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UWAGI EPISKOPATU 
POLSKI 

w SPRAWIE ZMIANY KON- 
STYTUCJI 

J. E. Prymas Hlond i ks. kardynał 

Kakowski przesłali premjerowi Sławko 

wi, marszałkowi Sejmu i Senatu, oraz 

prezesem wszystkich klubów parla- 

mentarnych „Uwagi Episkopatu Pol- 

skiego w sprawie .zmiany Konstytu- 

cji” podkreślając, że do złożenia tych 

uwag, skłoniła Episkopat troska o 

dobro Rzeczypospolitej i pragnienie 
usunięcia walk wewnętrznych, oraz 

dążenie do uproszczenia stosunku 
Kościoła do Państwa. Е 

Uwagi te w całości zamieszczamy 
poniżej. . 

Caioksztalt konstytucji polskiej, interesu- 
jący w najwyższy sposób każdego obywa- 
tela Polski, nastręcza także. Episkopatowi - 
szereg uwag. W niniejszym memorjale ogra 
niczamy się do spraw i artykułów Konsty- 
tucji, pośrednio i bezpośrednio związanych 
z życiem religijnem w. Poisce. 

Uznając życie religijne za podstawę po- 
myślnego rozwoju Rzeczypospolitej, uwa- 
żamy za Swój Obowiązek i prawe przedło- 
żyć Rządowi, Sejiiowi, Senatowi, Oraz in- 
nyra, Zainteresowanym czynnikom nasze 
uwagi i propozycje, Uwzględnienie tych po- 
stulatów, zgodnych z wiekową tradycją Poł- 
ski, zabezpieczy prawidłowe współżycie 
Państwa i Kościoła, zapewni katolikom na- 
turalne ich prawa w dziedzinie życia reli- 
gijnego i kulturalnego, a usuwając niebez- 
pieczeństw, tarė i walk wewnętrznych, 
stworzy silne podstawy spokojnego, spra- 
wiedliwego i zgodnego z głosem sumienia 
rozwoju życia kulturalnego w Polsce. 

#^ Przechodząc do poszczególnych artyku- 
łów w Konstytucji, bierzemy jako podsta- 
wę rozważań naszych „Wniosków Posłów z 
Kiubu Bezpartyjnego Bloku Współpracy Z 

dem w sprawie zmiany Konstytucji" 
(druk Nr. 111, Sejm Rzeczypospolitej Pol- 

skiej). й 
1. Gominięcie w projekcie Konstytucji 

wstępnej deklaracji Konstytucji, z dn, 17 
marca 1921 r.: „W imię Boga Wszechmo- 
gącego į td.“ nietylko zrywa z tradycją i 
przeszłością Polski, ale zarazem nadaje póź- 
niejszym artykułom znaczenie, na które ka- 
tolicy nie mogliby się zgodzić, Wychodząc 
z zaiożenia że Bóg jest źródłem ostatecz 
nem wszelkiej władzy, moglibyśmy po wstęp 
nej deklaracji, uznającej wszechmoc Boga. 
zgodzić się na określenie, umieszczone w 
art. 2-gim o źródle władzy i prawie naczel- 
nem. Bez deklaracji wstępnej o Bogu pro- 
jektowany art. 2-gi nabiera znaczenia, nie- 
zgodnego z pojęciami ludzi, wierzących w 
Boga i przytem nastręcza sposobność gło- 
szenia błednych zupełnie zapatrywań na ety 
kę państwową, co musiałoby doprowadzić 
do waik o podstawę etyki i prawa w Pań- 
stwie. Wobec czego proponujemy następne 
brzmienie art. 2-g0: „Bezpośredniem źród- 
łem władzy Rzeczypospolitej Polskiej jest 
naróć prawem zaś naczelnem dobro Pań: 
stwa w określeniu niniejszej Konstytucji”, 

2. Art 9 pomija kwestję, wobec kogo 
Prezydent składa przysięgę Swoją, co po- 
winno być określone w Konstytucji. 

3. W art. 14 oświadczamy się za opu- 
szczeniem wyrazów „oraz umorzenia postę: 
powania przed prawomocnem rozstrzygnię- 
ciem Sprawy w poszczególnych wypad 
kach*,. Prawo umarzania skarg, nierozstrzyg 
niętych sadownie, wkracza w prawa osób 
trzecich, naraża Prezydenta na zarzuty i po- 
dejrzewanie go 0 stronniczość, a osłabia 
św'adomość, że sprawiedliwość wobec 
wszystkich winna w równej mierze miieć 
zastosowanie. 

4. Art, 30 Uważamy za swój obowięzek 
już obecnie zwrócić uwagę na poważne 
„niedomaganie, wynikające z obecnego sy- 
stemu głosowania na listy, obejmujące całe 
Państwo 1 uwzględniające listy państwowe. 
Dotychczasowe doświadczenie wykazało, że 
listy, układane i zatwierdzane w ostatniej 
chwili, tuż przed upływem terminu ich zgła- 
szania, nie dają wyborcom dostatecznej spo- 
sobności do eliminowania nieodpowiednich 
RAY bez zwalczenia całych list stron 

nictw. * 
Episkopat zwraca uwagę na to, że 

przedkładając wyborcom katolikom  nietyl- 
ko obowiązek sumienia brania udziału w 
głosowaniu, ale i głosowania wyłącznie na 
kandydatów, którzy dawać będą gwarancję 
zaimowania w pracy parlamentamej stano- 

' wiska, zgodnego z zasadami Kościoła ka- 
tolickiego, wobec próśb katolików  wybor- 
ców © wskazówki, będzie zmuszony odra- 
dzać katolikom głosowania na Kandycatć, 
nieodpowiednich, konsekwencją zaś tego 
stanowiska być może pomijanie całych Hist, 
na których wśród kandydatów odpowiednich 
są kandydaci niewłaściwi, Episkopat już 
obecnie prosi 0 uwzględnienie tej trudności 
w ordynacji wyborczej i o uchwalenie ta- 

któraby dozwalała na pominięcie po- 
szczegójnych kandydatów bez równoczesne 
go zwalczania całych list i sądzi, że droga 
ta prowadzi do zdrowego rozwoju Państwa 
polskiego, 

Konsekwentnie Episkopat oświadcza się 
za zniesieniem list państwowych, które je- 
poi pa Podlegają wpływowi  wybor- 
ców 16293 wyborów. | imern Ograniczają swobodę 

Nie mniej uwążąrny, że stosunkowe pra- 
wa wyborcze nie ułatwią stworzenia stałej 

owania DarAmentarnej, koniecznej do 
zachow: 5 rządó я, ° mę 

ści ustawodawstwa. EC JEnolto 

*.5. Do art. 51  Stosujem 
"Hwagi swoje co do art. % 3 

6. Lo art. 64. Ustawy, obowiązujące w 
Polsce, fub uchwalane przez ciała ustawo- 

dawcze, moga być sprzeczne z Konstytu- 
cję wobec braku stałego trybunału, który 
miałby prawo orzekania, czy i w jakiej mie- 
rze ustawą narusza postanowienia  Konsty- 
tucji. Wobec czegń utworzenie takiego sta- 
łego trybunału, uznajemy za niezbędne. 

„7 Do art. 66. Pozbawienie Senatu ini. 
cjatywy ustawodawczej nie odpowiada god 
ności tej Izby, wychodzącej także z pow- 
szechnego głosowania, oraz mianowania Pre 
zydenta Rzeczypospolitej i doświadczeniu 
ps t dei „złonków. 

. Do art. 71. Mam ed sobą dwa 
druki wniosku, o którym, mówimy. W jedz. 
nym druku czytamy:  „Dekrety te mogą 

analogiczne 

a= 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa —- W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. | DEK 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy -— S. Zwierzynski. 
KLECK — Sklep „Įednosė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S$. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

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

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych z pl _ dro 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń Co 
5 

K. Malmowskiego. 

| NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia faźwiuskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 

ST. ŚWIĘCIANY 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

— ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA — uł. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
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tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

wilja wciąż jeszcze przybiera 
CIELĘTNIK ZALANY. WODA ZBLIŻA SIĘ DO KATEDRY. 

Dwoje dzieci zginęło w nurtach Wilenki 
W ciągu całego dnia wczorajszego 

Wilja gwałtownie i nieustannie przy- 

bierała. Jeszcze nocy wczorajszej zala- 

ła ulicę Zygmuntowską o tyle, że ruch 

pieszy został zupełnie uniemożliwiony. 

W ciągu dnia przybierająca woda przer 

wała wszelką komunikację na tej ulicy, 

zalewając Zygmuntowska do Bogusław 
skiei, Arsenalska niemal do  Moste- 

wej. Jednocześnie zalana została część 

Cielętnika. — Woda zbliżyła się o 70 

kroków od Katedry. Ul. Kościuszki za- 

lann została do mostu na Wilence i 
od mostu co więzienia wojskowego-— 

Komunikacja odbywała się wokół Gó 

ry Zar:kowej, Aleją Syrokomli, również 

cześciowo zalanej przez Wilenkę. — 
Wszędzie czysne były łodzie, które 

przewoziły pasażerów na poszczegól- 

nyc!. odcinkach. O ile Wilja przybie- 

rać będzie w tem samiem tempie co 
wczoraj, komunikacja z Antokolem mo 

że być przerwana i utrzymywana dro- 

gą na Zarzecz. ; 

Przybierające wody Wilji zagrażają 

wciąż nowym domom w dzielnicach. 
nadbrzeżnych. Zagrożone też są bar- 

dzo niektóre tartaki. Woda podmyła 

  

Pałac po-Tyszkiewic s0wski zalany. 
(sytuacja wczoraj po południu) 

Kumunikacja w Cielętniku łodziami 

* 
„. Wykłady w Wyższej Szkole Instytutu. Naukowo - Badawczego Europy Wschod- 

niej z powodu zalania przez wodę dostępu de lckatu Instytutu Zygmuntowska 2, zo- 
stają przerwane do odwołania w prasie. 

Na terenach 
W dniu wczorajszym redakcja „Sło 

wa” wydelegowała na miejsca objęte 
powodzią w Wilnie specjalnego spra- 
wozdawcę. 

Jak było do przewidzenia katastro- 
la dotknęła najbardziej nisko nad wo- 
dą położone dzielnice, zamieszkałe prze 
ważnie przez najbiedniejszą ludność. 
Pozatem najpoważniej zagraża tarta- 
kom. — Brzeg Antokolski, dzielnica 
wzdłuż wybrzeża za kościołem św. Ra 
fała, Zwierzyniec na Fabrycznej ulicy, 
Zakret, ulice Łukiska i Mahometańska, 
dalej domki za mostem Zwierzynieckim 
w. dół rzeki, ulica Wodociągowa i t.d. 
Oto tereny, które się stały „bohaterami 
powodzi* wileńskiej. Widzimy wszę- 
dzie nerwową pracę i samoobronę prze 
ciwko rozzłoszczonemu żywiotowi. W 
tartaku Szejniuka wre gorączkowe przy 
gotowanie na wypadek dalszego przy- 
boru. Jeszcze stojące płoty i większe 
zapasy drzewa przymocowane są 

zagrożonych 
grubemi linami drucianemi do specjal- 
nie powbijanych pali. Czy wytrzyma? 
— Ва okręt oceaniczny by taką liną 
pociągnąć można, cóż dopiero płot. 
Ale czy się nie rozsypie? stare rudery, 
stare płoty! 

Nilektóre domki znajdujemy w sta- 
nie poprostu niewiarygodnym. Cóż się 
dziwić, że za lada talą i podmyciem 
zwalić się mogą jak kupa chróstu. Mie 
szkać w nich trudno, co dopiero bro- 
nić przed naporem wody. Ludzie wszak 
że niechętnie opuszczają te siedziby. 
— „Czemu ojciec nie wychodzisz, na 
co czekać jeszcze, lada chwila, popły- 

  

nie to wszystko”. — „At, — macha. tył 
Ko ręką — nie popłynie"! — Gadaj tu 
z takim! 

W dół od Wiłkomierskiej, nad so- 
mym brzegiem szereg domów  zala- 
nycii. Kilka sprzętów domowych wy- 
niesionych czeka tuż obok, czeka spad- 
ku wody. Stare łóżko i jeszcze starszy 

SKIKBKLUSIESLN SRS LLRI BR GZ LNRS SIT OCZEK 
dotyczyć”, w drugim zaś: „Dekrety te nie 
mogą dotyczyć* — „zmiany Konstytucji". 
Ani na chwilę nie chcemy przypuścić, żeby 
wniosek projektował nadanie Ee iai 

a zmieniania Konstytucji, co też po- 
ierdza dalszy ciag tego artykułu, w któ- 

rym czytamy: „Ustawa może upoważnić 
Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania 
dekretów z mocą usta w czasie i zakre- 
Sie przez tę ustawę w: anym, jednakże 
z EBY cw tytacji?. 

B. Art. 120. У! ien proponujemy w 
następującem brzmieniu: BREGEGOCZYARKO: 
katolicka wszystkich obrządków, będąca 
religją przeważające; większości narodu, zaj 
M o naczelne stanowisko. Urzę 

w wa ast e odbywaj 
się w kościele katolickim, L a 

Kościół  rzymisko-katolicki | wszystkich 
obrządków rządzi się własnemi prawami. 
Stosunek Państwa do Kościoła określą układ 
Ę „Stolicą Apostolską, ratyfikowany przez 

"m. ч 
„ „Paūstwo przyznaje skutki cywilne mał. 
żeństwu, zawartemu według przepisów ka- 
tolickiego prawa kanonicznego i uznaje, że 
właściwym sądem do orzekania w sprawach 
takiego wezła małżeńskiego, jest Sad du- 
chowny“. 
„Wzmianka o wszystkich obrzadkach Ko- 

ścioła katolickiego wynika gz Konkordatu, 
który wszystkie obrządki traktuje jako jed- 
ną całość Kościoła katolickiego i zabezpiecza 

zed błędami przeszłości, traktującej w 
olsce niejednakowo różne obrządki Ko- 

ścioła katolickiego. S Ё 
Nie wspominamy 0 naczelnem  stanowi- 

sku „wśród równouprawnionych wyznań”, 
aby nie mieszać religji katolickiej z innemi 
wyznariami. 

Sprawa małżeństwa katolickiego ogólnie 
wprawdzie jest uwzględniona w art. 1-m 
Konkerdatu. Stwierdzenie jednak ponowne 
praw katolickiego małżeństwa w Konstytu- 

cji, „Stenowić będzie podstawę dła / prawa 
ak Zo i uchroni Polske przed ciężką 
walka na tem tle, która musiałaby powstać, 
gdyby społeczeństwu katolickiemu chciano 
narzucić prawo małżeńskie, niezgodne z po wyższą zasadą. Ч 

10. Do art. 130. Proponujemy nastepują- 
ce »rzenienie tego Artas Kościoły sach 
znamia mniejszości religijnych, zarejestrowa- 
ne przez Faństwo, rządzą się  własnemi 
ustawami, których zatwierdzenie podlega 
św: 

łe zarejestrowanym dotąd wyznaniom 
Państwo nie odmówi ae i za- 
twierdzenia ustaw, o ile ich urządzenia, nau- 
ka i ustrój nie sa przeciwne ządkowi 
publicznemu i obyczajowości publicznej, 

Stosunek Państwa do tych Kościołów i 
wyznań będzie ustalony w drodze ustawo- 
dawczej, pe pórozumieniu się z ich praw- 
neini reprezentacjami“. 

„Do art. 135 uwažamy za konieczne do- 
dać drugi ustęp tej treści: „Każdy obywatel 
ma prawo kształcić i wychowywać swoje 

dzieci w szkole powszechnej przez nauczy- 
cieli tego samego co dzieci wyznania. Wy 
jatka konieczne ze względu na zbyt małą 
liczbę dzieci danego wyznania, lub na brak 
odpowiednich sił nauczycielskich określi 
osobna ustawa”. 

Zasadniczo stoimy, jak zawsze tak i 
Obecnie, na stanowisku szkoły wyznaniowej. 
Obecny typ szkolnictwa dopuszcza taką ano 
malję, że w tej Saniej szkole, podczas jed- 
nej lekcji, uczy się religii, a podczas drugiej zwalcza się zasady religijne, 
materjalistyczny światopogląd. Szkoła wy- Znaniowa Odpowiada rzeczywistym potrze- bom i pragnieniom społeczeństwa  katolic- 
kiego i zgodnie z zasadami sprawiedliwości 
czyni zadość pragnieniom nietylko Kościoła katolickiego, ale i innych wyznań. Gdy np. żydem, traktatem o mniejszościach narodo- 
wych przyznano prawo do szkoły wyzna- niowej żydowskiej, katolicy mają prawo żą- 
dać tego samego dla siebie. ' 

11. Do art. 137. Proponujemy w artyku- 
le tym skreślić wyrazy „utrzymywanym w 
całości, lub w części przez Państwo, lub 
ciała samorządowe”. 

Wychodzimy z założenia, że szkolnictwo 
a a si a S POCO być jed- 

šie, akże prywatne Szki wian 
mieć nauke religji. e : 

Warszawa, dn. 21 kwietnia 1931 r. 

głosząc np. 

jeden z domów za tartakiem Szejniuka, 

który grozi lada chwila zawaleniem. 

'Ze wszystkich domów na Brzegu 

Antokolskim, na Sofjanikach i na Zwie 

rzyńcu mieszkańcy zostali usunięci, a 

ci z nich, którzy nie mieli się gdzie uło 

kować, zostali umieszczeni w domu 

przy ul. Szeptyckiego, przydzielonym 

w tym celu przez Magistrat. 

Nieprzebrane tłumy mieszkańców 

obserwowały powódź przez cały dzień 

do późnych godzin wieczornych. W 

niektórych miejscach można było 0b- 

serwowac prawdziwie dramatyczne 

sceny, jakie się rozegrywały. Ludzie 

wynosili swój; dobytek, siedząc przez 

cały dzień pod gołym niebem i oczeku 

jac spadku wody. 

"TRAGICZNY WYPADEK NA SO- 
FJANIKACH 

Okoto godziny 6 wieczorem zda- 
rzył się na Sofjanikach tragiczny wy- 

padek. Wśród zebranego olbrzymiego 

tlumu ciekawych i poszkodowanych, 

jaki zalegał hez przerwy wybrzeże Wi 

enki kręciło się wiele dzieci. W pew- 

nym, momencie obsunęła się ziemia i 

kilkoletnia dziewczynka wpadła w 

rozszalałe fale rzeki. Na ratunek sko- 

czył 18 leini wychowanek seminarjum 

"nisyjaego. Niestety, oboje zaraz znik- 
l pod wodą. Dziewczynkę uniósł prąd 

w dół rzeki, a pod mostem zamajaczy- 

ła na chwilkę tylko jej rączka i znik- 

ła. Chłopiec zaś wpadł w wir i znikt 

odrazu w nurtach, Zaalarmowano na- 

tvchmiast straż ogniową. która w kilka 

minut po wypadku przybyła na miej- 

sce, ale uratować dzieci już się nie 

udało. Oboje utonęli. 

PRZERWA W KOMUNIKACJ! WILNO 
— ZEMGALE 

WILNO. 23. IV (PAT). — Na szłaku No- 

wo -Święciany — Ignalino linii kolejowej 

Wilno — Zemgale wskutek podmycia prze 

pustu pod nasypem ruch pociągów we czwar 

tek 23 bm. w godzinach przedpuadniowych 

odbywał się chwilowo za poimocb  przesia- 

dania sięv podróżnych, Przeszkoadę rychło 

usunięto t.j. przepust i nasyp naprawiono i 

tego samego dnia tł.j 25 bm. o godzinie 14 
wznowiono normalny ruch. 

samowar tulski patrzy wystraszony na 
tę niegotowaną a gotującą się wodę. 
Duży pies siedzi w pośród tych gra- 
tów i wiernie strzeże. On też czuje w 
powietrzu katastrotę. Szerść najeżył.... 
Ludzie? — Wiadomo, nasi wilnianie! 
— „Cóż kcesz, dopust Boży”. — Na 
pobliskich bierwionach siedząc,  ра- 
trzą spokojnie na wodę, ale też z za- 
ciekawieniem. Jest w tym niebywałym 
rozlewie Wilji jakiś posmak sensacji. 
To nie to, że i starzy nie pamiętają, 
tava woda wogóle rzekom naszym nie 
przystoi. Za wysokie progi, brzegi u 
nas górskie i typ rzek górski naogół, 
ale ot i wylała! Nawet ten co najbar- 
dzie; rozżalony na rzekę, powódź, zni- 
szczenie dobytku, ewentualną stratę 
dachu nad głową, na policje, że go ni 
bróni, na straż ogniową, że nie wypom 
puje wody, na opust Boży i na sa- 
mego Pana Boga i ten nawet naj-   
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Rw ące fałe Wiienki koio Sofjanik, miejsce tragicznej śmierci dwojga dzieci, 

Nieustanny przybór Wiiji. Spadek poziomu 
Wilenk. к 

W przeciągu całego dnia  Wilja 

przybierała nieustannie. Około godzi- 

ny 3 po poł. przybór został zlekka za- 

hatiowany, nastepnie wzmógł się po- 

nownie, wahając się pomiędzy 4 — do 

5-ciu centymetrów na godzinę. — We 
dług relacyj otrzymanych po polnocy 

Wilia przybiera w dalszym ciągu. z 

EB 

Płaszczyzna wodna Wilji z widokiem na 

   

  

bę 

szytkością 3 — do 4 centymetrów na 
godzinę, zalewając coraz dalsze. tere- 

ny. O północy stan Wilji wynosił 7. 

mettów 35 cm. Przybór Wilenki ustał 

fuż około godziny 2-giej pop. nastep- 

nie dał się zauważyć powolny, ale sy- 
stematyczny spadek. 

  

    

pomnik Mickiewicza (sytuacja wczoraj 
przed południem — obecni koszary są zalane.) 

AC S K A IS I I I IIS TT S NEI DATA TATTO TTT TENS 

bardziej zgnębiony, nie može się O- 
wrząsnąć uczuciu, że przecież to rzecz 
niebywała. Czy przybieże jeszcze- co 
wtedy będzie? 

Aie oto spotykamy człowieka, któ- 
ry twierdzi, że „niebywała* już „by- 
wata“ kiedyś taka woda. Stary jest, 
„latami operować nie potrafi: ,. w woj- 
na turecka, musić lat temu czterdzies 
sci, un do tego płotka dochodziła. Ma- 
sie rozumieć tylko domków tych nie 
było”. 

Wyjątkówo pięknie wygladają wez 
brane fale Wilji na tle lasu Zakretowe- 
go. Na Fabrycznej dochodzi woda nie 
daleko ulicy i zatopiła część baraków 
szpitala zakaźnego po tamtej stronie 
drogi. Kto zagrożony ten się zwolna 
ewuakuje. Wszędzie stereotypowe pyta 
nie: „nie słychać, czy przebieże jesz- 
czę?“ — Ktoś twierdzi, że pod Micha- 
liszkami wielki zator lodowy i przyj- 

  Ulica Brzeg Antokolski (sytuacja onegdaj) 

dzie wody dużo. -— „W tej chwili Wił- 
ja biegnie z szybkością 18 kiłometrów | 
na godzinę, znaczy się będzie u nas 
lód... zaczekaj pan, za godzin... Ja pa- 

  

snu powiejn, że Żejmiana jeszcze stoi, 
a strach jaka ona połnowodna, jeszcze 
będziem mieli metr sliszkom!* 3 

W samą porę przyjeżdżamy nad 
Wilenkę. bo woda na niej już. chwalić 
Bega, zaczyna opadać. Na Safjanikach 
zgiełk i harmider nie do opisania. Wi- 
lenka formalnie kipi, gotuje się w cia 
snych raniach kamiennych starych bu-_ 
dowli. Szarpie za cegły, pódmywa 
grtnt, rzuca się jak szalona, pieni i 
leci, leci na złamanie piany do swej 
matki Wilji. Domy na urwiskach led=- 
wo się trzymają, przyczepione do nad 
wyrężonego gruntu jak jaskółcze gnia- 
zda. Grożą runięciem. Był przecież 
wczoraj wypadek z jakąś drewnianą 
ruderą, albo chociażby ten z górą Be- 
kieczową. 

Ale nie tu szuka zbita ciżba mie- 
szkańców Wilna sensacji. Benjamin- 
kiem powodziowym jest niewątpliwie 
ulica Zygmuntowska, Arsenalska i 
część Antokolskiej. t. zw. Kościuszki 
Po Zygmuntowskiej jeżdzić łodziami, 
to. irajda, którą wnukom w pamięci 
zostawić można i długie jeszcze lata 

ej wiosny opowiadać. Tędy komu 
nikacją przerwana. Od Katedry dzieli 
tosipoczty wodne Wilji jeszcze tylko 
kroków 80. Ruch na Antokol odbywa | 
się drogą okrężną przez Aleje Syro- 
komili, też częściowo zalaną. Wilenka 
dosięga prawie mostu przy swoim ujś 
ciu. a dalej od mostu do więzienia woj 
skowego niemał ——wielka tafla wody! 
Wyżej osi było już o godzinie 6-t 
wiecz. a: przecież przybiera, przybi 
ra, przybiera! Co będzie jutro? Być 
może, że jedyną droga na Antokol po- 
zostanie Zarzecze. 3 

Ale słyszę koło siebie jak mówi je- 
den do drugiego: „ot, nie bieduj, bę- 
dzie co Bóg da“... ‚ 
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ECHA KOLEJOWE NĄDZWYCZAJNA SESJA SEJMU 
Wywiad ż prezesem Z.U.K. p. M. Puchalskim 

Cvki wywiadów z kierownikami poszcze 
góliych związków, zrzeszających. kołeja- 
rzy na terenie Dyrekcji Wileńskiej, rozpo- 
czynamy od rozmowy z prezesem zarządu 
okięgu *wlelskego Związku  Urzędników 
Kolejowzych, p. Michałem Puchalskim. 

Znajdujemy go w gmachu Dyrekcji, 
gdzie zawsze urzęduje 

Jast — jak zawsze — zaaferowany ja- 
xa$ sprawą. ma kilku interesantów (jest 
jednoczešuie prezesem zarządu Okr. Kolejo 
wego Przysposobienia Wojskowego), mi- 
mo to udaje się ram „docisnąć się” 

— Proszę nam powiedzieć, 0  pra- 
cach, zadaniach i rozwoju ZUK,? — mó- 

* wimy. 
— Związek , któremu mam zaszczyt 

przewodniczyć, istnieje od 1923 roku i sku- 
pia w swych szeregach około czterech ty- 
siecv urzędników. 

st to duża liczba, ieśli się weźmie 
pod uwagę. że na terenie Dyrekcji mamy 
wszystkich urzędników około 13 tysięcy i 
caly szereg związków. 

Jak widać —- hasła nasze i program naj 
bard: odpowiadają egółowi, skoro organi 
zacja nasza ściąga pod swoje sztandary 
tak znaczny procent inteligencji pracującej 
w xoleinictwic, 

Stoimy mocno ra platformie ideologji 
Marszałka Piłsudskiego. 

Przy wyborach wypowiedzieliśmy — się 
w kierunku poparcia B,B. w przeświadcze 
niu, że tytko tam znajdziemy zrczumienie 
swoich interesów. 

— Jakiež sa cele zwązku- 
— Przedewszystkiem obrona interesów 

zawodowych w prezydjum Dyrekcji i Mini 
sturstwie. Mamy własne kasy samopomo- 
cy: pożyczkową, pogrzebową, emerytalną 

Każdy z członków naszej kasy pogrze 
wej w razie Śmierci pogrzebany będzie na 
rachunek Związku, emerytalnej — na wy- 
padek zemerytowania otrzymuje jednorazo- 
wy zasiłek w sumie 500 zł, 

-- Czy macie panowie swoje fije, od- 
działy? 

—. Tak. Na wszystkich stacjach węzło- 
wych mamy koła, rządzące się autono - 
micznie, lecz podległe Zarządowi Okręgowe 
mu. 

— A praca kulturalno - oświatowa? 
— Polega ona przedewszystkiem na 

zwoływaniu zebrań informacyjnych, pod- 
czas których omawiane są wszełkie cieka- 
we przejawy życia ekonomicznego lub po- 
litycznego, 

Pozatem — 

  

normalna praca oświatowa. 

Sekcja Kolejowa Związku Oficerów Rezerwy 
W wygiuszonym na zjeździe oficerów 

rezerwy — pracowników kolejowych Dy- 
tekcji Wileńskiej, jaki się odbył w Wi!nie 
w dnin 25 stycznia br., referacie organiza- 
syjnym, w jednym z ustępów  przemówie- 
nia, dowodzącvch potrzeby organizacji, uży- 
tem zwrotu: „Jdą czasy, których znamieniem 
jest wyścig organizacyj!” 

Jeżeli pozwoliłem sobie strawestować w 
ien sposób, znane powiedzenie Marszałka 
Piłsudskiego, to zdawałem sobie jasno spra- 
wę, że wołanie to jest nakazem chwili, że 
powinno ono być hasłem dla najszerszych 
warstw społeczeństwa polskiego  ockniecia 
się ze spokojnego trwania w impasie. 

Polityczne, czy społeczne dolce far nien- 
te w oblicza nadciągających z Zachodu i 
Wschodu chmur, powinno ustač. Powinniš- 
my zdać sobie sprawę wszyscy, bez wyjąt- 
ku, że te chmury, przeładowane elektrycz- 
nością rewizjonizmu z jednej strony, a sy- 
stematycznie przeprowadzanych dążeń do 
dyktatury proletarjatu w Świecie, w najgor- 
szem tego słowa znaczeniu z drugiej, prę- 
dzej, czy później muszą rozgrzmieć pioru- 
nami nowych zmagań narodów, zmagań 
tem straszniejszych, że opartych na doświad 
czeriach wielkiej wojny i prowadzonych 
środkami, których w tej wojnie albo jeszcze 

nie znano, aibo dopiero zaczynano stoso- 
wać. й 

W obliczu tych niebezpieczeństw nie 
powinno być m Polsce człowieka, trwające 
„go w atawistycznem, u nas niestety i na- 
yminnem przekonaniu „jakoś tam będzie”, a 
w najlepszym: razie wyobrażającego, że 
obrona granic Państwa do wojska, do armji 
„regularnej powinna należeć, 

: Nie! Postokroč nie!! 
Od tych czasów, kiedy o całkowitem 

zwycięstwie nad wrogiem decydowała jed- 
na wygrana bitwa, jesteśmy oddzie!eni na- 
zawsze mureni postępu techniki  współ- 
czesnej. 

Przyszła wojna, to  przedewszystkiem 
wojna na tyłach armji frontowej, w głębi 
napadniętego kraju. To jeszcze nie mające 
w historji Świata przykładu spustoszenie 
aajdalej od frontu położonych miast i roz- 
winiętego w nich przemysłu, To uderzenie 
wroga na Ry spokojnych obywateli, 
mieszkańców stolic i większych ośrodków. 
To jednem słowem bezkarne napady flot 
napowietrznych z tysiącami tonn gazów 
trujących na kraj nieprzygotowany do obro- 
ny, a zwłaszcza obrony przeciwgazowej i 
przeciwlotniczej! 

Tu największe nawet bohaterstwo armji 
regularnej nic nie pomoże, jeżeli samo spo- 
teczeństwo zawczasu do obrony nie przygo- 
tuje się. 

Uniknąć nieszczęścia 
tylko jako naród silny, odpowiednio przy- 
gotowany do obrony. w tym też kierunku 
musimy wytężyć wszystkie swoję siły, ma- 
jąc przed oczyma jedno z najaktualniejszych 
dziś haseł, hasło „Przysposobienie wojsko- 
we!l* A w akcji przysposobienia wojskowe- 
go nie powinno zabraknąć nikogo. 

Oto są rozważania, Które skłoniły ofice- 
rów rezerwy, zatrudnionych na olskich 
Kolejach Państwowych w Dyrekcji Wileń- 
skiej do zwartego wystąpienia na gruncie 
przysposobienia wojskowego. 

Mówię „zwartego”, gdyż jako poszcze- 
gó!ne osoby, lub członkowie różnych związ- 
«ów i organizacyj, większość z nas nie od 
dziś w tym kierunku pracowała i pracuje, 

Obecnie nam, jako organizacji, chodzi 
o spotęgowanie wyników tej pracy przez 
wystąpienie zbiorowe i zbiorowy wysiłek. 

: Długo szukaliśmy wyjścia, nie wiedząc 
w jaki sposób mamy tę zbiorowość z siebie 
dać, nie bedąc zorganizowanymi. 

Wyjście to dał nam szczęśliwy pomysł 
Ę prezesa Dyrekcji P.K.P, w osobie inž. 

. Falkowskiego zorganizowania podwład- 
nych sobie pracowników, posiadających sto- 
pień oficera rezerwy, w jakąś organizacyj- 

  

  

będziemy mogli 

ną całośc, oomysł, który się szczęśliwie 
zbiegł z zamiarami przewodniczącego Sek- 
cji Poinocy Koleżeńskiej Koła Wileńskie 
Związku Oficerów: Rezerwy p. kapitana M, 
Obiezierskiego, utworzenia w łonie Koła po- 
szczególnych sekcyj zawodowych. 

Rzucona myśl prędko przyoblekła się w 
realne kształty. 

W dniu 15-XII 1930 r. odbyło się w sali 
konierencyjnej Dyrekcji zebranie. oficerów 
rezerwy —- kolejowców, narazie zatrudnio- 
nych tylko w obrębie m. Wilna, zwołane 
celem ómówienia sprawy zorganizowania 
się, 

Jak na czasie bvła ta kwestja, może po- 
służyć fakt, 2е па tem pierwszem zebra- 
nit — 47 oficerów rezerwy, zaszczyconem 
obecnością p.p. prezesa/inż. K. Falkowskiego 
i kpt. M. Obiezierskiego, jednomyślnie i bez 
dyskusji uchwalono utworzyć sekcję kolejo- 
wa przy Kole Wiieńskiem Z,O.R: i nie- 
zwłocznie gremjalnie przystąpić do Kolejo- 
wego Przysposobienia Wojskowego. 

Po dokonaniu wyborów zarządu Sekcji, 
zatzczyt przewodniczenia któremu mnie 
przypadł w udziale, uchwalono zwołać zjazd 

kich kolegów z całego Okręgu Dy- 
rekcyjnego. 

Zjazd ten, obesłany bardzo licznie przez 
najocleglejsze odcinki Dyrekcji, co również 
dowodzi aktualności zainicjowanej sprawy, 
odbył się w tejże sali konferencyjnej w dniu 
25 stycznia b. r. Przyjęto na nim do wia- 
domości uchwały pierwszego zebrania i po- 
stanowiono przyłączyć się do nich. Obecnym 
na zjedzie twórcom* Sekcji p.p. inž. K 
Folt.owskiemu i kpt. M. Obiezierskiemu, zgro 
madzenie zgotowało żywiołową owację, ja 
ko wvraz swojej wdzięczności za starania i 
pomoc w zorganizowaniu Sekcji, 

Od chwili tego ostatniego zebrania sta- 
nowimy w ramach Koła Wiłeńskiego Z.O.R: 
Sekcję Kołejową tego Koła, składająca się 
ze 155 członków, o zadaniach i celach któ- 
rej w paru słowach tu wspomnę. 

A więc przedewszystkiem w wykonaniu 
uchwały zjazdu gremjalnie przystąpiliśmy 
do Kolejowego Przysposobienia Wojskowe- 
go, składając na ręce jego zarządu odnośne 
deklaracje, załecając jednocześnie  wszyst- 
kini członkom Sekcji wziąć czynny udział 
w pracach miejscowych Ognisk K,P.W., 
rozsianych po całym okręgu  dyrekcyjnym. 

Aby zaś praca nasza była wydatniejszą, 
postanowiliśmy zorganizować kurs instruk- 
torski dla swoich członków, absolwenci któ 
rego mogliby w przyszłości objąć placówki 
przysposobienia wojskowego w charakterze 
instruktorów. 

Aby jednak w samem założeniu nie po- 
pełnić błędu, wydelegowaliśmy jednego z 
kolegów do Warszawy, celem skomuniko- 
wania się tam z naczelnemi władzami P.W. 
i zasiagniecia opinji co do możności utwo- 
rzenia takiego kursu, oraz co do jego pro- 
gramu, 

Ustalono, że ma być zorganizowany naj- 
pierw kurs Centralny w Warszawie, na któ- 
rv byliby dełegowani nasi koledzy, przyszli 
wykładowcy na kursach instruktorskich w 
Dyrekcji. 

„ Otwarcie centralnego kursu w Warsza- 
wie jest, jak nas zapewniano, kwestia nai- 
bliższych dni. Termin zaś zorganizowania 
kursu instruktorskiego w Dyrekcji. byłby 
zależny oczywista od czasu trwania. kurst! 
centralnego w Warszawie. 

Obowiązkiem naszym będzie, aby tak na 
kurs centralny, jak i okregowy przy Dvrek- 
cji, trafił materjał doborowy pod każdym 
wzęlędem, bowiem absolwenci tych kursów 
będa w przyszłości instruktorami już nietyl- 
ko na gruncie kolejowvm, ale, тату — па- 
dzieję, również i w związkach młodzieży, 
szkołach i t.p. : 

„Do czasu ukończenia kursów. instruktor- 
skich, działalność nasza w. kierunku przy- 
spesabiania wojskowego, jest ograniczona, 
nie możemy howiem bez przygotowania 
bvć stuprocentowymi wykładowcami w 

  

Sprawa kolei Nowe Herby—Gdynia 
WARSZAWAž (PAT) — 26-te posie 

dzenie Sejmu z dnia 23 kwietnia rb. Marsza 
łek na wstępie odczytał zarządzenie Pana 
Prezydenta w sprawie zwołania Seimu na 
sesję nadzwyczajną i oświadczył, że na 
podstawie tego zarządzenia zwołał dzisiej - 
sze posiedzenie z porządkiem dziennym, prze, 
wńdującym pierwsze czytanie rządowego pro 
įektu ustawy o oddaniu francusko - pol- 

  

skiemu towarzystwu kolejowemu s-ce akcyj 
ne, w Parvżu kolei Herby — Nowa — Gdy- 
iia z odnogą Siemkowice — Częstochowa 
do ekspłoatacji oraz o udzieleniu poręki pań 
stwowej 

   

    

| 

n z sekretarzy edczytał listę ustaw, 
dzonych przez Senat oraz rozporzą 
elnych, przedłożonych Seimowi do za 

zenia. 

  

dzeń 
twierd 

DEMONSTRACJA OPOZYCJI 
Przed porządkiem dziennym marszałek 

uGzielł głosu posłowi  Niedziaikowskiemu 
(PPS) który na podstawie przepisów regu- 
laminu, zwrocił się do marszałka z prośbą © 
uzyskanie zgody Sejmu na zupełnienie po 
rządku dziennego dzisiejszego posiedzenia 
dwoma sprawozdaniami komisji administra 
cyjnej Marszałck oświadczył, że brzmienie 
zarządzenia Pana Prezydenta wyraźnie ogra 
nicza sesję nadzwyczajną do załatwienia je 
dnego- tylko projektu ustawy, zamieszczo- 
nego w porządku dziennym, wobec czego 
wnioskii posła Niedziałkowskiego postawić 
nie może. 

Wówczas zwrócił się z prośbą o głos 
pos. Róg (KI. Chłopski) w związku z oświad 
czeniem marszałka 

Marszałek zwróci: uwagę, iż tej formy re 
gulamin nie przewiduje. 

Następnie prosił o głos. pos, Winiarski. 
(Klub Narodowy) celem złożenia oświadcze 
nia w sprawie niezgodności z konstytucją. 

Marszałek stwierdził. że regulamin tej 
formy oświadczenia nie przewiduje, doda. 
iż pos. Winiarski może wyciągnć konsek 
cje „e swego stanowiska w formie wniosku 
ale do oświadczenia marszałek dopuścić nie 
może 

W tem miejscu na ławach 

  

opozycji po- 

PORZĄDEK DZIENNY 
  

wstała wrzawa. Posiedzenie zostało zakłóco 
ne przez posłów Niedziałkowskiego, Winiar 

(óga, którzy pomimo wyraźnego 
enia zarządzenia Pana Prezydenta, 
i aby sesja sejmowa zajęła się rów- 

nież innemi sprawąmi robzszerzając w ten 
sposób porządek dzienny obrad.  Marsza- 
łek w kategoryczny sposób sprzeciwiał się 
temu, wobec czego posłowie opozycji opu- 
ścili salę ж 

Projekt ustawy odestano do polączonych 
komisyj skarbowej i komunikacyjnej, po- 
czem posiedzenie obu komisyj zwołane zo- 
stałc na godzine 12-tą Następne posiedzenie 
plenarne Sejmu marszałek wyznaczył na 
jutro, to jest 24 bm o godzinie 4 po poł. 

Na tem posiedzenie zakończono 
* * ® 

WARSZAWA (PAT). -- Na wstę- 
pie posiedzenia połączonych  komisyj 
sejmowych skarbowej i komunikacyj- 
nej w dniu 23 bm. przewodniczący 
pos. Hołyński (BB) zaprosił posła Sta 
rzyńskiego (BB) na sprawozdawcę 
projektu rządowego o oddaniu kolei 
śląsko - bałtyckiej do eksploatacji Fran 
cusko - Polskiej Spółce Akcyjnej. 

POSIEDZENIA SEJMU 
27 b. m. 

skiego i 
brzi 
chci 

   

  

  

WARSZAWA. (PAT). - — Porządek dzienny 27 posiedzenia Sejmu z dn. 
24 kwietnia o godzinie 16-ej obejmuje: 1) wniosek w sprawie votum nie- 
ufności dla marszałka Sejmu (zgłoszony przez kluby opozycyjne), 2) spra- 
wozdanie komisji skarbowej i komunikacyjnej o rządowym projekcie ustawy 
© oddaniu Fr. Polskiemu Tow. Kol. S.A. w Paryżu kolei Herby Nowe — Gdy- 
nia z odnogą Siemkowicze — Czestochowa do eksploatacji oraz o udzieleniu 
poręki państwowej. 

Krwawą katas trofa kolejowa 
WAWLSZAWA. (PAT). -— Dziś w nocy o godzinie 1 min. 45 za sygfia- 

łem wjazdowym stacji Rogów z nie 
ciąg towarowy 9174. Wyrzucony paro 

ustalonej przyczyny wykoleił się po- 
wóz stoczył się z nasypu. 30 wagonów 

wykolejonych i rozbitych zatarasowało prawy tor. Zdążający do Rogowa po- 
ciąg towarowy nr. 75 wjechał na rozbite wagony, wskutek czego parowóz 
wykoleił się. 18 wagonów tego pociągu uległo rozbiciu. Wskutek katastrofy 
został zabity konduktor pociagu 9174 Józef Fałat. Ciężko ranny zostai kiero- 
wnik tego pociągu WłŁadysław Świt. Ranny został kierownik tego pociągu 
Władysław Świt. Ranny został konduktor Petrysiak — ciężej. Lżej są ranni 
konduktorzy pociągu nr 9174 i pociągu 75 Załęski, Puch, Brzeziński, Sadc- 
ski oraz maszynista pociągu 7% Reiner, pomocnik maszynisty Tężycki. Po u- 
dzieleniu pomocy rannym na miejscu, 
do Piotrkowa. Na miejsce katastrofy p 

odwieziono ich pociągiem sanitarnym 
rzybyły pociągi techniczne z Koluszek, 

Skierniewic, Łodzi, Warszawy i Piotrkowa. Oczyszczenie toru trwa i pra- 
wdopodobnie będzie ukończone wieczorem. 

  

Briand kandydatem na prezydenta Republiki 
PARYŻ. (PAT). — Dziś nie ule ga już żadnej wątpliwości, iż Briand 

postawi swą kandydaturę na stanowisko prezydenta republiki. Polityka przed 
wyborcza ześrodkowuje się prawie wyłącznie koło jego osoby. Dzienniki pra- 
wicowe atakują Brianda gwałtownie, 
chęcą go i zmuszą do cofnięcia swej 

mając nadzieję, że tym sposobeni znie- 
kandydatury, natoiniast pisma lewico- 

we występują gorąco w obronie kandydatury ministra spraw zagranicznych. 

Dziennikarze odznaczeni z okazji rocznicy 
ZAŁOŻENIA RZYMU 

RZYM. (PAT). — Z okazji rocznicy założenia Rzymu 12 dziennikarzy cudzoziem- 

skich, z pośród 200 korespondentów, otrzymało odznaczenia orderu Korony Włoskiej. 

Wśród odznaczonych znajduje się rzymski korespondent PAT ». Piotr Górecki. 

  

dziedzinie, od pracy, w której dzieli nas 
okres kilku lat przerwy. 

W oczekiwaniu na wspomniany kurs 
działalność swoją rozwijamy obecnie w kie- 
runku przyciągnięcia do K.P.W, jaknajwięk- 
szej liczby członków. Rozwinęliśmy również 
akcję na rzecz Polskiego Białego Krzyża, 
wydając odpowiednią odezwę, w której na- 
iwołujemy kołegów do zapisywania się do 
tej, ze wszechmiar godnej poparcia, bo 
pożvtecznej placówki i przyciągnięcia dla 
niej jaknajwiększej liczby członków. 

W. dziełe pomocy koleżeńskiej, która po- 
sprawach państwowych i spolecznych zaj- 
muje w Sekcji pierwsze miejsce, przystąpi- 
liśmy do zorganizowania spółdzielni miesz- 
kaniowej, opracowując odpowiedni projekt, 
który przekazaliśmy kolegom fachowcom do 
zrealizowania, 

TASK TOCK ZY ARIA TIPAS TRY T SNES AA TTK 

Wystąpienie do p. prezesa Dyrekcji z 
wnioskiem o przyznanie kolegom niższych 
grup uposażenia prawa do bezpłatnych i ul- 
gowych przejazdów kolejami w  przedzia- 
łach II kl., oraz szereg wniosków w indy- 
widualnych sprawach naszych kolegów za- 
niyka narazie nasze poczynania w kierun- 
ku pomocy koleżeńskiej. L 

Szerszej działalności, skrępowani warun- 
kami pracy zawodcwej, tudzież pracą w 
szeregu innych organizacyj i związków, na- 
razie przejawić nie możemy. To też o za- 
mierzeniach Sekcji BRA ZAOŚR na 
przyszłość, poza pracą w K. Р. W. nic 
obecnie powiedzieć nie mogę. 

Frzyszłość pokaże, w jakim kierunku i w 
jaxich ramach działalność nasza się rozwi- 
nie, 

A. Mieczkowski. 

MOWA MIN. KUEHNA 
Fierwszy głos zabrał minister komunika 

cji Kuehn, który oświadczył, iż roboty już 
wykonane pochłonęły 133 miljony zł. Dal- 
sza budowa zajęłaby jeszcze około 4 lat. 
W jesieni roku ubiegłego zwrócono się do 
rządu polskiego z propozycją przyśpieszenia 
budowy. pod warunkiem udzielenia prawa 
eksploatacji. Rząd zgodził się na pertraktacje 
z uwagi na to, że przewiekanie budowy spo 
wudowałoby duże straty gospodarcze. Opie 
rając się na rozszerzonym programie ustało 
no ogólny koszt na 350 miljonów zł., czyli 
oxoło 1 miljarda franków. 

To było podstawą pertraktacyj. Wyni- 
kiem ich jest obecny projekt umowy. Rząd 
pragnął, ażeby przy budowie i gospodarce 
na te linje zagwarantować jak największy 
wpływ władz państwowych polskich. Wpraw 
dzie w radzie nadzorczej i w zarządzie mie 
szanej społki polsko - francuskiej jest nie- 
znaczna przewaga po stronie francuskiej, 
odpowiednio do wiekszego jej udziału, ale 
te organy prowadzą gospodarkę raczej, do 
tyczącą obrotu sum z emisji pożyczki obli- 
gacyjnej i zasadnicze kwestje finansowych 
obrichunków, ale jeżeli chodzi o budowę 
i eksploatację, zgodnie z potrzebami  go- 
spodarczemi Polski, to  zastrzegliśmy so 
bie prawo wyłącznego głosu decydującego. 
Cały persone' dyrekcji kolejowej musi być 
polski. Możliwe są wyjątki za zgodą mini- 
stra komunikacji Ma on prawo zarządzić od 
wołanie każdego funkcjonarjusza  towarzy- 
stwa. 

Pożvczkę rozbito na trzy części. Na obec 
ny rok budowlany wystarczy około 100 mil 
jonów złotych na początek zaś roku przy- 
szłego 30 miljonów. Dzięki temu przewidu- 
je się na jesieni otwarcie ruchu prowizorycz 
nego na całej odległości, Przewidziana jest 
też wpłata do skarbu w sumie 65 miljonów 
tranków na zwrot wydatków przy dotych- 
czasowem kierownictwie budowy. Mamy też 
otrzymać 7 miljonów franków na nasz u- 
dział w kapitale akcyjnym. Na roboty pro- 
wizoryczne przewiduje się około 100 miljo- 
nóry złotych. W trz transzy przewiduje 
się wpłatę 25 miljonów złotych ze skarbu 
państwa jako dalszy zwrot rozmaitych 
Świadczeń, które już dotychczas dla tej ko- 
lei uczyniliśmy. Ćb się tyczy 133 miljonów 
już wydanvch na tę budowę, to nie będą 
one ram zwrócone, gdyż wszystko, co za 
nie zbudowano, pozostaje naszą własnością, 
jak wogóle naszą własnością będzie wszyst 
kc, co zbudują. 

Przechodząc do omówienia spraw rozra- 
chunków mięazy rządem po!skim a towarzy 
stwem, minister oświadcza, iż przewidziany 
jest tzw. przedsiębiorca geńeralny, który 
skupi w sobie wszystkie sprawy finansowe, 
ale obowiązany jest wykonać wszystkie ro- 
boty za pośrednictwem komunikacji i pro- 
wadzi całą budowę pod względem techni- 
cznym i administracyjnym. W czasie trwa- 
nia budowy ekspłoatację*prowadzą PKP, to 
warzystwu zaś zagwarantowane jest 6 proc. 
od Kapitału akcyjnego jako minimalna dy- 
widenda z chwilą rozpoczęcia eksploatacji 
przez towarzystwo, co nastąpi z dniem 1 
stvcznia, Po ukończeniu robót sposób rozra 
churków jest inny, przewidziana jest miano 
wicie premja gastyjna, która jest zagwaran- 
towanym zyskiem towarzystwa poza obsłu 
gą obligacyj. Premja ta waha się od pół- 

tora miljona franków do 4 i pół miljonów, z 
czego po potrąceniu podatku dochodowego 
od Francji pójdzie S/15, to jest do 1700 
tys. fr. jako maximum. Poza tą sumą akcjo 
narjlisze mogą tylko osiągnąć pewien- udział 
w czystych zyskach, któreby-się okazały 
po cnędzeniu wszelkich kosztów. 3 

Trwanie koncesji przewiduje się do koń 
ca 1975 roku, więc na niespełna 45 lat, ter 
min zaś umorzenia pożyczek obligacyjnych 
-— 40 lat. Jednym z najważniejszych punk- 
tów umowy jest całkowita swoboda PKP w 
decydowaniu o taryfach na tej kolei. ! 
Przechodząc do ogėlneį kalkulacji požyczki 
minister podkreśla, że pierwsza transza emi- 
sji opiera sie na następujących warunkach: 
6 1 pół proc., kurs 04, prowizja 6,25 proc. 
ostateczny zaś koszt pożyczki wynosi 9,37 
proc. 

MOWA MIN. MATUSZEWSKIEGO 
Po przemówieniu p. ministra komunika- 

cji zabrał głos kierownik M-stwa Skarbu p. 
Matuszewski. Minister zastanawia się na 
wstępie nad pytaniem, dlaczego należy poży- 
czać zagranica. Na rynku wewnętrznym, zda 
niem ministra, nie znajdujemy dosyć kapita- 
łów. Gdyby one byłw, nie istniałby ten pa- 
radoks, że mamy w Polsce 350 tysięcy bez- 
robotnych. którzy reprezentują również wiel 
ki nieurochomiony kapitał, Polska jest obec 
nie w położeniu, kiedy nieznaczne stosunko 
wo wkłady w dużej mierze przyczyniają się 

do podniesienia rentowności. To jest gospo 

darczy moment, usprawiedliwiający  zacią- 
ganie pożyczek. Mogą Się one gespodar- 
opłacać, finansowo zaś mogą wytrzymać 
stosunkowo większe oprocentowanie, niż 
gdzieindziej. Ze względu na strukturę nasze 
gc bilansu płatniczego, czyli naszego roz- 
rachunku z zagranica, potrzebny nam jest 

jeszcze przez lat kilkanaście dopływ kapi- 
tałów z zewnątrz. Najlepszą formą kapita- 

łów jest kredyt długoterminowy, który daje 

czas skrupulatnie przebudować bilans płat- 

    

W _WIRZE STOLICY. 
ZŁODZIEJSKI MISTRZ ZAGADEK 

Pan Stefan Kaczor musiał wyjść z domu, 
pozostawiając puste mieszkanie. Klucz tedy 

należało schować w niewidocznem miejscu 

— ze względu na złodziei: ale gdy wróci 
żona, jak się dostanie do mieszkania? Pau 

Kaczer na podstawie długoletniego doświad 

czenia, miał nikłe pojęcie o domyślności 

  

swej połowicy, Przeciętne cielę było więcej 
rozgarnięte. Co robić? 

Szczęście prawdziwe, że pan Kaczor 
nie w ciemie był bity. Nie upłynął kwadrans, 

a już obmyśiił plan. Klucz schował pod sło- 

mianką, na drzwiach zaś przybił kartkę tej 

treści: 

kochana żono! Kl-cz jest pod słom-ką. 

Wrucę o 8-mej. Twuj Stefan. 

Zadowolony z podstępu wybiegł zacie- 

rając dłonie. He, he — miał głowę nietyl: 

ko od noszenia kapelusza. 

O naznaczonej godzinie Kaczor przybył 

zpowrotem. Zastał żonę siedzącą na scho- 

dach i zalewającą się łzami — czekała od 

zech godzin. 

— Czemu nie przeczytałaś 
moku? 

— Przeczytałam! Ja nie umiem rozwią- 

zywać szaradów. Nie rozumiem tej tami- 
główki. 

Pan Kaczor sapiąc ze złości wyjaśnił o 

co chodzi i triumfująaco wyciągnął klucz z 

pod słomianki. Małżonkowie weszli do miesz 

kania. 

Jakież było ich rozżalenie, gdy stwier- 
dzik, že jest puste, jak po przeprowadzce, 

Złodziei zabrał wszystko, wyniósł bodaj 

nnwet śmiecie. Popędzili do policji. Co za 
radość: wielkie toboły leżały po środku sali 

— z ich rzeczanii. 
Obładowany drab wydał się posterun- 

Комети podejrzany, więc go zatrzymał — 

dzięki temu państwo Kaczor nie ponieśli 

strat, Drabowi wiepiono pół roku wiezienia. 

Na rozprawie sądowej pani Kaczor patrzała 
z podziwem na domyślnego człowieka, spe- 

cjalisty od szarad. Mimo wszystko czuła 

dlań szacunek. 

PYSKÓWKA ZA 50 GROSZY. 

Resowym woźnicą warszawskim jest pan 
Bocian, mocny w garści i języku. Na ulicy 

jest jak w domu, odcina sie szoferom, a i 

posterunkowemu do rozumu trafi, 
Zdarzyło się onegdaj, że posterunkowy 

na Twardej ulicy upatrzył coś sobie do 
sposobu powożenia pana Bociana i machnął 
mu doraźny mandat karny na złotówkę. Ro- 
zezlił się świetny woźnica, wzdragał od 
płacenia, wreszcie jednak cisnął policjantqy 

kartki tło- 

imi dwie 50-groszówki i odjechał. 
Stać! wrzasnął posterunkowy, tu jest 

tylko 50 groszy! 

— Jakto? Kiedy dałem dwie po 50. 
Kontrowersja, 'żywiona wymiana zdań. 

Pan Bocian zarzucił swemu prześladowcy: 

„nachalne złodziejstwo”. Epilog tej dyskusji 
rozegrał się w sądzie, gdzie rasowy woź- 

nica zabłysnął niebywałym talentem kraso- 

mówczym. i 

— Wielebny Sądzie! ja władzę kocham i 

szaniiję, nawet gdy na posteronku, Ate czło 

wiek przecie jezdem żyjący i w czterdzie- 

stym pierwszym wieku, ojciec dzieciom. 

bo jak mnie pan władza mówi, że była jed- 

na półzłotówka, a ja dałem dwie, to może 

mnie nagła krew zalać, czy nie może — 
pytarm się wielmożnego sądu? Ale jako, że 

człowiek ugoduwy mówię — Panie władza 

dwie półzłotówki byli i spokój. 

— Więc nie wymyšiai pan, nie ubliżał 

poliejantow, pyta sędzia. 

— la wymyślał? ja na pana postronko- 

wego- Czysta jeronja, a takže samo bujda, 

Świadkowie stwierdzali jednak coś wręcz 

przeciwnego, Wprawdzie okazało się, że pan 

Bocian dał istotnie całą złotówkę — bo 

druga 50-groszówkę znaleziono w rynszto- 

ki — jednak za obrażę wiadzy został ska- 

тапу na 7 dni aresztu bezwzględnego. 

— Za co? wołał nieszczęśliwy Bocian, 

za to, żem delikatnie tej chołerze chciał we 

bie rezjaŚnić. K. 

Fakt dojścia do skutku omawianej tran 

zakcji jest dowodem zaufania do krajn, to 

jego przyszłości, do właściwego wyboru ob- 
jektu, który ma być sfinansowany, wreszcie 
do tego ciała politycznego, które będzie de- 

cydować o zatwierdzeniu umowy i o którem 

wiemy, że nie będzie się powodowało in- 
formacjami kiepskich niemieckich dzienni- 
karzy. Minister odpiera. z kołei nieścisłość 
doniesienia prasy opozycyjnej, dotyczące po 
życzki, przyczem wskazuje, że proroctwa 

pesymistyczne co do warunków pożyczki 

jednak nie spełniły się. +łh мна — 

STO LAT... 
„Za sto lat nie będzie nas“... 

(Piosenka żołnierska). 

ZA 

Co będzie za sto lat? Napewno nie 
- będzie nas, a tu j ówdzie.w mniejszych 

niż obecnie ilościach będżie las. Ale 
nietylko las. W Wilnie np. — puśćmy 
wodze fantazji — będziemy mieli dos 
konałe asfaltowe jezdnie, po których 
sunąć będą eleganckie wozy komunika 
cji autobusowej. Na placu przed ratu- 
szem wznosić się będzie pomnik Wie- 
szcza. W ogrodach i skwerach miej- 
skich wśród zieleni kasztanów, lip i 
klonów, gdzie ludność miejska będzie 
znajdowała zasłużony odpoczynek po 
pracy, będą się wznosiły popiersia 
tvcb, którzy w Wilnie swój trwały 
ślad zostawili, a więc Filomatów, Sy- 
rokomli, Montwiłła... ь 

„Wilja, naszych strumieni rodzica“ 
będzie płynęła, ujęta w granitowe zrę 
by brzegów. U wylotu dzisiejszej uli- 
cy Arsenalskiej trzeci most połączy 
nasz Broadway czy City z Pióromon 
tem, dzielnicą stadjonów i boisk spor 
towych. W południowo - zachodniej 
cześci miasta za Zakretem obszerny 
teren, zabudowany pięknemi pawilona 
mi, zajmować będą stałe Targi Pół- 
nocne. Tam też w pobliżu mieścić się 
oędzie' drugi dworzec kolei i stacja 
autobusów dalekobieżnych. Miasto 
otoczy kołem szeroka aleja - szosa... 

W porcie lotniczym na Porubanku 

oprócz olbrzymich samolotów, utrzy- 
mujących stałą komunikację lotniczą 
ze wszystkiemi centrami europejskie- 
mi, będą oczekiwały zwinne awjo - 
'taksówki, gotowe na każde wezwanie 
do odbycia  kilkusetkilometrowych 
spacerów. Szanujący się młody czło- 
wiek nie ośmieli się zaproponować 
swej” damie innego spaceru, jak drogą ś 
powietrzną. Tylko ludzie starej daty 
będą podróżowali samochodami i ko- 
leja. Przestrzeń przestanie być groź- 
na..Na interesującą rozgrywkę w za- 
wodach tenisowych lub na konkursy 
hippiczne w Warszawie mieszkańcy 
naszego grodu będą się tak wybierać, 
jak my obecnie na Pośpieszkę. 

Na Belmoncie, gdzie obecnie ster- 
czą ruiny starego młyna, będzie mie-“ 
ściła się olbrzymia elektrownia, wyko- 
rzystująca siłę spadku wód Wilenki. 
Z tego serca tysiącznemi kablami po- 
płynie energja elektryczna, poruszają- 
ca wszystkie motory w mieście, — о- 
świetlająca place i ulice. Nikt nie bę- 
dzie więcej narzekał na fatalną górę 
na Pohulance. Chodnik - winda oszczę 
dzi fatygi Na rogach ulic sygnaliza- 
cja świetlna j dźwiękowa zapewni ma 
ximum bezpieczeństwa. Automaty tele 
foniczne, poczta pneumatyczna. auto- 
maty-cukiernie i bary będą ułatwiały 
1 uprzyjemniaty codzienną egzystencję. 

(W. każdym przeciętnym domu bę 
dzie już łazienka .i telefon. Aparaty 
radjo - telewizyjne będą tak popular- 
ne, jak obecnie kryształki... 

Tak bedzie wyglądało miasto. ‘А 
Judzie?... Ludzie, tu fantazja zawodzi. 
Wszystkie zresztą przepowiednie przy 
szłosci zawsze posiadają dwa braki. 
Możliwości techniczne oceniane są 
zbyt nisko, natomiast zmiany społecz 
no - polityczne i psychologiczne w 
społeczeństwach zbyt wysoko. Fanta- 
Ści mie doceniają zwykle twórczej po- 
tęgi nauki, a przeceniają „twórczość* 
społeczeństw. I dlatego dziwimy się 
że piękna fantazja Verne'go o podró- 
ży podwodnej tak szybko została 
zrealizowana i że przewrot  politycz- 
nv w Hiszpanji jest bardzo podobny 
do rewolucyj z przed 80 laty. Podob 
nie jak przed stu laty, wojna, jako 
środek rozwiązywania konfliktów lub 
kara śmierci, są nadal aktualnemi pro 
blemami. Zmiany w społeczeństwach 
zachodzą niezwykle powoli. Mijają 
wieki, niektóre hasła są pełne treści, 
tak, jak za czasów Cezara. Żyjemy te 
raz w oficjalnej epoce pacyfizmu, jaw 
nej dyplomacji i innych temu podob- 
nych szumnych frazesów, a mimo to, 
żadne państwo, żaden naród nie zanie 
dbuje przysłowia: „si vis pacem, pa- 
ra bellum“, odpowiedzialni politycy 
i mężowie stanu tak samo, jak w e- 
poce Świętego Przymierza konferują 
pocichu, tworzą bloki polityczne, za- 
wierają tajne układy. Każdy dzień 
przynosi niezbite dowody, że głębo-. 
ko założona w duszach ludzkich nie- 
ufność wzajemna, zachłanność i po- 
żądliwość są tak samo silne ‚ jak w 

  

epoce jaskiniowej. Zmieniła się tylko 
forma, treść uległa bardzo nieznacz- 
nym zmianom. 

Zmarły w roku ubiegłym głośny 
polityk angielski, lord Birkenhaed, zo 
stawił w swej  śpuściznie pośmiert- 
nej niedawno wydaną książkę p. t. 
„Świat w roku 2030“. Fantazja lorda 
Birkenhaeda jest tem ciekawsza, iż 
autor nie ogranicza siętdo przepowied 
ni w dziedzinie postępu techniki, ale 
kreśli obraz przyszłego społeczeństwa, 
przyczem nie łudzi się, aby w ciągu 
stu lat ludzkość zasadniczo się zmie 

niła. 
Zdaniem lorda  Birkenhaeda, za 

sto lat ludzkość będzie rozporządzała 
nieograniczonemi wprost zasobami ta- 
niej energji. Wystarczy bowiem  roz- 
wiązać problem wykorzystania siły 
przypływów morskich , lub znaleźć 
sposób na „ujęcie* i zakonserwowa- 
nie siły huraganów, aby zapewnić 
przemysłowi świata dostateczny zapas 
energji. Kwestja aprowizacji również 
będzie rozwiązana w nieskompliko- 
wany sposób: zapomocą odpowied- 
nich bakteryj uda się przyciągnąć 
znajdujący się w atmosferze nitrogen 
i to zapewni stałe dziesięciokrotne u- 
rodzaje. Podobnie załatwiona będzie 
sprawa z miesem, aczkolwiek za lat 

sto świat w znacznej większości bę- 

dzie się składał z jaroszów. Przez za- 

sinsowanie pewnych środków  che- 

micznych mieso będzie produktem 
„wiecznym”. Jeden befsztyk, ulokowa 

ny w specjalnym płynie, będzie rósł 
w nieskończoność. Trzeba będzie tyl- 
ko krajać tyle, ile potrzeba na obiad 
lub kolację. Marjanny i Kazieczki bę 
dą szczególnie z tego wynalazku za- 
dowolone. 

Taniość energji i środków aprowi 
zacyjnych — rzecz jasna — pociąg- 
nie nowy podział produkcji i pracy. 
Niektóre gałęzie przemysłu i gospo- 
darki zanikną zupełnie. Zamrze więc 
przemysł węglowy, naftowy, i rolni- 
ctwo. Ziemia upodobni się do piękne- 
go parku, w którym tu i ówdzie będą 
wyrastały jak borowiki kominy  tab- 
ryczne i drapacze nieba. Wieś w dzi- 
siejszem znaczeniu tego słowa  znik- 
nie zupełnie, aczkolwiek nie będzie 
wielkiej koncentracji ludności. Taniość 

i szybkość komunikacji sprawi, że 

drobnostką będzie się umawiać w 

Londynie na rendez - vous w Gren- 
landji. 3 

Wszystko to nie znaczy bynajmniej 

aby za sto lat na ziemi zapanowała 

idylla. Kłopotów będzie sporo. Prze- 

dewszystkiem wyczerpią się niektóre 

surowce, jak: miedź i cynk. Aby za- 

radzić złu , przed ludzkością powsta- 
nie problem rozwiązania komunikacji 
międzyplanetarnej i eksploatacji pla- 
net, gdzie potrzebne surowce będzie 
można znaleźć. 

Kwestja „odmładzania'* wejdzie *a 
sto lat na realne torv. Birkenhead prze 
widuje, że przeciętny normalny wiek 
naszych prawnuków będzie wynosił 

150 lat. W licznych konfliktach po- 

między narodami granat i tank nadal 

będą ostatecznym, najbardziej przeko 

nywującym argumentem. Nie należy 

przypuszczać, że wojny przyszłości bę 
dą bardziej niszczycielskie, niż te, któ 

re minęły. Jednocześnie bowiem ze 

wzrostem techniki wojennej rosną 

środki obronne. Wojna przyszłości 

będzie, zdaniem  Birkenheada, woiną 

maszyn. W walce nie będzie. chodzi- 

ło o to, aby zabić jaknajwiększą licz- 

bę ludzi, ale zniszczyć 
ilość maszyn-tanków. Pod tym wzglę 

demwojna na lądzie będzie podobna do 

walk na morzu, gdzie zawsze chodzi 

o jednostki bojowe, a nie o załogę. 

Ten nowy sposób wałki stworzy о- 
czywista nową strategję i taktykę wo 

jenną. Głównym celem walki będzie 

opanowanie węzłowych punktów komu 
nikacyjnych i ośrodków gospodar- 
czych. Ten, kto prędzej szybkim ma- 
newrem tego dokona, będzie panem 
sytuacji... : ŻY 

Niewielu prawdopodobnie z ży- 

jacego dzisiaj najmłodszego pokole- 

nia będzie mogło ogenić w przyszło- 

ści, czy przewidywania lorda Birken- 

heada były traine, ale gotów jestem 

założyć sie, że więcej esób doczeka 

się w Wilnie jezdni asfaltowych, au - 
tobusów, portu lotniczego w Poruban 
ku, pomnika Mickiewicza, łazienek i 

telewizji. Trzeba być optymista, a 

zresztą ryzyko z mojej strony nie jest 

duże, Ir. 

jaknajwieksza 7 

  

  
 



„ kurjer Gospodarczy Zjem Wschodni 
W SPRAWIE USTAWY RYBACKIEJ 
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Wileńskie owarzystwo Rybackie 
zwróciło się do Ministerstwa Rolni- 
ctwa w sprawie rychlejszego wprowa 
dzenia ustawy rybackiej. Poniżej przy 
taczamy treść . odnośnego memorja- 
he: 

„Wileńskie Towarzystwo Rybackie 
działające na terenie skupiającym 
70,000 ha jezior, czyli jedną trzecią 
całej powierzchni jezior Polski, około 
0,000 km. rzek, ma ze wszystkich 
społecznych  organizacyj rybackich 
Rz. P. bodaj czy nie najtrudniejsze 
zadanie gospodarcze , a poniekąd i 
wychowawcze, a to wskutek zakorze- 
nionych głęboko w naturze tutejszej 
ludności instynktów  niszczycielskich 
w stosunku do bogatych i żyznych te 
r-nów rybackich. Wszelkie usiłowania 
T-wa, ofiarność poszczególnych о- 
sób, zasiłki państwowe natrafiają na 
nieprzezwyciężone trudności, którym 
zaradzić może jedynie ustawodawstwo 
rybackie. Towarzystwo  niejednokrot- 
nie dawało temu wyraz w swych wy- 
stąpieniach, podkreślając beznadziejny 
stan rzeczy j środki do jego naprawy. 

Jasnym promieniem w tych cięż- 
kich zmaganiach się były mocne sło- 
wa obietnicy, które padły z ust naj- 
wyższych czynników Państwa, udzie- 
lone delegacji rybaków w dn. 28 X. 
ub. 1. Cierpliwe oczekiwanie spote- 
czeństwa na ukazanie się ustawy w 
formie dekretu Pana Prezydenta Rze 
czypospolitej Polskiej, spotkało się z 
gorzkiem rozczarowaniem. Wtej chwi 
„i dobiega końca nowy okres próbyi 
Spekojna, twórcza praca ciał ustawo- 
dawczych ma się ku końcowi, zbliża 
się okres kadencji sejmowej, a mimo 
to — o ile nam wiadomo — przedto- 
żenie rządowe w sprawie ustawy 0 
rybołówstwie nie ukazało się na po- 
rządku dziennym Sejmu. 

„Nadchodzący rok gospodarczy 
rozpoczynamy na Wileńszczyźnie w 
tych samych smutnych warunkach gos 
podarczych, pozbawieni jednak na- 
dziei, że ziści się dobra wola decy- 
dujących czynników. W poszukiwaniu 
przyczyn tak przewlekłej procedury w 
uporządkowaniu najżywotniejszych in 
teresów gospodarczych Państwa, T-wo 
zdcbyło wiadomości, że główne trud- 
ności złożenia projektu ustawy ry- 
backiej w  Izbach  ustawodawczych 
tkwią w łonie samego Rządu wsku- 
tel: rozbieżności zdań poszczególnych 
ministerstw, co do metod, jakiemi ry- 
bołóstwo winno bvć ratowane od za- 
głody. 

„Jako minimum postulatów sfer 
gospodarczych z pojezierzy wileń- 
skich T=wo * oczekiwało” "conajmniej 
norm natury cywilno - prawnej i prze 
pisów policyjno - ochronnych. 

„Zaznajomiwszy się jednak z tek - 
stem ustawy, z jej postanowieniami, 
stwierdzamy, że zakres spraw regulo- 
wanych przyszłą ustawą przeszedł na 
sze oczekiwania. gdyż nie ogranicza 
swego działania do biernych metod 
ochrony, lecz aktywnie umożliwia 
stworzenie samowystarczalnych  war- 
sztatów pracy na wodach otwartych. 
Wystawione od dziesiątków lat na ni 
czem nie krępowaną samowolę  kłu- 

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

Placyd Jankowski (John of Dycatp)— 
życie i twórczość .  . zł. 18.— 

Bez steru i busoli (Sylwetka 
x prof. Michała Bobrowskiego) 

Ostatnia lata Ałumnatu Pa: 
pieskiego w Wlinia . 

„Żyrowice—łask krynice |. 
Pierwsze trudy i walki wł- 

łeńskich kolejarzy ANT © 

  

MEMORJAŁ ZW. ZAW. LEŚNIKÓW. 
DO MINISTRA ROLNICTWA 
Prezes Zw. Zaw. Leśników prof inż, A, 

Schwarz złożył ministrowi rolnictwa memor 
jt w sprawie nowelizacji rozporządzenia 

na Prezydenta o zagospodarowaniu  la- 
sów, niestanowiących własności Państwa, 
z dnia 24 VI — 1027 roku oraz ustawy o 
wykonaniu reformy rolnej z dnia 28 XII — 
1925 roku. 

Znowelizowane podług tego memorjału 
ustawy względnie nowe rozporządzenia u- 
ncrmowalyby przedewszystkiem  uprawnie- 
nia osób do wykonywania zawodu leśnego, 
Z mocy ustawy o wykonywaniu zawodu 
leśnego, prawa wykonania samodzielnie 
prac techniczno - leśnych, w szczególności 
sporządzania planów gospodarstwa leśnego, 
oraz nadzoru techniczno - gospodarczego 
przysługiwałoby wyłącznie leśnikom z wyż 
szem wykształceniem, posiadającym przepi 
saną praktyke. W związku z wykonywa- 
niem zawodu leśnego wykonawczy perso- 

nel powinien mieć możność uzyska- 
mia oddowiednich kwalifikacyj zawodowych. 

V tym celu konieczna byłaby rozbudowa 
niższego szkólnictwa leśnego, niezależnie 
od istniejących szkół leśnych dla kandyda- 
tów do służby państwowej, względnie u- 
stanowienie egzaminów dla eksternów lub 
egzaminów wojewódzkich na wzór egzami- 
nów lwowskich. 

„Pozatem w  memorjale tym _Związek 
Leśników domaga sie nałożenia ustawowe- 
go obowiązku na właścicieli lasów, którzy 
nie posiadają wykształcenia leśnego, utrzy- 
ywania wykwalifikowanych _ leśników, 

/wzgłednie poddania gospodarstw leśnych 
pod fachowy dozór inspekcyjny, Wymaga- 
ny ooziom wykształcenia leśników - byłby 
uzależniony od obszaru majatku leśnego. 

W dałszym ciągu memorjał porusza spra 
wę wykonywania kontroli gospodarki  ieś- 
nej w lasach prywatnych, domaeając sie 
przy opinjowaniu planów gospodarstw leś- 
nych i wniosków właścicieła, udziału prócz 
samego właściciela, jego prawnych i facho 
wych doradców. - ; 

Parcelacja lasów ze zmianą, lub bez 
rodzaju użytkowania winna być , uzależ- 
niona wyłącznie od zgody władz ochrony 
lasów. 

„wania spożywcy, 2 

sownictwą i ciemnoty, zawodowe ste- 
ry rybackie gotowe są współdziałać 
czynnie i materjalnie z programem, za 
«reślonym przez ustawę, chętnie po- 
niosą ofiarę na rzecz ogólnych kosz- 
tów rybołówstwa. aby nietylko ocalić 
jeso resztki, lecz utrwalić podstawy 
p'zyszłego odrodzonego rybołówstwa, 
które z dzisiejszego stanu można bę 
dzie dźwignąć, zapomocą funduszu 0- 
chrony rybołówstwa, stanowiącego 
zasadniczy fundament gospodarczy 
projektowanej ustawy. 

„To też Wileńskie T-wo Rybackie 
goraco apeluje do Pana Ministra i to 
nietylko prosząc o wywarcie osobiste 
go wpływu na przyśpieszenie toku 
prac uzgadniajacych i rychłe nadanie 
projektowi mocy ustawy, ale także o 
bezwzględną, skuteczną obronę projek 
tu ustawv, aby ukazał się nie- 
zwłocznie "w tej pełnej formie, 
w jakiej był przedłożony rybackim or 
ganizacjom zawedowym do wglądu i 
zasadniczego wypowiedzenia się.". 

NOWE METODY WALKI Z KRE- 
DYTEM W SPÓŁDZIELCZOŚCI 

W sferach spółdzielczych opinja co do 
szkodliwości stosowania kredytu przy zaku 
pach członkowskich jest jednolita, Wszyscy 
potępiają kredyt konsumcyjny z punktu wi 
dzenia ekonomicznego i mora:nego, zarów- 
no  dła spółdzielni, jak i dla korzystają- 
cych z niego rodzin. 

Jednakże walka z kredytem nie jest rze 
czą łatwą i pomimo, iż spółdzielczość pro 
wadzi ia od swojego zarania, w większo- 
ści krajów okazuje się bezsilna, aby zło 
to całkowicie wyrugować. й 

Nowa potężna fala kredytu konsumcyj- 
neo zalała ruch spółdzielczy niemal w całej 
Europie w okresie powojennym, w okresie 
tragicznym dla klasv pracującej, z powodu 
drożyzny, a następnie kryzysu gospodarcze 
go» i klęski bezrobocia. Wobec tych kata- 
stroficznych warunków zadłużenie konsu- 
mentów rośnie z roku na rok i osiaga tak 
poważne rozmiary, że staje się groźną za- 
porą dla rozwoju spółdzielczości, osłabia- 
iąc ją finansowo, Dość powiedzieć, że w 
krajach najbardziej dotkniętvch kryzysem 
wysokość 'udziełonego kredytu znacznie 
przewyższa fundusz udziałowy, 

Bezsilność dotychczasowej wałki z kre- 
dvtem, pomimo uroczyste uchwały na kon 
gresach miedzynarodowych i zjazdach kra- 
jowych, ma swe źródło w tem, że sprawy 
tej nie mogą rozwiazać tvlko zakazy, po- 
zbawione siły twórczej. Przypomina się 
tu zdanie, wypowiedziane ongiś przez Karo 
la Fourier a, że „wszvstko, czego się żąda 
od przymusu, jest kruche i świadczy o bra 
ku geniuszu” 

Sprawa wyrugowania kredytu konsum- 
cvicego — to w istocie rzeczy sprawa 
zrównoważenia budżetów rodzinnych naj - 
szerszych mas spożywców. Zakupy na kre 
dyt artykułów codziennei potrzeby sa kon 
sekwencja niemożności pogodzenia  docho- 
dów z wydatkami. Niekiedy przyczvnia się 
do tego lekkomvślność w szeregowaniu 
wydatków, a także nieracjonalne zakupy 
i metody gospodarowania: naiważniejsza 
jednak przyczyna w chwili obecnej sa zbyt 
niskie zarobki, ich  niestałość i niereeular- 
ność wvpłat Walka o zwvżke zarobków, 
to równocześnie najskuteczniejsza walka z 
koniecznošcia życia na kredvt. 

Na kardvnalną sprawę poprawy  bvtu 
klecv pracufacej od strony zarabków snół- 
dzielczość nie ma jednak wiekszego wnłv- 
wii, nie ležv to bowiem w zakresie jej dzia 
łalności, lecz należy do zadań zwiazków 
zawodowych. 

Ale obok tei najważniejszej sprawy nod 
niesieria zarobków jest inna sprawa, któ- 
rej także lekceważyć nie wolno, pomimo, 
iż wobec tamtej wvdawač sie może 

bardzo skromną. Jest to sprawa ce- 
łowości i planowości wvdatków, sprawa, 
która można nazwać zasadnieniem wvcho 

ściśle biorac, wvcho- 
wania gospndyń. W tej właśnie dziedzinie 
snółdzielczość ma doniosła role do sneł- 

nienia i możność owocnej walki z kredvtem. 
Sprawa  racionalizacii zakupów i umieiet- 
nego ich zużvtkowania staje sie szczególnie 
aktualna mrzv trudnvch warunkach gosno- 
darczvch, Kiedy sie roznorzadza skromnemi 
zarobkami. tem ważniejsza staje się troska 
o ich najlepsze zużytkowanie. 

Ruch spółdzielczy w Polsce zaczyna 
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Dnia 24 kwietnia 1919 roku roz- 
legło się smutne bicie  żałobnych 
dzwonów... W dniu tym Wilno odpro- 
wadzało na wieczny spoczynek swych 
bohaterów, którzy hojną ofiarą krwi 
wyzwolili miasto. 

O godz. 1i-ej z kościoła św. Ka- 
zimierza ruszył kondukt  pogrzebo- 
wy, w stronę cmentarza Rossy. 

Na ulicach tłumy, przepełnione bal 
kony każdy w skupienieu przygląda się 
temu smutnemu orszakowi,, chyłąc czo 
ła przed Tymi, którzy swem życiem 
okupili wolność prastarego grodu Ge- 
dymina. 

Orszak żałobny prowadził ks. bis- 
kup Bandurski, a za nim dwadzie- 
ścia kilka trumien dźwigali koledzy - 
żołnierze. 

Obok trumien postępowała straż 
hororowa, dalej orkiestry i wojsko, 
"a końcu zaś wezbrana fala ludności. 

We wspaniałej procesji zwłoki 
bohaterów odprowadzono na cmen- 
tarz. 

Tam, przed murem cmentarnym , 
na lewo od bramy, widniały wykopa 
ne świeżo doły, a obok nich skromna, 
szara mównica. 

Kondukt się zatrzymał, 
trumny. 

ustawiono 

becn'e zwracać uwagę na zaniedbana do- 
tychczas dziedzinę uŚwiadamiania spółdziel 
czego kobiet,  spolecznego wychowania 
gospodyni - organizatorki spożycia, a tem 
samem siega do twórczych metod zwalcza 
nia kredytu kcnsumcyjnego Sprawę tę po- 
sunie niezawodnie naprzód organizowany 
przez Wydział Społeczno - Wychowawczy 
Zwiazku Soółdzielni Spożywców Rz. ь 
Dwutygodniowy Kurs dla Działaczek Spėt- 
dzielczych w Žipcu r. b. Absolwentki pier- 
wszego kursu tego typu przyczynią Się 
niewatpliwie do podniesienia w swojem 
środowisku poziomu społecznego wychowa- 
niz gospodyń. 

Równocześnie konkretną akcję dla zwal- 
czania kredytu od strony budżetow rodzin 
nych rozpoczęła pierwsza spółdzielcza — ог-. 
ganizacja kobieca w Polsce „Koło Czynnych 
Kconeratvstek* przy. Warszawskiej  Spół- 
dzieln Mieszkaniowei* na Żoliborzu. Akcja 
ta polega na propagandzie prowadzenia 
przez aospodvnie w sposób celowy rachun- 
kowości wydatków rodzinnych w celu ułat 
wienia ich poznania i opanowania budże- 

6 Tą droga, oczywiście, nie powiekszy. 
się ani o grosz dochodów, ale wprowadza 
sie do gospodarstwa wiekszy ład i plano- 
wość. Na znaczenie tej sprawy już oddaw 
na zwracaja uwage inne stowarzyszenia ko 
biece nie stojace na eruncie spółdzielczym. 
ale dopiero z punktu widzenia snółdzielczego 
naiiera ona głębokiej doniosłości społecz- 
nej. 

Zestawianie i badanie budżetów domo- 
wych, otrzymanych tą droga, potwierdzi 
niewatnliwie raz jeszcze fakt. że wysokość 
zarotków ogromnej wiekszości zarobkuia- 
cvch w Połsce leży na samej eranicv lub 
poniżei minimum egzvstencji. Skromna za- 
tem forma walki z kredytem przez wpro- 
wadzenie rachunkowości wydatków rodzin- 
nvch nie hedzie pozbiawiona wnływu na 
najważniejszy dziś czynnik, rodzacv potrze- 
be kredytu konsumevineon, t. į. na niedo- 
stateczny poziom zarobków 

Edward Godwin. 

  

Szkodliwość kredytu konsumcylnego 
Ekonomiści stwierdzają, że szybki i o- 

stry kryzys gospodarczy w Stanach Zjedno 
czonych Ameryki Półn., pogłębił się jeszcze 
bardziej w głównej mierze z powodu na— 
stępstw, związanych z rozpowszechnionym 
tam na wiełką skalę kredytem konsumcyj- 
nyni i sprzedażą na raty. W okresach dob- 
rej konjunktury przemysł i handel w nie- 
ustannem dążeniu do rozszerzenia rynku 
zbytu, sztucznie rozwijały konsumcję, znacz 
nie ją finansując. Przemysł stosował w sze 
rokich rozmiarach kredyt w stosunku do 
aparatu wymiany, wymiana zaś w stosun- 
ku do konsumenta. W ten sposób ten o- 
Statni otrzymywał stałe awanse na swą kon 
sumcję, która obciążała w następstwie nie- 
jednokrotnie na kilkanaście miesięcy jego 
przyszłe dochody. Spożycie przekroczyło 
granice bieżącego dochodu i sięgnęło skwap 
liwie do dochodu okresów przyszłych. 

„ Gdy jednak wskutek różnorodnych czyn 
ników tetno życia gospodarczego osłabło 
i przeszło w fazę załamania, a w związku z 
tem obniżyły się dochody . indywidualne, 
częściowo przez bezrobocie, częściowo 
przez tendencję do obniżania płac i przez 
słabą koniunkturę w rolnictwie — lekko- 
myślność systemu życia na kredyt, czyli 
dyskontowanie dochodu przyszłego, dała się 
odczuć szczególnie ciężko Obniżony do- 
chód konsumenta nie był w stanie pokryć 
należności, aparat wymiany i produkcji, po- 
zbawiony normalnego dopływu gotówki od 
konsumenta, został narażony na trudności 
finansowe, co w nastepstwie powodowało 
dalsze pogłębienie kryzysu. 

Zjawisko powyższe stało się w pełni ak 
tualne i u nas. Życie „na raty" , „na kredyt 
rozpowszechniło się u nas niepomiernie. Kre 
dyt konsumcyjny pochłania często połowę i 
więcej płacy miesięcznej robotnika i kilko- 
miesięczne uposażenie urzednika (ankieta 
odnośna wykazuje. iż przeszło* 20 proc. - 
rzędników jest zadłużonych ponad swoje 
6-miesieczne uposażenie). I u nas w daże- 
niu do rozszerzenia konsumcji ponad moż- 

ność dnia bieżącego, szło się po linii nai- 
mniejszego oporu; spożywano spokojnie do 
chód przyszły, wierząc 'w jego stałość, e- 
wentualnie licząc nawet na jego powiększa 
nie się. 

Gdy jednak przyszła depresja gospodar- 

cza, która podcięła dochód społeczny i w 
konsekwencji dochody osobiste, życie gos- 
podarcze otrzymało nowy nieoczekiwany 
cios. Organizm gospodarczy, żyjący na а- 
wans, Stracił swą normalną elastyczność i 

ość przystosowania się do zmienionej 
koniunktury gospodarczej. Konsekwencje 
powyższego stanu w życiu poszczegól- 
nych obywateli są jaknajfatalniejsze . 

Rozszerzona konsumcja, w związku z łat 
wością uzyskania kredytu, zaspakajała czę- 
sto potrzeby drugorzędne, nieistotne, kosz 
tem oczywiście potrzeb koniecznych.  Pro- 
wadzenie gospodarstwa domowego za go- 
tówkę, to znaczy w ramach dochodu zwyk 
łego, bieżącego, racjonalizuje spożycie i ma 
wpływ na racjonalizację wydatków społecz- 
nych, czy narodowych. Dany środek, artykuł 
zaspokojenia pewnej potrzeby, zostaje naby 
ty wówczas, gdy jego użyteczność równo- 
waży użvteczność wydatkowanej sumy pie- 
niędzy. Przy zakupie zaś. na kredyt brak 
jest tego bezpośredniego miernika użytecz 
ności nabywanego artykułu. Zakup na kre- 
dyt dochodu nie przysparza, tylko sztucznie 
go powiększa przez czerpanie z dochodu 
przyszłego. Potem przychodzi nieunikniony 
moment zaspakajania całokształtu potrzeb z 
dochodu obniżonego wskutek poprzedniej 
korsumcji. Musimv wówczas płacić za lek- 
komvyślne zaspakajanie potrzeb drugorzęd - 
nych. czesto — w stosunku do naszych 
możliwości — luksusowych. odmawiając 
sobie potrzeb najbardziej codziennych i ko- 
niecznych. Gdy zaś kryzvs gospodarczy pod 
ważwł, niejednokrotnie zaś zniszczył lub u- 
szczuplił dochód jednostki, sytuacja jej sta- 
je B wrecz rozpaczliwa. к 

W. okresie pomyślnej koniunktury spoży 
wano dochód bieżący R A 
nie z dochodu przyszłego — w okresie zaś 
cieżkieso kryzysu gospodarczego uszczupło- 
ny dochód musi pokrywać nietylko potrzeby 
bieżące. lecz i ponosić ciężary konsumcji 
poprzedniej. 

Kredyt konsumcyjny zatem nietylko 

  

u- 
jemnie wpływa na całokształt gospodarstwa © 
społecznego, lecz i oddziaływa destrukcyj- 
nie na gospodarstwo indywidualne. 

‚ 3. 
  

Na mównicę wszedł ks. biskup Ban 
druski. Mówił niewiele. Wspomniał 
o czynach tych poległych za ojczyznę, 
bohaterów , którą więcej kochali, niż 
własne życie, poczem zakończył ka- 
nanie następującemi słowy: „Cześć 
Wam młodzi bohaterowie! Wilno o 
Was nigdy nie zapomni”. 

Składają ciała poległych, do każ- 
dego dołu po pięć trumien. Potrójna 
salwa honorowa. 

Posypały się grudy ziemi i w dal 
popłynęły słowa żałnierskiej piosenki: 

„Śpij kolego w ciemnym grobie, 
Niech się Polska przyśni Tobie". 
Niejeden wówczas uronił łzę, nie- 

jeden zapłakał żałośnie. 
Zapłakał po nich las cmentarny, 

który szumiał smagany wiatrem, zaję- 
czała matka ziemia. gdy ich brała na 
łono swoje, zapłakali koledzy, oddając 
im ostatnią posługę. 
EW ZL RE 

Dziś, po dwunastu latach, za tem 
małem ogrodzeniem cmentarnem, je- 
szcze przybyło mogił i krzyżów, a nad 
niemi stanęła kaplica — mauzoleum 
ku czci tych, którzy polegli w walce 
o Wilno. Spełniły się słowa ks. bisk. 
Bandurskiego. Wilno o Nich pamięta. 

Włodzimierz Umiastowski 

  

Kiermasz Świętojerski 
Mimo, że ogólna uwaga wilnian skiero- 

wana była wczoraj na brzegi wzbierającej 

Wilji plac Orzeszkowej zapełnił się po brze- 

gi. Starczyło iudziom czasu, aby poobser 

wować powódź, a następnie potłoczyć się 

przez godzinkę na kiermaszu, oglądając gro 
szowe zabawki, papierowe i żywe kwiaty, 

iub posłuchać šwiergotu ptasząt przeznaczo 

nych na sprzedaż. 

_.__ Trudno inaczej Powódź nie zdarza się 
co roku, a kiermasz to tradycja, której nie 

wolne omijać. 

Panieważ o powodzi piszemy na innem 

miejscu powróćmy więc do kiermaszu. Sło 
necznie, rojno, gwarno. Kwiatów dużo i sto 

sunłłowo niedrogo tak samo jak zioła i na- 
siona. 

Mniej może niż zawsze zabawek, widać 
ogólny kryzys nie sprzyja tego rodzaju han 

dlowi. Mniej też niż zwykle kanarków i 
AMI naogół jednak kiermasz  wy-- 

padł dobrze. Wszyscy zwiedzający go wyszli 

zadowoleni, za wyjątkiem kilku osób, któ 

rym ukradziono jakieś drobne sumki z kie 

-szeni. 

ANNO 
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W służbie—kwiecień. Nowy numer mło- 
dego wileńskiego czasopisma graficznie wy 
giąda ładniej od swego poprzednika, gdyż 
druk petitem robi  szpalty pisma bardziej 
zwarte. 

Na pierwszej stronicy znajdujemy dwa 
przywitania — błogosławieństwa, nadesła- 
ne do redaktora Bireckiego przez JE. Pry- 
masa Kardynała A. Hlonda oraz biskupa 
podlaskiego Cz. Sckołowskiego, 

Jest to wieki sukces pisma, które odra- 
zu zdobyło zaufanie najwyższego dostojni- 
ka Kościoła w Polsce oraz szeregu najwy- 
bitniejszych osób. 

Tekst rozpoczyna p. H. Romer pięknym 
artykułem p, t. „Marja pod krzyżem” Prof, 
|. Sas-Zubrzycki, nie uznający współczes- 
ne, pisowni, daje ciekawy artykuł p. t. „Kó- 
rek staropolski“. P. Henryk Skirmuntt rzu- 
ca poetyczne refleksje, poświęcone pamięci 
Jerzego Frassatiego. Niezwykle ważny: i 
ciekawy dla nas żywot o. Fabjana Maliszow 
skiego „dominikanina, który pracował i u- 
marł w Stołpcach, daje o K, M. Żukiewicz, 
Ponieważ już został rozpoczęty proces bea- 
tylikacyjny o. Fabiana, poznanie żywota i 
cudów naszego świetego, jest konieczne. X. 
Fr. Świętek mówi o polskich świętych w 
art. p. t. „Czy Polska jest matka świętych” 

„X. Piotr Niezgoda oraz W. Charkiewicz 
podają dokończenia swych artykułów, roz- 
poczętych w poprzednim numerze.. 

Bardzo ciekawe jest „ Pokłosie”, stwier- 
dzające, iż pismo zbudziło głośne echa w 
całej Polsce. 

„W służbie" więc już jest znane 
Polsce, Czy jednak Wilno należycie 
swe pismo?., 

w 

zna 

ZSĄDÓW 
SKAZANY KOMUNISTA 

lejzor Kapłan, mieszkaniec Wilna od 
dłuższego czasu znany był policji jako dzia 
łacz komunistyczny Zw. Mł. Zach. Białoru- 
si, spełniający różnego rodzaju funkcie jak 
to: zbieranie składek na MOPR, kolportaż 
bibuży koniunistycznej i rpzlepianie  niedo- 
zwolonych ulotek. 

Miano go na oku, a kiedy podczas jed- 
nej demonstracji stwierdzono, że niósł on 
w pochodzie czerwoną płachtę aresztowano 
go 

   

Sad Okręgowy skazał go za te przestęp 
stwa na cztery lata ciężkiego _ więzienia. 
Apelacja nie dał.a pozytywnego rezultatu. 
gdyż Sąd uznał, że kara, jaką wyznaczono 
Kapłanowi jest słuszną i zatwierdził ja. 

   
   

st. 
z MOŚCIBRODZKICH 

Paulina Drużyłowska 
Opatrzona Św. Sakramentami zmarła w Bogu dnia 23 kwietnia w wieku lat 79. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby (Tata:ska 12), 
Św. Du ha odbędzie się.w dniu 24 kwietnia o godz. 6 wiecz, 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w dniu 25 kwietnia o godz. 9 
rano. Poczem nastąpi eksportacja i złożenie zwłok w grobach femilijnych 
na cmentarzu Rossa. 

O czem powiadamiają nieutuleni w głębokim smutku 

Córki, syn, synowa zięciowie i wnuki 

do Kościoła Paraf. 

  

  

5. $ Р. 
z BRZOZOWSKICH 

Franciszka Władysława Matkowska 
Żona pułkownika ‚ 

po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona ŚŚ. Sakramentami 
zasnęła w Panu dnia 23 b. m. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w sobotę dnia 25 b. m. o godz. 7.30 
w Kościele N P, N. Panny Mari na 
na Cmentarz Wojskowy na Antokolu 

Zwierzyńcu, poczem nastąpi pogrzeb 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głąbokim smutku 

Mąż, syn i wnuczek 
Osobne zawiadomienia rozsyłane nie będą 

  

KRONIKA 
       

  

      

PiĄTEK 

Dziś 24 W. s. g. 4 m. 4 

Fideli 
ua Z.S g 6 31 
Marka 

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

z daia 22, IV. 31 r 

Ciśutenie średnie * mm. 754 

Temgersiuroe średnie -1- 11 

Temperatura najwyższa -|- 16 
Temperature uajniższa -|- 8 

Opad w rm, ślad 

r południowy 

Tendencja: spadek, potem wzrost 

Uwagi: półpochmurno, przelotny deszcz 

MIEJSKA 
— Posiedzenie Komitetu Rozbudowy. Na 

ostatniem posiedzeniu Kom, Rozbudowy m. 
Wilna wyasygnowano sumę 23 tys. zł. na 
pożyczzi na drobne remonty domów. 

Wobec tego, że wyrażono przekonanie 
jakoby Wil. Oddz, Banku Gosp. Krajowego 
nie idzie na rękę Komitetowi wybrano ko- 
misję, w składzie trzech osób która łącznie 
z dwoma rzeczoznawcami zbada te zarzu- 
ty i na najbliższem posiedzeniu złoży spra- 
wozdanie. 

— Rozwiązanie kwestji autobusowej przy 
błiża się. W najbliższą sobotę odbędzie się 
načzwyczajne posiedzenie Magistratu dia 
dalszego omawiania sprawy koncesji na ko 
munikację autobusową. 

jak wiadomo wczoraj upłynął termin wy 
znaczony „Spółdzielni* na złożenie obszer 
niejszej. oferty gdyż złożona uprzednio oka- 
zała sie niedostatecznie jasną. 
W początku przyszłego tygodnia odbędzie 

się połączone posiedzenie komisyj: finanso 
wej. technicznej i prawniczej dla ostatecz- 
nego opracowania wniosku, który będzie 
przedmiotem obrad Rady Miejskiej, w dniu 
29 maja rb. 

  

wi 

WOJSKOWA 
— ćwiczenia wojskowe. Władze wojsko 

we zarządziły, aby rezerwiści, objęci ostat 
nim rozkazem o powołaniu na ćwiczenia 
wojskowe w r. b., zgłosili bezzwłocznie w 
urzędzie gminnym, lub meldunkowym, swój 
adres cbecny. yczy to rezerwistów, któ- 
rzy nie mają w książeczce wojskowej po- 
twierdzeń zgłoszenia we właściwym urzę- 
dzie gminnym, lub meldunkowym, ostatnio 
dokonanej zmiany adresu. 

Zgłcszenie się tych rezerwistów leży we 
własnym interesie, gdyż w razie nieustale- 
nie ich miejsca zamieszkania, lub pobytu z 
powodu niedopełnienia obowiązku meldowa 
nia sie, ulegną oni karze krzywnv do 500 

| zł. lub aresztu do 6 tygodni, albo obu tym 
| karom łącznie, 

— Ze związku Oficerów Rezerwy. Z 
uwagi na przypadające w rb, „Narodowe i 
Międzynarodowe Zawody Strzeleckie", ktć 
re odbędą się w lipcu i sierpniu br. we 
Lwowie, z inicjatywy Komendy Obwodu 
PW zorganizowane zostały treningi strze- 
leckie z broni małokalibrowej i wojskowej. 

Szkołenie strzeleckie każdego miesiąca 
będzie zakończone zawodami o odznakę 
strzelecką, poczynając od klasy 3-ej do osiąg 
nięcia ewentualnie odznaki i sprawności 
strzeleckiej l-ej klasv i strzelca wyborowe 
go. Treningi z broni małokalibrowej będą 
się odbywały na strzelnicy Pióromont co 
czwartki i soboty od godz. 17, Treningi z 
broni wojskowej w niedziele na strzelnicach 
w Bołutupiu i Zakrecie. 

Zarząd Koła ZOR apeluje do Sz. Kole- 
gów oficerów rez, i podchr, mających zami 
łowanie do strzelania, ażeby zechcieli zapi 
sać się w terminie do dnia 28 bm. w sekre 
tarjacie Związku Oficerów Rezerwy, każde 
go dnia od godz. 17, m, 30 — 18, m,30, 
podając z jakiej broni chcą trenować, 

Po terminie zgłoszenia nie będa uwzględ 
mane. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Mlub włóczęgów senjorów. W piątek 

dn. 24 bm odbędzie się w lokalu przy ul.' 
Przejazd 12 (Antokoł) LII, zebranie Klubu 
Wi. Senjorów. Początek o godzinie 19. Go- 
Ście mile widziani. Na porządku dziennym 
dyszusja na temat „Konsekwencyj Anschłus 
su”. Zagai dyskusję prof. WŁ. Studnicki 

. Tehórzliwych a słabych duchem upew- 
nian:v, že lokal klubu nie jest zagrożony po 
wodzia, zaś dla transportowania gości ul. 
Kościuszki, są przygotowane luksusowe włó 
częgawskie yachty. 

Zarząd Zrzeszenia Wojewódzkiego 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w 
Wilnie zawiadamia swe członkinie, sympa- 

tyczki i zaproszonych gości, że dziś t.j. w 
piątek 24 bm, o godzinie 6 w lokalu Związ 
ku (Ostrobramska ©), odbędzie się z kolei 
piąty „Piątek dyskusyjny", na którym ma 
być dyskusja na temat: „Powszechna służ 
ba obywatelska kobiet". . i 

Iniienne zaproszenia nie będą wysyłane. 
, — „Krzywica” W niedzielę dnia 26 kwiet 

nia o godz. 12.30 w Ośrodku Zdrowia przy 
ul. Wielkiej 46, odbędzie się odczyt -га 
J. Zienkiewicza p. t. „Krzywica“ (angielska 
choroba). Wstep wolny. 

— Walne zebranie Zw. Naucz, Geogra- 
fjii Wileński oddział Zrzeszenia Nauczycieli 
iengrafji zwołuje w dniu 24 kwietnia o 

godz. 18 walne zebranie swych członków z 
następującym porządkiem dziennym: Spra- | 
wozdanie roczne, wybór zarządu, program 
pracy na rok przyszły, wolne wnioski. 

— Odczyt w „Ognisku* W _ niedzielę, 
26 kwietnia 1931 roku o godz, 18 w sałi 
Ogniska, ul Kolejowa Nr. 19, prelegent 
Zrzeszenia Kół Naukowych USB. wygłosi 
odczyt na temat „Małżeństwo w świetle 
nauki katolickiej", Wstęp wolny. 

— Wileńskie Towarzystwo 0; 
urządza w dniu 28 kwietnia wtorek zebranie 
os. ób zainteresowanych i członków  ogród- 
ków działkowych na Sołtaniszkach w spra- 
wach organizacyjnych Na zebraniu tem bę 
dzie wygłoszony cdczyt przez inż. ogrodn- 

P. Katarzynę Wajland - Kiełbińską, p.t. „Naj 
racjonalniejsze zużytkowanie ogródka dział 
kowego”. 

Wstęp wolny. Zebranie odbędzie się o 
godzinie 18 przy ul. Orzeszkowej nr. 11. 

UNIWERSYTECKA 
— Wykład inauguracyjny, nowomiano- 

wanego profesora nadzwyczajnego psychja- 
trji d-ra Maksymiljana Rosego, na temat: 
„zadania współczesnej psychiatrji*  odbę- 
dzie się w piątek dnia 24 b.m. o godzinie 
= Auli Kolumnowej Uniwersytetu, Wstęp 

wolny. 

AKADEMICKA 
— Z Koła Medyków USB. Zapowiedzia 

ny na dzień 26 kwietnia odczyt prof. dr. 
Jana Szmurły. pt. „Powonienie a sfera du- 
chowa ludzi 1 zwierząt" został odwołany 
z powodu wyjazdu p. profesora na Zjazd 
Lekarzy Uzdrowiskowych w Warszawie. 

Odczyt odbędzie się wobec tego w 
czwartek dn. 7 maja br. w sali Śniadeckich 
USB o godzinie 19. 

ii SZKOLNA 
— Sekcja kształceni nauczycieli 

Zarządzie Okręgowym Stowarzyszenia dż 
ścijańsko- Narodowego Nauczycielstwa  szk. 
powsz. w Wilnie organizuje w okresie wa- 
kacyjnym letnim kursy dla nauczycieli szkół 
powszechnych: 

1) Kurs przygotowawczy do II egzami- 
nu kwalifikacyjnego, który będzie trwał od 
3 lipca do 3 sierpnia r. b. włącznie. Požą- 
danem jest, aby nauczycielstwo opracowało 
przed kursem pewną lekturę przygotowaw- 

czą. Liczba słuchaczy ograniczona. Przy 
kursie internat i bibljoteka. 

2) iKurs metodyczny dla nauczycieli ję- 
Zyki polskiego, historji i nauki o  Połsce 
współczesnej, Na prelegentów zaangażowa- 
ne są wybitne siły, między innemi znana 
współautorka „(Gramatyki polskiej w szk. 
pewsz." p. Majewiczówna z Krakowa. Kurs 
uwzględni przedewszystkiem stronę praktycz 
ną nauczania wymienionych przedmiotów, 

pa trwania kursu od 3 lipca do 3 sierp- 
nia r. b. 

Zgłoszenia nadsyłać do dnia 20 maja r. 
b. pod adresem Zarządu Stowarzyszenia, 
Wilno, Metropolitalna 1, lub p, Gustaw Ma- 
lawko — Koionja Wileńska, ul. Wodna 98. 

RÓŻNE 
— Sekcja Kwaterunkowa Komitetu Wy- 

konawczego Kongresu Eucharystycznego, ma 
jącego odbyć się w Wilnie w dn. 8, Ę; 10 
maja br zwraca się z uprzejmą prośbą do 
katolików wilnian o zgłaszanie mieszkań na 
noclegi dła przyjezdnych uczestników kon 
gresu za opłatą od 1 zł 50 gr. do 6 zł. za 
dobę. Zgłoszenia na mieszkania 
przyjmuje się z podziękowaniem. Pożądane 
są również lokale na noclegi dla pielgrzymek. 
Mieszkania można zgłaszać do dn. 30 bm.: 
1) w oiurze komitetu przy ui. Metropolitał- 
nei 1, 2) w lokalu Narodowej Organizacji 
Kobiet przy ul. Orzeszkowej 11 od godziny 
11 do 1 pp. oraz 3) w magazynie K. Go 
rzuchowskiego przy ul. Zawalnej 9. 

ademja Harcerska. Harcerstwo wi- 
!eńscy, aby uczcić rycerzy którzy zjadą 
się do Grodów Gedymina na zabicie Bazyli- 
szka urządzają dziś uroczystą akademię w. 
nowej sali miejskiej ul Końska 1. — Urozma 
icory program akademji wypełnią — prze- 
mówienie prof. Limanowskiego, słuchowisko 
radjowe p.t. Bazyliszek na Bakszcie, pióra 
W, Charkiewicza w wykonaniu wybitnych 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 

27 A NA A 
PROWADZĘ POSZUKIWANIA HERALDYCZNE 

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

skich, dla osób pragnących uporządkować swoje drzewo genealogiczne. 

Robię wyciągi z pamiętników i zbiorów, listów, oraz opracowują historje rodów, 

a także majątków, instytucyj i miasteczek na podstawie 
z ' całej 

Do listu z zapytaniem należy dołączyć 

źródeł sprowadzanych 

Polski. : 

1 zł. w znaczkach poczt. na odpowiedź, 

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

Adjunkt Uniwersyteckiej 

    
Bibljoteki Publicznej 

bezpłatne |



R; 

HISTORYJKA W OBRAZKAŁLK 
PAN CIERPIAŁŁO ZE ŚNIPISZEK 

(Ciąg dalszy) 

  

—. Proszę paszport mi pokazać. 

l omyłka zaszła taka: 
Miast zapisać N, Cierpiałło 
Wpisał nazwisko Dułhaka. 

  

  

  

Proszę wracać do dom, panie! 
Za gwałt i pobicie gości ` 
Tydzień paki się należy! 
Pan Kajdanek woła w złości. 

  

sił artystycznych naszego miasta, w reży- 

serjj p. H. Hohendlingerówny, oraz spiew 
pr. S Kamińskiej i B. Jagminówny, i gra 

na cytrze prof. W. Jodki. 
Początek o 20-ej. A 
Bilety przy wejściu na akademie. 

—- „Na Zachodzie bez zmian“. Narodo- 

wa Federacja amerykańskich studentów na- 

była film L, Majlstona według dzieła Remar- 

que'a „Na Zachodzie bez zmian” celem de- 

monstrowania tego filmu jednocześnie w 
200 kolegjach Ameryki z teg, iż będzie wy 
świetlany ponownie co cztery lata, Ma to na 

cełu zaznajomienie każdej ze świeżych ge- 

qeracyj akademików z tem monumenta:nem 
dzicłem srebrnego ekranu oddającem w ca 

łej jaskrawości okrucieństwa wojny. 

Film ten był demonstrowany na dworze 

Łuksemburskim w obecności Wielkiej Księż- 

nv, członków rządu oraz korpusu dyplo- 

matycznego. 
W Hollywood odbyło się uroczyste po- 

siedzenie kino - akademji dla rozdania na- 

gród. Posiedzenie to w którem wzięło udział 

600 najbardziej znanych działaczy na polu 

amerykańskiej kinematografji przyznało na- 

grodę filmow! „Na Zachodzie bez zmian” w 

osonie inscenizatora L. Majpstola. 

1EATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś, o 

godzinie 8 fascynująca sztuka Leo Lenza 

„W mocy ze środy na czwartek" w dosko 

nałej obsadzie premjerowej. 

— Teatx Miejski w „Lutni*, Dziś roz- 

poczyn=ją się występy doskonałego zespołu 

rosyjskiego teatru dramatycznego z Rygi. 

Występy te rozpoczną się arcyciekawa sztu 

ką Miasnickiego pt. „Starcza miłość”, z 

udziałem najwybitniejszym artystów zespo- 

łu. Jntro głośna sztuka Bułgakowa „Biała 

gwardja“. В 
— Wystepy Jana Kurnakowicza. 27 bm, 

rozpoczyna w Teatrze na Pohulance szereg 

występów gościnnych Świetny artysta scen 

stołecznych Jan Kurnakowicz. Gościna zna- 

komirego artysty wzbudziła w Wiłnie zro- 

zumiałe zainteresowanie, ze względu na sym 

patję i uznanie, jakiemi Kurnakowicz  cie- 
szy się w naszem mieście, 

P. Kurnakowicz wystąpi w  arcywesołej 

komedji W. Rapackiego „W czepku urodzo- 
ny”, Bilety zniżkowe i kredytowane ważne, 
ceny miejsc nermalne. 

— Jubileusz dyr. A, Zetwerowicza, Ob- 

chod 30-lecia pracy artystycznej dvr. Zel 
werowicza, wyznaczony został na 5 maja 
br, Wystawiona zostanie doskonała kome- 
dja F. Molnara: „Wróżka i adwokat“, w 
której jubilat odtworzy rolę adwokata Spo- 
ruma. 

Wubec spodziewanego napływu gości po 
zamiejscowych, uprasza się osoby pragnące 
być na widowisku jubileuszowem o zama- 
wianie miejsc (osobiście lub telefonicznie) 
w administracji teatrów miejskich W. Pohu 
RE 11 od godz. 10 do 2-giej. Telefon Nr: 
9 — 45. 

— Akademja Bazyliszkowa. Jutro, 25 b. 
m. odbędzie się w nowej sali miejskiej ul. 
Końska 1, „Akademja Bazyliszkowa“ na 
program której złożą się przemówienie prof. 
M, Limanowskiego, słuchowisko  radjowe 
W. Charkiewicza pt. „Bazyliszek na Bak- 
szcie”* w wykonaniu wileńskich artystów 

BENT TESTAI 
KAZIMIERZ LECZYCKI 

„ DWUDZIESTW 
(powieść) 

Prawa przedruku i przekładu zastrzeżone. 

I co robić? Co robić, jeżeli prze- 
strzeń - zwycięzca. przestrzeń - po- 
grodca Cesarza Napoleona stanęła 
przeciwko nim! Ani iść, ani wracać! 

Iść — to znaczy rozciągać jeszcze 
bardziej watłe łańcuchy tyraljer. Wra- 
cać — to prowokować ofensywe! 

Zostać tu! Bronić sie na miejscu, 
aż do honorowego pokoju?! A rezer- 
wy?! W oczach kapitana stanęły pro- 
w-zocja okopów j pajęczyny drutów. 
Koc'ana, mała parodja wielkiej wojny. 

„ak tu bronić się, kiedy człowiek od 
człowieka o milę siedzi. 

Dotychczas zwyciężali tylko prze- 
wagą swojej ruchliwości Przynajmniej 
u niego żołnierz był w ciągłym ruchu. 
Nie było dnia, ażeby nie zasiewali pa- 
niki, nie taszczyli maszynek, idąc nie- 
raz po 20-stu na setkę. : 

A'e to tylko półśrodek! Potrzeba im 
zmiany, reform, uzupełnień. Bo jak le- 
wy brzeg naprze na prawy to co? Mo- 
žna nie spać x Czasu, ale nie x+1. 
Można nie jeść y czasu, ale nie y+-1. 

Więc grunt to rezerwy. A z tym 
gruntem nic nie można zrozumieć. 

Organizują się szkoły, uniwersyte- 
ty. wystawy sztuki, teatry! Życie cy- 
wilne wybucha, jak gaz, który się zet 
kra! z płomieniem. To wszystko bar- 
dzo pięknie, ale 2-m bogom służyć nie 
można . Albo pokój, albo wojna. I 
dlaczego chłopak zdrów, jak byk ma 
koniecznie poznać prawo rzymskie nie 

  

w 21 tylko w 1910-ym?! 

SPORT 
STADJON SPORTOWY W LIDZIE 

W ostatnich dniach odbyło się w Lidzie 
komisyine badanie terenów, udzielonych 
przez miasto na stadjon sportowy i boisko 
w Lidzie, znajdujących się na wygonie przy 

ul. Szkolnej, nawprost gimnazjum państwo 
wego * szkół powszechnych nr 1 i 2, Po 
przeprowadzonych badaniach komisja stwier 
dziła przydatność tych terenów do urządzeń 
sportowych, co będzie jednak wymagało ko 

sztów i dużego nakładu pracy, gdyż grunt 

w ten! miejscu jest błotnisty. związku z 

wynikami badań przedstawicieli zaintereso- 
wych instytucyj i organizacyj w sprawie 

budówy bieżni i innych najpotrzebniejszych 
urzadzeń. 

 EEOEEO CA PTKOZDOEWOTRTYTOWATHET WRTTENPTZZATRZZDACACTECZYTI 

dramatycznych, chóru Echo i zespołu mu- 

zycznego pod dyrekcją E, Dziewulskiego. 

W części koncertowej wezmą udział pp. 

Kamińska i Jagminówna (śpiew), oraz prof. 
Jodko (cytra), początek o godz, 

CO GRAJĄ 'W KINACH? 

Heijos — Na Zachodzie bez zmian. 

Hollywood — Na Zachodzie bez zmian, 

Casino — Pieśniarz gór. 

Pan — Indyjski grobowiec 

Swiatowid — Diana 

Stylowy — Jakichi drwal 

Ognisko — Ziemia Obiecana 

Lux — Djabłica z Trypolisu. 

Kiro Miejskie — Romans kadeta. 

WYPADKI | KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od dn. 22 do 

23 wypadków w Wilnie zanotowano, 37, w 

tem kradzieży 6, opilstwa i zakłócenia spo- 

koja publicznego 7, przekroczeń przepisów 

16. К 

—-Samobėjstwo biatostoczanina. Na 

ul Zawainej Pieszko Jozef, Zamieszk.. 

stale w Białymstoku przy ul. ŻÓK- 

kowskiego nr 9 w celu pozbawienia się 

życia wypił spirytusu skażonego z do- 

mieszką jadyny. Lekarz pogotowia po 

udzieleniu pomocy odwiózł go do szpi- 

tala żydowskiego w stanie niezagraża- 

jącym życiu. 3 R 

—Złodz ej wędlin. Budziński 

Jan (Konarskiego 4) „zameldował policji o 

systematycznej kradzieży 7 masarni wędlin 

wartości 100% -ł. Ustalono że kradzieży 

tej dokonywał Wierszyło Leon (Konarskiego 

4), który został zatrzymany. 

— Kradzieże u Hartwiga. W dniu 22 bm. 

Suchodolski lan, urzędnik filmy „Hartwig 

powiadomił policję, że w nocy # 21 na 22 

bm, z niezamkniętego składu firmy „Hart- 

wią” dokonano kradzieży 10 kawałków o- 

łowiu w sztabach, wartości 1000 zł. S 

— Okradli na ulicy. Na ulicy Zawalnej, 

na szkodę Lipnickiej Zofji (Ponarska 39) do 

konano kradzieży chusteczki z zawartością 

3 zł. Ustalono, że kradzieży tej dopuściła 

się Fum Chaja (R. Smigłego 38) którą ze 

skradzioną chustką zatrzymano. 

W nocy z dnia 22 na 23 na gorącym u- 

czynlu usiłowania kradzieży łóżka, wartości 

30 zł, ze składziku przy u! Dominikańskiej 

13 na szkodę Kulpo Janiny, został zatrzyma 

ny znany zawodowy złodziej Drozd Antoni 

(Rossa_13) i 

Podrzutek. Na klatce schodowej domu 

nr 16 przy ul. Subccz znalezieno 2 podrzut 

ków, jeden płci męskiej w wieku około 1 ro- 

ku, irugi płci żeńskiej w wieku około 3 dn. 

Podrzutków ulokowano w przytułku Dzie- 

ciątka Jezus 
R Rogi zgon. W domu nr. 13 przy ul. 

Tareowej zmarł nagle Józef Milewski, zam. 

przy ul. R Śmigłego nr. 37. Przyczyna 

Śmierci nieustalona. 

RADIO Wii 

PIĄTEK DNIA 24 KWIETNIA 
11,58: Sygnał czasu. 
12,05 — 12,50: Koncert popularny 45% 

13,10: Komunikat meteor 4 

14,50 15.15. Lekcja francsuskiego 2 

15,30 — 16, 10: Odcz. dla maturzystów » 

16,10 — 16,15: Komunikat dla żeglugi * 

16.30 — 17,15. Koncert życzeń (płyty) 

17,15 — 17,40: „Cel, możność i śro ki 

badania przyrody — odczyt z Krakowa wy 

głosi prof. dr. W. Wilkosz | x 
1745 — 18,30: Transmisja z Poznania 

I! części aud.. rocznicowej. 
11.30 — 18.45: Muzyka z płyt gramofo- 

nowych 
1845 — 19,00: Kom, LOPP-u. 
19,00 — 19.35: Kwadrans akademicki. 

20,00 — 20,15: Pogadanka muzyczna z 

Warszawy. 
20,15: Koncert symfoniczny z Warsza - 

wy. W przerwie „Przegląd filmowy" — że 
studja . М. 

Po koncercie komunikaty z Warsza- 

  

  

  

wy. 

Albo te urlopy akademickie? Czyż 
to nie wyjazd młodego Opalińskiego z 
obozu pod Ujściem, opisanego w jedy 
nej książce polskiej, którą kapitan u- 
miał na pamięć. Była chwila i był gest, 
a potem sie pokazało — i wstecz 
zwrot! Ty prosty specu siedź w oko- 
pach, a kwiat Narodu marsz do do- 
mów! Była szlachta, były przywileje... 
no, a teraz.nowa szlachta — inteligen- 
cia już zaczyna nie zapominać o so- 

ie. 
Kultura, kultura?! Co ma wojna 

wspólnego z kulturą?! Zresztą, albo się 
robi wojnę, albo się robi kulturę! Zre- 
sztą jeżeli nie na front między chłopy 
— to do szkół oficerskich. Niech się 
potczą paniczyki, jak się robi wojnę. 
Przecież jeżeli Furopejską zrobił nie- 
znany żołnierz, to naszą —- nieznany 

oficer! : 

Wynik walki 2-ch brzegów Be- 
rezyny nie był wyłączną troską kapi- 
tana Zapolskiego. 

W okresile chwiłowego zastoju 
operacyj wojennych wdarły się na 
„pas przyfrontowy drobiazgi i kłopoty 
pokoju. Jednym z takich przykrych dro 
biazgów (nie kłopotów) byt romans 
jego ulubieńca sierżanta — ochotni- 
ka Wierzbickiego, przezwanego „ad- 
jutantem bez szlif oficerskich* z nie 
jaką Olą Hryniewską, pięknością ich 
nowego miejsca postoju. 

lle razy Kapitan pomyślał o tym 
„drobiazgu“, tak mało znaczącym na 
tle amoralnych z natury rzeczy zja- 
wisk wojennych, tyle razy uCzuwał 
jakieś przyjemne niezadowolenie. Jak 
to czasami dobrze poirytować się i 
pogderać w myśli wartościowego 
skądinąd smarkacza. Nie dlatego, broń 

5: £ COW О 

     

  

NONEKSIĄZKI. 
Trzy doskonałe książki dla młodzieży 

Stanisław Maykowski. Spiew o wydrze, Ilu- 
strował Stanisław Matusiak. Lwów, 1931, 
wyd. Ossolineum. 

Jest to książka dla starszej młodzieży, 
Świctna książka. Autor pochwycił wzmian- 
kę w Pamiętnikach Paska o losie tresowa 
nej wydry i na tem tle osnuł poetycką ga- 
wędę © przygodach i śmierci mądrej wydry. 
Spokojny, miarowy  jedenastozgłoskowiec 
znałazł doskonałe zastosowanie, odtwarza- 
jąc nicwymuszoną gawędę, barwną, pełną 
humoru i wielkiej plastyki Język  ar- 

chniczny, o charakterystycznej  manierze 
barokowej, zwiększa wartość utworu,  któ- 
ry sam w sobie zasługuje na wyróżnienie. 

Ale to uzupełnienie gawędy, które dał 
ilustrator, robi ze „$piewu Oo wydrze“ zja- 
wisko w naszej literaturze dla młodzieży, 
wręcz niepospolite, 

Stanisław Matusiak dał 
isustracje, lecz stworzył nowy 
barwach!.. 

Sześć dużych barwnych ilustracyj, zdu- 
miewają siłą wyrazu i przepychem barw'!.. 
Co za wspaniałe postacie! Co za przebogate 
tło! Jak inteligentna jest koncepcja obrazów 
i jak są przemyślane najdrobniejsze nawet 
szczegóły !.. 

Niesposób mówić o tem — trzeba to zo- 
baczyć, aby wpaść w prawdziwy zachwyt 
nietylko ze względu na wielki talent arty- 
sty, który w epoce XVII wieku nieoczekiwa- 
nie znalazł siebie, ale i z powodu tych nie- 
przebranych źródeł siły, które tkwią w na- 
szej przeszłości i raz po raz wytryskają, 
dowodząc swej żywotności! 

Książkę można gorąco polecić, jako do 
bra lekture dla młodzieży i jako wspaniały 
choć bardzo tani (zł. 8.50) prezent. 

Firmie Ossciineum należy się 
uznanie za tak piękne wydawnictwo. 

II PRAWDZIWY RAJI!! 
prawie, że za darmo st*orzy sobie 

każdy. kto zakupi 

SORTYMENT DALJI 
złożony z Najpię<nie szych na Świecie 

  

właściwie nie 
poemat w 

   

wielkie 

  

Odmian, po najniższych cenach za 
wyborowy towar 

10 dalji w 10 odmianach z nazwami 
Zł 16 

20 dalji w 10odmianach z nazwami 
Zł. 30. : 

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

Błudnickie Zakłady Ogrodnicze 
adres: Błudniki, woj. Stanisławowskie     

  

    

  

Uwadze właścicieli jezior 
I stawówi 

Gospodarst«o rybne w Lubowie (pow. 
Wil. Trocki) posia'a do sprzedania 
50.000 sztuk zarybku (100 szt. ważyi— 

1 kilo) Karasia Selencyjnego. 
Szczegóły i koresponden.ja: wilno, 

Portowa 23, K. »lizień. 

  

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu GE w Wilnie 

VII rewiru, zamieszkujący w Wilnie przy uł. 
Połockiej Nr. 14 m. 3 zgodnie z art. 1030 
UPC, obwieszcza, iż w dniu 30 kwietnia 
1931 r. ogodz. 10 rano, w Kolonii Kolejo- 
wej koło Wilna odbędzie się sprzedaż z licy 
tacji publicznej majatku ruchomego spadko- 
bierców po zmarłym Auguście Szymańskim 
składającego się z prawa do 6/7 udziału 
w korzystaniu działką ziemi Nr. 47 o po- 
wierzchni 5,323 mtr.2 w Wileńskiej Kolonji 
Kolejowej, oszacowanego na sumę zł. 950, 
na zaspokojenie pretensji Marji Szymańskiej. 

Komornik Sądowy A. Uszyński 
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OGŁOS 
Wydział Zdrowia Urzędu Wydział via _ Wileńskiego 

Wojewódzkiego niniejszem podaje do wia- 
domości, iż są do objęcia wolne posady 
higienistki (siostry miłosierdzia) i dezynfek- 
tora przy Państwowej Kolumnie Epidemicz 
nej do zwalczania duru plamistego, 

Pożądanym warunkiem do objęcia posa 
dy jest przebycie przez petenta duru pla- 
mistego, oraz dla dezynfektora — dokład- 
na znajomość z dezynfiekcją cjanowodoro- 
wą 

Za wojewodę Dr. med. H, Rudziński 
Naczelnik Wydziału 

Main RCK 
  

Boże, ażeby kapitan był istotą senty-* 
mentalną, zdolną do roztaczania opie 
ki nad miłymi sobie ludźmi, ale po- 
prostu dlatego, że możność wykrycia 
jakiegokolwiek zaburzenia w otaczają 
cym go świecie sprawiała mu perso- 
najną przyjemność. Dawało mu to 
prawo stwierdzenia, że chłopak z tak 
dobrej rodziny wielkopolskiej, „z ta- 
kiem wykształceniem, zdolnościami i 
przyszłością wojskową* mógł zako- 
chać się ji — co gorzej — zaręczyć 
podobno. z osobą „jawnie niemoral- 
ną“!... Mógł nie widzieć tego, ideali- 
zować naiwnie swój stosunek do „,ro 
daczki z dalekiego wschodu”... j ... 
stać się ogólnem pośmiewiskiem ofi- 
cerów i ochotników. 

Może i stając na platformie Dosto- 
jewskiego, nie można i jej potępić!.. 
To nic, że pochodzi ze względnie 
dobrej rodziny (jest córką zawiadow- 
cy stacji tutejszego, katolika), bo i 
co miała robić w czasach  kilkakrot- 
nvch zmian okupacyjnych w małem 
miasteczku!? Posiadając niebrzydką 
buzię i ciało, musiała ten jedyny to- 
war, jaki jeszcze pozostał w domu, 
spieniężyć na międzyokupacyjnej gieł- 
dzie wojennej, ażeby żyć! 

To też należy pomóc i nie trze- 
ba nią pogardzać. Można posłać kil- 
ka puszek konserw, czy parę funtów 
czekolady, a nawet wyrobić posadę w 
jakiemś biurze wojskowem. Można о- 
statecznie wydać ją zamąż za sierżan- 
ta, czy plutonowego, ale z ludu — nie 
ze starej, dobrej szlachty! Człowiek 
z niższej sfery nie zna się na subtelno 
ściach! Ale ośmieszać się takiemi zarę 
czynami?! Pozwalać na pytanie: „jak 

  

  

MIEJSKIE „ROĄŃANS KADETA 
ALAM IEJSKA 

dstrobsamska 4 

Kasa czynna d g. 

Od dua 24 do 27 kwietnia 1931 słącznie "dą _ świetla:e ivy: 

«s (Jakich mężczyzn lubią kobiety) 
Komedja w 9 akt. 

W roach głównych: George O'brlen i Helena Chandier. 

3.30. Początek seansów od g. 4-ej 
Cena blietó w Parter 60 gr. 

Nad program: „Podróż poślubna z przeszkodami''* Komedj: w 2 aktach. 
Następny program: ,.Tajemnica kajuty okrętowej” 

Balkon 30 

  

Dźwiękowe 
Kino-Teatry 

„Hollywood tarce" Na Zachodzie bez Zmian 
9 według głośnej powieści ERIKA M REMARQUEA 

resowania, które wzbudził ten film na całym Świecie 
linie arcydzieło to wyświetla się jednocześnie w dwóch kinach „„Hollywood*i „FHelios*. 
uprasza się Sz. Publicznosc o przybywanie na wcześniejsze seansy i na początki 

Wobec niezwykłego zain 
frekwencji również w 
Dla uniknięcia natłoku 

Film o którym mówi cały świat. Triumfalny Przebój Dźwiękowy 

В 
i spodziewanej nadzwyc_ujuej 

seansów o godz 4, 6, 8 i 10,15 w sobotę i niedzielę o godz, Ż-ej. 
Na pierwszy seans ceny znizone. Film który każden powinien obejrzeć. 

  

SŹWIĘKOWE m.) 

CGIIING 
Dziś! Przebój dźwiękowy! 100 proc, dżwiękowiec 

PIEŚNIARZ GÓR eieśkoPRYszka) 
Arcydzieło ze śpiewem z udziałem najgłośniejszego śpiewaka. Fascynująca treść!  Przevych 

  

  

  

  

WIELKA 47. tel. 15-41 wystawy! opery „Metropolitanin* w Nowvm-Yorku LAW TIBBET. Cały flim w naturalnych 
kolorach. Nad program: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. _ Pocz. o godz. 4,6, 8 i 10.30, 

Na 1-szy seans ceny zniżone. 

ai tydzień rekordowego = I ostatnia serja oraz streszczenie 1-ej serji 
2 gi Rowadzenia 2 ga najpotęzniejszego filmu Świata 

e = 

„PAN“ Wielka epopea miłości i i poświęcenia W rolach głównych 7 asó В 
Wieika 42. Lia de Puti, Paul Rich у s6w ekranu: Conrad Veidt, Mia May, 

ut, Paul Ric ter, Bernard Goetzke, Erna Morena i Olaf Fons. 
Anons! ® °“.'. godz. 3-ej. W dnie świąt o godz. GE: Genų zniżone tylko na |-szy Seans 

asz nastepny Z F ilm o którym mówi cały Šwiat. W rol. gł. „EMIL 
a program 0 JANNINGS, HARRY LIEDTKE, Pauli Wagener, 

53 na araona * Lidja Saimonowa ; 

Dziś! Niebywała sensacja! Wielki triumt s/f. j ń i I Aski Kino-Teatr я 3 1 k S/tuki japonskiej! Inauguracyjn. er WSZ solsce film, J. sk Е о-Теа dzieło o wsz-chswiatowej sławie. Wyświetlany je inocześnie ais Londynie, Berlinie; Rzymie Pfnetyce a 

STytowY" | JĄTKUCHI-DRW AL (Jego największa ofi Kai go największa ofiara) 
W rolach głównych, 

Uwaga! Z: 

SMOŁA gzow 
WĘGLE 

A. Cymoler 
medycyny 

Choroby weneryczne 
skórne | narządu mo 

Monumentalny epokowy drawat w 10 akt 

DO DEZYNFEKCJI 

do *amowarów i żelazek. 

Gazownia, Cicha 5. 

, ilustrujący nieznane nam życie i obyczaje dalekiego wschodu 
ARIE Jvata genjalna gra wyłącznie japońskich aktorów Cesarskiego teatru w Tokio 

e względ na wysokie walory artystyczne dla uczącej s'ę młodzieży do wo one. 

a OCET drzewny 

DRZEWNE ЗОВ 
e i KRZ 

  rowego, Mickiewicza 
2, róg Tatarskiej przvi- 

muje 9—2 | 5—8. 
Tel. 15-64 

PO w 

murowanych 
  

  

  

wego kupna większej ilości domów 
i drewnianych w cenie 

do 5000 dol. 

celu naiycijm asto- 

polecają na 

    
    

    

н Ajen ja POLKRES* i REA ai Kid es о1Е Wilno, Zawalna 6—2. 
Szyrwindt Ceny przystępne. 

Abi mes B L — — 1o00000000000008000 
skėrac i moczopłciowe 24 B BoNoje х 4 pokoje н 

Wielka 19, od 9 do 1 SDA Eolo ża pokój służbowy, kuch- SPRZEDAJĄ SIĘ 3 PLACE BULOWLANE W WILNIE 
2—7 centrum miasta. Można 1% towoczesne urzą |każdy osobno lub łaczrie przy ul. Zawalnej róg Poznańskiej. 
— Ž używalnością kuchni dzenia, odd:je się z 1) Plac o powierzchni 891 metr. kwadratowych 
Dr Ginsber Oglądać od godz 3-ej powodu służbowego (39 "uetr. t frontu od ul. Zawalnej, 

g Dąbrowskiego 5 m. 3. wyja'du. Zakretowa 7, 18:54 ч „ »»„ Poznanskieį) 

Choroby skórne, we- m. 14, oglądać 2—5, 2) Kłac o powierzchni 316 metr. kwadratowych 
зегусгле i moczopłcio- (22 metr. bież, frontu od ul. Poznańskiej 
«e. Wileńska 8 od 3 pokoje głębokość parceli 41 metr. bież.) 

$ — 114 — 8. Tel. od zaraz do odstąpie- 
nia. odremontowane, Z 
wygodami Wiad mość 

Jakóka Jasińskiego 

367. 

  

|] 
lAkuszerki 

AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
oraz Gabinet Kosmety- 
czny, Usuwa Zmarszcz- 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, korzajki, wy- 

ul 

GABINET 

  

padanie włosów. KOSMETYKI 
Mickiewicza 46. LECZNICZEJ 

ROSZ, WILNO, MICKIEWI 
CZA 81 ш. 4. 

kobiecą 

Urodę::::: LOKALE 
Mieszkanie 
3 —4 pokoje z wygo: Wypadanie włosów 

dami, okolica Zakret łupież. Najnowsze zdo 
potrzebne. Oferty pod bycze kosmetyki racjo 
NN do Kancel rji Gim- nalnej. 

   
nazjum Ad. Mickiewi- Codziennie od g. 10—8. jazd do majątku. Wia- 

cza Dominikańska G. W Z. P. 43. 
  

się miewa pańska narzeczona?*. Hor- 
rendum! 

Co tu się jednak dziwić, kiedy set 
ki takich, jak dąb —- drabów, przy- 
pada na jedną półbrzydulkę z ersatz- 
'towarzystwa... ech... niema to, jak nie 
niecka organizacja! 

Pomimo to, że kapitan Zapolski 
га nic w świecie nie bvłby się ongiś 
przyznał do jakiejś słabości współ- 
czucia — teraz współczuł . 

Właściwie może nawet nie współ- 
czuł, a tylko poprostu wierzył, że jest 
i tu, jak zwykle, powołany przez siły 
wyższe do prostowania i porządkowa 
nia otaczającego go świata. 

Każdemu innemu byłby otworzył 
oczy z właściwą sobie brutalną szorst 
kością. Tutaj wahał się! 

Wierzbicki nie jest człowiekiem 
płytkim. Wierzbicki nie jest kondotje- 
rem, nie jest specem, co jadł chleb z 
różnych piekarni. Jest poprostu aman- 
tem wojny, a więc i ślepcem na resz- 
tę życia. 

A przytem i za głęboko wziął. Lat 
wo jest wyrwać nóż z boku, ale jeżeli 
tkwi koło serca, to trzeba manipu- 
lować ostrożnie. Wiele świata zwie- 
dził kapitan i wie, co sądzić o „takich 
typach“! 

Wiemy, znamy. Tacy i w Rosji by 
wali w wigilię r. 1914-go. Lektura: 
Sienkiewicz, Napoleon! Kobiety: mat- 
ka, siostry, książka.! Rozpusta: po- 
szczypanie dziwki w ciemnym kącie!! 
17 lat! Uroda „gwardziejca*. Wy- 
óuch Polski! „I nawet mama mówi: 

idž!“, 
A potem dusza sama nabrzmiewa 

od histerji. Oczy zamykają się same 
na rzeczywistość, kiedy na twarzach 

KOSMETYK kj niom. Adres: Zakreto- 

RACJONALNĘJ 

aali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie) 
Sztuczne opalanie cery. wychowawczyni 

  

  

       

głebokość 

Niemiec 
7 m. 3 od 4 do 9 pp.rodowity, stud. udziela 

— lekcje ięy:a niemiec- 
kiego zainteresowanym 

kranami * zegarem 

isłabo stojącym ucz- 

wa 42—3 od 3-5 pp. 

Buchalter 
bilansista 

z dłuż letnią praktyką 
w bankowości, przemy- 
śle roli ictwie ihandiu 
poszukuje posady sta- 

Kawaler 

e Zaaklimatyzowane, wychowane na miejscu w szkółkach. 

Nowy wielki dobry wybór 

3) Plac o powierzchni 1873 metr. kwadrat. 
(27 metr. bież. frontu od ul. Poznańskiej 

Na nlacu znaiduie się wodociąg miejski z odpowiedniemi 

Bliższych informacyj można zasięgnąć w Zarządzie Kon- 
kursowym Masy Upadł< 
Przemysłowego w go 
1931 roku ul. Mickiew 

w starszym wieku, po- 

с @ @ 000..........0.1: 

СЕМ КА 
EWY OWOCOWE 
sezon wiosenny Szkółki Mazelewskie 
przy Kolonji Wileńskiej 

    
   

    
    

    

  

   

  

parceli 68 metr. bież, ) 

     

  

ciowej Wileńskiego Banku Rolniczo- 
ach od 11 do 14-ej do dnia 15 maja 

za 21 m. 2 telefon 3 — 58. 
Zarząd Konkursowy 

Masy Upadłościowej Wil. Banku Roin.- 
Przemysłowego. 

Uwadze 
p. Lešniczego Dombeka 

Włodzimierza.    O NONE 
łej lub  dorywcze SZukuje posady pomo | т t 

Wilno, Antokolska 46 Ka lub pisarza do O ile pan nie wykupi Zaubio 

нр Jan Rudzki ma qtku, posiadam po- swoje ubra ie, obsta- g ‹ пе 

SOA) |. ważne referen je. Zgło-lowane u mnie w listo- W Warszawie: książka 
szenia w Administracji ag k 
—— 

Sprzedaje się 
łódka  (spacerówka- 

1z dsbremi rekomenda- 
cjami, poszukuje posa- 

- dy od zaraz do dzieci 
od 5 do 8 lat na wy- 

Dowiedzieć się na 
domości w Administra- 
cji „Słowa* tokol. 

goreje święty płomień! Rozprawa z 
Niemcami! Lwów! Pochód ku Mickie 
wiczowi! Wyzwolone rodaczki po dwo 
rach i miasteczkach Mińszczyzny! Bia 
łe chusteczki piękne oczy! I gdzie tu 
jest czas na studjowanie gatunków 

kobiecych!? 
Więc jak tu ślepca oświecić, aże 

by mu i duszy zabardzo nie zranić i 
z głupoty uleczyć? L eczył go nara- 
zie starą, dobrą metodą przeciąžania 
pracą. Zabierał mu tedy bezlitośnie 
okruchy wolnego czasu, starając się 
rozbudzić w swoim pupilu entuzjazm 
do studjów nad kampanją napoleoń- 
ską. Wojna jest to rzecz wielka. Woj- 
na — to połóg, w którym mężczyzna 
rodzi historję! Kobieta nigdy tego nie 
zrozumie. Zawierucha wojenna jest 
dla kobiety parawanem, za którym 
ukrywa albo grzeszki przeszłości, al- 
bo  histerję płciową. Pod maską za- 
chwytu dla bohaterstwa mężczyzny 
ukrywa się przystosowany do ducha 
czasu wabik samiczki. To też wzię- 
cie Smoleńska w r. 1812 powinno być, 
oprócz zajęć zawodowych jedynym 
objektem, godnym uwagi, dla 19- let- 

nich kandydatów do buławy marszał 
kowskiej. 

A kiedy kandydat wymykał się je 
go doświadczonym, czujnym oczom i 
gnał co tchu do „narzeczoneį“, stary 
kapitan wracał do „publico bono“, do 
rzeczy, które w jego wyobraźni stały 
jeszcze gorzej, niż drobne konflikty 
prywatne w życiu małego garnizonu. . 

13 
Hipotezy kapitana Zapolskiego co 

do „ekonomicznvch“ przyczyn upad- 
ku Oli nie były zupełnie słuszne. Licz 
na rodzina p. p. Hryniewskich głodo- 

sportowa) za 350 zł. 

przystani A. Z. $. An- 

do 3 Wojskowa roczn, 1903 
wyd. przez P. K. U. 
Wilno—Miasto, różne 
zaświadczenia oraz we” 
ksel na 1000 zł. in 
blanco na imię Anto- 
niego Steckiewicza 
unieważnia się. 

padzie 1928 r. 
maja r. b. uważam ta- 
kowe za swoją włas- 
ność. Krawiec 

Jak6b Noach 
TANIO 

Gon ty sprzedaje 
POLSKI LLOYD 

ul. Kijowska. 

  

  

    

wała od 15-g0 każdego miesiąca 
za najlepszych carskich czasów. Ale 
wówczas życie było bezideowe i do- 
piero później zalał małe miasteczko 
potop idei wszelakiego autoramentu. 
Szkoda tylko, że te wszystkie „wiel- 
kie idee wieku*, najwyższe etyki i 
wspaniałe hasła dla Oli j jej rodziny 
były zapowiedzią wzmożonej pracy, 
szykan, a wkońcu prostytucji. Jeżeli 
np. w Petersburgu nastawał sezon 
szarych bohaterów, a piękne panie 
kwestowały bezlitośnie swoich aman 
tów i znajomych, oznaczało to, że pa- 
pa będzie miał więcej pracy, bo po- 
ciągi pójdą gęściej. Jeżeli ideowcy 
sccjaldemokracji wracają po kiłkuna 
stoletnim pobycie w _ niebrzydkiej 
Szwajcarji do zalanej deszczem i 
krwią Rosji, oznacza to, w tłumacze- 
niu na język kolejowców, że stary i 
spracowany spec kolejarski będzie po- 
niewierany za niedopuszczenie do ka- 
tastrofy kolejowej, w której mogliby 
zginąć ci, którzy biją. 

Pierwsza rewolucja marcowa z ca 
ła kolekcją pochodów i braterstw o- 
znacza w praktyce, iż wielce do sta- 
rego życia przywiązany; ale organicz- 
nie apolityczny spec kolejowy powi- 
nien na starość zostać radykałem ,.o 
ile chce ugruntować na trwalszym 
fundamencie swój biedny , mały ka- 
wałek chleba. Zwycięstwo bolszewic- 
kie, „woli do czynu”, nad „„frazeologją 
Kiereńskiego* musi zmienić różowy 
kolor jego sumienia politycznego na 
bardziej wyraźny karmin. Wreszcie 
nową serja zmian politycznych w cią 
gn jednej nocy zmienia karmin па а- 

marant i odrzuca „j* od nazwiska. 

(D. (CP) 

  

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