Jankieł, Gabryel, Szo- 
Stylowy — Jakichi drwal nych wartości 1 zł. ze strychu domu Nr. łom, Note, Szymon, Małka, Zelik, l.eja, Sora-Rocha, Efim, 

Ziemią Obieccać 3 przy ul. Oszmiańskiej, na szkodę Names i Roza Deweltowie, Milejkowska Mejta i Okuniowa Pesia. Kwaszelna 21 5300,57  17772,72 4546,56 _ 87547,46 8989,50 
: om Diablica z Trypolisu. an Muraszko Mieczy 531 4231 Flekserowie Mejer i Sora i Glezer Rachela — — — — — — Lwowska 15 2002 304397 _ 2772,66  4921960 — 

ее Ww wa ` > i : że 
' WYPADKI I KRADZIEŻE — Kradzieże. Z niezamkniętego mieszka- 535 6028, Gasperowicz WINCBnty —— — — > — — >= Strycharska 26-a 2677,95 114389 A ae = 

ы nia przy ul, Beliny Nr. 4 na szkodę Koło- 167 niema  Kowmer Genia — — — — — — — — — — — — — — Popławska 27 1275 1405,54 . й 

sm nds E ak E sówny Dominiki, została dokonana kradzież 537 9288 Morgenszternowa Henia — — — — — — — — — — — Tartaki 36 13152, 5 3280,22 1663,59 29187,55 = 
m. zanotowano Wilni otówki, oraz metryki urodzenia na jej imi 2 ° я Я A 39500,80 4056 — | 27, w tem kradzieży 3, opilstwa 7, przekro- Ustalono, З Кга‹?':іеіу tej End d 211 1735 Perkowscy Leon, Mieczysław, Bolesław i Małachowska Marja Królewska 9 1801, 8 10523,62 2051,39 = 

_ czeń administracyjnych 13. wacka Matrona (Fabryczna 7), którą ze 238 AS uo B B Witoldowa 33 5124, 8 2097,25 581,88 11204,56 50,50 

—Złodziej który okradł skradzionemi przedmiotami zatrzymano. 578 5015 Tomaszewski Józef — — — — — — — — — — — — — Zarzeczna 21 2411, 5 _ 5779,61 5268,05 93517,24 — 

"dr. Feigusa. W ub. miesiącu * W nocy z dnia 20 na 21 b. m. nieznani _ : : 
: : dr Fejęus (Zawalna 60) GOkÓRK: sprawcy zapomocą złamania kłódki dostali _ Wyjaśnienie rubryk: 1) Numery pożyczek, 2) Numery hipotek, 3) Nazwisko i imię właściciela nieruchomości, 4) Ulica i Nr. domu, 5) Obszar w mtr. kwadr, 6) Suma 

no podstępnej kradzieży waży srebrnej się do składziku. mieszczącego się iw dzie- / zajęgłych należności w ratach, odsetkach i wydatkach poniesionych na rachunek dłużnika, która winna być uiszczona przez nabywającego nieruchomość; suma ta z doli- 

d Gos ZANE czeniem do niej mających pierwszeństwo przed pożyczką Towarzystwa zaległości podatkowych, skarbowych i samorządowych, o których informacje będą otrzymane przed 
_ Wieczorem krytycznego dnia, do dok- 

tora przybyło dwóch osobników z 
prośbą o udanie się do chorego. 

W czasie, gdy dr. Fejgus szykował 
się do drogi, nieznajomi wyszli z ga- 

    

  

kiej, skąd na szkodę Urbanowicz Zofji, do- 
k rali kradzieży 13 kur wartości 80 zł. Usta 
lono, że kradzieży tej dokonali znani zawo- 
dowi złodzieje Wist Czesław i Pilecki Win- 
centy (Ponarska 43), u których podczas re- 
wizji skradzione kury odnaleziono. 

dniem licytacji, oraz wydatków, które ujawnione zostaną w dniu przetargu, winna być złożona jako wadium, przed rozpoczęciem licytacji, 7) Rata bieżąca z odsetkami 

od niej za zwłokę, 8) Nieumorzona pozostałość pożyczki na dzień licytacji, 9) Rozterminowana część odsetek za lata 1925, 1926 i 1927. | 

Uwagi: 

sprzedawanej nieruchomości. Kwoty wskazane wi rubrykach 6, 7, 8 i 9 podane są 

  

w złotych. 

  

Licytacja rozpocznie się od sumy należności objętych rubrykami 6, 7, 8 i 9. Należności objęte rubrykami 7, 8 i 9 mogą pozostać nadał na hipotece 

  

  

  
2 

: KINU Od dnia 20 do 23 kwietnia 1931 r. włącznie oędą wyświetlane filmy: a s a ° « 

MIEJSKIE WIOGOSN u czuć: Najczarowniejszy poemat młodych serc. Aktów 7. LEKARZE KOSMETYKA 4 pokoje Fortepiany, Pianina i Fisharmonje 
'_ SALAM IEJSKA se A W rol. gł. Helena W: I Frank Albertson mua sej SPRZEDAŻ WYNAJĘCIE 

Ostrobramska 3. Nad program: 1) „Od R awe UNO z natury. Aktów 2. DOKTOR GABINET dzenia, oddaje się z 4Е = Ceny fabryczne 

Bilumowicz „ Kasa czynną od g. 3.30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny orogran: „Romans kadeta“' ACJONALNĘJ wyjazdu. Zakretowa 7, 

  

browska   

E 
K. Dą 

  

  

  

  

      

Cena biiet6w Parter 60 gr. Baikon 39 choroby weneryczne, KOSMETYKI "Mm. 14, oglądač 2—5. 
skórne IE A A LECZNICZEJ с wii L Ni baca 6 

5 w ži WILNO, MICKIEWI- Е a 3, m. | koo Dziśł Wielka Premjera a. SB; og8lso u CZA tm 4 - Mieszkanie o dA 
i ww „P. 26. kobiecą 2 6 pokoi ze wszelkie- : Kino-Teatr Film o którym mówi cały świat. Triumfaliny Przebój Dźwięko U d ki: wyżódani= do y= 

‚ y ro ko. nejędda Rai ul. Kole- u z 888% 08 9662 8 

  

Dr. 

Łukiewicz 
nali, odświeża, usuws jowe, 15. Dowiedzieć 

jej skazy i braki. Masaż Się w tymże domu m. 3. 

twarzy i ciała (panie) pa 
HOTEL „Hollywood“ Kawale BRESTOL'|   Na Zachodzie bez zmian 8 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    

ч 
s w starszym wieku, po- Jrzmarszumasy 

Sztuczne opałanie cery i 8 

Ё „HELIOS aa ; choroby skórne i we- Wypsdknie włosów | Mieszkanie Z a de Wilno, ul. aa. e 22 
В i 3 е wedtug gtošnej powiešci ERIKA M. REMAROUE A : R neryczne łupież. Najnowsze zdo- 3 — 4 pokoje z WYgo: a siku posiadam po- я е Bi ь 

Wobec niezwykłego zainteresowania, które wzbudził ten film na całym świecie i spodziewanej nat zwyczajnej przeprowadził się bycze kosmetyki racjo- dami, okolica Zakret ie V etarakije. Zetos zawiadamia swy:h szanownych klientów 4 
_ frekwencji również w Wilnie arcydzieło to wyświetla się jednocześnie w dwóch kinach „Hollywood“ i „Helios“. na nl. Mickiewicza 44, nalnėj. i mA Gl szenia w. Administracji i przyjezdnych do Wiina, iż 
Dla uniknięcia natłoku uprasza się Sz. Publiczność o przybywanie na wcześniejsze seansy i na początki m. %. = Pia: ABZJUM A Miekiegi, „Słowa” dla „D“ cywa Wane AOPĘ 

seansów o godz 4, 6, 8 i 10,15 w sobotę i niedzielę o godz, 2-ej. DOKTÓR = ———с сга Dominikańska 5. "Wykwalitikowana ы 2 
A Na pierwszy seans ceny zniżone. Film który każden powinien obejrzeć. Zeldowicz EEE: freblanka- оо 

- R o ŽNE Lokal wychewawczyni 
> SŹWIĘKOWE Kino Dziś! Przebój dźwiękowy! 100 proc. dżwiękowiec cher. skórne,  wene- składający się z 14z dobremi rekomenda- ок RC 3 
Ę . dów mo- у i A 222 okrjemy natychmiast pod s' lidne 

Р 1Е $ ARZ G 9 R vizEskoPRrszKa Mowy o i Wa ок ае 2 ба он pesiukle ae Uliipoiii eto Šiai 2300= ; 1 YCH, 45 Žž eniralne ogrzewanie. dy od zaraz do dzieci ż 

CGI į pa 6 a i Ł (PIEŚŃ ) 5-8 wiecz, Sprzedaje SIĘ „ro'dwa osobne mie: oj 5 de 8 lat na wy 1500 ABO na: 
: Arcydzieło ze śpiewem z udziałem najgłośniejszego Śpiewaka. Fascynująca treść! Przepych RE łódka (spacerówka- szkania ze wszystkie- jazd do majątku, Wia- Królewska '3, tel. 17-80 
h WIELKA 47. tel. 15-41 wystawy! opery „Metropolitanin* w Nowym-Yorku LAW TIBBET. Cały flim w naturalnych DOKTÓR sportowa) za 350 zł. mj wygodami. Gdań- domości w Administra- 22 

kolorach. Nad program: Re a: dodatki dźwiękowe. / Pocz. o godz. 4,6, 8 i 10.30, ZELDOWICZOWA bites 5 8 ska 6, spytać u dozor-cji „Słowa* 
» Na 1-szy seans ceny zniżone. KOBIECE, WENE PROD ay tel 961 - ее IEEE . , tokol. 2 i i EAR 

RYCZNE NARZĄDÓW —- = SEA Rolnik AE osłania pia ИНЕ 
: а tydzień rekordowego sz, I ostatnia serja oraz streszczenie 1-ej serji MOCZOWYCH t TANIO P lat 27, ma skończoną 42 Ą AE 

ž gi powodzenia 2 ga najpotęzniejszego filmu świata R. ed 12—2i od 4—6 on | sprzedaje Pon ay szkołę Czernichowskąi ^° ž 3 58 

a a & ul. Mickiewicza 24. POLSKI LLOYD | wspólnik kilkuletnią ROBYKY k we wszystkich aptekach I 
ь tel. 277. sl. Kijowska. ub wspólniczka do ka- eko bin a, składach aptecznych znanego 

Seip wiarni przy ul. Kró- ciowa: pod „Greiti środka od odcisków 
: lewskiej Nr. 1, dowie- => Owa, 3 я 8 „P AN“ Wielka epopea miłości i poświęcenia W rolach głównych 7 asów ekranu: Conrad Veidt, Mia May. >—— łod pzy ay dzieć sle > inni: chowiak* || | Braw, A. P A K A 

Włelka 42, Lia de Puti, Paul Ri | : " ' pokujówcko Ari > _ : ichtar, Bernard Goetzke, Erna Morena i Olaf Fons psa pokojowego. Arse- \Мукмиа Ai ||| i ij ау Росг. ао godz. 3-ej. W dnie świąt o godz. 1-ej, Ceny AE inė tylko na 1-szy seans я nalska 6 —8. POSADY wany i samodzielny HMI UM | 

Anons! Nasz nastepny Zona Fara 66 AAS mówi cały świat. W rol. gł EMIL рт . ‚ L za — ай Re: 
| DARTS EEST I В A ona karo a r rrgva ra AL 

MIALOWSKA = ez runtowną  znajomo- | © G ES Z N 

Kino-Teatr ZEP Niebywała sensacja! Wielki triumt sztuki japońskiej! Inauguracyjny pierwszy w Polsce film. Jipońskie arcy. Oraz Gabinet e LO K A L E wynagrodzenia šcia 'achu as M AE fla DOBRA 64: 
zieło o wszechswiatowej sławie. Wyświetlany je fnocześnie w Paryżu, Londynie, Berlinie, Rzymie i Amecyce czny, usuwa zmarszcz- osoba 'nteliyentna zaj. zajęcia. weż z rzy małej |: li 3 if 

„STYLOWY“ SAKICHI D yaie, , Rzy а yce p. t. ki, A o Rok nie sięgó POJ Yea referencje, — Łaskawe rzystae pr R j ji OPIOWI 4 
m A » 3 я Ь 5р 5 oferty d fait PR go e © pi 

WIELKA 36 й RW L (Jego największa ofia ra) brodawki, karzajki, wy- Pokój chorą 1 dziećmi. as cj Ślowa" pad Pra Ga „HK DZE: | PLANÓW, į 

. Monumentalny epokowy dramat w 10 akt, ilustrujący nieznane nam życie i obyczaje dalekiego wschodu OSSÓW: cz=doWaNAJęCE: - ОНа КАНО ЗО BOZE Cowiiik Notarjatu“ 0 | Shęta“ Micklawi- i 
W rolach a genjalna gra wyłącznie japońskich aktorów Cesarskiego teatru w Tokio sz c i s. mę: aż” a ma oh REŻ ACRE waga! Ze względ' na wysokie walory artystyczne dla uczącej się młodzieży do. wo'one. SZERSZA arska 14, m. 1, stracji . 0 ESA 

s = ——— „oszczędna*. m nemo mn 

WEZ. LECZYCKI z. kk c: egzekucyj, czas zkróconego katechizmu i nieob- Pod arkadami najwcześniejsze i 1920-go roku grupa kapitana Zapol- acja Brzegów będzie tasama, tylko 
3 °“цп1"8т’ A w, Z. w, Pn A 2 historji Nowege Testamentu aaibardziej obce wszystkiemu co nie skiego została wycofana do rezerwy i mniej żołnierzy na kiłometr! Jść w śla- 
8) й есі „Lp = 3 A a Tam stanął u Bramy. Wszystko to co było było Nią klęczało staruszkostwo płci skazana na rozkosze odpoczynku w je- dy Żółkiewskiego?! Jednym Iwiem sko 
z (POWIEŚĆ) SCAE8 wach ii Magai a jed- wielkie w dawnym światku stało się obujga. Czas pobudował dla nich on- dnem z małych miasteczek Mińszczy- kiem przekreślic trzy wieki stopniowe- 

Prawa przedruku | pezekladu zastrzeżone. "YT! Z tych placów apoleon robił małe, a to, co bvło maleńkie, naiwne, giś małe szczęścia i poniszczył je swo- zny. W związku z tą nową erą, kapitan go umierania Rzeczypospolitej. 

  

: Kiedyś tam ks. prefekt może i u- 
_ czył o stylach, wykuwając je sam z 

liturgiki, ale nie nauczył niczego. Ko- 
„cha więc teraz te stare kościoły, jak 

_' prostaczek z Betleem stajenkę, w 
której narodził się Pan. To nic, że są 
takie wspaniałe, podwójnie wysokie, 
na tle otoczeń wysokopienne! Czuje, 
że od tych murów bije przedewszy- 

 stkiem serdeczność, jakby to nie by- 
ły kamienie, ale istoty Żyjące, dobre, 

_ Chrystusowe, Chodzi sobie tak 
_ wśród nich, zapominając o głodzie i 
° zmęczeniu, ażeby wchłonąć jaknajwię 

cej wrażeń, ażeby ' zapamiętać rysy 
twarzy tej kamiennej istoty, która sta 
ła się dlań nagle tak bliska i tak dro- 
ga, 

+ Biala ścieżka wśród oszronionych 
drzew prowadzi go na szczyt jakiejś 
góry. Welon szronów spływa aż do 
nieznanej świątyni i rozścieła się na 

wzgórzach, ogrodach i la- 
sach. Tysiące słupów dymnych biło 
0d miasta, jak od jednej wielkiej świą 

mi Krywe - Krywejty.. i nagle ty- 8 
siące kartek dziecinnych i dorosłych, 

ё, 
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starych i nowych, pożółkłych i białych 
opanowały jego wyobraźnię. 

Mozaika półżapomnień z przeczyta 
nych książek. Chaos poplątanych fak- 
tów i dat układa z domów, kościo- 

    

  

      

przegląd swoich skazańców. Nie trze- 
zi się A w tem mieście. 
ołowa dziejów Rzeczypospolitej pły- 

nie wzdłuż Wilji. Po żaka tylko a 
pomnieć! 

Siadł cichutko na jakimś murku i. 
wpatrywał się w daleki świat sko- 
sów, ostrołuków, wieżowych smuk- 
łości i wystrzeleń, leżący u jego stóp! 
Kartki książek przepływały i opadały 
jedna za drugą... jak to dobrze, że 
słowo stało się ciałem, a tyle lat nie 
chciało się stawać... i jak dobrze, że 
tu jest cicho i pusto, jeszcze ciszej i 
puściej, niż tam.... 

10 
Sam nie wiedząc jak i kiedy Brono- 

wski zSzedł na dół i po półgodzinnem 
błądzeniu wśród żydów i kościołów 
znalazł się zupełnie przypadkowo u 
wyloiu jakiejś małej uliczki, zakończo- 
nej kaplicą z obrazem, nad półokrągłym 
wyłomem w murze. Poraz pierwszy od 
ćzasu swego kilkogodzinnego pobytu 
w Wilnie domyślał sie odrazu, gdzie 
jest... 

Cicho, na palcach nie mal, zbliżył 
się do Bramy! Słodka, niewinna wiara 
lat dziecinnych, zgięła mu kolana, od- 
jęła lata, oczyściła z grzechów i jak 
imał., pokorne dziecko rzuciła pod sto 
py Madonny! 

Czas klasy wstępnej i pierwszej, 

| Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

zapomniańe wśród starych drzew pod 
laskiego kościołka wyrosło i zajęło miej 
sce tamtych. Wielkie zmiany historycz 
ne wielkie problematy socjalne, wojna 
ze swoim krwawym taimudem— opa- 
dły, *ak tynk pod młotem. Generalny 
szturm wiary spalił napływy etyk ide- 
olegicznych i formulny kościół come 
il E-ut. Znikty mury urzędów kościel- 
nyct:, nudzenia kazalne i pośrednict- 
wo płatnych ludzi w ornatach. Znikł 
kościół - muzeum, kościół - koncert, 
kościoł - obowiązek! i 

Dla modlących się w uliczce prze- 
chodniej, w uliczce, którą szli Indzie 
do pracy, odprawiał mszę hen tam w 
bładoniebieskim kościele Jej Syn! . 

_ Celem wysłuchania tej Mszy począł 
się gromadzić obok  Bronowskiego 
tlimiek różny, nairóżniejszy może na 
Świecie, Przystawali tam ludzie godzi 
ny 6-ej — Mszy dla żołnierzy i słu- 
żących, łyczkowie z uroczystej napu- 
szorei godziny 10-ej i ostatniej „pań- 
skiej” Mszy św. —- Mszy dla śpio- 
chów i leniuchów. Stawały wychudłe 
szkielety proletarjackic —- wyznawcy 
lenina, gdybv był człowiekiem księ- 
żv. Zachodzili kalecy, zmarnowańcy i 
pokrzywdzeńcy wojenni, kandydaci na 
katów terroru — gdyby nie tasama sło 
dka dziecinna wiara w Mater Miseri- 
cordiae! 2 

    

  

  

    

  

  

  

im zwyczajem, pozostawiając im tylko 
Ostrobramską. Najbliżej Matki stały 
młode dziewczątka, które przystanęły 
na chwilkę. Obok nich klęczał jakiś 
oficer, asekurując swoje młode życie 
neibardziej w tym roku zagrożone i 
najbardziej niepewne. Dalej jakaś ład- 
aiutka parka gotowała się już do od- 

lotu. ociągając się ze względu na na- 
stro otoczenia. Panie i babulki, usiłu- 
jącc napróżno zapomnieć o drożyźnie 
o braku wszystkiego, 0  rozpacz- 

liwym budżecie domowym i cyf- 
rach różnic pomiędzy dochodem 
i rozchodem. 

Małv tłumek stał tam zawsze i nie 
mijał nigdy Zinieniały się tylko dro- 
biazgi.... upadatv tylko trony, państwa. 
ludzie w koronach, rządy i obyczaje! 
Polowali na siebie į mijali katoliccy 
żandarmi i katoliccy spiskowcy!... ma- 
ty thum w uliczce przechodniej trwał 
wiecznie, jak ogień w Świątyni Kry- 
we - Kryweity! Mijały klęski i urodza- 

je. Wojny i pokoje! Zawierano trak- 
taty i wprowadzano nowe maszyny. 
Świat ataczający zmieniał barwy jak 
las jesienny. Mała uliczka z obrazem 
Madonny była wieczna i wieczyście 
ta sama!... 

11 ы 
Po paromiesięcznyn: pobycie na 

troncie w płerwszej połowie stycznia 
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całv pochionięty dotycliczas swoim za 
wodem zaczął poraz pierwszy od bar- 
dzo dawna myśleć o rzeczach nieza- 
wodowych! 

NNa niedużym (bez serwety, która 
rostała użyta na ubranie dla dzieci) 
stole stała mocna herbata, słaby chle- 
bek erzatz — wojenny. kawałek sło- 
niny j mapa, a na zydelku w rozpiętym 
munditze siedział posiadacz tych 
skarbów j myślał. 

Jako nałogowy pesymista kapitan 
Zapolski nie pozwalał sobie na przy- 
puszczenie, że tn całe modern - po- 
wołąnie. nowy 63-ci może skończyć się 
pomyślnie dla armji, w której. służył. 

Każde zwyciestwo jest wynikiem 
starcia 2-ch sił iodnokalibrowych. Młot 
foz*ija nawet granit, ale nie może roz 
bić poduszki. jeżeli prawy brzeg Be- 
rezyny, atakuje lewy i trafia w próż- 
nie! Jeżeli bije w ląd  bezgraniczny, 
jak эсеап — to z tej walki brzeg pol- 
ski nie może wylść zwycięsko. 

Trzeba robić inaczej! 
Trzeba robić inaczej — krytykował 

w duchu kapitan swoje „naczalstwo*. 
Rosia wielka! Rosja to nic i wszyst- 
ro! Niema jej. teraz i jest... czuwa! 
Przyjdzie chwila i zwali się ruska 
część świata na jakiś jeden polski ba- 
taljon! 

Więc iść na Dniepr?! Ale tam sytu 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo Zamkowa 7 

    

  
Ne to cóż?! I Żółkiewski i Napoleon 

wizęli Moskwę. W 18-tym Niemcy za 
jęli Helsingfors, Homel. Charków, ale 
już nie próbowali. ani Moskwy, ani 
Petersburga! Może ich * straszyło. Mo- ! 
że przy łożu Wilhelma  H-go stanął 
duch Napoleona i szepnął mu coś pod 
czas majaczeń sennych! A i tutaj gdzieś 
niedaleko bywa podobno duch małego 
kuprala i ostrzega przed wyprawą na 
brzeg ruski, 

Ostrzega, bo miał karabin, który 
uderzył w próznię! Kapitan Zapolski 
miał nawet karabiny maszynowe. któ- 
te też półroku biły w próźnie! 

Porozuinieć się z Denikinem? Stwo- 
rzyć jeden wspólny front biało - a- 
marantowy! I Polskę odbudować i ca- 
ra pomścić! On, Zapolski by to zrobił, 
ale nie oni... nie „ci Łęscy”, którzy 
są cbecnie dla kapitana symbolem pol 
szości. Każdy patriotyzm ma inny fun, 
dament Niemiec posłuszeństwo Moska! | 
relici., jak nie białą, to choć czerwo- 
ną.... A Polak dumę! į 

Dawano mu przecie państwo bez 
woiny, ale że ktoś tam kiedyś modlił 

ę o wojnę powszechną |udów... nie, 
nie: Nawet Łescy z Denikinem nie pói 
dą! Oni chcą robić samit... wszystko 
sami! 
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