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opatrzony S$. Sakramentam! zmarł 2 czerwca 1932 r. w wieku lat

40 w Pohoście
Msze Sw. za spokój duszy odbędą się w dn. 6 i 7 b. m. w Ko-

ściele SS. Plotra i Pawła o godz. 8 i pół i 8-go o godz. S*ej rano.
O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku

 

Czy Niemcom grozi
wojna domowa?
Przewrót, jaki dokonał się w

Niemczech — trudno bowiem ina-
czej określić upadek Brininga i

powstanie nowego, wybitnie pra-

wicowego gabinetu — dokonał się

pod hasłem polityki zagranicznej:
obalenia traktatu wersalskiego,

niepłacenia reparacyj, nareszcie

polityki agresywnej w siosunku do

Polski,
Pod tym względem cala opinja

niemiecka jest zgodna.

Tem większe zdziwienie i kon-
sternacja zapanować musiała po

ogłoszeniu deklaracji nowego rzą-

du. Deklaracja 'ta, w części, po-

święconej polityce zagranicznej,

„est stosunkowo dość umiar-

kowana. Natomiast bardzo rady-

kalnie występuje w sprawach we-

wnętrznych.

Wytłumaczyć to łatwo: prawi-
<a niemiecka uważa, że nie nad-

szedł jeszcze odpowiedni moment,

że Niemcy są jeszcze zbyt słabe.
Woli więc Jo pewnego stopnia ła-
godzić stosunki zewnętrzne, by,

korzystając ze zwłoki, skupić się,

zreorganizować i przygotować do
stanowczej rozprawy.

W tym celu rozwiązany został

Reichstag. Hitlerowcy  spodzie-

wają się, ża w następnym uzyskają
absolutną przewagę, wtedy do-
piero rozpoczną odbudowę funda-

mentu, według wzorów przedwo-

jennych.
Prasa sowiecka, nacgół dobrze

poinformowana przez swych sym-

patyków berlińskich o sprawach

niemieckich, twierdzi, że po no-

wych wyborach Hindenburg złoży
prezydenturę, jego miejsce zaś

zajmie były kronprinc w charakte-

rze naczelnika państwa, co ma być
etapem przejściowym do restau-

racji monarchji Hoheszollernėw.

Wszystkie dzienniki sowieckie po-
święcają nowemu gabinetowi nie-

mieckiemu dłuższe artykuły, zre-

dagowane w wybitnie nieprzy-
chylnym duchu.

To samo potwierdza zresztą

prasa niemiecka. „8 Uhr Abend-

blatt“ oświadcza wprost: „Jeżeli

wszystko pójdzie gładko, będzie-

my mieli wkrótce ncwe cesar-
stwo“,
W obozie socjalistycznym naj-

więcej krwi popsuła zapowiedź
zniesienia takich „zdokyczy socjal-

nych” jak np. ubezpieczenie bez-

roboczych.

Socjalistyczny „Abend* pisze:
„Program „gabinetu bankierów

oznacza wypowiedzenie wojny ma-

<om pracującym. Na proklamację

wojny klasowej z góry, socjal-

demokraci odpowiedzą proklamo-

waniem wojny klasowej z dołu”,
„Walka między baronami a lu-

Gem musi się wreszcie rozegrać”

— kończy groźnie organ socjal-
demokratyczny swe wywody.

Według „Berliner Tageblatt",
dekiaracja jest programem reakcji

par exelence, zapowiadającym
bezwzględną walkę ws>ystkim ha-

słom postępowym, realizowanym
od czasu konstytuanty wejmar-

skiej.
Korespondenci berlińscy pism

zagranicznych stwierdzają zgodnie
„wrzenie wśród mas robotniczych”,

„Sytuacja wewnętrzna naładowana
jest elektrycznością, tak, że lada
iskierka może rozniecic pożar”.
Korespondent londyńskiego

„Daily Telegraph" wprost uważa

„wybuch wojny domowej w Niem-
czech za nieupikniony**

Zaognienie, jakie dziś panuje,
niewątpliwie wzmoże się znacznie

podczas bliskich wyborów do

Reichstagu. Będą to wybory

Matka, Żona | Rodzina  

 

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.
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B. B. ku czci... Petlury.
Zapomnie'i o rzeziach w 1918 roku.

ŁUCK (Pat). Dziś odbyła się w
Łucku uroczysta akademja dla
uczczenia 6 rocznicy tragicznej
śmierci atamana Petlury. Hkadmję
poprzedziło żałobne posiedzenie
obywatelskiego komitetu uczcze-
nia pamięci Petlury, W czasie a-
kademji przemawiał m. in. poseł
Pewny, prezes ukrainskiej grupy

parlamentarnej B. B. W, R. oraz
redaktor Zagórski Tadeusz.

Na akademię złożyły się pro-
dukcje artystyczne wołyńskiego
teatru ukraińskiego oraz dekla-
macje. W obchodzie wzięli u-
dział przedstawiciele władz miej-
stowych oraz społeczeństwo pol-
skie i ukraińskie.

MOZE WEEK ATS VINITA ART INN O TIC CORAZ SA

Lotnik Hausner zaginął.
Żadnej wiadomości.

LONDYN. Pat.
w 33 godziny po odlocie
z!Ameryki nie otrzymano
wiadomości.

Do godziny 1-szej w nocy, a więc
polskiego lotnika Hausnera
o nim w Londynie żadnej

Wobec bardzo niekorzystnych warunków atmesfe-
rycznych, jakie od kilkanastu godzin panują na Atlan-
tyku, brak wiadomości o Hausnerze zaczyna być nie-

pokojący.

Ofiara złych warunków atmosferycznych.

LONDYN, Pat. Panuje prze-

konanie, że Hausner padł ofla-
rą trudnych warunków atmo-

sferycznych na Atlantyku.

Przed odlotem  uprzedzano

Hausnera o złym stanie pogody.

Jedyna nadzieja, jaka pozostaje,

 

jest ta, że Hausner został wyra-
towany przez okręt, nie posiada-
jący stacji rodjowej i nie mogą-
cy przeto zakomunikować światu
wiadomości o wyratowaniu lot-
nika.

 

Sytudcja na Dalekim Wschodzie,
Premier japoński potwierdza wiadomość
o koncentracji wojsk sowieckich na Dale-

kim Wschodzie.
(Korespondencja własna).

TOKIO. 2.Vi. Nowy premjer japoński Saito udzielił wywiadu

przedstawicielowi agencji „Reutera*. Przedewszystkiem stanowczo

zaprzeczył pogłoskom o obostrzeniu się stosunków pomiędzy Japonią

i Rosją sowiecką. Równocześnie jednak wyraził nadzieję, że Z.S.S.R.

będzie odnosić się do Japonji z większym zaufaniem niż dotychczas

i przerwie koncentrację swych wojsk na Dalekim Wschodzie, gdyż

właśnie zarządzenia te są największą przyczyną nieuzasadnionych

pogłosek.

Szanghaj — wolnem miastem.
Opozycja Chin.

PARYŻ. (Pat). Doaoszą z Da-
lekiego Wschodu: Polityczne koła
chińskie sprzeciwiają się zwołaniu
konferencji w Szanghaju, przewi-
dzianej w rezólucji Paul-Boncoura
w Lidze Narodów i mającej na ce-
lu zagwarantowanie bezpieczeń-
stwa koncesjom międzynarodo-
wym oraz ich rezydentom. Jedno-
cześnie z oświadczeniem że spra-
wa Mandżurji mą wejść na porzą-
dek dzienny obrad tej konferencji
Chiny sprzeciwiają się projektowi
opracowanemu przez czynniki cu-

Przypadkowa bomba

dzoziemskie, a dążącemu do prokla
mowania Szanghaju wolnem mia-
stem. Z drugiej strony donoszą, że
ruch zapoczątkowany przez rezy-
dentów cudzoziemskich na rzecz
natychmiastowego zwołania w
Szanghaju konferencji znalazł po-
parcie we wszystkich izbach han-
dlowych. Konferencja ma się zająć
głównie trzema kwestjami: stwo-
rzeniem w koncesjach specjalnych
irybunałów, kwestją uzbrojenia w
Szaróhaju oraz administracją dróg,
prowadzących do koncesji.

z aeroplanu chińskie-
go zabiła 22 a raniła 44 osoby.

SZANGHAJ. Pat.—Chiński sa”
molot wojskowy, przelatujący nad
miejscowością Peng-Pu w pro-
—

Gabinet Venizelosa
uformowany.

ATENY. Pat. W skład nowe-
go gabinetu greckiego weszli:
premjer i minister sprawiadliwoš-
ci Venizelos, wicepręmjer i mini-

ster spraw zagranicznych Micha-
lakopolus, minister spraw we-
wnętrznych Thirimokos, minister
finansów  Varbaressos. Dziś po
południu nowy rząd złożył przy-

sięgę.

krwawe. Jednakże zbytnio liczyć

<ię z możnością wojny domowej

: па tem opierać własne bezpie-

czeństwo —- nie należy Niejedno-

krotnie w Niemczech zanosiło się

va poważną tewolucję wewnętrzną

(ostatnio w r. 1918-ym), a potem

wszystko skończyło się dziwnie
spokojnie, przy kufelku piwa.

Dla sąsiadów Nieniiec, zwła-

szcza dla Polski i Ftancji naj-

iepszą gwarancją własnego bez-

pieczeństwa są słowa ex-cesarza

Wilhelma, wypowiedziane ongiś

do własnego narodu: „mieć się na

baczności, broń trzymać przy no-

dze i procn w pogotowiu”.

wincji Kiang Su, zrzucił przypad-
kowo bombę, która zabiła 22 o-
soby i zraniła 41.

 

Zarządzenia władz
angielskich.

i - LONDYM (Pat). Angielskie mi-
rmisterstwo lotnictwa zwróciło się
za pośrednictwem radja do wszy-
'stkich okrętów angielskich znaj-
dujących się obecnie na pełnym
morzu na Atlantyku z zapytaniem
czy nie zauważyły samotu. Žewsząd
nadeszły odpowiedzi przeczące.

druku mogą
0!

zagranicą 8 zł.

 

a o 25 proc. drożej.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 60,
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Najeżcizcy.
Przed paru tygodniami poru-

szaliśmy sprawę weksli wybor-
czych p. Henryka Dembińskiego,
sraz jego zarządu. Dziś z kolei wy-
padnie nam się zająć innym mo-
mentem rządów sanacyjnych na te
renie Bratniej Pomocy U. S. B

Weksle pochodzą z okresu
przedwyborczego, a teraz przyjrzy
my się temu, jak się zachowali mło
dżi sanatorzy po przegranej walce
wyborczej.

Władze bratniackie nieraz się
umas już zmieniały. Nieraz na miej
sce narodowców przychodzili ich
przeciwnicy i odwrotnie.

Ustępujący lojalnie przykazywa
li swoim następcom agendy brat-
niackie i rozstawali się przyjaźnie
by po roku znów stoczyć walkę o
rządy bratniackie, gdy nadejdzie
kolejne walne zgromadzenie. By-
ło to zjawisko normalne, a Brat-
niak pomimo walk zawsze pozo-
stał tą instytucją, która łączyła
członków rodziny akademickiej po
mimo różniny przekonań politycz-

i Taa IVRTP ANT, LDT KI ESTSR SKTS TODISNS

Uproszczone ksiegi handlowe.
Stowarzyszenie Kupców i Prze-

mysłowców Chrześcijan w Wilnie
zwraca uwagę sfer gospodarczych,
»Ż w Dzienniku Ustaw nr. 41 z dnia
18 maja b. r. ogłoszono bardzo wa
žhe dla życia gospodarczego Roz-
porządzenie Ministra Skarbu w
sprawie prowadzenia, badania i o-
ceny ksiąg handlowych dla celów
podatku przemysłowego. Rozpo-
rządzenie powyższe, wydane dzię-
"ki micjatywie naszego Stowarzysze
nia i usilnemu poparciu chrześcijań
skich orgąnizacyj gospodarczych,
"wprowadziło szereg uproszczeń,
których dotąd nie można było w
praktyce stosować z powodu obo-
wiązujących przepisów kodeksu
handlowego.

Pewne zaś kategorje przedsię-
biorstw, które w rozporządzeniu są
wymienione szczegółowo, mają pra
wo prowadzić dla celów podatku
przemysłowego specjalnie uprosz-
czoną księgowość.

_. W. szczególności do prowa-
dzenia specjalnie uproszczonych
ksiąg handlowych uprawnione są
prawie wszystkie przedsiębiorstwa
2,3i4 kaiegorji, prowadzące han-
del towarowy, oraz przedsiębior-
stwa przemysłowe kategorji 5, 6,
718. Wyjątek stanowią spółki
akcyjne, spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością i inne przedsię-
biorstwa sprawozdawcze.

Przedsiębiorstwa, uprawnione
do prowadzenia uproszczonych
ksiąg handl. winny przy rozpoczę-

ciu czynności handlowych a na-
stępnie w końcu każdego róku
sporządzić z natury inwentarz.
Wszystkie czynności, dokonywane
przez przedsiębiorstwo, winny być
ujawnione w księgach handlowych.
W. przedsiębiorstwach zakupują*
cych i sprzedających towary za #0-
tówkę, dostateczne jest prowadze-
nie księgi (konta) kasy i księgi
(konta) towarów (przychodu i roz-
chodu towarów). Przy operacjach
na kredyt należy prowadzić księgi
(konto) dla rozrachunku z dłużni-
kami i wierzycielami i w razie po-
trzeby księgę (konto) weksli,

Przedsiębiorstwa, prowadzące
uproszczone księgi handlowe, w
myśl noweli do ustawy o podatku
przemysłowym, mają przywilej ko-
izystania ze zniżonych stawek,
Np. przedsiębiorstwa detaliczne-
go handlu towarowego, prowadzą-
ce uproszczone księgi handlowe,
zasadniczo płacą w 1932 r.1 '/2
proc. podatku od obrotu zamiast
2 proc.), w roku 1933 będą płaciły
tyiko 0,75 proc.

Zaznacza sę, że omówione
powyżej uproszczone księgi han-
dlówe posiadają moc dowodową
tylko w sprawie podatku przemy-
słowego. Natomiast firmy, które
chcą prowadzić księgi handlowe,
posiadające też moc dowodową w
sprawie podatku dochodowego,
muszą je prowadzić zgodnie z obo-
wiązującemi przepisami kodeksu
handlowego.

 

Paul Boncour pozostaje w Lidze Narodów
PARYŻ (Pat). Wbrew informa-

cjom niektórych dzienników, mi-
nister wojny Paul-Boncour zatrzy-

ma nadal stanowisko przewodni-
czącego delegacji francuskiej przy
Lidze Narorów.

W Rumunji przesilenie trwa.
BUKARESZT. Pat. — Po rezy-

gnacji Titulesco, król powierzył
misję wtorzenia rządu przywódcy
ludowców transylwańskich Vajda

Voevodowi,tktóry rozpoczął 'roz-
mowy na zasadach węższej kon-
centracji bez liberałów.

 

Przewrót w Chiie.
ZDOBYCIE PAŁACU PREZYDENTA.

LONDYN, Pat: 7 Santiago de
Chile nadchodzą wiadomości o u-
danej rewolucji przeciwko obec-
nemu rządowi. Powstańcy zdo-

byli pałac prezydenta Montero,
który zrezygnował i przekazał
władzę prowizorycznej juncie, złe-
żonej z 4 dowódców powstania.

WOJSKA LOTNICZE ROZPOCZĘŁY REWOLUCJĘ.

SANTIAGO DE CHILE (Pat).
Rewolucję rozpoczęły wojska lot-
nicze, 40 aeroplanów zaatakowa-

ły stolicę, poczem 3. tys. żołnie-
rzy powstańczych zajęły miasto.

 

Rrotoe zajścia © śminie Łabuń
7 osób rannych — 2 trupy.

KRAKÓW (Pat). W. gminie
Łabuń powiatu pohoskiego Stron-
nictwo Ludowe zapowiedziało na
dzień dzisiejszy wiec pod gołem
niebem i pochód. Wobec szerzącej
się na terenie powiatu epidemii
szkarlatyny i dyiterytu starosta
odmówił udzielenia zezwolenia na
odbycie wiecu i pochodu. Wbrew
zakazowi starostwa zwolennicy
Stronnictwa Ludowego usiłowali
wiec i pochód odbyć. Przeciw in-
terwenjującemu patrolowi policyj-
nemu tłum wystąpił agresywnie.

Patrol obrzucony został kamie-
niami. Z tłumu padły strzały re-
wolwerowe. W czasie starcia po-
licja dała salwę osirzegawczą,
a gdy tłum mimo to nie przestawał
policji obrzucać kamieniami i od-
dawać doń strzały rewolwerowe,
policja zmuszona była do dania
salwy w tłum. W wyniku starcia
rannych zostało 7 osób, z których
# zmarły z ran. Na miejsce zajścia
zjechały władze sądowe i bezpie-
czeństwa. Poza tem zajściem w
powiecie panuje spokój.

Powodzenie rewolucjo-
nistów.

SANTIAGO DE CHILE (Pat).
Powodzenie ruchu rewolucyjnego,
który pociągnął za sobą stosunko-
wo nieznaczną liczbę ofiar, a mia-
nowicie 3 zabitych i około 60 ran-
nych, przypisać należy temu, że
wojsko, na które liczył prezydent
Montero, odmówiło wyruszyć prze
ciwko rewolucjonistom, a nawet
później przyłączyło się do nich.
Prezydent Montero nie złożył
oficjalnie swego urzędu, chociaż
opuścił pałac prezydenta. Rewo-
lucjoniści pragną utworzenia rzą-
du socjalistycznego, który — jak
sądzą tu — będzie miał tendencje
narodowe i przeciwny będzie pe-
netracji finansowej.

Republika socjalistyczna.
SANTIAGODE CHILO. Pat. —

W całym kraju podawane są wia-
domości co do składu nowego
rządu, który zamierza poddac re-
wizji konstytucję i utworzyć re
publikę socjalistyczną. Rząd ja-
koby projektuje rozwiązania kil:
ku pułków, zatrzymując jedynie
siły niezbędne dla zapewnienia
pokoju publicznego.

nych.
Ten zdrowy i normalny stosu-

nek uległ zmianie dopiero w roku
1930-tym, kiedy młodzież. sanacyj-
na pierwszy raz odważyła się się-
śnąć po władzę.

Wówczas to poraz „pierwszy
spróbowano zastosować w walcę
wyborczej metody zapożyczone o
starszego pokolenia sanacji moral-

nej.
Przypomnijmy chociażby sławe

tne powoływanie się p. Bohdziewi-
cza na rzekome błogosławieństwo
arcypasterskie dla listy p. Dembiń-
skiego.

Ale to był tylko początek. Co
potrafią pojętni uczniowie, mogli-
śmy się przekonać dopiero przy i
po ostatnich wyborach.

Jak ustępowało to bractwo z
Bratniaka?

Ustępowało, jak ustępuje horda
najeźdźców, okupantów, którzy
rządzili na obcym terenie, z któ-
rym ich nic nie wiąże, więc, gdy
zostali zeń wyparci, poczynają ni-
szczyć wodociągi, mosty, koleje,
byleby nie dostały się one w ręce
tych, co mieli władzę prawowitą
objąć.

Jak zatem ustępował zarząd
p. Dembińskiego? :

Odwrėt rozpoczęto od wyplu-
kiwania gotówki.

A więc podjęto już po wybo-
rach wkłady z Wil. Prywat. Ban-
ku Handlowego.
W dniu 17 marca, czyli w 5 dni

po prześranych wyborach zacią-
gnięto pożyczkę w kwesturze a
conto składek w III im. trymest-
rze, przyczem sumy te w miarę sił
* możności wyrozchodowano nie
krępując się bynajmniej . bud-
żetem, udzielając n. p. obiadów ul-
gowych na sumę przeszło 1800 zł.,
„zamiast przewidzianych 1500.

Lecz może najcharaterystycz-
niejszem było zawieranie z praco-
wnikami B. P. umów, które miały
zapewnić ze szkodą dla interesów
bratniackich pozostawanie na po-
sadach „swoich ludzi",
Umowy te antidatowano, gdyż no

szą one datę 1 lutego 1922, a pod-
pisywane faktycznie były już po
wyborach.

Że obciążyły one bardzo po-
ważnie budżet bratniacki najlepiej
ilustruje fakt nieuwzględnienia w
nich okresu wakacyjnego.

Wreszcie sprawa otwierania
kredytów, 0 której tyle się słysza-
ło.

Pomimo regulaminowego obo-
wiązku ustępujący zarząd kredy-
tów na marzec nie otworzył, chcąc
najwidoczniej zaciemnić i utrudnić
nowemu zarządowi zorjentowanie
się w sytuacji finansowej.

Jeżeli komuś tych faktów ma-
ło, to niech się postara dowiedzieć,
jak po wyborach porządkowano
biuro bratniackie, jak na śwałt pa-
lono najrozmaitsze papieruszki, a
m. in. sławetne „sprawozdania”, za
ledwie na 24 godz. przed rajteradą
z Bratniaka wydrukowane i jesz-
cze pachnące farbą drukarską.

Tak nie ustępują koledzy, któ-
;zy mają nadzieję w przyszłości
znów stanąć do lojalnej walki o kie
rownictwo instytucją.

Tak przedewszystkiem nie u-
stępują ludzie, dla których Brat-
niak jest instytucją samopomocy
koleżeńskiej i szkołą pracy obywa-
telskiej.

Tak ustąpić mogli jedynie lu-
dzie „bajecznej karjery“, których
Bratniak obchodził jedynie” jako -
środek do innych celów, jako od-
skocznia dla wykonywania wolt,
mających zaprowadzić tam, gdzie
się rozdaje ciepłe posady, stypen-
dja i subsydja.

Zresztą niedwuznacznie wyka-
zał to na czwartkowem zebraniu
dyskusyjnem jeden z członków b.
zarządu mówiąc o uzyskiwaniu sub
sydjów. :

Na szczęšcie rządy naježdžcėw
się skończyły.

Pozostawiły one po sobie przy
kry czad, którego duszącą woń win
na rozproszyć wytężona i napraw-
dę ideowa praca całego społeczeń
stwa akademickiego.

0d Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom zamiejscowym którzy
zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będzie»

my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma  



 

„
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KRONIKA.
Magistrat radzi nad sposobem wybrnięcia

Onegdaj do ;godz. 2-ej w
nocy obradował Magistrat nad
sposobem odwrócenia katastrofy
finansowej, jaka zawisła nad gos-
podarką miejską. Na posiedzeniu
poświęconem wyłącznie nowemu
preliminarzowi miasta dłuższy re-
ferat o sytuacji finansowej wyg-
łosił delegat rządowy przy Magi-
stracle wiłeńskim p. A. Piłsudski.
Referent pozobrazowaniu kryty-
cznego stanu finansów miejskich
przedłożył szereg sposobów
wybrnięcia z opresji finansowej.
Nad referatem wywiązała się dłu-

ь z rulny finansowej.;
ga dyskusja, która przeciągnęła
posiedzenie do późnej nocy. Do-
wiadujemy się, że o ile przedsię-
wzięte przez Magistrat środki nie
doprowadzą do pożądanego rezu|-
tatu, Magistrat chwyci się wów-
czas ostatniego sposobu dalszej
redukcji płac pracowników i wzmo
żenia redukcji personalnych, co
w konsekwencji spowoduje grun-
towną reorganizację działów pra-
cy samorządowej. Reorganizacja
pójdzie w kierunku komasowania
i scalenia poszczególnych działów
gospodarki miejskiej.
 

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Przepisy ochronne dla

myśliwych. Na podstawie obo-
wiązujących przepisów łowieckich,

w czerwcu przypada na terenie

województwa wileńskiego i są-

siednich czas ochronny na nastę-

pującą zwierzynę i ptactwo: Ło-

sie, jelenie, daniele-rogacze, ja-

rząbki, pardwy, kuropatwy, zają-

ce-szaraki, zające-bielaki, rysie,

borsuki, wiewiórki, głuszcze-kogu-

ty, cietrzewie-koguty, cietrzewie-

kury, bażanty-koguty, przepiórki,

słomki, bataljony, dzikie kaczory,

dzikie kaczki, oraz inne ptactwo

wodne i błotne, dropie, dzikie

gołębie, drozdy, kwiczoły, paszko-

ty, dzikie jkaczki i łabędzie oraz

gęsi, indyki-samce, samice, oraz

ptaki krukowate i drapieżne z wy-

jątkiem jastrzębi-gołębiarzy,. kro-

gulców, wron i srok.
— Przymusowe ujawnienie

cen przez kupców. W dniach

najbliższych władze wojewódzkie
wydadzą zarządzenie, dotyczące

obowiązkowego ujawniania cen

przez kupców. Obowiązek ujaw-
niania cen dotyczyć będzie na-

stępujących artykułów powszed-

niego użytku: ziemiopłodów i ich

przetworów, jarzyn, nabiałui jaj,

ryb, potraw i napojów w resta-

uracjach, z wyjątkiem win i wó-
dek, mięsa, wędlin, drobiu i tłusz-

czów jadalnych, artykułów kolon-

jalnych, odzieżowych, galanterji,

artykułów opałowych, oświetle-
niowych, paszy, artykułów budo-

wlanych, gospodarstwa domowe-

go, skór, artykułów piśmiennych,
przyborów szkolnych, aptecznych
it. p. /

HANDEL i PRZEMYSŁ.
— Zniżka ceny na benzynę

I naftę. Z dniem dzisiejszym na
terenie całego województwa wi-
leńskiego obniżono ceny na ben-

zynę i naftę. Od dn. 6 b. m.

cennik syndykacki dla benzyny
wynosić będzie w pompach gr.

78 za 1 litr zamiast dotychczaso-
wych 82 gr.

Ceny nafty loco rafinerja bez

dodatku konsumcyjnego zostały
obniżone ze zł. 36 na 33 za 100
klg. Ceny detaliczne również
uległy odpowiedniej zniżce.

SSPRAWY. RZEMIEŚLNICZE
— Rzemieślnicza pielgrzym-

ka de Kalwarji. W ubiegłą nie-
dzielę odbyła się imponująca piel-

grzymka do Kalwarji, którą zor-
ganizował Związek Cechów Rze-

mieślniczych.
W pielgrzymce tej wzięły u-

dział wszystkie cechy zrzeszone
w Związku Cechów Chrzešcijan-
skich oraz wydziały czeladnicze
poszczególnych cechów i ro-
dziny.

Pielgrzymka, poprzedzane przez

procesję ostrobramską, o godz. 6

rano wyruszyła do Kalwarji, skąd
po obejściu Stacji, dopiero wie-
czorem powróciła do Wilna.
— Zebranie Spółdzielni Bu-

dowianej robotników chrze-
ścijan. W dniu wczorajszym od-
było się walne zgromadzenie
chrześcijańskiej Spółdzielni Ro-
botniczej.

Po odczytaniu i zatwierdzeniu
porządku dziennego przystąpiono
do omawiania złożonego przez
prezesa wspomnianej Spółdzielni
sprawozdania z całokształtu dzia-
łalności zarządu Spółdzielni i spra-
wozdania kasowego za rok ubį

Zadaniem Spółdzielni jest wy-
konywanie robót budowlanych z
t. zw. „pierwszej ręki” omijając
wszelkiego rodzaju przedsieb'or-
ców i pośredników.

Dzięki staraniom i zabiegom
Spółdzielni u władz został przed
dwoma laty ustalony cennik za
robociznę i zawarta umowa zbio-
rowa, która pomimo kryzysu ogól-
nego jeszcze do dnia dzisiejszego
obowiązuje.

Wykonanie przyjętych przez
Spółdzielnię robót powierzono fa-
chowym inżynierom, a przytem
zatrudniano większą ilość bezro-
botnych robotników budowłanych.

Wybór nowego zarządu odro-

czono do następneqo zebrania.
SPRAWY WOJSKOWE.

-- Zmiana Aa stanowisku
dowódcy dywizji w Grodnie.
Dotychczasowy szef departamen-
tu piechoty M. S$. Wojskowych
płk. dypl. Ćwiertniak został prze-
niesiony do D. O. K. III Grodno

| mianowany dowódcą piechoty
dywizyjnej 29 w Grodnie.
— Pobór rocznika 1911-g0.

Dziś przed Komisją Poborową
winni się stawić wszyscy męż-

czyźni z nazwiskami na literę W,
zamieszkali na terenie 4 i 6 komi-

sarjatów oraz z nazwiskami na li-

terę Z z terenu komisarjatów 1, 2,

51 4.
Komisja urzęduje od godz. 8-е]

1апо w lokalu przy ul. Bazyljań-

skiej 2. Pod rygorem natychmia-
slowych kar obowązuje punktual-
ne stawiennictwo.

SPRAWY KOLEJOWE.
— 75 proc. zniżki dla wy-

cieczek zbiorowych. Z rozpo-
rządzenia Ministerstwa Komuni-
kacji z dniem 1 b. m. Wileńska

Dyrekcja Kolejowa udziela wy-
cieczkom zbiorowym szkolnym

75 proc. zniżki od normalnej opła-
ty taryfowej. Wycieczka zbioro-
wa nie może liczyć mniej niż 10
osób.
W związku z tem zarządze-

niem przypuszczać należy, iż

"zwiększy się znacznie ruch pasa-

żerski na kolejach, który ostatnio

znajdował się w kompletnym za-

stoju.

DZIENNIK MILERSKI

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zjazd Wil. Tow. Organizacyj

Kółek Rolniczych. W  driu*7-$go
czerwca br. odbędzie się dorocz-

ny Walny Zjazd Wileńskiego To-

warzystwa Organizacyj i Kółek
Rolniczych o godz. 9-ej w sali Sto-
warzyszenia Techników przy ul.
Wileńskiej Nr. 33. Porządek dzien-
ny przewiduje: sprawozdanie i
zlan pracy Towarzystwa, przyję-
cie budżetu, wybór władz, oraz
rełeraty gospodarcze: Prof, Witol-

da Staniewicza na temat postula-
tów rolnictwa w związku 4 polity-

ką gospodarczą Państwa,Bytek-
tora Borowskiego — „Uwagi ogól-
me o usprawnieniu organizacji
większych i drobnych gospodarstw
na Wileńszczyźnie w dobie obec-
nej”, Gen. Żeligowskiego — „Len,
a większą własność'.

ebranie rzeźników wędliniarzy.
Onedgaj w lokalu Centrali

Chrześcijańskich Związków Zawo-

dowych przy ul. Metropolitalnej 1

odbyło się walne zgromadzenie
rzeźników 1 wędliniarzy.

Po zagajeniu, odczytaniu i za-

twierdzeniu porządku dziennego p.

Władysław Ostrowski złożył szcze

gółowe sprawozdanie z całokształ

u działalnosci zarządu związków
w roku 1931.

Ze sprawozdania tego wynika,

że największą bolączką handlarzy

mięsnych i wędliniarzy są wygóro-

wane podatki przemysłowe od ob-
rotu i państwowy podatek docho-
dowy. WymiaryBER. usku-
teczniane przez i

 

omisję Szacunko
we, jak stwierdził związek, były
bardzo wygórowane. Zdarzyło się
szereg wypadków, że wymierzono
w roku 1931 podatek większy o
100 proc. od podatku, wymierzo-
nego w latach ubiegłych, w latach
bezkryzysowych, kiedy handel i
przemysł znajdowały się u szczytu
rozwoju. Otóż dzięki staraniom za
rządu Zw. Urzędy Skarbowe u-
względniły niektórym płatnikom
odwołania od nierealnych docho-
dów. W razie nieuwzględnienia
odwołań cały szereg sklepów mię-
snych ulegiby likwidacji.

Walne zebranie poleciło zarzą-
dowi Związku poczynić staranie ce
lem obniżenia wygórowanych po-
datków 0-60 proc.

Z kolei przystąpiono do oma-
wiania sprawy wygórowanych op-
łat, pobieranych na rzeźni miej-
skiej i na rynakch wileńskich na
rzecz Magistratu. Opłaty te od
paru lat są tematem dyskusyj w
Magistracie i Urzędzie Wojewódz-
kim i ostatnio jakoby Urząd Wo-
jewódzki zdecydował obniżenie
tych opłat o 50 proc., a ną prze-
szkodzie stoi Magistrat, który nie
chce się zgodzić na tę obniżkę. W
związku z tem postanowiono wysto
sować do władz miejscowych i cen
tralnych memorjały z żądaniami
obniżki pobieranych tylko w Wil-
nie w takiej wysokości opłat rze-
źniowych.

Od bardzo dawna rzeźnicy i wę
dliniarze pertraktują z Magistra-
tem w sprawie solenia węgrowa-
tych wieprzy. Był nawet okres
czasu, że Magistrat zgodził się za-
miast topić węgrowate wieprze so-
№с je. Ostatnio z nieustalonych po-
wodów znowu zabronił solenia. Po
stanowiono zwrócić się do miaro-
dajnych czynników z memorjałem.

W końcu poinformowano ze-
branych, że Ministerstwo Rolnct-
wa zabroniło rąbania na rzeźni
miejskiej w Wilnie zabitych sztuk
bydła.

'Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A S.P.

— W Bernardynce. Dziś o godz. 8
min. 15 po raz ostatni ujrzymy farsę Ar-
nolda i Bacha pt. „Awantura w raju”.

Jutro o godz. 8 m. 15 premjera we-
sołego wodewilu „Polacy w Ameryce".

— W Lułni. Dziś o godz. 8 m. 15 w
Teatrze Lutnia ukaże się pod dyr. Leona
Żukowskiego tylko jeden raz wesoła
rewja „20 tysięcy dolarów', pióro Anto-
niego Jaksztasa, Wacława Anusewicza,
Leona Wiarskiego i innych. Muzyka:
Fanny Gordon, Aleksandra Jaszczyńskie-
go, Leona Warskiego i Adaina Zyngiera.
Udział biorą pp. Hanka Skorukówna, Ha-
lina Rymkiewiczówna, Muszka Szomań-

ska, Mary Rymkiewiczówna, . Antoni

Jaksztas, Ryszard Radwan, Leon Warski,

Adam Zyngier. W programie najnowsze
przeboje: „Haremy Stambułu”, „Cylinder
można nosić i bez fraka', „Jazda ną
teściowej”, „Coś a la fuks' i szereg in-
nych. Ewolucje baletowe wykona świet-
na para tancerzy. Kier. art. lit. Antoni
Jaksztas. Ceny miejsc zniżone

Jutro 8 m. 15 w. jedyny występ Wan-

dy Wermińskiej, która po sukcesach za-

granicą ukaże się tylko jeden raz w Te-

atrze Lutnia. Ceny miejsc specjalne.
Zniżki nieważne

FREMJERY
W TEATRACH MIEJSKICH.
— „Polacy w Ameryce' w Bernar-

dynce. We wtórek o godz. 8 m. 15 pre-
mjera wesołej operetki-wodewilu p. t.

„Polacy“w Ameryce“. Muzyka, taniec i

śpiew stanowią wielkie urozmaicenie

tego przemiłego widowiska. Reżyserja
dyr. M. Szpakiewicza.
— „Nieuchwytny Wallace'a w Lutni,

Dnia 9 czerwca o godz. 8 m. 15 w Teatrze
Lutnia po raz pierwszy ukaże się nie-
zmiernie interesująca sztuka Wallace'a
pt „Nieuchwylny”. Widowisko to obfito-
wać będzie w szereg fascynujących mo-
mentów, trzymających uwagę widza w
napięciu. Reżyserja Wacław Radulski.

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Poniedziałek, dnia 6 czerwca 1932 r,
11.58: Sygnał czasu. 12.10: Aud. dla

pobor. 12.40: Kom. met. 15.35: Program

dzienny. 15.40: Aud. dla dzieci: „Przygody

małego Jurka”. 16.00: Muzyka z płyt.

16.40: Pogad. w jęz. franc. 17.00: Koncert.

18.00: „Garibałdi a Polska” odczyt, 18.20:

Muzyka lekka. 19.15: „Kto to był Sta-

nisław Moniuszko?" odczyt litewski.
19.30: Progr. na wtorek i rozm. 19.35:
Pras. dzien. radj. 19.45: Wil kom. sport.
20.00: Koncert. 20.55: „Arabeski palestyń-

skie” — felj. 21.15: Koncert. 21.50: Komu-

nikaty. 22.00: Muzyka taneczna. 22.30:
Koncert solistów. 23.20: Wiad sportowe.

777 ZA KOTAR STUDJO.
Ziemia przedziwna.

Dn. 6 czerwca o godz. 20.55 ks. Wa-
cław Kneblewski wygłosi przed mikro-
fonem warszawskim feljeton p. t. „Ara-
beski palestyńskie”. Prelekcja ta, ilu-
strowana oryginalnemi melodjami he-
brajskiemi i arabskiemi, przeniesie nas
do Ziemi Świętej, tej przedziwnej ziemi,
która stała się największą świętością za-
równo chrześcijan, jak wyznawców Sta-
rego Testamentu i wiernych czcicieli
Koranu,

KRONIKA POLICYJNA.

—:'шппuczniów war-
szawskich. W dniu wczorajszym
policja wileńska otrzymała  tele-
fonogram z Warszawy o zaginię-
ciu dwóch uczniów: 13-letniego
Zbigniewa Łuszczyńskiego i 12-
letniego Jerzego Starczyńskiego,
którzy udali się w kierunku Wil-
na. Jak się dowiadujemy obaj za-
inieni zostali zatrzymani koło
ilna i zostaną odesłani dziś do

Warszawy.
— Wybicie szyb z zemsty.

Ubiegłej nocy na tle zemsty oso-
bistej wybite zostały wszystkie
szyby w mieszkaniu Niny Andre-
jewej (Mętna 46). Sprawców na-
padu zatrzymano.
— krycie tajnej gorzeini.

We wsi Blechy, gm. rzeszeńskiej
położonej na terenie Il Komisa-
rjatu m. Wilna wykryta została
w niedzielę 5 b. m. tajna go-
rzelnia samogonki. Gorzelnia mie-
ściła się w zabudowaniach gos-
podarskich Michała Roślaka. Apa-
rat gorzelniczy, zacier oraz wy-
pędzoną samogonkę skonfisko-
wano. Roślaka zatrzymano.

Z całej Polski.
Nieporozumienie wśród kałwinów

polskich.
„Jednota“ (nr. 4-5), organ 7bo-

„u kalwińskiego w Warszawie, za-
nieszcza „list otwarty” do prezesa

zboru Kalwińskiego w Wilnie, p.
Br. lżyckiego-Hermana, w któ-
rym zawiera się groźba rozłamu:

„Naprężenie w umysłach pa-
rafjan doszło do takiego stopnia,
«e wielu z nich przestało uczęsz-
czać do kościoła. Przyczyną tego
smutnego faktu, prócz rządów koś
zielnych, jest jeszcze i to, że teraź-
niejsze duchowieństwo wileńskie,
szczególnie ks. Jan Kurnatowski,
uie odpowiada swemu powołaniu
pod wielu względami. Odpowie-
dzialność za duchowieństwo oraz
za rządy kościelne paraljanie skła-
dają całkowicie na Pana, a to z tej
iacji, że na podstawie pewnych
faktów, których na tem miejscu
przytaczać nie będę, Pan w ich
przekonaniu kieruje wszystkiemi
sprawami parafjj według swoich
celów i upodobania”.

Od siebie możemy dodać, że
zbór kalwiński w Wilnie, znany
jesl jako wytwórnia rozwodów na
Polskę. Swego czasu prokurato-
rja państwowa wytoczyła nawet
proces superintendentowi Jastrzęb
skiemu. Rzecz zrozumiała, że wie,
lu kałwinów musi boleć z powodu
takiego stanu rzeczy.

 

Skutki ciemnoty.
Włościanie zniszczyli drogę
— Złośliwe zepsucie / drogi

koło szpitala kolejowego.
W dniu wczorajszym do V Komi-
sarjatu P. P. [zgłosił się Nikodem
Kłosiński drogowy Państwowego
Zarządu Dróg w Wilnie i zamel-
dował, iż na odcinku drogi Dol-
na—Szpital kolejowy na prze-
strzeni około 50 mtr. droga zo-
stała zupełnie zniszczona przez
usunięcie kamieni i zepsucia
skarp, skutkiem czego Dyrekcja
Zarządu poniosła straty, sięga-
jące kilkuset złotych. Kłosiński
wskazał, iż droga została zepsuta
przez złośliwych włościan. Policja
wdrożyła dochodzenie.

Twyrodnialcy w piwiarni.
W nocy dnia wczorajszego pa-

trol policyjny przechodząc pla-
cem Katedralnym w pobliżu ul,
Arsenalskiej posłyszał nagie wo-
łania o pomoc. Rozpaczliwy głos
kobiecy, jak policjańci szybko usta
lili, pochodził z piwiarni mieszczą-
cej się przy ul. Arsenalskiej 4.
Po wkroczeniu do piwiarni polic-
janci znaleźli nawpół przytomną
dziewczynę i dwóch osobników,
którzy ją zniewalali. Jaksię okazało
była to niejaka G M. (Lwowska 52)
lat 19, Według joj zeznań została
ona przez 2 osobników wciągnię-
ta do piwiarni i tam przez jed-
nego z nich zniewolona. W chwili
gdy drugi osobnik usiłował ją znie
wolić, skutecznie zainterwenjowa
ła zwabiona krzykiem dziewczyny
policja. Obu osobników zatrzyma-
no. Okazali się nimi: Stanisław
Szymkiewicz j Leon Paszkiewicz,
których osadzono w areszcie.

— Kradzież w lokalu szkol-
nym. Józef Starszewski, członek
Zarządu Komitetu Rodzicielskiego
Szkoły Powszechnej Nr. 8 zamel-
dował policji, iż ubiegłej nocy z
lokalu i podwórka szkoły skra.
dziono rozmaite sprzęty wartości

narazie n'e ustalonej. Sprawców
kradzieży nie zatrzymano.

SZKICE | OBRAZKI.
WAKACYJNE MARZENIA.

Ojciec Stacha zapowiedział ..

— Zdasz cgzamina do trzeciej klasy,
'o pojedziemy na wieś.

— A jak niezdam?!

— To będziesz sam siedział w mie-

scie i nie pojedziesz na wieś.
— I nic nie dostanę?
— Owszem dostaniesz paskiem...
A Stach tak bardzo chciał jechać

na wieś...

MójBożel jak tam teraz musi być
pięknie. Młode żyto zieleni się i szumi,

iasy sosnowe oddychają zapachem ży-
wicy.. A nad wodami unoszą się długo-
nogie ważki.

Staś pojedzie na wieś o ile zda

<gzamina...

Trzeba przysiedzieć fałd...
Polski — no jako tako.. Matematyka

-- Boże! o ile Maciek, co siedzi na dru-

žie) lawce zawiedzie — to klapa!..

Niemiecki „obleci”...

Stanowczo najgorzej było z historjąw.

Z temi królami... Brrr. Poco to i na-
co komu...

— Dynastja Saska... dwóch Henry-

ków, trzech Ottonów. Czy też odwrotnie.

Trzech Henryków...

Nie to oszałeć można...

"Stach przymykał oczy i cytował na
pamięć...

— „Wznoszą się ruiny zamku Canos-
sa, na podwórku którego Henryk, Hen-
ryk, który to Henryk... no ale mniejsza,

w kornej postawie błagał o przebacze-

nie... papieża...

Klapa!!

Stasiek czuł, że egzaminu nie zda...

A tu zacznie się Stachowa tragedja...

Nie pejedzie na wieś...

Znał dobrze swego ojca

Był srogim i stanowczym.

A do tego... w chwilach, gdy się na

Stacha gniewał, na jego czole powstawała

wielka zmarszczka, która ciemną bruzdą

przecinała czoło...

Tej bruzdy bał się Stach bardzo.,.

Na wieś pojedzie mama, Minka, ma-

lutka jego sicstrzyczka, a on pozostanie

4 ojcem w mieście sam i może będzie mu-

siał kuć historję...

Tej nocy Stacha męczyły straszne
zmory, a na drugi dzień były egzamina.

Stach blady i drżący wracał do
domu...

Egzaminu niezdał.
Naturalaie z historji...
Boże! co powie na to ojciec,..

W domu jedli już obiad.

Stach wszedł i nie patrząc w oczy

cjcu pocałował go w rękę...
Siadł przy stole.
— No i co Stachu?

Stach omal-że nie wypuścił z rąk
widelca...

Łzy go dusiły...

— Nie zdałeś?
— Tak.
— Chodź tu do mnie...
Stach miał wrażenie, że cały pokój

kołysze się i ugina.

Stanął przy ojcu...

Ten wziął go pod brodę i popatrzał
mu w oczy...

Z oczu Stacha ściekały łzy.

— Nie rycz! bośnie baba...
No nie rycz, bo to wstyd...
Nie. zdałeś, to źle... ale. jarozmawia-

1ет z historykiem... dostaniesz poprawkę,

— LL. l. co.

— No i nic; poduczysz się na wsi i

po wakacjach zdasz...

— Na wsi?!

— No tak, jutro jedziesz z Matką i

Minką.

Stach rzucił się.ojcu na szyję...

— Tatku, tatku!!

Dziś wyjechali na wieś.

M. Junosza. |

 

 

 
 

FELIKS DANGEL.
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Matka <zbėja».
Zbudziło ją ciche płaczliwe skomlenie i lekuch-

ae uderzenia spiczastym pyszczkiem w ucho i grzbiet.

Wilczyca z trudem otworzyła zmęczone mrozem

nocnym ślepia...
iało, biało, biało...

Legowisko pod krzakiem jałowca zaniosło od

północy śniegiem, śnieg zapruszył jej długą szarą

szczecinę futrzaną, wielkie kolumny boru sosnowego

przywdziały białe koszulki nalotu śniegowego.

Zaskomlało znów opodal niej i pyszczek szcze-

nięcia niecierpliwie, trącił ją w kark...

Obróciła łeb swój ścierpły i obolały od snu...

Malec, rozkraczony na grubych i ciężkich no-

żętach, stał opodal... Przechylił figlarnie zgrabny łe-

bek, ciekawie na matkę spoglądając...

Liznęła go ciepłym, wilgotnym ozorem...

Był taki ładny i taki kochany ten jej jedynak,

jedynak pozostały z czworga szczeniąt ostatniego jej

miotu. Szczęnię przywarowało do ziemi, przedniemi

łapami zachęcając matkę do zabawy...

Za chwilę jednak wstał i zaskomlał cicho... ża-

łośnie.
Wilczyca zrozumiała...

To objaw głodu... dziwnie bolesny i niepokojący

wężowy ruch pustych jelit przedostaje się skurczem

jakimś do krtani, a ta skomlącym jękiem objawia to

światu zewnętrznemu.

Tak, to głód!

Ona sama również była głodna... Już od dwu

dni...

Przedwczoraj, czołgałąc się w lasku brzozowym

na brzuchu, upolowała dla siebie i dla malca, jednego

z drzemiących na niskiej gałęzi cietrzewi...

Ale to było przedwczoraj... Wczoraj padał śnieg

i była lekka odwilż, w czasie której cietrzewie nie
drzemią i są nadzwyczaj czujne...

A więc nie ma poco iść w brzeźniak ni nad rze-

czułkę... A szczenię zaskomlało znowu. Wilczyca

przeciągnęła się leniwie i otrząsła śnieg z futrzanego

swego odzienia. Zaalarmowane trzepotaniem się

zwierzęcia, poderwały się z pobliskiej sosny dwie
wrony, kracząc lękliwie...

(Wilczek podniósł łeb, spoglądając
górze...

Ale wrony szybowały wysoko, bardzo wysoko...
Obejrzał się za matką...
Wilczyca sunęła już opodal wyciągniętym dłu-

gim klusem.
Szczenię ruszyło za matką lekkiego Blee".

Wilczyca co chwila ginęła mu z oczu za drc
sośniakiem, czy krzem jałowca...

Wilczek zrozumiał to po swojemu... Oto. matka
żartuje z niego, co chwila mu z oczu ginie, by znów
się pokazać w lukach gąszczu... A więc zabawa w
chowanego...

Popędził wielkiemi susami po cięciwie wielkiego
zakrętu i zaczaił się...

Za chwilę, bezszelestnie sunąc po śniegu, ukaza-
ła się kusa sylwetka jego matki...

Z radosnym szczekiem wypadł na nią wilczek,
łapiąc za nogi i baraszkując...

[W gardzeili matki zacharkotał workot nięzado-
wolenia, malec usunął się piszcząc, gdyż pysk wil-
czycy zacisnął się silną klamrą na jego lewem uchu...

Wilczek zrozumiał, — że to nie zabawa...
Matka sunęła na łów...
Las dziwnie wydawał się cichy i opustoszały...
Na ścieżkach zawisły wielkie „poduchy śniegu,

śnąc w dół gałęzie i tworząc tem samem. jakgdyby
piramidalne stożki, gdzie niegdzie stercząca kolumna
wielkiej sosny rysowała się wyrazistym koriturem na
tle zblakłego od mrozu nieba...

„ Żadnego odgłosu żywej istoty... Bo i ptaki — dro-
biazg lešny — gdzieś przyczaiły się i zamilkły...
Ч Kiedy niekiedy jedynie od: przeciężonej gałezi
świerku, czykodowe się wielki płat. śniegu i,
rozsypawszy w białą mgiełkę, opadał araki:
nie na ziemię,.. *

Jak tu pusto, jak cicho; jak bardzo głodno...
‚ Droga stawała się coraz bardziej kopną i ucią-

żliwą,
, Wilczyca zwolniła kroku, małę szczenię wlokło

się za nią coraz to wolniej, piszcząc ze zmęczenia...
Przysiadła...
Mały brnąc po brzuch, doczołgał się i ułożył przy

matce.. Ale po chwili niecierpliwy skurcz głodu
zmusił oboje do powstania...

Powoli już i coraz to wolniej posuwali się oboje

łakomie ku

robnym

w gąszczu leśnym...
Wilczyca przystawała co chwila, oglądała się za

małym, który coraz to wolniej, ciągle skomląc i na-
rzekając, pełzł za nią...

Bujny zagajnik jodłowy rzedniał coraz bardziej,
przechodząc w zwarty gąszcz łoziny...

Latem musiała tu być łąka jakaś bagnista, czy
rojst mokradłowy...

Jodła ustępowała miejsca znudziałym krzom wi-
kliny i łozy...

Co chwila przed oczami wilków rozpościerała się
biała śniegiem pokryta halizna...

Aż wtem... wilczyca przystanęła...
Zastygła w ruchu, mały przywarował do ziemi...
Wiatr lekki, nie wyczuwalny dla człowieka, przy-

niósł jej radosną wiadomość...
Wiieść o zwierzynie...
Wieść świeżem mięsem pachnącą...

wieść uczty.
Zmęczenie, trudy, ból nadwyrężanych wielkim

marszem ścięgiem ustąpił w jednej chwili...
Tam.w gąszczu łozy i wikliny kryje się łup...
Żywe mięso zwierzęcia, które ma służyć dla pod-

trzymania jej sił i sił ukochanego szczenięcia..
Wilczek przyczajony z ziemi, z pyszczkiem

do śniegu wtulonym, spoglądał ku matce ciekawemi
ślepkami...

„cje: ułożyła się na śniegu i wolno, wolniu-
tko zaczęła pełznąć przez polankę, ku wielkiemu
zgęszczeniu łozy. Powoli krok za krokiem...

Czasem przystawała na chwilkę, chłonąc w noz-
drza wieści, które jej nieomylnie podawał wiatr...

Ażoto zatrzymała się...
Nanieskazitelnej tafli śniegu wyraźnym negaty-

wem rysowały się ślady kilku par racic. Sziy tędy
łosie...

Tak, z całą pewnością...
„Ot, tu duży ślad racic zwierzęcia, a. tam dalej
linją falistą drobne odbicia racic łoszaka...

Wilczyca skierowała się za linją drobnego śladu.
Przyśpieszyła teraz kroku... Biegnie już prawie...
Otopierwsze zarośla łozy, oto pień obalony... Już nie-

daleko: łosiowego siada, już coraz blizej uczty dla
oczekującego ją tam na polanie ukochanego szczenię-
cia... Łosie muszą być tuż, tuż...
: Szare jej futro śmiga teraz między rude wikliny...
Serce wali młotem z emocji, a w mózgu nurtuje tylko
jedna jedyna myśl: „mięsa dla dziecka”...

radosną

 

Ślad staje się coraz to wyraźniejszy. Łosie mu-
siały iść tędy nie dalej, jak przed godziną...

MW tem!
Powietrze przeszył dziwny suchy trzask...
Wilczyca zatrzymała się 1 w jednej chwili zrozu-

miała, co się stało...
W. boku poczuła dziwny ból, ból oparzenia i dar-

cia zarazem... Straszny ból... -
Chciała biec dalej, ale tylne nogi odmówiły jej

posłuszeństwa. Szarpiący i nieznośny ból wżerał się
coraz bardziej w jej ciało, giowa nieznośnie ciążyć
zaczęła ku dołowi. O jakże dziwnie i bezwolnie
chwieje się w obie strony...

Jeszcze przez mgłę czerwoną, która zalewała jej
mózg i ślepia, widzi dziwną postać, wyłaniającą się
z ośnieżonego gąszczu...

Ach jakże ją tam w boku strasznie boli...
Kto to?
Ach, to człowiek...
Myśli i wrażenia plączą się i kołyszą...
Las, głód, łosie... i tu człowiek i ból... i mały, ten

biedny mały szczeniak tam na polance...
Jej ukochany...
Wilczyca poczuła, że lecieć zaczyna w przepaść

bez dna, przejął ją lęk straszny, i...
I padła martwa na śnieg...
Trzymając broń w pogotowiu, do martwego zwie-

rzęcia zbliżył się człowiek. Końcem luf dotknął jej
wyciągniętego tułowia, Wilczyca nie drgnęła.. Na
szarej jej szerści widniała ciemna plama krwi...

Tak żywot swój zakończyła matka. „Zbója”.
ziny osamotnienia.

Krótki dzień zimowy miał się już.ku.końcowi...
Śniegi przyoblekły się w półton fioletu, mrok

gęstniał z każdą chwilą, na wschodzie zaś mebakłę-
ić się zaczęły wielkie zwaliska ołowianychchmur...
„ Na bezlitošnie zimnym: brokacie nieba: za

pierwsze migotliwe gwiazdy... Wilczek czuł, że dalej
już "RÓ ik stanie.

ód, lęk i osamotnienie zrewoltawały jc -
wotne siły... Czuł się biednym, skolą kairėj |ta RS.
dzo głodnym.

к А nadewszystko... to'nieznośne uczucie osamo-
tnienia...

Przypomniał sobie matkę : ii idei: ę:zaskowyczałżałośnie

słuchał się, czy nie odpowie mu głos krótki:
szczeku, tak dobrze mu znanego... ae ace
kryta knieja milczała... Matka poszła i nie wróciła
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DEKLARACJA IDEOWA
"Młodzieży Wszechposkiej Związku Akademickiego

uchwałona za Zjeździe Rady Naczelnej w Warszawie

| w dniu 16. V. 1932 r.

(Wierna wielkiej tradycji Ruchu Wszechpolskiego, który stworzył

nowoczesne podstawy Polskiej idei narodowej, a działalnością swoją

i poświęceniem doprowadził naród do niepodległości i stał się odnowi-

cielem państwa. Pragnąc, w myśl tej tradycji, iworzyć typ żołnierza —

obywatela, wszechstronnie przygotowanego do swych zadań i gotowego

wszystko poświęcić dla idei Wielkiej Polski.

Młodzież Wszechpolska łączy i wychowuje młodzież polską w myśl

następujących zasad: .

1. Naród polski musi być zdolny do ujęcia w swe ręce spraw

swoich, musi być w pełnem tego słowa znaczeniu panem swoich losów.

2. Celem naszego narodu. jest stać się narodem wielkim zarówno

w życiu wewnętrznem państwa, jak w stosunkach międzynarodowych.

Wielkim jest naród, który wysoko nosi sztandar swej wiary, swej cy-

wilizacji i swej państwowości. Działalność Obozu zmierza do tego,

ażeby Polacy sami czcili i nakazywali innym cześć dla swej wiary, dla

cywilizacj i dla państwa polskiego.

3. Wiara narodu polskiego, religja rzymsko - katolicka musi zaj-

mować stanowisko religji panującej, ściśle związanej z państwem i jego

życiem, oraz stanowić podstawę wychowania młodych pokoleń Przy

zapewnionej ustawami państwowemi wolności sumienia —zorganizo-

wany naród nie może tolerować ażeby jego wiara była przedmiotem

ataków lub doznawała obrazy z czyjejkoiwiek si1ony, ażeby religją fry-

marczonodla jakichkolwiek celów lub prowadzono zorganizowaną akcję

w celu rozkładu życia religijnego narodu. :

4. Cywilizacja polska, jeżeli ma być cywilizacją wielkiego narodu

musi się wyrażać:
a):wprzywiązaniu i czci dla przeszłości, dla lradycji polskiej, w no-

"szeniu z godnością imienia Polaka;
b) w głębokiempoczuciu.obowiązku względem Ojczyzny i odpowie-

dzialności każdego obywatela za swe czyny na zajmowanem sta-

'nowisku w życiu narodu;

©) -wspoczuciuhierachji, przy organizacji zarówno pracy, jak wałki

( 1 w-surowej karności, bez hierachji bowiem i karności naród jest

bezwładnem ciałem, nieudolnem do jakiegokolwiek działania;

d) w wysokim poziomie obyczajów i dyscyplinie obyczajowej, naka-

zującej wszystkim szanować poczucie moralne'narodu;

--€)-w--Qrganizacji surowej opinii publicznej, swym naciskiem niedo-

|| puszczającej do czynów, przynoszących aarodowi szkodę polity-

czną, moralną lub materjalną;

f) w bogatej i posiadającej wysoki poziom twórczości duchowej we

wszystkich dziedzinach; :

&) w wielkiej wytwórczości materjalnej, w wytężonej i sprawnie Zor-

ganizowanej pracy, zapewniającej narodowi środki do życia,

a państwu potęśę;wreszcie
:

h) w-męstwie obywateli, w odważnej ich walce przeciw wszystkiemu,

conaród rozkłada, osłabia lub poniża.

5. Państwo wielkiego narodu musi być zorganizowane ażeby było

zdolnem:
a) zapewnić sobie szacunek i uznanie swych praw u obcych, zabez-

pieczyć siebie i swych obywateli od upokorzenia i wyzysku go-

spodarczego;

b) zapewnić: wszystkim obywatelom sprawiedliwość, zabezpieczyć

„ich od krzywdz czyjejkolwiek strony, zapewnić im bezpieczeństwo

życia imienia, spokój iwolność pracy, wreszcie ochronić ich, a

zwłaszcza młode pokolenia od zgorszenia;

©) przestrzegać surowo prawa, na którem istnienie jego i życie spo-

czeństwa się opiera — i zmuszać wszystkich do poszanowania

praw, żadnego bezprawia nie pozostawiać bezkarnie;

d) nakazywać szacunek dla siebie i swych instytucyj wszystkim, po-

czynając-od rządu i jego organów, które muszą spełniać należycie

swe obowiązki i ściśle dotrzymywać przyjętych zobowiązań;

wreszcie i Lada k)

€) musi być gotowy do natychmiastowego tłumienia wszelkich obja-

wów anarchji i do wystąpienia każdej chwili nazewnątrz w obronie

‚ interesów iswej godności.

Młodzież: Wszechpolska, widząc w zasadach powyższych sformuło-

wanie podstaw polskiej idei narodowej, będzie pracowała i walczyła

o ich urzeczywistnienie. :

Program swój Młodzież Wszechpolska rozwija w pismach swych

i publikacjach, a w. szczególności w. uchwałach swych zjazdów. które

każdorazowo określają stosunek organizacji do zagadnień życia naro-

dowego.

 

 

DŁIENNAKAMICENŃSKI

Uchwały programowe Rady Naczelnej Zw.
Akad. «Młodzież Wszechpolska».

STANOWISKO ZASADNICZE.
Przeciwstawiając się kategory-

cznie i bezwzględnie materjalizmo-
wi. liberalizmowi indywidualnemu
jak zbiorowemu, komunizmowi in-
telektualnemu, jak praktycznemu,
craz wszystkiemu, co godzi w naj-
elementarniejsze podstawy bytu
narodu i przygotowuje anarchję mo
ralną i ustrojową społeczeństwa,
Młodzież Wszechpolska

podaje do wiadomości, że przez
Państwo Narodowe, do którego od
szeregu lat dąży i dia którego re-
uelizacji pracuje, rozumie państwo
narodu katolickiego w pełnem te-
go słowa znaczeniu, państwo rzą-
«zone przez hierarchicznie zorgani
zowany Naród Polski, którego u-
st:ój społeczno - gospodarczy pra-
wo cywilne 1 wogóle :całe ustawo-
dawstwo, jakoteż życie publiczne
i prywatne winnobyć oparte na za
sudach rzymsko-katolickich;

rozumiejąc do głębi, że rodzina
iest podstawową komórką organi-
zmu narodowego i niezbędnym wa
runkiem ciągłości jego rozwoju,
wszelkie zakusy i ataki, zmierza-
jące do podważenia ustroju rodzin
nego, dezorganizującego od pod-
sław i grożące mu depopulacją, bę
dącą zawsze, a w szczególności w
naszych warunkach geograficznych
i politycznych pierwszym krokiem
do utraty niepodległości — będzie
uJaremniala i zwalczała bezwzglę-
dnie;

rozumiejąc, że tylko narody sil-
ne zdolne są do zdobycia i utrzy-
mania należnego sobie stanowiska,
uważa armję i marynarkę polską
zc wyraz tężyzny moralnej i fizy-
cznej narodu, za zasadniczą rękoj-
imię i istotną gwarancję rozwoju
Państwa Polskiego i Jego bezpie-
czeństwa. Opierając się na tej świa
domości — dąży do wyrobienia w
całem społeczeństwie ducha żoł-
nierskiego oraz wielkiej miłości
dla siły zbrojnej narodowej, a za
chlubę uważa możność noszenia
munduru żołnierza polskiego;

zapowiada, że w obronie pań-
stwa narodowego i dla jego reali-
zacji pracować i walczyć będzie
nedal, ślubując sobie wzajemnie i
Narodowi Polskiemu, że ideałów

swoich i instytucyj, mimo wszel-

kich groźb, ucisku i teroru nie od-
stąpi, poczuwając się do wielkiej
i doniosłej roli wychowania pol-
skiej inteligencji, zdolnej wypro-
wadzić nasz naród i nasze państwo
ze stanu biernościidepresji na dro
&© prawdziwego rozwoju, godną
narodu o tysiącletniej. przeszłości.

© *
GOSPODARSTWO NARODOWE

Podmiotem naszego gospodar-

stwa narodowego jest Naród Pol-

ski. Przeciwstawiając się między-

uarodowemu kapitałowi, zwłasz-

cza żydowskiemu i niemieckiemu,

wyzyskującemu robotnika polskie-

goi traktującemu Polskę, jako te-

ren eksploatacji w epoce dzisiej-

szego kryzysu, wywołującego za-

męt pojęć, który znajduje wyraz z

szerzeniem się mętnych i szkodli-
wych haseł o charakterze komuni-

stycznym, Młodzież  Wszechpol-

ska uważa, że drogę wyjścia dać

może tylko ustrój społeczno-go-

spodarczy, oparty na.rodzinie i pry

własności, upowszechnionej w jak-

największej liczbie samodzielnych

gospodarstw i warsztatów pracy,

a regulowany i wspierany przez

państwo w myśl interesów Narodu.

NIEMCY
W. walce polsko - niemieckiej,

„A wieków prowadzonej, zakoń-

czył się okres germańskiego po-

chodu na wschód. Stoimy u pro-
gu nowej epoki, w której rola czyn

na przypada Polsce. Karta dziejów
odwrócona: Naród Polski krok za
krokiem powraca do starych swo-
ich ziem.

Dla Narodu Polskiego niezbę-
dne jest przyłączenie do państwa
ziem dotąd niewyzwolonych: Gdań
ska, Prus Wschodnich, Sląska
Opolskiego, polskich powiatów
„sląska Dolnego, nieprzyłączonych
powiatów Poznańskiego i Pomorza

oraz ziemi Bytowsko -Lęborskiej.
Spełnienie tych zadań ciąży

przedewszystkiem na młodem po- '

koaleniu.
ŻYDZI

Pełne prawa polityczne w Pań-
stwie Polskiem mogą mieć tylko
c. którzy są prawdziwymi współ-
dziedzicami kultury polskiej i mają
prawo być jej współtwórcami.

Żydzi są elementem obcym Pol-
sce pod względem rasy, ducha, kul
tury idziejów, stanowiąc od wie-
ków”wielką spójną organizację mię
dzynarodową o własnych celach
politycznych, sprzecznych z dąże-
riami dziejowemi i interesami na-
rodu polskiego.
WYCHOWANIE NARODOWE

„ Młodzeż Wszechpolska stwier-
dza, że:

szkoła polska, mająca za zada-
nie wychować świadome swych o-
bowiązków wobec Narodu i Państ-
wa i twórcze pokolenia polskie,
jest najcenniejszą wartością kultu
rolną i winna być przedmiotem
największych starań i trosk o jej
należytą organizację, charakter i
pcziom nauczania i wychowania;

oświata i wychowanie winny
przyczyniać się do budowy. zwarto
sci i jednolitości narodowej w pań
stwie polskiem;

obowiązek i odpowiedzialność
7a wychowanie przyszłych poko-
leń polskich spoczywać winny na
barkach zgodnie wspołdziałających
wszystkich czypnikow wychowaw
czych: rodziny, kościoła, szkoły o-
taz instytucyj i erganizacyj„us
wawczych;

państwo w dziele uauczania i
wychowania «winno. wykorzystać
wszelką, zgodną z zasadniczemi ce
iami polskiego szkolnictwa, twór-
czą inicjatywę sił społecznych;

szkoła polska. winna ; oprzeć
swój program pizedewszystkiem o
poznanie. i zrozumienie osobowości
narodu polskiego, jego dziejów,
kultury i materjalnych warunków
bytu;

szkoła polska poza ogólnem i
fachwem przygotowaniem do speł-
nianią zadań w społeczeństwie win
na wychować typ Polaka-obywate-
la — o głębokiej kulturze religijnej,
nakazującej żyć w. duchu etyki i
religji katolickiej; o wielkiem po-
czuciu obowiązku odpowiedzialno-
ści ii ambicji narodowej, stawiającej
interes narodu i państwa polskiego
na. pierwsze miejsce; o wielkiej od

E MŁODIEŻY AKADEMICKIEJ.
Abiturjentki i abiturjenci.

Koleżanki i Koledzy!

Kończycie szkołę średnią i niewątpliwie wielu z was zapisze się na

Wyższe Uczelnie, by na nich przygotować się do zawodowej pracy na

naczelnych stanowiskach społecznych.

Lecz to nie wszystko, to nie wystarczy.

Równocześnie musicie na ławach akademickich wychowywać się

na uświadomionych, czynnych i prawdziwie pożytecznych członków

naszego Narodu.

Możecie to osiągnąć, wstępując w szeregi organizacji ideowo-wy-

chowawczej jaką jest „Młodzież Wszechpolska”.

Młodzież Weszchpolska to najsilniejsza i najliczniejsza organizacja,

stojąca na stanowisku ponadklasowem jedności wszystkich warstw

i klas społecznych zrozumienia obowiązku wobec Ojczyzny — to orga-

nizacja, która postawiła sobie za zadanie wychować Polaków zdolnych

uczynić Polskę prawdziwie Wielką t. j. prawdziwie katolicką, przez

Naród Polski rzeczywiście rządzoną.

Warunkiem Wielkości Polski jest Wielkość Narodu Polskiego. —

Wielkim będzie Naród Polski:

jeżeli będzie stał na gruncie religii rzymsko-katolickiej,

jeżeli będzie gospodarzem zupełnym i bezwzględnym w swojem

Państwie,
jeżeli będzie się wychowywać i opierać na pierwiastkach kultury

zachodnio-rzymskiej,

jeżeli będzie posiadał swoją własną kierowniczą myśl polityczną,

której pierwszym punktem jest utrzymanie i rozszerzenie dostępu do

morza oraz granic zachodnich przez odzyskanie najstarszych ziem

polskich.

Na kresach Wschodnich walka o polskość tych ziem i utrzymanie

ich w najściślejszej łączności z Macierzą jest zasadniczym postulatem

od którego pod żadnemi pozorami ustąpić nie można. — Dlatego też

wszelkie pomysły federacyjne zwalczamy bezwzględnie, widząc w nich

równocześnie wykonywanie planów niemieckich.

„Młodzież Wszechpolska” uważając żywioł żydowski za niesłychanie

niebezpieczny nietylko dla gospodarstwa narodowego, ale i duszy oraz

charakteru narodowego naszych Uczelni, na terenie akademickim wy-

walczyła unarodowienie polskich Towarzystw Akademickich, usuwa-

jąc z nich żydów, obecnie zaś walczy o unarodowienie naszych Uczelni

przez wprowadzenie „numerus clausus” t. j. procentowe ograniczenie

ilości żydów na naszych Uczelniach do ich procentowej ilości w kraju.

„Młodzież Wszechpolska” jest również tą organizacją, która głów-
nem staraniem rozbudowała się, a następnie zorganizowała całe życie

akademickie w jedną organiczną całość: Rzeczpospolitą Akademicką

t. jj Związek Narodowy Polskiej Młodzieży Akademickiej (Z.N.P.M.A.),

który będąc związkiem ogółu polskiej młodzieży akademickiej, jej re-

prezentantem na zewnątrz — jest przedmiotem podziwu ze strony

Związków Narodowych Akademickich innych narodów.

„Młodzież Wszechpolska” jest to organizacja, która w chwili obe-

cnej bierze odpowiedzialność za kierownictwo i nadzór olbrzymiej wie-

kszości Towarzystw Akademickich, a w szczególności towarzystw sa-

mopomocowych i naczelnych władz akademickich.

(W momencie, gdy najrozmaitsze grupy, poczynają głosić teorje

komunistyczne, gdy w słowach ich wyłania się myśl o czwartej między-

narodówce
Wy młodzież kończąca szkoły średnie łącznie z młodzieżą studju-

jącą na Wyższych Uczelniach staniecie w szeregach walki z komuną

i bolszewizowaniem społeczeństwa przez światowych agitatorów G.P.U.,

oraz tych, którzy w momencie silnego kryzysu gospodarczego nie wa-

hają się teorje te wysuwać, by ratować swe słabnące z dnia na dzień
wpływy w społeczeństwie.

Koleżanki i Koledzy! Wstepujcie w zwarte szeregi walczące

o Wielką Polskę!
ZA ZARZĄD:

Związku Akademickiego „Młodzież

Wszechpolska* Koło Wilno

wadze moralnej i fizycznej, zdolnej

Jo obrony i uderzenia w imię wiel

xości. Polski i godności osobistej;

. głębokiem poczuciu prawa oraz

dużej inicjatywie i twórczości za-

wodowej.
Młodzież Wszechpolska widząc

w.elkie niebezpieczeństwo w no-
wej ustawie o ustroju szkolnictwa,

zapowiada, iż zmobilizuje wszyst-
kie siły do kategorycznego prze-
ciwstawienia się szkodliwym ten-

dencjom i wpływom, płynącym z

realizacji partyjnego reformator-

stwa, a grożącym zaprzepaszcze-
riem powyższych zasad polskiego
wychowania.

AUTONOMJA
R. N. Mł. Wszechp. stwierdza,

że młodzież polska widzi w zama-
chach na autonomję wyższych u-
czelni próbę zniszczenia kultury
polskiej i oświadcza, że użyje
wszelkich dostępnych jej środków
w obronie sześćsetletniej tradycji
nauki polskiej i niezależności orga-
ń'zacyj akademickich.
(„Gaz. Warsz.' — numer po konfiskacie.)

 

więcej... :
(Widział jąprzecież tak wyraźnie na białej po-

lance leśnej, jak czołgała się, szła i biegła czyimś
śladem...

Czekał nanią długo i cierpliwie. Aż wtedy gdy

powietrzem targnął suchy trzask wystrzału... wtedy
zrozumiał wszystko...

Z hukiem broni, którą powtórzyło echo leśne,

'nadbiegła doń Straszna Nowina... Z matką coś się
stało, matce coś grozi...

Zawarczał wtedy ze złości, ale w tej że samej
chwili, przeląkłszy się swego własnego głosu, zaczął

iekać. Ści Straszna ina... Ale nie do-
wierzał jej jeszcze, LLC biegu przystanął,

' jąc się, czysmatka nie biegnie za nim...

Nie.biegła...
| > Przednimi-za nim otwierała się i zamykała zim-
'na-ośnieżona knieja...

Straszna Wieść sprzęgła się wtedy z Kumą Tę-
ntt i jak turje goniły małego szczeniaka...

" Teraz zrozumiał już wszystko... jest sam, zupeł-
nie sam... matka już nie powrócinigdy.

Nigdy?... '
Bolešnie skurczyło mu się gardziołko i wilczek

zawyl...
—Ma -a- m -0-0- ol...
_/Wsłuchałsię,czynieposłyszy odpowiedzi...
Ale tylko śnieżna martwica odpowiedziała mu

saras o
„ Naležalo.pomysleč o.šnie, gdyž mrok juž opadal
zupełny, a wśród jodeł: było-zupełnie ciemmo...

> Miałże spać?! P
Spać sam?

=Bez matki?
„Ptakbardzo głodny? Nie—malec wiedział, że

zasnąć nie będzie wstanie, samotność i przykre uczu-
ciez —— dodały mu-bodžca do dal-
szęgo marszu. wigał się na obolał: ych.i cią-
żących tak bardzo łapach. R

Й „Szedł.powoli,wybierając  jaknajbardziej otwarte
miejsca, unikając cienta, który go przerażał...
„Alė las kończył się w pewnem -miejscu gwaltow-

nie, ując. miejsca wielkiej równinie...
„„Jeszcze jedna jodełka, dwie, a potem rów i dro-

 

 

 

wetnej, przedewszystkiem średniej

Szerokie bruzdy wyjeżdżone przez płozy sań, ty-
siące śladów nieznanych... Tyle śladów, tyle śladów.

A wszystkie prowadzą gdzieś prosto w dalprzed sie-

bie. Droga była twarda, ubita, szło się po niej łatwo

i wygodnie. O, daleko łatwiej, niż przez kopny w le-

sie śniegu.
I te ślady dziwne,

i dziwnym zapachu...

Wilczek na chwilę zapomniał o matce. Opano-

wało go uczucie ciekawości. Ciekawość podniecała
go do tego stopnia, że biegł coraz szybciej, niepomny

nawet na nieznośny ból łap 1 uczucie głodu.

Las coraz dalej oddalał się od drogi. Czernił się

już tylko jako czarną i zwartą ścianą, aż zniknął w

mroku zupełnie. Wilczek zwolnił kroku, zmęczony
był bardzo, na domiar złego skurcz żołądka przypo-

mniał mu o tym, że od dwu dni już nie jadł... Za uczu-

ciem głodu przybłąkała się tęsknica za matką...
Zaskomlil... й
Ale oto... gdzieś tam w nocnym mroku odpo-

wiedziano mu szczekiem... Jazgót powtórzył się raz
i drugi... Wilczek zdumiał się...

Matka? nie matka... głos wilczy, ale inny ja-
kiś, o całą gamę cieńszy i bardziej krzykliwy...

Tak szczekają wilcze. szczenięta.
W mroku nocy tkwiło źwierzę jakieś bardzo

doń podobne...
Wilczek zaskomlił znowu iagodnie, pojednawczo...
Odpowiednio mu długie nerwowe ujadanie z

gniewu ochrypłe i brzęk targanego łańcucha..
Za chwilę z lewej strony szosy, skąd dołatywał

jazgot psiego szczeku, zabłysło żółtym płomieniem
światełko w oknie ludzkiej sadyby. 3

„Zbój”* zostaje „zbójem”,
Zaniepokojony gwałtownem ujadaniem psa, po-

stanowił leśnik Herasym zbadać przyczynę wieczo-
rowego alarmu.

Kazał gajowemu Antolukowi zapalić akopconą
latarnię stajenną, sam zarzucił półkożuci na ramio-
na i ruszyli na dwór, by obejśc zabudowania.
— Ty Antoluk, tak trzymasz fanarczyk, co tyl-

ko twoja gęba w mroku widno. Podnies ty ją do
gėry...

„Mala, na poly popsuta latarnia, stabo ošwietlala
niewielki krąg śniegu. Pies, przywiązany do węgła
stajni, ujadał ciągle, szarpiąc śwatłownie"dług ciężki
łańcuch.

— Nic nie widzę, a ten rwiesia, jak wściekły,

o niespotykanych kształtach

— Czort, czy co?
Obeszli stajnię, przeszli za bróg i skierowali się

ku: dworskiej drodze.
— Widno chłopi z.dworskiego lasu sosenki cią-

gają.
—'Et, głup' ty Antoluk, jakby chłopu drzeuko

kraść, toby na dworska droga nie jeździł...

‚ 1—AL.. patrzaj, jon co?
— Gdzie?
— 0... 0; tam...
Opodal. na śniegu, zapatrzony w kołyszący i z

każdą chwilą zbliżający się płomyk latarki, siedział
wilczek.

Widział dwie duże workowe postaci ludzkie,
słyszał ich głosy.

Człowieka nie widział jeszcze nigdy w życiu.
Postanowił poczekać, aż się zbliżą, by wyrozumieć
ich zamiary 'wobec siebie...
— Sobaka?!
— 1... gdzie, to wołczy szczeniuk.
—Ale patrzaj, jak cicho siedzi.
— Chory, ci co...
Wilczek powstał.
Niemile go potaskotal w nozdrza zapach ludzki,

<hcial odejść. Ale człowiek zacmokał zachęcającą,
więc odwrócił «się i znowu przysiadł.

|  — Qt,.roku tego wołków chmara, zima będzie
ciężka, sami do chat lezut...

— Żywcem go weźmiesz -Herasym...
— A jak? Do dworu poniosę. Ot, pan nasz

taka żywioła lubić, to i „ćwiartkę' da...
— A ci go dostaniesz?
— Widzisz przecie. Spokojny siedzi,głodny

uedto, i ustały...

Herasym chcąc uchodzić w: oczach, o dziesięć
lat młodszego od siebie, urzędowego pomocnika, za
specjalistę od łowienia wilków, postanowił jednym
chwytem ucapić wilczka i zanieść do chaty.

„— Zobaczysz Antoluk, jak z goło ręką wolki
łowim.

,  Zrzucił z siebie kożuch i powoli krok za kro-
kiem począł się do wilczka zbliżać.

Ten siedział zupełnie spokojny, przygłądając się
z zainteresowaniem, co też wyrabia człowiek...

Był coraz bliżej...
'To.niepodobało. się .szczenięciu.
Wstał gwałtownie i gniewnie mrucząc odstąpił

parę kroków.
— A, rugasz sia, no brat, to ci nie pomoże,

Wilczek cofał się ciągle...
Herasym postanowił działać szybko. Przemarzł

był już trochę i nie dogadzało ambicji jego, uganianie
się po śniegowisku 1 w nocy za jakiemś wilczem
szczenięciem. A do tego na oczach Antoniuka.

Skoczył gwałtownie, runął na wilczka i prze-
wrócił się na niego, gniotąc swojem cialem. Ręką
silnie ułapił za kark. Przyduszony boleśnie wilczek
zaskowytał, obrócił się szybko i białemi kiełkami
wgryzł się rękę człowieka...

— A-a-a.. gadzina, kąsasz się, poczekaj.
‚ Na małą główeńkę wilczka posypały się razy

pięści...
Osłabiony głodem i zmęczeniem czuł, że traci

siły pod uderzeniami twardej ręki...
Zaszumiało mu pod czaszką, w ślepkach za-

świeciły iskierki i padł omdlony na śnieg.
— Uż, ty wołczy synu — zaryczał leśnik, pod-

nosząc się z ziemi i ocierając śniegiem skaleczoną
rękę... Antolukl!...

'Nadbiegł Antoniuk z latarką i kożuchem.
— A szczo? ubił zwiera.
— Nie ubił, żyć bude. Dawaj, poniesiom jewo

domoj...
Owinięty kożuchem, wędrował wilczek w goś-

cinę do ludzi... :
W skołatanej jego główce tliły się resztki świa-

domości...
Każdy cios, każdy siniak, zadawany mu przez

człowieka, bolał teraz nieznośnie, zmęczone kończy-
ny scierpie były i bezwładne...

Czuł; wahadłowy ruch człowieka, który go niósł,
poczuł też ciepłą i duszną atmosferę izby, wreszcie
$o znów na dwór wyniesiono. Skrzypnęły jakieś
drzwi, odwinięto kożuch, osutany mu koło głowy...
uż wreszcie wysypano go na podłogę w ciemnym ja-
kimś chlewku. Upadł na ziemię, tłukąc sobie bok...

„Drzwi za nim zatrzašnięto...
„Pociemku dowłókł się do jakiegoś kąta, gdzie
+były grochowiny, zwinął się w kłębek i za-
snął...

Miał sny niespokojne... Śniła mu się matka
straszną chwila, w której. posłyszał trzaskwystrzału,
daleka wędrówka, droga nieznana... i człowiek...
wiadający tajemniczym światełkiem i pięścią.

niło mu się, że wielki i silny nieznajomy po-
nownie bije go pięścią po. główce. Zapiszczał...
Takie sny, podobno mają wszystkie zwierzęta,
„goszczące' po raz pierwszy pod ludzkim dachem. :

„Ciąg dalszy w następny poniedziałek.) %  
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"DZIENNIK MILENSKI

5.4 009.1
Wyniki zawodów strzeleckich

o mistrzostwo Wilna.

W dalszym ciągu na wszyst-

kich strzelnicach wileńskich odby-

wały się zawody o mistrzostwo

Wilna.
Z broni małokalibrowej w kla-

sie I na dyst. 50 metr., na 300 mo-
żliwych, zwyciężył Derecki (P.

K. S.) 287 pkt., 2) Subotowicz (S.

M. P.) 281 pkt., 3) Kotter (P. K. S)

219 pkt.
Zespolowo w II klasie: 1) 6 p.

p. leg. 1286 pkt. na 1500 możli-

wych, 2) P. W. Wilno II 1260 pkt.,

5) P. W. WilnoI 1256 pkt.

Indywidualnie w II klasie: 1)

Czerniawski (6 p. p. leg.) 270 pkt.

na 200 możliwych, 2) Krywel (3 B.

Sap.) 266 pkt., 3) Kuczyński (Pocz-
towe P. W.) 266 pkt.
W III klasie panów z broni

małckalibrowej na 1500 możli-

wych: 1) Zespół Hufców P. W.

Wilno 1288. pkt, 2) 1p. p. leg.

1218 pkt., 3) 5 p. p. leg. 1179 pkt.

Indywidualnie w III klasie: 1)

Juniewicz (P. W. Wilno) 266 pkt.,

2) Kosmowski (P. W. Wilno) 263

pkt., 3) Andrzejewski (P. W. Wil-

no) 259 pkt. + ;

Z broni krėtkiej wojskowej (re-

wolwer używany w armji), odle-

głość 20 metr. Zespołowo: 1) 3 B.
Sap., 2) 1 p. p. leg, 3) P. K. S.

Indywidualnie zwyciężył kap. Pa-

kuła (1 p. p. leg.] 94 pkt. na 120
możliwych.

Z broni długiej wojskowej na

dystansie 300 metr., na 600 możli-

wych zespołowo zwyciężył 1 p. p.

leg. 332 pkt, 2) 5 p. p. leg. 325

pkt., 3) Strzelec 296 pkt.
W klasie II z odległości 200

metr.: 1) 5 p. p. leg. 401 pkt, 2)

r. W. Wilno I 390 pkt., 3) 6 p. p.

ieg. 375 pkt.
Indywidualnie: 1) por. Białkow-

ski (5 p. p. leg.] 140 pkt. na 200

możliwych, 2) kapr. Szejpunas

(6 p. p. leg.) 135 pkt., 3) Buszyński

(Р. W. Wilno) 133 pkt.
Wśród pań z broni małokali-

browej z odległości 50 metr., na
300 możliwych, zespołowo zwycię-
żył Związek Strzelecki 760 pkt.,
2) P. W. Kobiet 689 pkt.

Idywidualnie zwyciężyła Szła-
jewska 274 pkt. na 300 możliwych.

Zawody trwać będą jeszcze do
12 b. m. W zawodach bierze

4 udział 400 zawodników. Wyniki,
"'jak widzimy, są niezłe, a nawet.
dobre.

Siedlice gromią Wilno 5:2.

Przyjechała do Wilna ligowa

drużyna z Siedlec, która rozegrała

riecz z reprezentacją Wilna. .

Spodzicwano się, że mecz z li-

gową drużyną 22 pułku przyniesie

dużo sensacyjnych momentów.

Publiczność przyszła na mecz z

nadzieją, że Wilno odniesie pierw-

szy swój poważny sukces, ale nie-

slety nadzieja zawiodła.

Wierzono w zwycięstwo, zwła-

szcza, że siedlczanie przyjechali

w osłabionym składzie bez Go-

zdeckiego, Czajki i Fieca.

Na boisko przy dźwiękach or-
kiestry wbiega drużyna 22 pułku
w składzie: Koszowski, Wojtanow-
ski, Krupski, Jakubowski, Sro-
« zyński, Ruszyl, Sadalski, Rusinek,

Marciukowski, Biegański, Święto-
sławski. | 1%

Za chwilę w nowych koszul-
kach, witani burzą oklasków,
wbiegają wilnianie: Rogow, Cho-
waniec, Lepiarski, Wysocki, Birn-
bach, Bilewicz, Naczulski, Zbroja,
Zajdel, Pawłowski, Kozłowski.
Reprezentacja nasza jest osłabiona
brakiem chorego J. Godlewskiego
| z niewiadomych przyczyn pomi-
niętego Szwarca. '

Rozpoczyna się gra. Tempo
narazie jest szybkie, może nawet
za szybkie.

Pierwszy dreszczyk!
Piłka ostrym strzałem idzie tuż

koło słupka 22 pułku.
Zajdel ma sytuację, ale strzela

śórą i piłka idzie na aut. Tuż za-
raz taką samą sytuację ma Pa-
włowski, którego piłka idzie rów-
nież górą.

Pawłowski strzela.
W 10 minucie gry przerywa

się z piłką Longin Pawłowski, któ-
ry strzela, rawiasem mówiąc, mało
trafiającą uo przekonania bramkę,
bo piłka odbija się od słupka i
kwestją jest, czy odbiła się ona od
strony wewnętrznej czy zewnętrz-

nej. Sędzia Katz przyznaje bram-
kę i po chwilowem nieporozumie-
niu pilka jest juž na šrodku boiska.

Wilno prowadzi.
Tempo staje się jeszcze silniej-

sze. Gra jest ładna i efektowna.
Sytuację po kornerze wyjaśnia
bramkarz Wilna Rogow.

22 pułk strzela.
W 18 min. gry Rusinek strzela

pierwszą dia ligowców bramkę.
Sytuacja nieco się zmienia. Obie
drużyny zaczynają grać na punkty
itraci się efekt śry. Piłka częściej
znajduje się pod bramką wilnian,
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Dziśl
pełen emocji i napięcia

ale Rogow przytomnie wyłapuje
wszystkie strzały, a Lepiarski gra
koncertowo, przypominając dawne
swe lata.

Zajdel strzela.
Środek ataku wileńskiego, po

wyrobionej pozycji przez Pawłow-
skiego, Zajdel strzela Koszowskie-
mu drugą bramkę.

Wilno prowadzi znów 2:1. Ko-

złowski na skrzydle robi co może,

ale niestety podania są za silne.

Zajdel popełnia szereg błędów

taktycznych, źle rozdając piłki.
Žapomniano zupełnie o Naczul-
skim, który w pierwszej połowie
gry nic nie miał do roboty.

Dziecinna gra przereklamowa-

nego Zbroji zaczyna nawet de-
nerwować najbardziej spokojnych
widzów. Uważam, że kapitan
związkowy popełnił błąd i nie
można było kierować się tylko
tem, że Żbroja rok temu grał w
Cracovii. Bo jeżeli ten wzgląd
przemawiał za nim, to można było
wyznaczyć doskonale kiedyś gra-
jącego Nikołajewa, albo Grabo-
wieckiego. Śmieszne to, ale praw-
dziwe. Zbroja był najgorszym
graczem i rozczarował swoich
zwolenników.

Minutę przed końcem Rusinek
strzela drugą bramkę i ustala do
przerwy wynik nierozstrzyśnięty

Po zmianie stron wiinianie wy-
chodzą w nieco zmienionym skła-
dzie. Wasilewski gra słabo za-
miast dobrze grającego Birnbacha,
a Stachowicz statystuje zamiast
Zajdla, który strzelił bramkę.

Gra staje się mało ciekawa.
Wojskowi zdobywają wyraźną
przewagę. Wilnianie załamują się
rsychicznie i grają bez większego
pianu.

Biegański strzela dwie ładne
oramki, a Rusinek w 32 minucie
laduje ostatnią piłkę.

Mecz kończy się porażką Wil-
na:5 :2,

Propagandowo impieza udała
się doskonale. Na trybunach zgro-
madziło się przeszło 3 tysiące
osob.

Mecz sędziował dobrze p. Katz.
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Rozdanie nagród
motocyklowego

Tydzień temu odbył się wiel-
ki, wiosenny rajd motocyklowy
„Dziennika Wileńskiego" na trasie
Wilno — Ejszyszki — Wilno.

Wrażenia po tym rajdzie jesz-
cze nie zatarły się i niewątpliwie
aługo jeszcze będą trwały.

zwycięzcom rajdu
«Dziennika Wileńskiego».

Nagrody od kilku już dni stoją
wystawione w oknie przy ul.
Mickiewicza 6, przy którym zbie-
ają się stale tłumy widzów.

Rozdanie tych nagród nastąpi
jutro, we wtorek o godz. 18 min. 30

 

Na zamieszczonej fotografji wi-
dzimy  zwycięsców  poszczegól-
nych kategorji. Od lewej: Aramo-
wicz (Wojskowy Klub Motocyklo-
wy), na Indjanie, Bohdanowicz
(Wojskowy Klub Motocyklowy),
na Motosacochu Kleber (Wileńske

„SPRAWA

Na ostatniem zebraniu zarządu
Wil. Okr. Zw. P. Nożnej rozpatry-
wano sprawę zwolnień udzielo-
wych graczom Laudy.

W, finale rozpatrywań postano-
wiono dożywotnio pozbawić praw
udziału w zarządach klubów pił-
karskich p. Wojciecha - Kiejstuta
Downarowicza.

Zawieszono również w czyn-
nościach sekretarza Laudy p. Bul-

KLUBY CHRZEŚCIJAŃSKIE

Przed meczem z Siedlcami od-
było się spotkanie reprezentacji
klubów chrześcijańskich z repre-
zentacją klubów żydowskich.

Mecz stał na niskim poziomie
śly. Żydzi mieli przewagę, ale nie

Tow. Cykl. i Motocyklistów), na
Pradze i Bastuński (Ż. A. K. S.) na
D. K. W.

Każdy z zawodników otrzyma
pamiątkę, a zwycięscy otrzymają
nagrody.

LAUDY“,

siewicza Tadeusza, który dużo
pizyczynił się do ożywienia Laudy
i od kilku lat pracował dla dobra
sportu wileńskiego, trałiając przy-
padkiem w całą tę sp:awę.

Zawieszono również Lepiar-
skiego, który podpisywał karty
zwolnienia.  -

Jak nas pomformowano, Lauda
ma się w najbliższym czasie roz-
wiązać.

— KLUBY ŻYDOWSKIE 2:2.

potrafili zdobyć zwycięskiej bram-
ka,
Wynik ustalił się 2 : 2.
Bramki strzelili: Janikowski 2,

Antokolec i Rogow.

 

O sporcie wileńskim słyszy cała Polska.

Polskie radjo do komunikatów spor-
towych wprowadza inowację. Począwszy
od 12 bm. każda stacja radjowa nadawać
będzie na wszystkie stacje Polski swoje
własne wiadomości sportowe, a więc i o
Wiinu nareszcie usłyszy szerszy ogół
sportowców. Dowie się © nas cała
Polska.

Inowację tę uważać należy za b.
trafną i pomysłową, bo dotychczas stacje
prowincjonalne były w sporcie upośle-
dzone i nawet najważniejsze wyniki, jak
międzynarodowe spotkania bokserskie,
pozostawały bez większeżo echa. Do-
tychczassłyszeliśmy. mizerne wyniki pił-
karzy warszawskich, jak Baikochba po-
konała Gwiazdę, albo jak Kopfmajster
strzelił lewą nogą w prawy róg bramki
do siatki nieznanej całkiem drużyny,
Jutrzenki

Sobotnie wyniki lekkoatletyczne,
W sobotę na Pióromoncie odbyły się

zawody sakai, na odznakę

Lepsze wyniki uzyskanc następujące:
100 metr. 1) Żylewicz 12,4 (Sokół), 2) No-
wicki 12,6 (Ognisko). Skok wdal 1) Skar-
bek 5 metr. 33 cmtr (Victoz), 2) Nowicki
5 metr. 07 cmtr. (Ognisko). Rzut kulą
chłopców 1) Czardasz 11 metr. 89,5 cmtr
(wynik b. dobry jak na wiek zawodnika),
2) Pietkiewicz 10 mter. 69,5 cmtr. Skok
wzwyż: 1) Czardasz 160 cmtr (!) 1500
metr, 1) Herman (Ognisko) 4 min. 41,4
sek.,'2) Stacewicz (Ognisko). Rzut kulą
panów: 1) Łatwis (Sokoł) oburącz 16
metr. 91 cmir, 2) Popyszew (Sokół) 16
ralr. 55 cmtr., 60 mtr.: 1) Czardasz 8,2
sek, 2) Bychowiec 8,6 sek., 300 metr.:
1) Stacewicz (Ognisko) 42,2 sek., 2) Świe-
tlikowski (Ognisko) 42,8 sek. Skok w dal
shłopców: 1) Czardasz 5 metr. 33 cmtr.,
2) Rymdejko 4 mtr. 57 cm, 800 metr.:
i) Zubilewicz 2 m. 14,6 sek.. 2) Kocha-
nowski 2 m. 18,4 sek., 5.000 metr.: 1)
Kochanowski (Strzelec) 18 min. 41,4 sek.,
2) Zubilewicz (Ognisko) 18 min. 45,5 sek.

Wśród pań Putrymowiczówna zwy-
ciężyła w biegu na 500 mztr. w czasie
1 min. 33,6 sek., Cywińska zaś zwycię-
żyła w biegu na 60 metr. w czasie 9,2

Na 1-szy seans ceny zniżone.

W rol. ał. LYA DE PUTTI

sek. Obie zawodniczki z Sokoła.
Wśród zawodników wyróżnił się

Czardasz ze Strzelca.
Zawody z ramienia W. O. Z. L. A.

organizował Sokoł,

Łotysze przyjeżdżają do Trok.
Czynią się już pierwsze kroki organi-

zacyjne przed wielkiemi regatami w Tro-
kach, które przypadają na 10 lipca. Re-
gaty te ściągną zapewne sporą ilość
wioślarzy z Grodna, Warszawy i Pozna-
nia, którzy rok rocznie przyjeżdzają wal-
'czyć o tytuł mistrza Wilna.

Polski Zw. Tow. Wioślarskiego orga-
nizatorom regat wileńskich zezwolił na-
wiązać stosunki z Łotwą i Estonją i zgo-
dził się na to, że w Trokach regaty będą
mieć charakter międzynarodowy.

Nawiązano więc już stosunki z Kon-
sulatem Łotewskim w Wilnie i przypu-
szczać należy, że po raz pierwszy ujrzy-
my na naszych wodach zagranicznych
wioślarzy.

Łotysze jako wioślarze są światu
sportowemu nieznani, to też spodziewać
się należy wielkiego zainteresowania re-
gatami o mistrzostwo Wilna.

Turyści przyjeżdżają do Wilna.
Referent turystyczny P. Z. T, W.

nawiązał stosunki z wioślarzami wileń-
skimi i projektuje przed regatami w
Trokach zorganizować wielki spław ka-
jakowy z Narocza.

Spław odbyć się ma w pierwszych
dniach lipca 1 niewątpliwie prócz gości w
lej miłej wycieczce weźmie udział więk-
52086 wioślarzy wileńskici.

Kajaki nad Narocz dostarczone będą
koleją i autami, a potem rzzpocznie się,
przepiękną rzeką Naroczańską spław do
Walji i Whlją do Wilna.

Spław trwać będzie 5 dni. Obecnie
czyni się już przygotowania, by spław
ten udał się jak najlepiej.

Kajakowcy organizują się.
Coraz więcej na Wilji daje się wi-

dzieć zwolenników kajaka i w niedzielę
z przyjemnością można obserwować, jak
brzegami suną  najrozmaitszego koloru,
często własnej nawet roboty, mniejsze i

Wszystkie dja-
logi i plosenki

! PAWEŁ WEGENER
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Zachwycające dodatki dźwiękowe. Początek
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UWAGA!
Artysta Rzeźbiarz zamieszkały w Wilnie,
€y Zarzecze Nr. 21 m. 11 wykonywa jak w za”
kresie rzeźbiarskim tak i malarskim a
=:tigury, Eu ae ambony, feretronv. bk : ае

rzewie, gipsie, cemencie, sztuki i t. p. Maluje grzybka nie przyniosła kru- żony!

1 złocistylowo Kościoły I t. p. Na m 2 rex w, życiu .pl ustna zy,:ia” "przeglądam skruc mej 2007

konywam sam plany na budowę oltarzy
1 malowanie. Po cenach przystępnych.

Dziś! Ratunkull! Ratunkulll Ratunkulit dla Wietora
Mac lena I Edmunda Lowe ujętych w haremie

y pojąć trzeba ujrzećlil By ujrzeć trzeba pójść!!! Dziś do dźwiękowego kina

seansów o godz. 4, 6,8 i 10,15, w dnie

seans ceny zniżone.
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dzień „KSIĄŻĘ DRACULA".
przyjaźni, bohaterstwa i poświęcenia.Niezwykłe
Wstrząsające sceny.

15, w dnie świąt. o g. Ż:ej. Na Fir-

Dziś ostatni
Jutro m i Wielki - i inciqla Potężny dramat miłości,

pea stwa narodów InejPrzyjaciele nabicia. Vspaniała gra.

przewrotu bolszewiekiege. Nad program: Dodat

KAMAN7:
o parogodzinnej nie-

obecności wraca do do- szukeć, nie dojrzałaś.

mu z próżnemi rękoma.

— Jakto? Ani jednego cjęż ją mam wzrok byst-

Z letniska.

Warszawianka,

Mizia,

przy uli-

panna
bawiąc plerwszy

mianowi-

jako też letnim mieszkaniu, wy*
gr brała się do lasu na

Blydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. _

ki dźwiękowe. Początek o g. 4, 6, 8 110.

1-szy seans ceny znlžone.
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zapytuje matka.

„Faworyty Maharadiy“

wcale grzybów.

1001 przygód 1 awantur miłosnych
wieczną pogań za szczęśelem i przy*

świąt. o godz 2-ej. Na 1-szy

— Widać nie umiesz

pulatnie każdą niemal aal

— Nie ma, mamusiu, galązkę.

„Caslno“. Nad program:

Rkcja toczy się podczas Dobre piwo u

ma

PE
U wrėžki

= „pewna kobieta nie
— Ależ mateczko, prze- daje panu spokoju...

to krawcewa====== macje | adres w Adml- za,

W szkole.

— Czy możesz wymie-WNNCHUNNNKW | Swiat.

— Tak,

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Mostowa 1.
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Rzeczto jest powszechnie
znana ————===——

«Dorman»
Tatarska 1

Lokal świeżo odnowiony
hygieniczne mycie szkla- | р
nek. Piwo zawsze šwie-oее po
że. Do piwa -- solanki! chorych.

Z KRAJU.
Budowa elewatora w Baranowiczach.

BARANOWICZE (Pat). W tych
dniach ukończona została budowa
nowego $machu elewatora w Ba-
„anowiczach, który będzie zara-
zem składnicą zbożową, pierwszą
ra terenie dwu sąsiednich wschod-
nich województw: nowogródzkie-
goi wileńskiego. Nowowybudo-
wany elewator w baranowiczach
będzie już w niedalekiej ptzyszło-
sc1 wielkim dobrodżiejstwem dla
tulejszego rolnictwa, jak również i
garnizonu wojskowego jako regula-
tor cen na tutejszych rynkach
zbożowych.

Na wewnętrzne urządzenie ele-
watora potrzebne jest wyjednanie
pożyczki w Banku Rolnym lub też
uospodarstwa Krajowego w wyso-

kości do 30 tys. dla Syndykatu
Rolniczego w Baranowiczach, któ-
ry przyjął na siebie obowiązek wy-
budowania tej ważnej placówki
handlowej. Dotychczasowe koszty

budowy elewatora wynoszą 80 tys.
zł, w czem pożyczka z Banku
Rolnego wynosi zaledwie 35 tys.
zł, zaś reszta pokryta została z|
własnych funduszów miejscowego
Syndykatu Rolniczego, który
znacznie poderwał swe interesy
przez dwukrotnie przetrzymany
kryzys gospodarczy. Niezwłocz-
ne uruchomienie elewatora w Ba-
ranowiczach wpłynie niepowszech
ranowiczach wpłynie na podniesie-
nie rolnictwa w zubożałej wscho-
dniej dzielnicy Polski.

e pogranicza.
Zboże polskie przemycane jest do Prus.

Z pogranicza donoszą, iż w

ostatnich dniach na odcinku Fi-

| powo. Przerośle, Krzywole, Ma-

lnówka wzmógł się przemyt zbo-

żem polskiem, które masowo jest

przez przemytników wywożone do

Prus Wschodnich.

W ostatnim tygodniu patrole
K. O. P. ujęły 17 przemytników z
końmi i wozami naładowanemi
zbożem, 5 przemytników na cze
R z braćmi Zieleńskimi postrze-|
ono.

większe kajaki, i

Sport kajakowy w Wilnie ma wielką

przyszłość.
A. Z. S. zwołuje na 13 b. m. do let-

niego lokalu organizacyjne zebranie sekcji

turystyczno-kajakowej. Zebranie odbę-

dzie się na przystani A. Z. S. ,

SOA ARD musi wziąć Xopie-

kę sport kajakowy i urozmaicić sezon

tdKológom i koleżankom A. Z. S., ktė-

rzy cale lato zmuszeni są spędzać w mie- +

ście.

Seminarzyści jadą kajakami, |

Uczniowie Seminarjum  Nauczyciel-

skiego w ilości 20 jadą hajakami nad

Polskie morze. Ь
Kajakowcy zabierają z sobąkrótko-

falową stację nadawczą i stale, o pewnej

umówionej godzinie będą į+orozumiewač

się z pozostałymi w Wilnie kolegami.

Ciekawa ta wycieczka rozpoczyna się

już we czwartek, a we środę wieczorem

kajakowcy przedefilują przed przystania-

mi wioślarskiemi i pożegnają się z Wil-

nem, by w Ponarach załadować kajaki na

pociąg, który odtransporluje. łodzie do

słacji Niemen, od której to rozpocznie
się spław.

A.Z.$. ZWYCIEŻA TENISISTÓW
ZAMBROWA 8:5.

Na kortach A.Z.S. przy wspa-
niałej pogodzie odbył się mecz te-
nisowy A.Z,$. z tenisistami szkoły
podchorążych z Zambrowa.

Oto wyniki techniczne: gry po-
jedyńcze — Grabowiecki — star.
podch. Matuszewski 6.2, 6:1; Ma-
tuszewski — Turczyński 6:1, 6:3;
Weyssenhofi — por. Moszner 6:3,
6.4; por. Burzymski — Turczyński
6:3, 3:6, 6:4; Zygmunowski — Pi-
monow 0:6, 6:4, 6:4; Wenk —
rodch. kapr. Herhold 6:0, 6:3; Pi-
monow — por. Moszner 6:1, 6:3;
podch. st. strz. Zygmunowski —
Weyssenhoff 6:4, 6:4; Piotrowicz
— Herhold 1:6, 6:2, 6:3.
„W grze podwójnej: Grabowiec-
ki, Weyssenhoff — Matuszewski,
Zygmunowski 6:2, 6:8, 6:2;  Tur-
czyński, Pimonow — Žygmunow- |
ski, Matuszewski 7:5, 6:4; Grabo-
wiecki, Pimonow — Matuszewski,
Burzymski 6:2, 7:5.

Ogólny wynik meczu na ko-
izyść A.Z,S, 8:5.
W najbliższych dniach gracze

nasi wyjeżdżają na mecz z A.Z.S.
do Warszawy. Wilnianie jadą w
skladzie: Hohendlingerowna, Gra-
towiecka,  (Grabowiecki, prof,
Weyssenholi, Turczyński i Pimo-
ow.

 == = = = =
INTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEG0
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244.

PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie |

OTWARTA OD 6-ej DO 4-ej POP.

ma wm mu ma wm|

 

ZAWODY LEKKOATLETYCZNE
O MISTRZOSTWO WARSZAWY.

WARSZĄWA (Pat). W nie*
dzielę na stadjonie Ligi zakończo*
ne zostały dwudniowe zawody
lekkoatletyczne 0 mistrzostwo
Warszawy. Wyniki techniczne|
drugiego dnia zawodów przedsta-
wiają się następująco: 110 m. przez
płotki — pierwszy Trojanowski
(AZS) 15,8 sek. 800 m. — pierwszy
Kuźmicki (AZS) 1:57,4 sek. 80 m.

płotki pań — pierwsza Schabiń-
ska (AZS) 12,8 sek, 100 m. pań —
pierwsza Gorlofówna (AZS) 13,6
sek. Skok wzwyż pań — pierwsza
Czerapińska (Orzeł) 130 cm. 5 tys:
m. — Puchalski (Liga) 15:59,8 sek-
Skok w dal — pierwszy Twardow-
ski (AZS) 7:12,5 sek. Oszczep —
Płaszczyk (AZS) 53,78 m. Skok
w dal pań — Piotrowska (AZS)
511 cm. 200 m. — Trojanowski
23,4 sek. 4200 m. pań — szta-
feta AZS 1,58 sek. 4X400 m. —
perwsza AZS 3,30 sek. Trójskok —
Trojanowski 12,59.m. Kula pań —
pierwsza Rapińska (G. R.) 9,53 m.
Dysk panów — pierwszy Siedlecki
(Liga) — odległość 40,73 m.

MECZ GARBARNI Z HERTHĄ

W. BERLINIE.

BERLIN (Pat). Dziś w godzi-
nach wieczorowych na boisku
Herthy rozegrany został mecz po-
między berlińskim klubem: spor-
towym „Herthą“ a krakowską
Garbarnią.

Ostateczny wynik 5:4 na ko-
rzyść „Herthy”.

J. Kusociński bije jeszcze jeden rekord.
Na zawodach  lekkoatletycz-

nych o mistrzostwo Warszawy
startował przed wyjazdem do
Ameryki na olimpjadę J. Kusociń-
ski, który w biegu na 10 klm. usta-
mowił wspaniały rekord Polski
30 min. 31,4 sek. Czas ten jest
o 25 sekund gorszy od rekordu
światowego. W. tym roku nikt

W. Z. P. Nr. 12.

TUL["Kupno |
LVATOCR ZAKKė

zamarza?
į RÓŻNE | — Owszem:

nić, jaki płyn, który nie

woda.

stanie

Dormana dužemi,
 

PRACA
 

sady przy

109—4 jazd. Posiada dobre re- nie
erencje.

ad PRA

gorąca DO SPRZEDANIA forni- MostowaUl. 1. Tel' 12-44
rowane czeczotką staro-
żytne biurko w dobrym PRZYJMUJEDODRUKU

ože na wy Fortepian w dobrym sta-
nieduży Drezdeń-

Bliższe infor. skiej fabryki Rozenkran-
odnajmę tanio Do-

jeszcze nie uzyskał tak doskona-
lego czasu, a Nurmi, startując na
tym dystansie, miał czas gorszy
od Kusocińskego, bo uzyskał „tyl:|
ko” 30 min. 40 sek. Zapewne Nur-
mi już nigdy nie uzyska lepszego
wyniku, a Kusociński zapewne nie
powiedział jeszcze ostatniego sło-
wa. ;

'  AKUSZERKI
LU
kupię niedrogo. Ka-

WUZEZUZKANKNCZENPYNEW|sztanowa 5 m. 6. —20

Га ŽŽ AKUSZERKA:, 5716005777
a M AL

przyjmuje od godz. 9 di
7 w. Kostknowa 7 m. 5. DRUKARNIA

WZP69
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M1. WIERZYŃSKIEGĆ.Sprzedaż|

 

z 2 szufladami
6 małemi, 3 szu- DZIEŁA, BROSZURY

fladkami-skrytkami, szaf-
ką i skrytką w ozdobie, BILETY WIZYTOWE,

dziećsię: Zawalna li, ZAPROSZENIA,zieć się: ‚
bibliotekarz Dilis. i

Dowie-

914—2|RÓŻNE KSIĄŻKI

DO OPRAWY
WYKONYWA

nistracyj „Dz. Wil.* pod broczynny zauł. d Le.i PUNK TUALNIE.
„Pielęgniarka”. gr—1 Nr. 3 m. 16. Od 11—11

od 4—6 prócz Niedziel
EZ NANA
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