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Benedykta Woyczyńskiego
odbędzie się dnia 5 maja o godzinie 8,30 nabożeństwo żałobne w kościele św.

Anny, na które zapraszają wszystkich którym pamięć Zmarłego jest drogą,
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|

w Warszawie |
Od roku już znany jest w Warsza szczęśliwie aż do samego placu Te- | bicie m. Barmeo — wojska rządowe

wie niejaki Jan Obodyński, twórca
„partii niezależnych polskich socja-
listów

atralnego. !
| Była godzina 9-ta rano. Na pla-|

narodowo - radykalnych .|cu poczęty się zbierać grupki Zwo-| Durango, powstańcy zajęli podczas
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Powstańcy nad zatoką

WETAgg е

w Bilbao
„Na Madryt w dalszym ciągu spadają pociski

SALAMANKA. 2.5. Główna było dziełem powstańców. Dzienni-|
kwatera powstańcza komunikuje, że karze znaleźli ślady bombardowania|
na odcinku Teruel powstańcy posu- jedynie na przedmieściach, głównie
wają się naprzód, natrafiając na bar |zaś na drogach wyjściowych z mia-
dzio słaby opór. Na froncie baskij- |sta.
skim wojska powstańcze zajęły miej|
scowości: Bormeo, Mundaca, Pader-
nales, Altamira i Vista Alegre. Prze-
ciwnik porzucił wielką ilość materia
łu wojennego, zaś w wyniku prze-
ciwuderzenia, mającego na celu od-

ŚWIĘTO NARODOWEJ
HISZPANII

SALAMANKA. 2.5. Cała naro-
dowa Hiszpania obchodzi dziś po
raz pierwszy) święto narodowe, wpro

! майхопе przez rząd powstańczy w
poniosły ciężkie straty. Na zachód|miejsce
od szosy, włodącej z Guernica do

wych, ustanowionych przez republi-
kę. We wszystkich miastach i
wsiach odprawiane są uroczyste
Msze św. i modły za pomyślność
powstańczego oręża.

NAD MORZEM
PARYŻ. 2.5. Havas donosi z Gu-

ernita: Wczoraj wieczorem wojska
powstańcze zbliżyły się do latarni
morskiej na przylądku Machichaco.
Przylądek ten panuje nad dojściami

wszystkich świąt narodo-do zatoki Bilbao.

 

Partia ta jest dolychczas.. jednooso |lenników Frakcji Rewolucyjnej, któ | natarcia miejscowości: Berlanda,
bowa. Wprawdzie w tym roku ujrza ra miała tu swój punkt zborny. Obo' Orborioas, Ajuria, Burdarias i San
mo obok p. Obodyńskiego podczas |dyński zatrzymał się przy tablicy ku Pedro, Wojska rządowe stawiały za-
obchodu i-majowego, jakiegoś „ad- czci bojowników, którzy padli w wal cjękty opór na wzgórzach w pobliżu
adjutanta“, ale nie ;est wialcomem,«ce o niepodległość, zawieszonej nad tych miejscowości, lecz zostały ze-
czy jest to czionek rzeczywisty, czy | wejściem do Komisariatu Rządu i) pchnięte i są ścigane. Na odcinkach
dopiero aspirant, czy też poprostu wzniósł modły. | Kordoby i Grenady wojska powstań
osoba zaangażowana chwilowo do| Skończywszy modły rozpoczął| czę zadały ciężkie straty przeciwni-
asysty p. Ubodyńskiego. Jeżeli jest przemówienie do zebranego wokół|kowi, który usiłował nacierać.
to rzeczywisty czionek partii p. O- niego tłumu ciekawych.
bodyńskiego, to trzeba  stwierdzić,| Teraz jednak wkroczyła policja,| BOMBARDOWANIE MADRYTU
że partia w ciągu roku zwiększyła|przerywając mówcy, bowiem to wy- MADRYT. 2.5. Wczoraj artyleria
się o całe sto piocent. . |stąpienie Obodyńskiego nie było|powstańcza intensywnie bombardo-

P. Obodyński już w rokuubie- przewidziane w ustalonym  progra-
głym urządził „pochód jednoosobo- mie, Wódz niezależnych polskich
wy”, sam będąc jego wodzem i cho-| narodowo - radykalnych socjalistów
rążym, niósł bowiem sztandar swej musiał się poddać temu zarządzeniu.

buchło około 200 pocisków.

KTO ZBOMBARDOWAŁ

wała stolicę. Na ulicach miasta wy”|

Nowa konstytucja Irlandii
zrywa wszystkie więzy z Angl:ą

LONDYN. 2.5. Nowa konstytu- wszystkich stron.
cja irlandzka ogłoszona przez dej W konstytucji nie ma ani jeldne-
jValerę uważana jest w Londynie za|go słowa o stosunku Irlandii do W.
lakt pozbawiony większego praktycz Brytanii i brytyjskiego „common-
nego znaczenia. Konstytucja ta war |walth'u“, tak, jakby zagadnienie to
tkule drugim stwierdza, że teryto- wogóle nie istniało.
rium narodowe składa się z całej| Formę państwowowości, przewi-
 niepodzielnej Irlandii i wód teryto- | dzianą w konstytucji jest republika
rialnych, otaczających Irlandię ze z prezydentem obieranym co 7 lat.

Szukalski skazany za znieważenie władz

 

partii. Policja „rozwiązała wtedy p.| Rozrzucił jeszcze pewną ilość u- GUERNICA?  Obodyńskiego już na Pradze, skąd jotek, zapowiadających rozprawę „o| PARYŻ. 2.5. Korespondent Ha- Sąd Okręgowy w Poznaniu roz-
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wyszedł, obawiając się nie bez powo
du o jego zdrowie. |

W tym roku pozwolono mu od-
być pochód. To też odbył go p. O-
bodyński olkazalej,j z  adjutantem.
Chroniony przez policję doszedł

Iko za oko, ząb za ząb” z przeciwni-
| kami politycznymi, poczem z peł-
|nym godności spokojem' rozwiązał;
iswój pochód, zwalniając z obowiąz-
ków także i adjutanta.

Nowe rozporządzenia podatkowe
W Dzienniku Ustaw R. P. ogło-

szone zostanie wkrótce nowe rozpo
rządzenie ministra Skarbu z dn. 25
marca rb. o wykłonaniu ordynacji
podatkowej, zmieniające dawne roz-
porządzenie z dnia 19 września 1934
roku.

Nowe rozporządzenie wydane zo
stało w związku z nowelizacją usta-
wy o ordynacji podatkowej i zawie-
ra szereg zmian i uzupełnień, wyni-
kających tak z konieczności dostoso
wania rozporządzenia wylkonawcze-
$o do nowego tekstu ordynacji po-
datkowej, jak i z konieczności wy-
dania przepisów wykonawczych od-|
nośnie zagadnień dotychczas wcale|
nie unormowan ich.

Z poważniejszych zagadnień, ure-
gulowanych nowem  rozporządze-
miem, wymienić należy przedewszy-

II RZO CCR CCIKEB wym wybuchł strajk przeszło 3.000 pracow- które już niebawem miałyby rozpo-

Z WŁASNYM DOMEM PRZYJEŻD

jstkiem zagadnienie norm szacunko-
wych. :

Dużo miejsca poświęca rozporzą-
| dzenie zagadnieniu uproszczonych
ksiąg gospodarczych: właścicieli nie|
ruchomości, osób wylkonywujących|
wiolne zawody, oraz ksiąg gospo-|
darstw wiejskich. |

Rozporządzenie zawiera doktad-
ne przepisy, dotyczące 'prowadzenia
tych ksiąg, wprowadza duże upro-
szczenia dla ksiąg właścicieli nieru-

chomości budynkowych oraz osób

wykonywujących wolne zajęcia za-
wodowe, w szczególności zaś ustala

przepisy, dotyczące ksiąg gospodar-
stw wiejskich. Rozporządzenie pre-

cyzuje jednak tylko ogólne normy

prowadzenia tych ksiąg, pozostawia
jąc natomiast wybór systemu ich pro

wadzenia właścicielowi  gospodar-

  

 stwa wiejskiego.

ŻA MILIONER AMERYKAŃSKI
iA KORONACJĘ

Amerykański milioner Cornelius Vauderbiid įr.

   
przybył do Anglii na |

uroczystości koronarzyjne, Znany potentat zabrał ze sobą do z Ameryki |
swój wóz mieszkalny, z którym zamierza podróżować po Anglii.

 

|czevwce do 30. września.

„jej byli dwaj adwokaci Popowicz i Mosz- rych przemytnicy będą  transporto-

partii s0- wali do Polski owe materiały propa |?
cjelistycznej. Policja zresztowała 30 osób. gandowe, a także broń, Poza tym z ję

— W dniu wczorajszym o godz. 9.30 Moskwy wydelegowano już do Pra- |:
gi pewną ilość specjalnie wyszkolo: |:

Otwarcie targów dokonał minister prze- nych agentów, którzy przy pomocy|

vasa z frontu baskijskiego donosi, patrywał sprawę znanego ze swej
że oficerowie sztabu gen. Moli o- oryginalności rzeźbiarza St. Szukal-
prowadzali wczoraj zagranicznych skiego.
dziennikarzy po miejscowości Guer-| Akt oskarżenia zarzuca Szukal-
nica, aby im dać sposobność na- jskiemu publiczne żenie narodu
ocznego przekonania się, że wibrew |względnie państwa polskiego,  roz-

rozsiewanym przez źródła rządowe powszechnianie fałszywych wiado-
wiadomościom, zburzenie miasta nie mości oraz znieważenie władz i u-

|rzędów państwowych w artykule pt.
|„Odważam się być takim", którego
| autorem jest Stanisław Szukalski.
Artylkuł ten został zamieszczony w
wydawnictwie „Tęcza”. Po odczyta-
aktu oskarżenia, odczytanio również

 

W idn. 8 kwietnia br. odbyła się.
w Moskwie narada egzekutywy Ko-
minternu w sprawie dalszej taktyki
komunistycznej partii w Polsce. W
naradzie tej uczestniczyń również
przedstawiciele sekcji polskiej, j

Na zebraniu zwała wydat-|
i nie powiększyć środki pieniężne na

ra k agitację i propagandę komunistycz-

Kronika telegraficzna ną w Polsce, a ponadto ustalono spe

— W Hollywood w przemyśle filmo- brojenie bojówek komunistycznych,

 

cjalne, b. wysokie subwencje na uz-

ników, należących do 4 związków zawodo- cząć  „akcję”* w Polsce, Według
wych. Strajkują malarze, rysownicy, iry- przedstawionego na tej naradzie re-

zjerzy, charakteryzatorzy i personel po- feratu o sytuacji partii komunistycz-
mocniczy. |nej w Polsce, ma na terenie Rzeczy

— Węgierskie ministerstwo wyznań pospolitej już istnieć pewna ilość
przystąpiło do zorganizowania obozów ©- przygotowanch do wystąpień bojó-
chotniczych pracy, które będą czynne od 1 wek komunistycznych. Obecnie Ko-

W obozach tych minterń (postanowił przeprowadzić

wezmą udział jedynie studenci, należący do ;ch systematyczne zbrojenia, przy

związków narodowych. szym centrala, z której kierować się
-— Pelestyna arabska nie będzie repre- będzie tymi pracami, mieścić ma się

zentcwane ne koronacji króla Jerzego 6. w Pradze.

Wytcki komisarz zapraszał Amina Abdul-/ W drukarniach w Pradze ma się

Fiedi Beja, jedynego członka naczelnej ra- już drukować znaczną ilość broszur

dy z nominacji i Amin Bej skłonny był za- ji ulotek, przeznaczonych do kolpor-
prosrenie przyjąć, ale pod naciskiem opinii towania w Polsce, przede wszystkim

publicznej zrzekł się. | na wsi. W najbliższym czasie, na po-

— W m. Izmaił (Besarabia) wykryto graniczu czesko - polskim mają być
cręanizację komunistyczną. Przewódcami utworzone liczne placówki, z któ-

koucan, wydaleni z rumuńskiej

otwarte zostały doroczne targi poznańskie.

mysłu i handlu p. Roman. fałszywych paszportów mają prze-
— Wczoraj w Warszawie rozpoczął się dostać się ido Polski.

1-szy ogólnopolski zjazd inżynierów che- Komintern, po ro:

mików, na który przybyło około 700 inży-| tuacji w Polsce, ze

nierów chemików z całego kraju.

atrzeniu sy-
ędu na ostat

nio w nas przeprowadzaną likwida-

inkryminowany artykuł. Licznie ze-
brana na sali publiczność z cieka-
wością wysłuchała mowy obrończej
którą wygiosił sam Szukalski,

Oskarżony zjawił się w Sądzie w
niebieskiej koszuli z trzema guzika-
mi na ramieniu, przepisany niezwy-
kłej szerokości pasem.

Na zapytanie, czy miał on zamiar
obrazić naród polski, oskarżony o0-
świadczył, że nie chciał tego uczy-
nić
W wyniku rozprawy Sąd uznał

Szukalskiego winnym i skazał go na
50 zł. grzywny.

Bojówki komunistyczne przeciw Polsce
zbroją się za pieniądze Moskwy

cję radykalnych przejawów akcji
komunistycznej oraz z uwagi na ak-
cję prasy polskiej, demaskującą
wszystkie poczynania wywrotowe,
zadecydował zmianę  dotychczaso-
wej taktyki,

EMSi REO O"

SYN POD ROZKAZAMI OJCA

   Podporucznik Kisdelan, syn komen-
danta powstańczych oddziałów 10%

niczych jest również lotnikiem,
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SYMBOL ŻYWOTNOŚCI
Polska była w stanie rozkłaldu.

Przez ziemie nasze przechodziły cu-

dzoziemskie wojska, a nawet na

nich kiwaterowały. Rządzili w War-!
szawie amibasadorowie obcych mo-

carstw, iktórzy organizowali wystą-

pienia i rokosze przeciwko królowi

i władzom Rzeczyjpospolitej, Hetma-

ni i wojewodowie oraz inni dostojni-

cy świeccy, a nawet duchowni, po-

zostawali na żołdzie obcych poten-
cyj. Tłumy; szlachty za jadło i napi-

tek od wielmożów uniemożliwiały

usunięcie tej zgnilizny. Oto stan

Polski w okresie Sasów i Stanisława
Augusta.

Do tego wszystkiego trzeba so-

bie uprzytomnić, iż posunięciami po-

lityków polskich i tych, którzy po-

winni państwem rządzić, kierowała

„Niewidzialna Rada Tajna*, będą-

ca władzą centralną w Polsce lóż

masońskich. Loże zaś służyły; wy-

raźnie obcej a nie polskiej racji sta-

nu, mimo, iż w nich zasiadało wielu

wylbitnych di uczciwych patriotów.

Wprawdzie działało już wielu mę-

którzy widzieli zio i szukali
dróg wyjścia, ale obce sieci trzeba

było powoli zrzucać i dopiero od
nich wyzwoliwszy się, zabierać się

do dzieła naprawy i uzdrowienia w

dzieldzinie myśli i czynu.

żów,

Prawa i obowiązki współrządze-

nia posiadała tylko szlachta. Lud

wiejski pozostawał w niewoli, a

mieszczaństwo cieszyło się tylko

ochłapami praw, przytem było zu-
pełnie zrujnowane gospodarczo przy

pomocy żydów, którzy mieli w

swoich rękach handel, przemysł, fi-

nanse i znaczną część rzemiosła.

W, takich warunkach trudnio by-

ło znaleźć odpowiednie metody, na-

prawy urządzeń państwowych, a

jeszcze trudniej odrodzić ducha na-

rodu, A jednak to odrodzenie zaczę-

ło się i znalazło między innymi swój

wyraz w konstytucji majowej r. 1791

Konstytucja majowa zawiera za-

powiedź reform społecznych. Tywór-

cy jej zdają sobie sprawę, iż jeżeli

chce się państwo polskie wzmocnić

i odrodzić, to trzeba prawa i obo-

wiązki rozciągnąć ma wszystkie

warstwy. Wprawdzie reformy Kon-

stytucji 3-go Maja w tym zakresie

były bardzo nieśmiałe, ale w każ-

dym razie dopuściły one do współ-

rządów mieszczaństwio i wzięły pod

obronę prawa chłopów. Przy tym

autorzy konstytucji, jak i sama u-

stawa zapowiadają, iż jest to tyllko

pierwszy krok na tej drodze. Kon-

stytucja więc majowa rzuciła pod-

waliny pod rozwój nowoczesnego

narodu polskiego.

Twórcy ustawy majowej, wbrew

podszeptom, dążyli do zorganizowa-

nia silnej władzy wykonawczej i

zdolnej do spełnienia swoich zadań

władzy prawodawczej. Oc;awiło się

to w ustanowieniu dziedzicznego

tronu królewskiego, w zorganizowa-

niu rządu z jasnym określeniem kom

poszczególnych resortów,

w postanowieniach 0 wzajemnym

współdziałaniu i zależności rządu

od króla, w reformie skarbowości i

w usunięciu liberum veto.

Konstytucja majowa i jej autorzy

zdawali sobie sprawę ze znaczenia

trwałej armii narodowej. Nie tylko

jednak zatwierdza ustawa majowa

powołanie ido życia przez Sejm Czte-

roletni stałej armii, ale także okre-

śla ściśle kompetencję wojska i jego

stosunek do narodu i prawa. W. roz-

dziale XV między innymi czytamy:

„Wojsko nic innego nie jest, tylko

wyciąśnięta siła obronna i porządna

z ogólnej siły narodu. Naród winien

wojsku swemu nagrodę i poważanie

za to, że się poświęca jedynie dla

jego obrony. Wojsko winno narodo-

wi strzeżenie granic i spokojności

powszechnej, słowem, winno być je-

tarczą. Aby prze-

petencyjj

go najsilniejszą

znaczenia tego dopełniło niemylnie, |

powinno zostawać ciągle pod posłu-

szeństwem władzy  wylkonawczej,

Tradycja i obecny statut Związku
Fiarcerstwa Polskiego wyraźnie mó-
wi, że „wychowanie młodzieży har-
cerskiej opiera się na zasadach ety-
ki chrześcijańskiej" ($ 5). Siłą fakitu
w drużynach harcerskich młodzież
jest w olbrzymiej swej większości
polska i katolicka ($ 15 Statutu, któ
ry przewidywał w Z.H.P. drużyny
mniejszościowe został przez mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych skre
ślony) wychowanie może być tyliko
w duchu katolickim. Główny obo-
wiązek wychowania religijnego spo-
czywa na kapelanach harcerskich.
O 'tym mówi „Regulamin kapelanów
harcerskich", wydany przez epislko-
pat polski. W; imieniu episkopatu
polskiego Regulamin zatwierdził J.
E. Ks. Kardynał A. Kakowski) w: po-
rozumieniu z Naczelnictwem Z.H.P.

Regulamin przewiduje  stanowi-
sko Naczelnego Kapelana, Kapela-
nów Oddziałów i kapelanów środo-
wisk i drużyn.

Pomijam narazie całę procedu-
rę mianowania kapelanów. Regula-
min wyraźnie określa uprawnienia i
obowiązki kapelanów. Autorom Re-
$ulaminu chodzi o to, by młodzież
harcerska w pracy swej ideowo-wy-
chowawczej nie była pozbawiona
najpotężniejszego środka, jaki może
dać religja katolicka, Co więcej, by
ten pierwiastek wykorzystała całko
wicie,by ynamika życia religijnegoi
moralnego młodzieży harcerskiej by
ła talką, na jaką stać młodzież pol-
ską i katolicką. 5
W praktyce naogół największy

wpływ wychowawczy na młodzież
może mieć kapelan drużyny, On je-
dynie może prowadzić pracę syste-
matyczna. On siioi najbliżej dryżyny.
Jego indiwidualność, jego wartość in
telektualna i moralna, jego poświęce
nie się dla drużyny mają pierwszo-
rzędne znaczenie. Owszem, niezbęd
ne stanowisko Naczelnego Kapelana
i Kapelanów Oddziałów. Ci raczej
tylko. organizują sieci duszpaster-
skiej i koordynują pracę kapelanów
drużyn. O lkapeianach środowiska
względnie drużyny mówią $$ 13 i
15 Regulaminu.

$ 13, Kapelanem drużyny jest za
sadniczo ksiądz prefekt szkoły, przy
której istnieje drużyna. Dla wszyst-
kich lub kilku drużyn danego środo-
wiska harcerskiego może być miano
wanyj jeden kapelan, w zasadzie je-
den z prefektów.

8 14. Kapelana środowiska wzglę
dnie drużyny mianuje Biskup na
wniosek Kapelana joddziału, posta-
wiony 'w porozumieniu z miejscowe-
mi wiadzami harcerskiemi.

$ 15. Kapelan środowiska wzglę-
dnie drużyny: a) roztacza opiekę
religijną nad młodzież nad młodzie-
żą harcerską harcerską środowiska,
względnie drużyny;

b) bywa na zbiórkach harcer-
sikich, przynajmniej raz na kwartał,
miewa pogadanki na tematy religij-
ne i moraline, o kościołach, klaszto-
rach, zabytkach religijnyth danej
miescowości i wogóle Polski, о о-
brzędach i zwycz. religijnych i t. p.

©) prowadzi rekolekcje, wygła-
sza Konierencje dla młodzieży szikol
nej i harcerzy, lub też urządza je o-
sobno dla drużyn pozaszkolnych;

d) odprawia nabożeństwa i czu-
wa nad zęszczaniem młodzieży
harcerskiej na wspólne nabożeństwa
i do Sakramentów Świętych;

e) stara się, aby młodzież harcer-
ska uczęszczała na Mszę św.

Jak widać z powyższego, auto-

rom Regulaminu bynajmniej nie cho

stosownie do opisów prawa, powin-

no wylkonać przycięgę na wierność

narodowi i królowi i na obronę lkon-

stytucji narodowej.

Postanowienia ustawy majowej

dokonały wielkiego dzieła w zakre-

sie zjednoczenia państwa. Znosi ona

ostatecznie szereg odrębnych insty-

tycyj w Wielkim Księstwie Litew-

skim, stwarza jeden skarb, jeden

rząd. Możnaby w dzisiejszym języ-

ku powiedzieć, iż lkonstyjtucja majo-

wa zdażała do stworzenia jednolite-

go państwa narodowego. Wipraw-

dzie postanowienia konstytucji ma-

jowej nie weszły w życie, ponieważ

przeszkodziły temu rozbiory, ale za-

świadczyła ona, iż naród polski za-

czął się odradzać i że upadek pań-

stwa byłł dziełem zaborców.

Przede wszystkim jednak kon-

stytucja majowa położyła podwali-

ny pod zjednoczenie narodu i stała 

dziło o tytuły i czczą formalność, ale
o konkretną pozytywną systematycz
ną współpracę kapelana z młodzie-
żą harcerską, o zorganizowanie sieci
duszpasterskiej, a więc odpowiedni
dobór i przeprowadzenie nominat na
stanowisko kapelana.

W. tym celu szkolą się kadry x.x.
prelektów na Konierencjach zimo-
wych i obozach letnich. W tym celu
są zakładane drużyny harcerskie w
zakładach teologicznych  (Semina-
riach) nawet i w zakładach  teolo-
gicznych zakonnych.

Wie wszystkich Oddziałach Z.H.
P. sieć duszpasterska oddziału i dru
żyn harcerskich od paru lat powbli
się organizuje. W niektórych zupeł-
ie dobrze funkcjonuje. Niektóre od

działy mają po dwóch kapelanów—
dla Chorągwi męskiej i żeńskiej. Ist-
nieje stały kontakt między kapelana
mi oddziałów a kapelanami drużyn
Wzorem może być Poznań.

J. Em. Ks. Kard. A. Hlond mia-
nuje dla Chorągwi męskiej ks. dr.
Skazińskiego, który wyłącznie po-
święca się harcerstwu. A w Oddzia-
le Wileńskim?

Tutaj praca duszpaszterska w
harcerstwie stoi na martwym punk-
cie. Sieć duszpaszterska zupełnie nie
jest zorganizowana. Bynajmniej nie
dlatego, że księża prełektów chęt-
nych do pracy nie było. Cała opieka
religijna w Oddziale Wileńskim o-
graniczonej tylko do  odprawienia
wspólnego nabożeństwa okolicznoś-
ciowego dla całej młodzieży harcer-
skiej wileńskiej.

Kurja Wilenska, chcąc złu zara-
dzić, już przed rokiem mianowała na
stanowisko Kapelana Oddziału Wi-
leńskiego Z. H. P. ks. prefekta dr.
Wacława Siekiełko, harcerza, który
formalnie i dziś zostaje. kapelanem.

Jednak Zarząd Oddziału Wileń-
skiego  Z.H.P. z nieznanych powo-
dów tej nowinacie się sprzeciwił.

z

Wi lokalu Wil. Towarzystwa Le-
karskiego przy ul. 4amkowej 24 od-
było się doroczne zgromadzenie
Obwiodu Wiieńskiego Związku Le-
karzy K. F. Obraay zagait prezes
ar. Kucharski, następnie uczczono
pamięć zmarłych członków i doko-
nano wyboru przewodniczącego, któ
rym został dr. Bohuszewicz.

M. trakcie obrad wyjaśniono, że,

wobec stałego pogarszania się wa-
runików bytu stanu lekarskiego, 6 or
ganizacyj lelkarskoch, po wspólnym
porozumieniu się, postanowiły skon-

solidować się w. Obwodzie Wil. Źw.

Lekarzy Polskich, tworząc tym ,sa-

mym jedną organizację. Akces do
Zw. Lekarzy kolskich  zgłosiłyj na-

'stępujące stowarzyszenia: Stow. Le-

lkarzy Polaków, ślub Lekarzy Pol-

| skich, Zrzeszenie Lekarzy Absolwen
| tów U.S. b, Związek Lekarzy Ży-

dów i zapowiedziało swoje wstąpie-

nie Koło Wileńskie Lekarzy Kolejo-

wyyjeh.
S a połączenia się wszystkich

 

 

Losowanie książeczek P. K. 0.
Dnia 30 kwietnia 1937 r, odbyło się w

IPKO ósme publiczne premiowanie  ksią-

żeczek na wkłady oszczędnościowe  pre-

miowane serii Ill-ej.

Ё
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się pokrzepieniem pokoleń, które

żyły w niewoli. Ujął to znakomicie

w jednym z przemówień Jan Kaspro

wicz w słowach: „Konstytucja majo-

wa była pierwszą ma wielką skalę

próbą wewnętrznego zjednoczenia

narodu. Byla  zapoczątkowaniem

drogi, którą miał kroczyć naród,

ażeby dojść do rozkwitu samodziel-

nej siły”... „Naród iw niewoli zrozu-

miał — mówi dalej Kasprowicz —

że konstytucja, wyrosła na tak

strasznych zgliszczach i gruzach mo-

ralnych i materialnych, a kładąca

podwaliny pod nową, atalk wspa-

niale zarysowaną budowę, jest naj-

bardziej skupionym symbolem jego

żywotności '.

I dlatego właśnie dzień uchwa-

lenia konstytucji majowej w Polsce

„odrodzonej stał się, świętem  pan-

„stwowym,

 

Konsolidacja z... żydami
Połączenie się wilenskich organ. lekarskica

Durzpastartwo w Związku Kartena Polio
Dzięki różnym zabiegom i interwen-
cjom nominat dotychczas stanowi-
ska nie objął. Nie będę wdawał się
w powody.

Tych kilka słów iku rozwadze
Walnego Zjazdu Oddziału Wileń-
skiego Z. H. P,

S. M

W piątek dnia 30 kwietnia b. r.
zmarł s. p. Ksiądz Buskup Augustyn
Łosiński, ordynariusz diecezji kielec
kiej. Zgon jego okrywa żałobą Epi:'
skopat Fiolski, którego Zmarty był
przez dwadzieścia siedem lat czyn-'
nym członkiem i w gtębokim smutku'
pogrąża diecezję kuelecką, zarówno!
duchowieństwo jak i społeczeństwo
świeckie. Odszedł bowiem do Boga
IMaż apostolskiej pracy, peien wy
trwałej troskliwości o dobro owczar|
ni Chrystusowej, sternik diecezji w|
aobie burzliwej i trudnej, wymaga-
jącej wielkiego matężenia sii i po-
święcenia osobistego.

Rozpoczął swe rządy od reorga-
nizacji diecezji. Liczbę dekanatów z
8 pomnożył do 24. W ciągu przeszło
ćwierć wiecza swej pracy utworzył
22 nowych parafij, zwoływał częste
zjazdy, i konierencje duchowieństwa
parałialnego. Powołał do życia sze-
reg organizacyj duchowieństwa, jako
to Związek „K/raca', „Związek Księ
iżyy Rekolektantów*,  „Stowarzysze-
mie Wzajemnej Pomocy Kapłanów
idiecezji Ikieleckiej“. Miznowii kole-
išiatę w Waslicy, w r. 1927 zwołał sy
mod diecezjalny. Niezmordowany w

| trosce o dobro dusz , liczne wizyta-
lcje pasterskie odbywał zazwyczaj
„pieszo bez względu na stan pogody
ja dróg. W. czasie tych wizytacyj u-
idzielii Sakramentu Bierzmowania

}

 
organizacyj'w Žw. Lekarzy Polskich,  „Zarząd jego, wychodząc z tego zdto-

jżenia, że powinni go stanowić iiele-
gaci poszczególnych stowarzyszeń,
in gremio zgłosił swoją rezygnację.
Dymisja zarządu została przyjęta,
po czym dokonano nowych wybo-
rów. Do zarządu weszli:

Dr. Józei Bohuszewicz (Stow.
Lekarzy Polaków), dr. Adoli Nar-
kiewicz (Klub Lekarzy Polskich), dr.'
Wiktor Dunin-Horikawicz  (Zrzesze-'
nie Lekarzy Absolwentów U. S. B.),|
dr. Eljasz Globus (Związek Lekarzy
Żydów), dr. Józeł Kucharski, dr.'
Jadwiga Mussmanowa i dr. Kalman'
Szapiro (wszyscy trzej — Zrzesze-|
nie Lekarzy Ubezpiecz. Społ.), dr. |
Józef Tymiński (Związek Lekarzy|
Kolej.), txr. Wiładysław Szemis (Zw.'
Lek. Faństwą Polsk.).

Konsolidacji świata lekarskiego
modżna byłoby przyklasnąć, gdyby
nie fakt, że w dobie ogólnego odse-
parowywania się od żydów łączą się
z mimi, m. r. S, 

W. premiowaniu brały udział książeczki
na które wniosiono wszystkie wkładki za
ubiegły kwartał w terminie do dnia 2-go

kwietnia 1937 r.

Premie po zł, 1.000 — padły na NrNr  

 154.330, 159.599, 172.086, 199.379, 223.361

249.594,

Premie po zł. 500 padły na NrNr.

151.416, 157.269, 159.612, 160.480, 167.099,

198.060, 169.370, 172.072, 172.682, 172.731,

181.404, 183.089, 184.833, 186.846, 192.463,

194.159, 206.827, 213.297, 215,583, 216.349,

217.618. 224.820, 230.718, 231.971, 237.361,

238,822, 241.424, 243.857, 243.964.

Pozatem wylosowano 84

250 zł. 283 premie 100-złotowe.

Po raz drugi padły premie na 11 k

żeczek.
Ogółem padło 404 premie na łączną

kwotę zł. 70.300.—

premie po

sią-

książeczek zostaną powiadomieni listownie.|

Należy zaznaczyć, że zasadą wkładów |

oszczędnościowych premiowanych Serii |

Iil-ej jest stały wzrost liczby premii w mia*

rę wzrastania wkładów na książeczce, przy

czym po otrzymaniu premij książeczki nie

tracą swej wartości, lecz nadal biorąudział

kiem regularnego opłacania dalszych wkła-

dek.
o

TS DCZZODEWA

Chcesz zapobiec klęsce analiabe-

tyzmu — złóż oliarę na

DAR NARODOWY 3-GO MAJA

Konto czekowe P. K. O. Nr. 700.168.
  

O wylosowanych premiach wlašcicieie||

w następnych premiowaniach, pod warun: |;

Karetka Związku
przeciwgruźliczego
W dniu 2 b. m. odbło się poświę-

cenie karetki samocholdowej z apa-
ratem Roentgena Związku Przeciw-.
gruźlicześo powiatu wileńsko - troc-
kiego. Poświęcenia dokonał w O-
strej Bramie ks. Śledziewski,

Karetka ta, jako pierwsza w Pol-
sce poradmia ruchoma  przeciw-
śruźlicza, będzie miała duże znacze-
nie w walce z gruźlicą.

OR NOT IN I PTSA SIDERST

Š. p. bisk. Augustyn kosiūski |
Če TTT TIART EDIT TAKTINIS

przeszło pół milionowi wiernych, In-
mą iormą Jego obcowania z powie-
rzoną Mu owiczarnią, zwłaszcza z lu
dem pracującym, było zwiedzanie fa
bryk, ochronek, szkół i stowarzy-
szeń różnego rodzaju.

. Opiekował się gorliwie Semina-
rium Diecezjalnym. Zbudował nowy

 

Igmach dla tego Zakładu, wychowu-
jącego duchowieństwo dla diecezji i
zaopatrzył $o w nowoczesne urzą-
(dzenia. Jo pomocy -duchowieństwu
świeckiemu powołał Zakony, odna-
wiając w ogóle życie zakonne w zie-
mi kieleckiej.

Wprowadził miesięczne adoracje
popierał rozwój LII Zakonu św. Fran
ciszka, bractw kościelnych, różańco
wyłch, Apostolstwa Modlitwy i wre-
szcie patronował Akcji Katolickiej,
która na terenie diecezji osiągnęła
już pomyślne wyniki, Wystarczy, po-
wiedzieć, iż Kat. Stowarzyszenia
Młodzieży liczą dziś ok. 300 oddzia-
łów i ok. 12 ts. członków płci oboj-
ga.

, Również zabiegał ś.p. Biskup Ło
siński o ugruntowanie szkolnictwa
katolickiego, tworząc „Tow. Szkoły
Katolickiej", które prowadzi w Kiei
cach dwa gimnazja — męskie i żeń-
skie, seminarium  mauczycielskie,
dwie szkoły powszechne i dwie bur-
sy. Założył również diecezjalne pi-
smo dla szerokich rzesz katolickich
— „Gazetę Tygodniową*. Akcja do-
broczynna także nie była przez Ar-
cypasterza kieleckiego zaniedbana.
Tow. Dobroczynności „Caritas', po
za Kielcami, liczy trzydzieści kilka
„oddziałów  paralialnych i prowadzi
schronisiko sw. Józeła dla bezdom-
nych staruszek.

W, ogóle działalność na polu о-
światowym stanowi jedną z najchlub
miejszych karl piacowilego życia sp.
Biskupa Łosińssiego. Bez przesady
można powiedzieć, że nie było ta-
ikiej dziedziny, życia  katolickiegp,
iktórejby ś. p. Ks. Biskup  Losiūski
mie otaczał swą opieką. Był praw-
dziwie Dobrym Pasterzem, spełnia-
jąc jak majsumienniej i najgorliwiej
nakazy swego Boskiego Mistrza.

To też, śdy w r. 1935 obchodzii
sdwudziestopięciolecie swych  rzą-
dów w diecezji kieleckiej — ducho-
wieństwo i wierni, podziwiając o-
grom pracy swego Pasterza, starali
się wyrazić Mu majgłębszą cześć i
przywiązanie. Jednocześnie Ojciec
św. Pius XI nadesłał Jubilatowi od-
ręczne pismo gratulacyjne i Apostol
skie błogosławieństwo.

Chrystus Pan przyjmie dziś swe-
go wielce strudzonego Sługę i da Mu
odpoczyjnek wśród tryumfujących z
Nim Wiybrańców, uczestników Kró-
lestwa Bożego.

 

PRZED KORONACJĄ

 

Krytyczny wzrok pułkownika z u-
wagą sprawdza paradze uniformy

straży pałacu królewskiego w Lon-
dynie.



 

3

Dzieci kresowe wołają o szkolę
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TEATR

„SZzZKOoł
komedja w 5 aktach Moliera.

MIEJSKI
a żon

Przekład T. Boya-Żeleńskiego. Reż.
Stan. Perzanowskiej. Dekor. i kostiumy Wł. Daszewski. liustr. muz. R.

Palester.
Występ Stefana Jaracza z zespołem Teatru „Ateneum*,

Molier i Jaracz — dwa iascynu-
jące nazwiska, które sprawiły, że
Teatr na Pohulance w ostatnią so-
bot ętłumnie zapełnił się publiczno-
ścią naszą, tak nieskorą do entuzjaz-
mu gdy na aliszu figuruje nazwisko
pisarza z przed lat stu, dwustu, trzy-|
stu, (exemplum ostatnie:
pa'). A jednak Molier z Jaraczem
cud ten sprawili,
spałość, gnuśność i niechęć widza
do wiellkiego repertuaru. Po nastro-
jach publiczności па tem przedsta-
wieniu łatwo było poznać, że tego
nie żałowała.
O ile sobie przypominam,

rów Moliera w okresie ostatniego z
górą ówierćwiecza teatru w Wuinie
grane były: Skąpiec, Chory z uroje-
nia, Świętoszelk,Georges Dandin,Szel
mowstwa  Sikapena.
grana jest bodaj poraz poraz pierw-
szy, tak że sobotnie przedstawienie
teatru Ateneum stanowi dla Wilna
istotną premjerę.

W. „Szkole żon', w której rolę
Arnolia grał niegdyś w swoim te-
atrze sam wielki Molier, snują się

reminiscencje z własnego życia au-| śmiać się do rozpuku z przedziwnej , W.

tora z okresu jego małżeństwa z
młodziutką Armandą  Bójart, którą

sobie od maleńkości wychował (Ar-|
mankia, siostra jego przyjaciółki

Magdaleny Bójart). Cały piekący

ból rozkochanego do szaleństwa pi-

sarza w zalotnej, pięknej a o 23 lał

młodszej od siebie małżonce odczu-

wa się ukryty głęboko pod komicz-
ną maską zazdrosnego Arnolfa. Ro-
zumiejąc śmieszność w oczac
ta podobnych uczuć, nie żałował

Molier szyderstwa i drwin z samego
siebie, podając na oczy tysięcy tra-

wiącą Arnolfa namiętność, którą

odedna nurtowało tragiczne w swej

wielkości cierpienie. Molier w ko-

medji tej połączeniem trzech pier-

wiastków: siły passji z uroczą natw-

nością i przedziwnem napięciem ko-

zwyłciężywszy о- |

„Szkoła żon” |

uczyłem się od niego. Zachwycała
mnie w nim nietylko jego doskona-
łość artystyczna ale przedewszyst-
kiem cudowna jego prostota, wyso-
'ka kultura iducha, wdzięk, smak i
' subtelny ton człowieka dobrego to-
„warzystwa, które osiągnąć mogła

„Maze- tylko jemu podobna natura, piękna
a czetpiąca w zawo”|sama z siebie

dzie swym z ducha najwybitniej-
szych postaci swej epoki, Znam Me-
nandra jedynie z fraśmentów — ale
wielki ten Grek jest jedynym, z któ-|
'rym można porównać Moliera”.
| Jeden z niewielu najświetniej-

z utwo- szych polskich talentów aktorskich Święta Narodowego o godz. 12.15 w poł.

"Stefan Jaracz, w rzadkich swych
gościnach u nas, ukazał nam się w

‘гой АгвоМа, tym ukrytym dramacie
'wielkiego pisarza. Kładąc wielki
"nacisk na Ikomizm 1 groteskowošė
postaci wydobył z niej genjalny; ak-

|tor, z wysokim artyzmem, „boleśnie

jdźwięczące muty cierpienia. Tak

przejmujące były te krótkie jak

błysk momenty, że roześmiane usta

widza milkły a oczy napełniały łza-

Imi ma krótką chwilę, aby znów

|mimiki, gestów i pomruków za-

|zdromika, którego wszystkie pułap-

ki przeciw niemu się zwracają.

tych  kontrastach  ridicule obok

jsublime jest Jaracz nieporównanym

mistrzem, że wspomnimy, go tylko

w „Szczęšciu Frania“, „Samsonie i

Dalili“. Widzieć tak wysoką iklasę

gry należy do rzadkich rozkoszy, ar-

tystycznych. Zespół młodych alto

 

ry reżyjserji S. Perzanowskiej: pp.

| Pośpiełowski — przemiły szalawila|

'Hcracy, urocza naiwinością Pola-

kówna Amusia (w, oryginale

| Agnes) i zabawne dwie figurysłużą-

cych jakby żywcem z komedji dell

arte, H.Kamiūska i S.Danilowicz, da

łej Łuszczewski—Chryzald, stanow

| godne wielkiego artysty otoczenie.

|Dekoracje i kostjumy stylowe na

 

 

mizmu, osiągnął szczyt sztuki pisar- „ko: stylo

skiej i zgłębienia psyche człowieka.|wysokim poziomie, muzyka ilustru-

Postać Arnolia odtwarzał podobno |jąc humorystyczne nastroje, pobu-

na scenie znakomicie. dzała wprost, do śmiechiu.

Goethe pisał swego czasu o Mo- | Publiczność przyjmowała Jara-

lierze: „Znam i kocham Moliera od |cza i Moliera — gorąco.

dni mego dzieciństwa i całe życie
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R Dziś by pisał Mickiewicz!!!
że „nad wszystkie ziem bianki są sliczoiejsze Wilnianki“ FE

Pilawa.
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ej ewjedwabnej bIUZECZCE, SZAIIKU gazowym,

„naimod. pończoszkach i rękawiczkach
kupionych.w firmie

J. KŁODECKI "rsstel. 9-28
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Pod znakiem Momusa
(Dokończenie)

WYSPA WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI Jakie chyba angielskie zdziałać

.

 

Ledwie co najpiękniejsza od raju mogą heble,
Adama, Tam po trudach światowych śmier.

Jest to kraj delicyi, jest to rozkosz sama telnik spoczywa,

Wśród wiecznej wiosny leży miasto 20 Na noc kładzie się w pasztet,

zbudowane, pasztetem przykrywa.

Cudowne i przyjemne, wałem opasane, Na ścianach wiszą torby, gdzie

5 Wałem darnią okrytym, na jej liść mądry cukiernik

pieszczany Wyrył co zdziałał Cezar, co odkrył

Składał się bytryk, jedwab, aksamit Kopernik.

skrzyżowany; W doniczkach rośnie bigos lub

A choć się czasem zdarzy, że potrawka z kury,

niebaczne stopy Podług uprewy ziemi i nasion natury.

Nie wiedząc o zakazie, przejdą te okopy: |25 Bowiem ziemia tej wyspy jest

Przecież miasto zapłaty, zamiast cudnej zalety,

uwięzienia Posiać kostki z kotletów, zrodzą

10 Za karę trzy jedynie wydaje się kotlety,

westchnienia. A kędy żyto, owiec albo jęczmień

Domy są o dwóch piętrach, w każdym wschodzi,

oknie ganek, Zaraz się na niego wpodle kopiec rodzi.

Schody z bułek siedleckich, a pe Dalej chcąc się rankową rozerwać

: Soo gonitwą,
Lecz jak bo też są czyste łezanki ё 30 Wchodzi golić cyrulik gloransową

а tamtejsze, brzytwą.

Nik szkło. czeskie, йй уе Z as Sama taca przybywa, na niej czekolada,

i ATS A zefir by ją studzić na imbryczku siada,
15 Firanki z naleśników, franzle S sias Lakso

z makaronów, o dmucha w filiżankę, to z. -si

Zamki kėw, klucze
epo *salcesonów. Wtem sto kamerdynerów dokoła

trz dużych pokojów są om
2 5 35 Dają bogate suknie w różne cukry tkane,przesmacznemeble,

PORE R
.

 

, Teatr i muzyka
| — Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiaj

| na południowem przedstawieniu, po ce-

|nach propagandowych, po raz ostatni ar-

cydzieło literatury dramatycznej J. Sło-

wackiego „MAZEPA”,

Wieczorem o godz. 8.15 po raz ostatni
komedia Moliera „SZKOŁA ŻON* z goś-
cinnym występem Stefana Jaracza, w dal-

|szej obsadzie warszawskiego teatru „Ate-

neum“.

Nowa premiera Teatru Miejskiego na

| Pohulance, — komedia amerykańska p.t.

|wZŁOTY WIENIEC" znajduje się w przy-

| gotowaniu teatru pod reżyserskiem opraco

| waniu Wł. Czengerego.
i — Teatr Muzyczny „Lutnia* Występy

J. Kulczyckiej, Dziś o godz. 8.15 „TANCER
KA Z ANDALUZJI" op. Hirscha.

i Dzisiejsza popołudniówka, O godz. 4-ej
|pop. po cenach propagandowych op. Gil-

 

jberta „WŁADCZYNI FILMU".

| „Zlacisty ptak w „Lutni”, Dziś w dniu

| ukaże się baśń sceniczna Łysakowskiej i Ki
sielewicza „Złocisty ptak”.

Balet hinduski „Menaka* w „Lutni*,
5-g0 i 6-go maja hinduski zespół baletowy

słynny ze swoich egzotycznych, a zarazem

| wysoce artystycznych produkcji, wystąpi w.

egzotycznych kostjumach przy dźwiękach|
oryginalnej orkiestry hinduskiej.

! Recital W. Małcużyńskiego w „Lutni”.
|'W piątek 7-go maja w teatrze „Lutnia” za- |

| powiedziany jest recital fortepianowy laure

 

|woidnicy podzieleni ata tegorocznego konkursu im. Fr. Chopina

Małcużyńskiego.

! — Koncert Pawła Prokopieniego w
| kinie „Mars*, W. dniu 4 b. m. o godz.

„m. 15 w sali kina „Mars“ (Ostrobramska5) |

; odbędzie się koncert znakomitego basa-ba- |

jrytona Pawła Prokopieniego oraz znanego|

skrzypka St. Mikuszewskiego. W progra-|
' mie: Verdi, Moniuszko, Mayerbayer, Pueci-|

| ni, Beethoven it. d. |

| Bilety do nabycia w cukierni „Czerwo-|

nego Sztrala” od 9—15 i od 17—19, w dniu

h świa-|rów Ateneum w nieprzeciętnej mia- koncertu w kasie kina od godz. 11-ej.

| Dochód przeznaczony na L.O.P.P.
Koncert organizuje, jak się domyślamy

z roznzucanych po. mieście i nadesłanych

Fdo nas ulotek, zrzeszenie absolwentów;
kursów Obrony Przeciwlotniczej Gazowej. |

Ale ulotki drukowane są w drukarni

żydowskiej. Do prasy polskiej przychodzi

się o bezpłatną reklamę koncertu, a dru-

karniom żydowskim płaci się za druk ulo-

Poiskie Radio Wilno
Poniedziałek 3 maja 1937 r.

8.00. Sygnał czasu i pieśń poranna.

| Marsze polskie. Dzien. por. 9.00. Transmi-
sja nabożeństwa z kościoła Bernardyńskie-

niuszki i muzyka popularna. 11.57. Sygnał
czasu i hejnał, 12.03, Poranek muzyczny.

K. Brodzińskiego. 13.15. D. c. koncertu

14.00. Reportaż z życia, 14.45. Defilada pio
senki żołnierskiej — potpourri. 15.30. „Po-
budzić twórcze iły wsi“ — pog. i Rozmowa

traw na wiosnę pog. 15.55. Biegi Narodowe

3-go Maja wspólny start. 16.05, Polska kape

la ludowa. Fileksa Dzierżanowskiego. 17.00
Licea rolnicze — odczyt, 17.15. Z oper Ka-

Kieszenie duże, liczne, gruszkami

Wychodzi na ulicę, alić tam szerokiem
40 Wali się porter, wino i płynie

rynsztokiem.
W boku kawa lewantska, a śmietanka

w tyle,

Kożuszki zaś latają, jak u nas motyle.

Błoto z konfitur, lodów, a bruk tego

miasta

Jest w pierogi leniwe i irancuskie ciasta.
45 Nie żałuje tam człowiek chociaż

się pośliźnie,

Bo choć czasem upadnie, zawsze
czegoś liźnie.

Restauratorniów niema, ani ławek

Wraz Nimtiy stół stawiają, przyno-

50 I żeby się człek najadł, służą mu Najady.

Kielich pełen szampana sam do
gości biega,

Rozmowa idzie śmiało, nikt się nie
8 wystrzega,

55 Bo zacniejsze tu szpiegi nie
z naturą wilozą,

 

| tek. “ |

go. 10.00. Fragmenty z op. Halka — Mo-|

13.00. „Mowa o narodowości Polaków” —,

szą obiady,

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W ciągu najbliższych - kilku dni utrzy-

ma się pogoda słoneczna przy niewielkim

lub zupełnie bezchmurnym stanie nieba.

Rankiem miejscami mgły.
Ciepło. Słabe wiatry z północo-wschodu.

 

 

 

ska korzystało 1.608 osób. Odre-
montowane i powiększone schroni-
sko miejskie w roku bież. przezna-
czone zostało w zasadzie dla tury-
stów dorosłych, ponieważ schroni-
sko dla młodzieży szkolnej prowa-

SPRAWY MIEJSKIE. dzi kuratorium. Postanowiono usta-
— Schronisko turystyczne miej- lić opłatę zasadniczą dla dorosłych

skie.
gistratu postanowiono
prowadzenie i administrację Miej-| —
skiego _ Schroniska Turystycznego | Zarząd Klubu
Wydz. Kultury i Oświaty. Jak wyni- |czący

|
| nanie

ka ze sprawozdań poprzednich w
sezonie rolku ubiegłego, ze schroni-

 

= р ог

Wilnie zostanie zaliczony dzisiejszy
bieg na przełaj. Zainteresowanie tą
imprezą jest bardzo duże, o czym
najlepiej świadczy około 150 zgło-
szonych zawodników. Wszyscy za-

zostali na trzy
kategorie.

dionu ma Pióromoncie

Na ostatnim posiedzeniu ma- |w wysokości 1 zł. od osoby za dobę
przekazać |i 70 gr. dla młodzieży.

Przebudowa sali miejskiej.
Muzycznego, jedno-

muzyków naszego miasta
zwrócił się do Zarządu Miejskiego z
prośbą o wyrażenie zgody na doko-

przebudowy sceny w sali
j miejskiej w celu dostosowania jej do

«u jas|potrzeb orkiestry symłonicznej.
|

BIEG NARODOWY W WILNIE |miejskiej ac ją
: "a |trzeb orkiestry symfonicznej.

Niewątpliwie do najbardziej atrak |
cyjnych imprez lekkoatletycznych w|

Magistrat postanowił na własny
koszt przebudować scenę w sali

przystosowując ją do po-

SPRAWY WOJSKOWE.
— Pobór rocznika 1916. Z dniem

4 b m. w lokalu: przy ul. Bazyljań-
skiej 2 rozpięczyna się przegląd po-
borowych rocznika 1916. :

Komisja urzędować będzie od
godziny 8 rano. W Idniu tym winni
stawić się mężczyźni, których nazwi

| ska rozpoczynają się na litery A i B.
О godz. 9-ej rano od bramy sta-|

wystartuje
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— W dniu 3-$o maja zespół Sce-
ny Katolickiej im. św. Geneziusza

| odegra pięlkną sztukę historyczną w

młodzież szkłolna do biegu na dy-'
stansie 2300 m.

Natomiast ponad 100 biegaczy.
weźmie udział w biegu popołudnio-

1555:
mont — Świronek — ul. Wojtowska

most Antokolski bulwarem

4-ch aktach p. t. „Królowa Jadwi-
ga”, w sali przy kościele XX. Misjo-

wym. Start biegu mastąpi o godz.
Trasa prowadzi: ul. Pióro-

wzdłujż Wiilii — Pałac Tyszkiewicza.|
W. biegu na 7 km. start i meta mie-/
ści się przy, ul. Zygmuntowskiej, o-|
bok pałacu Tyszkiewicza i przebie-|
gać będzie przez Zygmuntowską —
most Zielony — Rybaki — Derew-|
nicką i t. Id.

Na bieg ten ofiarowali nagrody:
Zarząd WKS Śmigły — za pierwsze
miejsce w konkurencji młodzików,
prezes Wil. O. Z. L. A. dla pierw-
„szego wojskowego biegu na 5 km.,
kierownictwo sekcji lekk, WKS
Śmigły — dla zwycięscy w biegu na
7 km. i Polskie Radio — za pierw-
sze miejsce w biegu na 5 km.

NEIESTCTOKI AKTAI TNS

rola Kurpińskiego. 18.00. Reportaż Z Tar-

| gów Poznańskich. 18.10. Drobiazgi skrzpco-
we wielkich mistrzów. 18.25. „Z Ziemi
Lidzkiej” — pog. 18.35. Wędrówki muzycz

| ne. 19,30. Polskie utwory fortepianowe.
20.00. Koncert chóru robotniczego „Zjedno-

| czenie”. 20.30. Wyniki biegu narodowego
3-go Maja. 20.50. Dzien. wiecz. 21.00. Lite-
ratura z nowej gleby — wieczór literacki.

21.30. Koncert. 22.00. Fragment międzyna-

rodowych zawodów tenisowych Polska —

Francja. 22.15. Wiadomości sportowe. 22.25
, Muzyka taneczna, 22.55, Ostatnie wiadom.
dziennika radiowego.

 

©О dobrem częściej wspomną, pewno

napchane. złe zamilczą.
Zamiast guzików pączki pulchne Gdy kto kichnie przy stole, zdarzenia

z powidlami, nie tracą,
Człowiek je czasem zrywa, żyje 2 Sto tysięcy mu žyczą i zaraz je placą.

guzikami. | Wreszcie piwo z węgrzynem dłoń do
siebie nęcą,

60 Ledwo zeszły z obrusa już się w

głowie kręcą.

„„Minąwszy porę dalszą, w wieczór
я naksziait wiatru

Na kołach watowanych śpieszą do
teatru.

Zamiast zwykłych biletów albo

kontramarki

Parter daje karmelki, Baradya sucharki.

65 Tam widzą cudne rzeczy.. W grze

aktorów zgodność,

Na parterze wspaniałość, w krytyce

d'hota; „ łagodność.

Lecz gdy apetyt brzuchem w południe A w lożach orszadowych zajętych ”

szamota, przez wdzięki,

Słyszą hasła do brawa od łaskawej ręki.
Budy suflera niemasz; lecz jak

szpilki główka,

70 Takie małe aniołki poddają im słówka:
Las szparagów tuż dąży za dzielną ® у й

pieczenią, | A no tańce, śpiewanie zachwyca gp

Tu się bielą sandacze, tam raki 1 т se usza

czerwienią.| | w górę się wznosi jak ród
Machabeusza.

Zabawna „Wyspa pomyślności”
czytelnikom się spodobała, o czym
poświadczyć może chociażby rów-
nież wierszowana i dowcipna kores-
pondencja: 

 

 

narzy (ul. Subocz). Początek o godz.
6.30 wieczorem.

— Zjazd wychowanków gimn.
im. J. Słowackiego odbędzie się w
dniach 15 i 16 b. m. w gmachu gim-
nazjum przy ul. Dominikaūskiei 3.

Program Zjazdu: Dn. 15 maja
godz. 9 Misza Żałobna za Dusze
zmarłych Profesorów i Kolegów,
godz. 21 — Zabawa tanecznaw sali
Gimnazjum.

Dn. 16 maja — godz. 10 Msza św.
w kościele szkolnym św. Ducha,
godz. 11 Akademia w sali Gimna-
zjum, godz. 19.30 Obrady uczestni-
ków Zjazidu, godz. 20 wspólna kio-
lacja w sali Gimnazjum.

KRONIKA POLICYJNA.
— Sensacyjny meldunek. Woźny klini-

ki litewskiej przy ul. Mickiewicza, zwol-
niony przed kilku dniami z pracy, złożył

w policji meldunek, że przed trzema laty
żona jego w ubikacji znalazła martwego

człowieka, którego następnie pochowano

bez wiedzy policji,

Policja wdrożyła w tej sensacyjnej

sprawie energiczne dochodzenie.  (h)

— Skradiy towaru na 50 tys. złotych.

Policja ujawniła wielką systematyczną kra-

dzież, dokonywaną od kilku lat przez dwie

ekspedjentki w sklepie „Źródło Polskie“
przy ul. Wileńskiej. Podczas rewizji u eks-

pedjentek znaleziono naładowane kufry

jedwabiem i różnymi towarami. Ekspe-

djentki - złodziejki naraziły firmę na stra-

ty przekraczające 50 tys. zł.

KORESPONDENCJA
DO REDAKTORA MOMUSA. ,
Gdy się gdzieindziej skarżą o gwałty

i o mus,
Nas przyjemnie rozrywa twój dow-

cipny Momus,
Twoja Kraina szczęścia. Czyli czuwam

czy śpię,
Zawsze dumam o twojej czarowniczej

, wyspie,

5 To ci tylko przyganiam, co

potwierdzisz i ty,

Żeś w niej zapomniał z cukru
umieścić kobiety:

Ale koniecznie z cukru, bo źle to
k jest dla nas,

Kiedy znajdujem piołun chcą znaleźć

ananas,
Ciśnie sprężyna nieszczęść lubo na

nią nie przem,

10 Ja sam miasto z cukierkiem złączyłem
się z pieprzem.

T. B. Prenumerator Ty-

godnika i szczery

Momusa zwolennik.

Kartki „Momusa* i „Potpourri”
pokrywa dziś pył, autor ich, najmil-
szy Żółkowski pozostaje w zapom-
nieniu. Czyż słusznie? Miejmy na-
dzieję, że doczeka się jeszcze mono-
grafii, oddającej miu pełną zasługę
jako artysty i najnowszego redakrto-
ra jednego z najstarszych polskich
pism humorystycznych, Trudem swe
go barwnego życia istotnie ry to
z ь ‚ Г.
т <ч



| HELIOS|
Pręmiera

Najsotężniejszy film doby obecnej |

CZAROWNICA
z salem

Reż. mistrza Franka Lloyda

Na czele potężnej
obsady: Claudette COLBERT
i Fred Mac MURRa2Y oraz 28 odtwórców ról głównych

i „wiedžmy“

 

(54
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CEF NG
DOROŽKARZ Nr. 13 9

Dziś początek o 2-ef.

« Wiecha.

Procesy „czarownic — Histeria tłumów. — Romans zbiega
Nad program: Atrakcje i aktualia

 

Firm dla wszystkich.

Zabawna Komedia, pełna życia i werwy, beztroskie-| ||

o śmiechu, w opracowaniu „Speca“

W roli „Dorož arza mimowoli“ STANI-

SŁAW SIELAŃSKI. W pozostaych rol: Andrzejewska, Ćwiklińska, Żelichow-

ska, Cybulski, Grabowski, Skoneczny i in. Nadprogram: Dodatki.

Baikon od 26 dr. parter od 50 gr.

">Polskie Kino |

Światowid| „SON
wą. gównej powieści LWA TOLOSTOJA.

rosyjskiej,

  
kto dobrze czas

poleca

p : JUREW il Ž etiniaias
REKKD TINKA

 

w mistrzowskim wykonaniu artystów;
i A. Schoenhals-

 

W zawrotnym tempie życia
dobie rekordów, zdobyczy —
bije wszystkie rekordy

ZEGARKI NAJLEPSZE GWARANTOWANE

Pocz. o godzinie 2-ej
Najweselsza POLSKA komedia muzyczna

produkcji 1937 roku
rol. gł. Andrzejewska, Niemirzanka, Fertner,

Żabczyński, Krk 'wski, Junosza 5 ępowski
Kad program Atrakcja Kolorowa i Rktualia

UWAGA. Z powodu Święta Narodowego 3 MaJa tyiko 3 dni ceny zniżone
Film dozwolony dla osób od lat 7-m

Dziś triumf przemysłu fi mowego! Najnowsza produkcja 1937 r

ATA" KREUZERÓWSKA”
film wystawowy z życia arystokracji

Lil Dagower, Peter Petersen
wie ki

į pomóżmy į
$ SLiŹnim
9070 P-M0 MO 14AD WADE

: NAUCZYCIELKA
liczy

w

wraz

ostatniej
z

letnim.
|wiony

nie
 

|  

humoru

PMCT LPDODIND GG

 

)YPLOM
ŻONA

„Kolojsai

„BUD
DZIAŁ BUDOWLANY

| ul. Zamkowa 18

Pocz. o godz. 12-€]

Pierwszy POLSKi FILM przeznaczony

dla zagranicznego rynku zbytu

ATYCZNA

ne powodzenie
Uprzejmie prosimy o przybycie na początki
seansów punktualnie 12, 2, 4, 6, 8 10,15

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - INSTALACYJNA

 

OwA'

DZIAŁ ELEKTRO-TECHNICZNY
DZIAŁ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNY.

Porady prawno - techniczno- budowlane. Projekty, kosztoryty, nadzór tech-

nmiczny. Terminowe kopiowanie planów i kopiorce
| elektrycznej.

rysunków na rotacyjnej

telefon 25-23

Nowości wydawnicze
Ukazał się z druku nowy 20 nu-

mier tygodnika literacko - artystycz-
nego „PROSTO Z MOSTU* pod re-
dalkcją St. Piaseckiego. Na czele nu
meru artykuł Jana Dobraczyńskiego
p. t. „Teofilowi Grodzickiemu” przy
noszący zasadniczą dyskusję z bo-
haterem powieści J. Parandowskkie-
go „Niebo w płomieniach”, Dalej
w numerze c. omnień b. pre-
zydenta Rzplitej St. Wojciechow-
skiego „Na emigracji”, artykuły: W.
Lutosławskiego „Pierwsza powieść
Orzeszkowej”, K. L. Konińskiego
„W sprawie gwary”, J. Walldoria
„Problemy współczesnej twórczości
muzycznej (na marginesie koncertu
Maciejowskiego“), K. Zbyszewskie-
go „Szlemik bez atu — dla obrony
kraju”, felieton W. Wasiutyńskiego
„Coś bardzo nudnego” oraz bogaty
dział recencyj i aktualiów.

|
|

 

NALEPKA 3-CIO MAJOWA
WINNA BYĆ W KAŻDEM OKNIE.

 

!

Zguby Mieszkania i pokoje
 

 

ZGINĘŁA dziewczynka Gienia Gawrońska

proszę zawiadomić opiekunów.

 

lat 14 ostatnio zamieszkała u opiekunów |inteligentnej rodzinie. Garbars
DO WYNAJĘCIA pokój umeblowany przy

ka 3/5 m 5.

Bukowskich, Podbrodzie Piłsudskiego 7,WDOMU Nr.6 PRZY UL. GIMNAZJALEJ

Ktoby wiedział o jej miejscu zamieszkania |(obok Sądu Okr. i Gimn. Orzeszkowej!
wynajmują się świeżo  odremontowane 4
pok. mieszk. ze wszelkiemi wygodami.
 

Kupno i sprzeda.
 

PALARNIA KAWY I PAKOWNIA
HERBATY

Domu Handlowego ST. BA NEL i S-ka
ul. Mickiewicza 22-a tel. 8-49. į Niniejszym podaje do łaskawej wiadomości

e T. Odbiorcom, iż z dniem 1 maja idąc
|po linii obniżki cen ustaliliśmy w sprze-

PLACE różnej wielkości przy ul. Piaski,
Senatorskiej i Bystrzyckiej są do sprzeda-
mia. Wiadomość: Antokol, ul. Senatorska 9
lub Bank  Amtokolski Miekiewicza 1.
Iwaszkiewicz.

= m 2857 rz —ргасу, rzucił rodzinę DE) 3

i wyjechał w niewia- ileń-
‚ ULGA DLA CIERPIĄCYCH! dam vu“ KIARIAKU) O spožywczy dosprzedania. a

Przy reumatyzmie, artretyzmie, nerwobólach, ratunek dla  ginącej B SAS:

ischias i t.p. skutecznie działa naciaranie Ay inteligentnej 2 DOMY DREWNIANE 400 sążni ziemi,

1466 Rej. w ieży, bieliźnie, sad ocowy, di edania. D ic-

„Embeta- 3tawolit ns a i co „kto ię Ne a> ZA ou

Mgr. W. PAZDZIERSKIEGO może gorąco prosi — = A
В 27 HA ZIEMI z budynkamii inwent

ė Sprzedaž w aptekach i skladach aptecznych kagręted EA (JER"ZENA PZ a. "odWilga do

Fabr. Chem. „Pharmachemia”, Bydgoszez. j ||... |sprzedania. |Informacji udziela Bank Wła-

ZAKAOR SECIRIDCACO ścicieli Nieruchomości, Wilno,  Mickiewi-
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FRANK BUCK I FERRIN FRASER.

W. NOWICKI
na sezon wiosenny i letni polecamy

wizytowe,
dziurkowane, brezentowe, modne wiatrówki, opanki, rzymki.

Codziennie nadchodzą nowości sezonowe

 

eklama jest dźwignią handlu

WDOWA
2-giem dzieci, szy-TT DRS |. G

Największy wybór modnego, gwarantowanego pO ROC ЗС: na utrzymanie

ia
Wilno 30
Wielka

S„ortowe

szyny. Łask.
na „kupno maszyny

PORZUCONA

dza

środków
prosi o

do

Wil".

81

„aty i pazzury”
Lal był świetnym służącym. Po-

mieważ porównałem ludzi do zwie-
rząt, mogę powiedzieć bez przesady
że Lal miał siłę i potulność lwa, szyb
Iką orientację i zwinność pantery i w
gtosunku do mnie pełną oddania
wierność bernarca, Dumny jestem,
że byłem jego sahibem.

Pierwszy raz zobaczyłem Lala
Bahudę w ptasim bazarze Atola Aco
olegę prz klatkach. Siedział w kucki
i na pierwszy rzut oka mógł ujść za
pierwszego lepszego Hindusa. Do-
piero zajrzawszy w jego oczy, do-
strzegłem różnicę. Oczy te spojrzały
mi w twarz prosto, szczerze, śmiało,
jakby nie miały nic do ukrycia w
całym swoim hinduskim świecie —
nawet przed Wisznu. Ciemne, wiel-
(kie, błyszczące, uderzały taką sa-
mą žywošcią jak ślepiki skrzeczącej
papużki w iklatce.

Muszę zaznaczyć, że pierwiszy
raz ujrzałem je w Kalkucie z odleg-
łości najmniej dwudziestu stóp chod
mika i jezdni, w (dodatku w oślepia-
jącym blasku słońca. Lal siedział w

(LLS i LiLA(LASTDDRII INPRSKAINOS TOS SROTORODEKWOOWZCOWOWREOWRKEAABDUO STONE os AASAS

>MINISTRACJA; Wilno, ul, Mostowa 1, czynna od gode. 9 — 18. CENY PRENUMERATY: siądzie, u odnoereniem do domu lub przesyłką pocztową sł. 2 gr. 50. kwartalnie sł. 7 gr 50, ragrenicą si.

CENY OGŁOSZEŃ: ra wiersz milimetr. przed tekstem i w tekście (5 łam.) 40 gr. Komunikaty sł. 1— ка mm. jednoszp., eekrologi 40 gr. za tekatem [10 łam.) 15 gr. Drobne ogłosrenia w driaie ogłoryeniowym sx,

ałowo sł, 0,15, słowo tłuete zł. 0,25, Kronika redakcyjna | komunikaty za wierez druku 30 gr. Za ogłoszenia cyfrowa i tabelaryczne o 25% drożej, Dla posrukującysh pracy 50% aniżki,

Mydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

ikucki w cieniu bazaru Atola Asco-
olego a ja jechałem ulicą Parsee
Church. Ledwie się nasze oczy spot-
kały, Lal zerwał się, dopadł go gar-
ry i położył rękę na drzwiczkach.

Spojrzał na mnie i, uśmiechając
się lekko, otworzył drzwiczki
Nie zasaalemowal, nie wyciąg-
nął ręki po bakszysz, jakby to uczy-
mił każdy inny chłopiec hinduski,
który oddał sahibowi najmniejszą
przysługę. Po prostu zaczekał służ-
biście aż wysiadłem, zamknął drzwi
czki i wrócił do swoich klatek.

Miałem interes do Atola Acoole
go, Parsee Church była głównym tar
giem ptasim w Kalkucie i zapewne
majhałaśliwszą i najbarwniejszą uli-
cą, krótka na dwa bloki, z obu stron
zapchana bazarami, mieszczącymi ty
siące ptaków indyjskich, wszelkich
gatunków, w szczególności śliczne
drozdy i ozdobne ptaki himalajskie.

Atol Acooli byt tu największym
kupcem. Chudy, o długich i zręcz-

lecz
nie ma za co wyku-
pić z kombardu ma-

ofiary

przyjmuje adm. „Dz.

przez męża z dwoj-
giem dzieci 11/3 roku
1 8 lai, bez żadnych

życia
jakąkolwiek ZAS aki TS

pomoc. J. Jasińskie- LETNISKO nowowybudowane, w okoliey
go 1—12 Witko Emil- Szumska w lesie sosnowym nad rzeką Wi-

ja lub do adm. „Dz.

 

|cza 22.

FOLWARK 123,5 h w 16 km od Wilna

sprzedam. Połocka 9 m. 9.

: Leiniska
LETNISKO przy przystanku Szklary z
utrzymaniem. Las sosnowy. Od Wilna 40
min. koleją, tudzież organizuje się komplet
jchłopców w wieku 9—14 lat pod fachową
lopieką. Oraz w Druskienikach na Pogance
pokoje z uirzymaniem. Informacje: Wilno,
Zawalna 1 m. 1. 871—5

 

 

lenką w ładnej okolicy tanio do wynajęcia.
|Adres i warunki w Adm. „Dz. Wil". 864

wydawała się nieruchoma. Prowaldzi

 

okazów ptasich, które rozeszły się
|po ogrodach zoologicznych i ptaszar na baczność, patrząc mi szczerze w
niach całej Ameryki.

Mija dwadzieścia lat, jak zabra-
jłem się na dobre do łowienia zwie-|
rząt. Od tego czasu nawiązałem sto
sunki we wnętrzu i na pograni-

 

azjatyckich i sahib
mie dobrze znany ptasznikiem i 6a-|
faris od stoków Himalajów do Talo-;
imannaru ma  poldniowym cyplu|
półwyspu indyjskiego. Raz za jed-
nym nawrotem przywiozłem do Ame
rylki dziesięć tysięcy ptaków, dostar

gli. Ale za młodszych lat, gdy dopie-

mi niezbędny.
Przy sposobności zakupów u nie-

gc, zapoznałem się bliżej z Lalem.
Do bazaru nie wichodzi się, jakby

vle zajmuje trzy do pięciu dni i na;
koniec Ikupiec godzi się na ceny przyi

sięgając, że został straszliwie oszu-| nych rękach, miał dar wymownej ge stylkulacji, przy Iktėrej marionetka kany, że ponosi stratę. Е

czonych przez mieszkańców  džun-|kimi rękami.

mo zaczynałem karierę, Acooli był |z małym transportem ptaków z Bik-|

— To gdzieś w północnych NI

POKÓJ umeblowany х pianinem z uży-
walnością kuchni do wynajęcia. Umiwer-
sytecka 9—15. x

Nauka
INSTYTUTGERMANISTYKI Z-k Św. Mi-

 

chalski Nr. 10 m. 2 (obok Kuratorium
Szkoln). a

STUDENT U. S. B., fachowy korepetytor,

aredukowana głoduje daży cenę gatunku PRAWDZIWEJ POÓPU- udziela lekcyj w matematyki, fizyki i che-
sai LARNEJ MIESZANKI KAWY zł. 580 za uje e AAS

czworgiem 1 kg a także cenę POPULARNEJ MIE-
|dziećmi i ojcem sta. SZANKI HERBATY: zł. 15— za 1 kt.
'ruszkiem 70 - kilko- . ARS

Mąż, pozba-
pracy  przea

|swoje złe sprawowa-
powierzonej mu

mii. Ceny przystępne. Zarzeczna 7—5.
LPAKAAT SET ITSNES›

traca poszukiwana
POSZUKUJE posady administrat, rządcy
w małym, lub pomocnika w dużym majątku
młody, praktyczny rolnik z ukończ. Szko-

906 łą w Bukiszkach i praktyką, znający się
na hodowli, zaprowadzeniu sadów,  szkó-
łek, ogrodnictwie i wszelkich robotach
gospodarczych. Łask. zgłoszenia do adm.
„Uz. Wil.“ &а „Franciszka“.

REEMIGRANTKA prof. angielskiego, fran-
cuskiego poszukuje posady na lato. Szcze-
śóły listownie: Staniewiczówna. Sporna 6.
Poznań.

|RUTYNOWANA, iateligentaa, miłej po-
|wierzchowności pokojowa wyjedzie na se-
zon. Piłsudskiego 6—6, od 11—1-ej popoł.

| DOZORCY -PALACZA,  dozorcy-furmana,
pięknie położony nad samą Wilią i szosą lub portiera poszukuje mężczyzna, wiek

średni, żonaty, bez dzieci. Posiada dobre
świadectwa. Garbarska 9—10. 895

NARODOWIEC-ROBOTNIK obarczony ro-
dziną przyjmie jakąkolwiek pracę fizyczną
na stałe lub dorywczą, ul. Zamkowa 11 m.
21 u Kaczyńskiege.

MIERNICZY dyplomowany poszukuje pra-
cy u mierniczych przysięgłych, lub przyj-
mie bezpośrednio: pomiary  parcelacyjne,
podziały rodzinne, kreślenie i t. d. Ceny
umiarkowane, wykonanie solidne. Wilno,
Kalwaryjska 16 — 8-a.

PILNOWANIA mieszkania lub na przycho-
dzącą poszukuje kobieta uczciwa, pracowi-
ta. Adres w adm. „Dz. Wil.".

 

| Co rano, gdy! moja garry zatrzy-
łem z nim interesa przez wiele lat i mywała się przed bazarem Atola A-
nabyłem przez niego dużo pięknych coolego, Lal na mnie czekał. Dopa- ność, zazwyczaj właściwą mężnym
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24 PERFUMY, PUDER
у WODY KOLOŃSKIE

POLECA POLSKI SKŁAD APTECZNY

Farm. WŁAD. TRUBIŁŁY
Wilno, Ludwisarska 12, róg Tatarskiej

Specjalność zioła lecznicze.
SMA Ni ADOA YEKE AO 0

JFUTRA
Leon Łopuszański

Zamkowa 4

PŁĄSZCZE damskie modele
Wielki wybór. Leny niskie

LUPBA oAAOi

   
Do

DZIENNIKA
WILEŃSKIEGO

ogłoszenia i na bardzo «ogodnych
warunk»-h przyjmuje

Biuro Ogłoszeń

itetaa Grabowskiego
w Wilnie, GARBARSKA 1 tel 82

Koszt rvsv na żątan e.

  

AIATRAINLD MSTGESSALA

Lokale żę

DUŻY LOKAL Z SALĄ do wynajęcia w

pobliżu ul. Mickiewicza. Sala, trzy pokoje,

dwie alkowy, duża szatnia. Lokal przydat-

ny na siedzibę stowarzyszenia, lub na

większy warsztat, może być szopa na

garaż. Dowiedzieć się w admin. „Dziennika

Wileńskiego".

  
RKS TSS SONATA ASATT OWOC DARGAZ GORA DO

šwiatowej:"kiej Brytanii w wojnie
skrom-nieustraszoność i cudowną

dał, otwierał drzwiczki i stawał jak ludziom.

"twarz cudnymi, brązowymi oczami,
z leciutkim uśmiechem w kątach ust.

Rozmawiając z Alcoolim, obser-
wowałem Lala. Inni chłopcy zajęci
tak jak on, próżnowali, żuli betel,

czach różnych dżunglowych krajów więcej zbijali bąki miž pracowali. rza). Wiedziałem,

uck jest obec- Lal — przeciwnie — stale się krzą- wał pomocnika,
tał, Zajrzał tu, zajrzał tam, podał te
mu piakowi wodę, tamtemu pokar-
mu- oczyścił sumiennie klatkę...
— Acooli — zapytałem na trzeci

dzień — kto to jest ten chłopiec? |
Accoli poruszył wymownie gib-|

Nazywa się Lal Bahuda. Przybył

i

!
— powtórzyłem. |

na Thori. Dobry chłopak, więc go
trzymam.
— Bikna Thori

niśdy mic, ze słowami: na pograniczu Nepalu. Czy Nepai-|
— Chcę kupić tysiąc ptaków. szyk?
Transalkoja tak wielka wymaga —- Matka — Nepalka, ojciec Ben

(yplomacji i wielkich targów. Zwy-| galczyk .
Zacząłem rozumieć. Lal miał ce-

chy Gurków, odziedziczone po mat-
ce, cechy, które czyniły Gurków nai
waleczniejszymi żołnierzami Wiel-

sobie prawo amiany terminu druku ogłoszeń i mie prerjmanie sastrzeteń astejsen,

Dzukarnią A. Zwierzyńskiego Wilno, Mostowa 1.

 

| pore.

Odpowiedzialny Redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ.

Więce; o Lala nie pytałem, ale
zacząłem się zastanawiać. Miałem
ze sobą tylko zwyczajnego osobiste-
go służącego, jakiego musi mieć sa-
hib w Indiach. (Żaden biały nie mo-
że podróżować w Indiach bez traga-

że będę potrzebo-
Starego Alego —

wiuja mego obecnego Alego — zo-

'stawiłem przy zwierzętach w Singa-
Od Tasaduga Husaina, które-

go bazar na Moore Market, sławnym
targowisku Kalkuty, dostarczał о-

waru ptasznikom europejskim przez

pół wieku z górą, nabyłem dużą ko-
lekcję ptaków. Teraz miałem do niej

dodać ptaki, kupione od Acoolego i
na śwałt potrzebowałem obsługi.

Żałatwiwszy się z Accolim, zwró
ciłem się do Lala:
— Lal — zacząłem.
Stanął wyprostowany jak  żoł-

nież Gurka, spojrzał na mnie i rzekł:
— Słucham, sahib?
—Czy: chciałbyś ze mną jechać,

Lal? Ale trzeba ci wiedzieć, że do
Ameryki jest bardzo daleko.

(D. c. n.)
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