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   Opłata pocztowa ujszczona ryczaitem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca, 

cja mie uwzgłędnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

Administracji — 228, 
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BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego 
DABROWICA (Polesie) — Ksjęgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjimierow 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski, 

  

"OWOGRÓDEK    

    

  | 
— A, Łaszuk, | 

   
AWY K 

  

‹ 

SŁONIM — Ksję 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S$, Zwierzyński, WIECIANY 
KLECK — Sktep „Jedność” ЗЕОНЕ 
LIDA — ul, Sus 13 — S Mateskį, . 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, WARSZAWA — 

  

   

  

0 NAPRAWĘ SAMORZĄDU 
Uzasadnienie do projektu tak zwa- 

nej małej ustawy samorządowej, wnie- 
sionego przez Rząd w dniu 16 stycznia 
r.». do Sejmu, wskazuje, iż obecny u- 
strój samorządu  terytorjalnego po- 
siada tak rażące niedomagania, że po- 
wstaje konieczność bezzwłocznej jego 
reiormy. 

Uzasadnienie to jednak wskazuje, 
na czem polegają te rażące niedoma- 
gania i jakie są tego przyczyny. Tylko 
przy ustaleniu przyczyn mogą być wy- 
nałezione środki zaradcze. 

Postarajmy się sami ustalić te ra- 
żące niedomagania i ich przyczyny. 
Chorobą, na którą cierpi samorząd, jest 
jego niedołęstwo, niewywiązywanie się 
z jego zasadniczych zadań. Poza tem, 
ienomenalna rozrzutność, co ma w 
swym skutku przeciążenie ludności po- 
datkami, którym nie może ona podo- 
łać. Samorząd staje się spółką do eks- 
ploatacji ludności. I nic dziwnego, że 
ludność odnosi się do niego z wyjąt- 
kową niechęcią. 

Co zaś do przyczyn tego stanu rze- 
czy, to są niemi: z jednej strony -— 
partyjnictwo, zwłaszcza w samorzą- 
dzie miejskim, z drugiej zaś niski po- 
ziom kułturałny, zwłaszcza w samorzą- 
dzie wiejskim. 

Co zaś do samorządu wiejskiego — 
to tutaj jeszcze dochodzi sparaliżowa- 
nie go przez opiekę biurokratyczną i 
brak wszelkiej odpowiedzialności za 
bieg spraw; tormałnie odpowiedzial- 
ność tę ponosi czynnik społeczy, któ- 
ry jednak faktycznie nie decyduje; de- 
cyduje natomiast Starosta, nie pono- 
sząc żadnej edpowiedzialności. 

W tych warunkach środkami za- 
radczemi są: zmiana ordynacji wybor- 
czej, a co do samorządu wiejskiego, to 
po zmianie ordynacji wyborczej będzie. 
można myśleć o wyzwoleniu go od о- 
pieki administracyjnej. 

Natomiast projekt nowej ustawy 
samorządowej bierze za punkt wyjścia 
zapatrywanie, iż pomiędzy samorzą- 
dem a administracją rządową niema i 
nie może być żadnej przeciwstawno- 
ŚCI”. 

Rzecz oczywista, iż zadania, stoją- 
ce przea samorządem i administracją 
w ogółnem swem ujęciu są jedne, a 
mianowicie — stworzenie dobrobytu 
materjalnego i duchowego ludności. 
Lecz, jakże inne są organy działania, 
metody działania i zakres kompetencji! 

Przecież czynnik obywatelski, któ- 
ry działa w samorządzie, i czynnik biu 
rokratyczny, który działa w admini- 
stracji, mają zupełnie odrębną mental- 
ność i psychikę; sposoby ich działania 
również są zupełnie odrębne; wreszcie 
odrębny powinien być zakres ich kom- 
petencji i usunięta dotychczasowa 
«dwutorowość, która nie znajduje żad- 
nego usprawiedliwienia. 

Otóż z punktu widzenia racji sta- 
nu należy dążyć do takiej konstrukcji 
samorządu, aby wspomniane dwa 
czynniki (obywatelski i biurokratycz- 
ny) tak były zharmonizowane, ażeby 
każdy z nich unicestwiał wady dru- 
giego, pozostawiając | nietknietemi 
wszystkie jego zalety. 

Zarówno przerost jednego czy dru- 
giego czynnika, daje fatalne wyniki. 
Przerost czynnika obywatelskiego, re- 
prezentowanego w parłamencie w okre 
się rządów przedniajowych, był żród- 
łem nierządu w państwie; bezgranicz- 
ne panowanie tego czynnika mamy w 
okresach rewolucji, kiedy czynnik biu- 
rokratyczny zostaje sprowadzony do 
zera. Odwrotnie, przerost czynnika 
biurokratycznego, co widzimy obecnie 
w naszym samorządzie wiejskim, po- 
woduje zanik wszelkiej żywej twórczo- 
ści i zupełne niedołęstwo. 

W projekcie ustawy samorządowej 
nie znajdujemy najmniejszego zrozu- 
mienia tego najważniejszego  zagad- 
nienia, a kwestja rozgraniczenia kom- 
petencji pomiędzy samorządem a ad- 
ministracją jest wogóle nie objęta 
przez projekt. Projekt ustawy jest ty- 
powym twórem myśli biurokratycznej, 
która zawsze dąży w dwóch  kierun- 
kach: ujednostajnienia wszelkich prze- 
jawów życia celem ich reglamentacji, 
oraz otoczenia tych przejawów policyj- 
ną opieką. Życie zaś, zasadniczą ce- 
chą, którego jest rozmaitość, dąży w 
imię wolności rozwoju do wyzwole- 
nia z pęt biurokratycznych. 

Dlatego projekt ustawy mimo ko- 
losałnych różnic w stanie kulturalnym 
i ekonomicznym różnich dzielnic Pol- 

  

(artykuł dyskusyinv) 
ski, ustała jeden ustrój samorządu dla 
całego państwa, co, rzecz oczywista, 
jest nie do przyjęcia. Jeżeli trzechstop- 
niowy, lub czterechstopniowy ustrój 
samorządu może być wskazany dla pe- 
wnej dzielnicy ze względu na jej wy- 
soki stopień kulturalny i ekonomiczny, 
to, jak naprzykład dła naszych ziem 
jest on zupełnie absurdem. Tak samo 
rzecz się ma, co do zakresu kompeten- 
cji, który w zależności od tych samych 
przyczyn może być dla jednej dzielni- 
cy szerszy, a dla drugiej węższy. 

Zasady, na których powinien być 
oparty zdrowy samorząd, mogą być tyl 
ko po części jednakowe dla całego pań 
stwa. Dotyczy to przedewszystkiem or 
dynacji wyborczej, a pozatem nadzoru 
państwowego nad samorządem. 

Otóż dla wykorzenienia z samorzą- 
du partyjnictwa, rozrzutności i niskie- 
go poziomu kulturalnego, należy przy 
jać dwie zasady: 1) że czynne prawo 
wyborcze należy tylko do płatników po 
datków komunalnych i 2) że prawo 
to jest tem większe, im więcej się pła- 
ci podatków. Technicznie ta druga za 
sada znajduje wyraz w systemie ku- 
rjalnym. 

Co się tyczy nadzoru państwowego, 
to powinien on się wyrażać w kontroli 
nie zaś w ingerencji. Kontrola ta mo- 
że być jaknajdalej posuniętą i doty- 
czyć przestrzegania przez samorząd 
kompetencji, praworządności i celowo 
ści w jego wydatkach, oraz tępienia 
wszelkiego rodzaju nadużyć. Należy 
przy tej sposobności zaznaczyć, iż o- 
becnie administracja rządowa nie wy- 
wiązuje się należycie z tych swoich za- 
dań kontrolnych względem  samorzą- 
dów miejskich mimo, iż posiada nale- 
żyte w tym kierunku uprawnienia. 
Względem zaś samorządu wiejskiego 
administracja również nie wykonywa 
kontroli, lecz z innej przyczyny, a 
mianowicie dlatego, że będąc w tyin 
samorządzie czynnikiem decydującym, 
nie może urzeczywistnić kontroli nad 
samą sobą. Wreszcie nadzór państwo- 
wy powinien być zróżniczkowany w 
zależności od stopnia samorządu. Bar- 
dzo szerokim powinien być wzgłędem 
naprzykład samorządu $minnego, w 
stosunku do którego będą wskazane 
tak radykalne środki, jak złożenie wój 
ta z urzędu i zamianowanie komisarza. 
dnnym natomiast powinien być nadzór 
państwowych w odniesieniu do samo- 
rządu powiatowego, względem którego 
wskazane środki byłyby niewłaściwe; 
wystarczyłoby w tym wypadku, jako 
środek ostateczny, rozwiązanie i za- 
rządzenie nowych wyborów. 

Zasady, na których powinien być 
oparty samorząd na naszych ziemiach, 
byłyby następujące. Gminny samorząd, 
jako pierwszy stopień samorządu tery- 
torjalnego, z bardzo ograniczoną kom- 
petencją, sprowadzającą się do wyda- 
wania opinji w sprawach po::zeb gmi- 
ny i wykonywania zleceń samorządu 
powiatowego, bez prawa uchwa!'ania 
preliminarza budżetowego i uchwala- 
nia danin komunalnych. Urząd gininy 
jest obecnie nie tyle crganen: wyko- 
nawczym rady gminnej ile or,ganem ad- 
ministracyjnym,  podporządkow angra 
całkowicie staroście powiatowemu i 
powołanym do wykonywania tak zwa- 
nych czynności poruczonych, czyli zle- 
ceń wszystkich bez wyjątku mini- 
sterstw do ministerstwa Spraw zagra- 
nicznych wiącznie; rodzajów tych czvn 
ności poruczonych jest obecnie około 
150. Zarząd gminy powinien być jad- 
nostkowy, to znaczy składać siż z wc; - 
ia i jego zastępcy. Natomiast ławni- 
cy, odgrywający rolę pionków, obec- 
ność których tyiko zmniejsza odpowie- 
dzialność wójta, są całkiem niepotezeb 
ni. 1 raczej szkodliwi. Organem wy- 
konawczym sejmiku powiatowego po- 

winien być wydział powiatowy, skła- 
dający się nie z 6, jak obecnie, a z 3 
członków, z których przewodniczący 
jest nie starosta, jak obecnie, a czło- 
nek z wyboru. Pomijając to, iż staro- 
sta powiatowy, obarczony swenii bez- 
pośredniemi obowiązkami, nie może 
się poświęcić w stopniu należytym 
sprawom samorządowymi, które wyma 

gają stałego i ciągłego kiesowrictw. 
jest to czynnik najmniej powołany do 
kierowania samorządem. Przedewszyst 
kiem jest to w zasadzie człowiek nie 
miejscowy i często krótko utrzy- 
mujący się na swem stanowisku, a 
więc nie znający miejscowych stosun- 
ków i potrzeb, daleki od nich i łatwo 

wprowadzany w błąd przez podwład- 
nych sobie urzędników. W więk: i 
wypadków jest to człowiek ini 
nie znający wsi, nie posiadający żadnej 
nieruchomości, a więc zupełnie niezna- 
jący się na gospodarce i obarczai4cym 
takiego gospodarza systemie podatko- 
wym. jest to człowiek, skłonny do 
patrzenia na wszystko przez pryzmat 
polityki, tak obcej przy  rozstrzyga- 
niu bieżących spraw gospodarczych. 
Jest to człowiek, ulegający różnym 
zmiennym dyrektywom, nie  mogacy 
przy najlepszych chęciach ujawnić swo 
jej samodzielności, i dlatego pr tcują- 
cy wyłącznie na zewnętrzny etekt, na 
krótką metę obliczony. jest to czło- 
wiek, łatwo wspadający w pokusę do 
uważania budżetu samorządowego, ja- 
ko swego funduszu dyspozycyjnego i 
dla tego trwoniącego go na cele, nic z 
potrzebami powiatu nie mające. Sto- 
weim jest to urzędnik, przystawiony do 
spraw gospodarczych, które są mu ob- 
ce, przez nikogo nie kontrolowaiiy i 
nie ponoszący za nie żadnej odpowie- 
dzialności. Odpowiedzialność zas spo- 
czywa na czynniku obywatelskim, ode 
grywającym rolę parawana do omni- 
potencji i wszechwładzy tego urzędni- 
ka. Rzecz oczywista, iż ten stan rze- 
czy jest tego rodzaju, iż nawet zupeł- 
ne skasowanie samorządu wiejskiego, 
(gminnego, lub powiatowego), - który 
jest właściwie cieniem samorządu. by- 
łoby ogromnym postępem, poniewaz 
zarządzanie sprawami gospodarczemi 
odbywało się na rachunek skarbu, któ- 
ry jest więcej oszczedny i lepiej kon- 
trolowany i pod całkowitą odpiowie- 
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dzialnošcią administracji. Oto są motly-" 
wy do zasady, iž o ile ma byč utrzy- 
many samorząd na naszych ziemiach, 
na czele samorządu powiafowego po- 
winna zamiast starosty stić osoba z 
wyboru. Starosta zaś dla lepszego 
wniknięcia w sprawy samorzą lu celem 
jego kontroli mógłby z urzędu w dal- 
szym ciągu przewodniczyć na sejmiku. 

Wreszcie pozostaje samorząd wo- 
jewódzki, o którym aczkolwiek nie zo- 
stał on objęty projektem ustawy, bo 
ma być przedmiotem innej ustawy, na- 
leży powiedzieć, iż na naszych zie- 
miach jest on narazie całkizm zbytecz- 
ny, jako pozbawiony podstaw tinanso- 
wych i nie mający właściwych sobie 
zadań, które mogą powstac tyiko po 
załatwieniu tych piekących potrzeb, 
Które stoją przed samorządem  wiej- 
skim i czekają napróżno, aby się niemi 
zajęto. 

Takie to są w ogólnycn zarysach 
zasady, na których powinien hyć opar- 
ty samorząd na naszych zi?r:iach. 

Czy nie jest takim dziwoiągiem ar- 
cydemokratyczna ordynacja wyborcza, 
otwierająca drzwi do samorządu naj- 
szerszym masom przy jednoczesnem 
arcyniedemokratycznem usuwania czyn 
nika obywatelskiego od wszelkiego 
wpływu w stanowieniu 0 swoich lo- 
kalnych potrzebach gospodarczych i 
sposobach ich załatwienia? 

Czy nie jest takim  dziwolągiem 
przenoszenie na samorząd tego wzaje- 
mnego stosunku, który istnieje pomię- 
dzy parlamentem a rządem, a który 
jest tak niewłaściwy pomiędzy. samo- 
rządem a administracją? Jeżeli rząd 
rządzi, a parlament kontroluje, to 
wręcz odwrotny stosunek powinien ist 
nieć w samorządzie, gdzie czynnik oby 
watelski powinien rządzić, a czynnik 
biurokratyczny kontrolować. 

Olgierd Kryczyński. 

Przypisek Redakcji. Podkre- 
ślamy, że również p. Kryczyński pisze: „po 
zmianie ordynacji wyborczej będzie można 
myśleć o wyzwoleniu go z opieki administra- 
cyjnej'. Istotnie, zawsze podkreślaliśny w 
„Słowie, że w dzisiejszych warunkach, przy 
dzisiejszej ordynacji wyborczej opieka ta 
jest zupełnie konieczna, w dzisiejszych wa- 
runkach opieka ta jest aniołem opiekuńczym. 

I dopiero wtedy, kiedy ordynacja wybor- 
cza do samorządów nie będzie wykładnikiem 
demagogji, pomnożonej przez ciemnotę mas, 
to opieka administracyjna przestanie być 
aniołem opiekuńczym, a stanie się niepo- 
trzebnym intruzem. —. - 
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STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickjewicza 24, К, 

NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Ksiegaruja jaźwińskiego, | 

— Kiosk St, Michalskiego, 
WIĘCIANY — Księgarnia T-wa „kłuch*, 

  

sjęgarnia Polskiej Macjerzy 

garnia D. Lubowskijego, ui, Mickiewicza 13, 

— M, Lewin —Biuro Gazetowe, ut, 3 Maja 5 

Juczewska., 

Tow, Księgarni Kol, „Ruch“, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 

nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika rekiamowa milimetr 60 gr, W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 
! Zagraniczne 50 proc, drożej, Ogłoszenia cyfrowe j tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

do miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 28 gr, 

  

  

Albert Lebrun prezydentem Francji 
WERSAL. PAT. — PREZYDENTEM REPUBLIKI WYBRANY ZO- 

STAŁ PRZEZ ZGROMADZENIE NARODOWE PRZEWODNICZĄCY SENA- 
TU ALBERT LEBRUN. OFICJALNE WYNiki GŁOSOWANIA SĄ 
NASTĘPUJĄCE: OBECNYCH BYŁO 902 CZŁONKÓW ZGROMADZENIA, 
GŁOSOWAŁO 826. LEBRUN (UNJA REPUBLIKAŃSKA) OTRZYMAŁ 633 

GŁOSY, PAUL FAURE (SOCJALISTA) 114 GŁOSÓW, PAINLEVE (REPU- 
BLIKANIN SOCJALNY) 12 GŁOSÓW, CANIN (KOMUNISTA) 8 GŁOSÓW, 
INNI RAZEM 10 GŁOSÓW. 

PRZEBIEG ZGROMADZENIA NARODOWEGO BYŁ NASTĘPUJĄ- 
CY: O GODZINIE 14-Ej PRZEWODNICZĄCY SENATU LEBRUN WSZEDŁ 
NA SALĘ POSIEDZEŃ, POWITANY GORĄCEMI OKLASKAMI PRZEZ 
CZŁONKÓW ZGROMADZENIA. O GODZINIE 14 MIN. 15 ZABRAŁ GŁOS 
LEBRUN, OŚWIADCZAJĄC, ŻE ZGROMADZENIE JEST OTWARTE, PO- 
CZEM WYPOWIEDZIAŁ ZE WZRUSZENIEM KRÓTKIE PRZEMÓWIENIE, 
POŚWIĘCONE PAMIĘCI PREZYDENTA DOUMERA. PREZYDENT REPU- 
BLIKI UMARŁ — MÓWIŁ LEBRUN. — ZBRODNIA, KTÓRA POGRĄŻYŁA 
FRANCJĘ W ŻAŁOBIE, WYWOŁAŁA W CAŁYM ŚWIECIE JEDNOGŁOŚ- 
NE POTĘPIENIE. PARLAMENTY WIELU PAŃSTW PROSILY MNIE 
O WYRAŻENIE ICH ŻALU. W IMIENIU ZEBRANYCH CHCĘ ZŁOŻYĆ 
HOŁD SZLACHETNEJ POSTACI NIEODŻAŁOWANEGO PREZYDENTA 
DOUMERA I WYRAZIĆ RODZINIE JEGO, TAK OKRUTNIE DOTKNIĘTEJ, 
SZCZERE WSPÓŁCZUCIE CZŁONKÓW ZGROMADZENIA NARODOWE- 
GO. PRZEMÓWIENIA TEGO ZEBRANI WYSŁUCHALI STOJĄC. BYŁO 
ONO GORĄCO OKLASKIWANE. NASTĘPNIE O GODZINIE 14 MIN. 20 
ROZPOCZĘŁO SIĘ GŁOSOWANIE IMIENNE. ‚ 

* 

PARYŻ. PAT. — Nowoobrany prezy- 
dent republiki irancuskiej jest po wojnie 5-m 
z rzędu. W roku 1920 prezydentem został 
Deschanel, który jeszcze w tym samym ro- 
ku podał się do dymisji z powodu złego sta- 
nu zdrowia. Następcą jego był Millerand. 
Wobec obstrukcji zwycięskiego w 1924 ro- 

ku kartelu lewicowego Millerand zmuszony 
był podać się do dymisji. Stanowisko pre- 
zydenta objął Doumergue. W roku 1931 za- 
kończył się siedmioletni okres kandydatury 
Doumergue'a, po którym prezydentem  zo- 
staje Paul Doumer, który jednak po roku 
zostaje zamordowany. 

Dymisja rządu Tardleu 
PARYZ. FAT. — Premjer Tardieu 

brun dymisję gabinetu. 

Czy Gorgulew 
- miał wspólników? 

PARYŻ. PAT. — Śledztwo 
Gorgulewa wykazało, że pozostawał on w 
stosunkach z redaktorem dziennika „Le Toc- 
sin“ Jakowlewym, który miał być członkiem 
„Zielonej dyktatury”, triumfiratu, utworzone- 
go przez mordercę prezydenta Doumera. 
Jakowlew, który jest reprezentantem pewnej 
niemieckiej firmy pończoch  jedwabnych, 
znikł z Paryża. 

W biurze Jakowlewa policja zaaresztowa 
ła urzędnika niemieckiego. Jakowiew odby- 
wał stale dłuższe podróże do Niemiec. Inte- 
resującym jest fakt, że drugie biuro redak- 
cyjne wzmiankowanego dziennika Jakowie- 
wa „Le Tocsin“ ma się znajdować w Ber- 
linie. Jakowlew wygłaszać miał przemówie- 
nia polityczne, nacechowane nienawiścią do 
demokratów rosyjskich. 

PARYŻ. PAT. — W ubiegły piątek żona 
Gorgulewa spowiadała się w Monaco u pew 
nego kanonika, który następnego dnia, po 
zamachu na prezydenta Doumera, zmarł na- 
gle na atak serca. Prasa francuska, łącząc о- 
ba te fakty, zapytuje, czy żona Gorgulewa 
nie poczyniła kanonikowi jakichś rewelacyj, 
które wywarły tak piorunujące wrażenie na 
spowiednika, że tenże po zamachu na prezy 
denta zmarl. — 

CIĘŻKAJSYTUACJA FINANSOWA 
W ANGLII 

LONDYN. PAT. — Ujawniony wzrost 
bezrobocia, oceniany oficjalnie na dzień 25 
kwietnia na przeszło 2650 tysięcy ludzi, gdy 
tymczasem faktycznie cyfra ta wynosi nie- 
mniej niż 2800 tysięcy osób, wywołał w ko 
łach rządowych silną konsternację. Istnieją 
poważne obawy co do przyszłości wykona- 
nią budżetu. 

W kołach rządowych zdają sobie spra- 
wę z tego, że preliminarz wpływów z po- 
datków docnodowych nie utrzyma się i że 
podatki te nie będą w tym roku napływa- 
ły w wysokości przewidzianej w budżecie. 
Zwiększenie się bezrobocia spowoduje zwięk 
Szenie wydatków na fundusz bezrobocia. 
Wprowadzona obecnie taryfa celna również 
zawodzi i nie daje spodziewanych dochodów. 
Ujemnie kształtujący się wywóz dopełnia 
ubrazu niepomyślnego stanu  gospodarcze- 
go Anglji. : 

W tych warunkach gabinet angielski ma 
być zdecydowany na przeprowadzenie no- 
wego wielkiego planu oszczędnościowego, 
który ma objąć sumę niemniejszą, niż 60 do 
100 miljonów funtów. 

Jeżeli kanclerzowi skarbu uda się urze- 
czywistnić plan oszczędnościowy, to zamie- 
rza on przyznać pewne ulgi w podatkach u- 
ważanych przez handel i przemysł za zbyt 
wygórowane. Pewną część oszczędności u- 
zyska się przez konwersję pożyczek. Ponad- 
to należy się spodziewać oszczędności w za- 
kresie oświaty i obrony narodowej, płac п- 
rzędniczych Oraz przez skreślenie pewnych 
subsydjów państwowych, udzielanych ma 
rozmaite cele gospodarcze. 

  

  

Prof. Bartel 
„NIE ZOSTAŁ PRZYJĘTY W BELWEDERZE 
WARSZAWA (tel. własny). — Po- 

głoski, jakie obiegały prasę, 0. mają- 

tla u Marszałka Piłsudskiego nie po- 

twierdziły się. Prof. Bartel wyjechał 
cej rzekomo w dniu dzisiejszym nastą- już do Lwowa. 
pić w Belwederze audjencji prof. Bar- 

w sprawie | 

złożył na ręce nowego prezydenta Le- 

Prezydent Aibert Lebrun urodził się w 
roku 1871 w Lotaryngji. Po ukończeniu szko 
ły powszechnej, uczęszczał do liceum w 
Nancy, które ukończył w roku 1892. Nastęj. 
nie kształcił się w Ecole des mines, którą 
ukończył jako pierwszy uczeń, uzyskując w 
1896 roku tytuł inżyniera zą pracę o kopal- 
niach i salinach. 

W roku 1900 zostaje wybrany po raz 
pierwszy deputowanym. W roku 191ł jest 
ministrem kołonij w gabinecie Caillaux i od 
grywa doniosłą rolę w czasie zajścia pod 
Agadir. 

W gabinecie Poincarego w roku 1912 ob- 
jał tekę kolonij. W roku 1913 jest wybrany 
na wiceprezydenta Izby, a następnie obej- 
muje tekę kolonij w gabinecie Doumergue'a 
W listopadzie 1917 roku jest ministrem w 
gabinecie Clemenceau. 

Po zakończeniu wojny w 1918 roku о- 
bejmuje tekę ministra oswobodzonych tere- 
nów. Rok 1920 oznacza koniec karjery mi- 
nisterjalnej prezydenta Lebrun. W roku 1320 
zostaje wybrany na senatora i jest wkrótce 
desygnowany jako stały członek komisji 
rozbrojeniowej w Genewie przy Lidze Na- 
rodów. 

W roku 1926 zostaje wybrany wiceprezy- 
dentem Senatu, a w sierpniu tegoż roku х0- 
staje prezesem rady administracyjnej auto- 
nomicznej kasy amortyzacji, na którei: to 
stanowisku odgrywa niezwykle doniosłą rc- 
lę, przyczyniając się do udrowienia finansów 
francuskich. 

W maju 1931 roku, po wyborze 
Doumera na prezydenta republiki, zoscaje 
wybrany prezydente:n Senatu, ażeby zkołei 
po tragicznej śmierci prezydenta  Dounrera 
zostać wybranym w dniu 10 maja 1932 ro- 
ku na prezydenta Fra.cji. 

Prezydent Albert Lebrun znany jest £ 
przyjaznego ustosunkowania się do Polski, 
czemu niejednokrotnie dawał wyraz, zarów- 
no w enuncjacjach oublicznych, jak i w spe 
sób prywatny. 

Paul 

  

  

KLUB SPOLECZNY. 

W dniu 8 maja w Małej Sali Pa- 
łacu Reprezentacyjnego odbyło się ze 
branie Klubu Społecznego, które za- 
gaił poseł na Sejm p. Bohdan Podo- 
ski, wyrażając podziękowanie panu 
wojewodzie Zygmuntowi Beczkowiczo 
wi za przybycie na zebranie Klubu.—— 
Następnie zabrał głos poseł na Sejm 
dr. Kazimierz Duch i wygłosił odczyt 
o ustawie samorządowej, której pro- 
jekt został wniesiony do Sejmu przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych w dn. 
11 stycznia rb. Skreśliwszy na wstę- 
pie historję projektów ustaw samo- 
rządowych, rozpatrywanych przez 
Sejm, poczynając od roku 1932, prele 
gent zaznaczył, iż w roku 1929 Bez- 
partyjny Blok Współpracy z Rządem 
wniósł do Sejmu projekt t. zw. „Ma- 
łej ustawy samorządowej, który miał 
na cełu usunięcie niektórych najbar- 
dziej rażących wadliwości w ustroju 
samorządu, polegających w szeregu 
urządzeń i instytucyj, wprowadzo- 
nych przez rządy zaborcze, jak np. 
charakter stanowy ustroju gromadzkie 
go w województwach centralnych, 
obszary dworskie w województwach 
zachodnich i t. p. Jednak projekt ten 
podzielił los wszystkich poprzednich 
projektów, czy to wnoszonych przez 
Rząd, czy to przez poszczególne kluby 
poselskie, — czyli nie doszedł do 
skutku. Obecny projekt rządowy ma 
za zadanie tylko częściową reformę u- 
stroju samorządu,, ponieważ tylko po 
przeprowadzeniu reformy Konstytucji 
i reformy skarbowości publicznej i 
należytego rozgraniczenia źródeł finan 
sowych skarbu państwa i samorządu 
może być mowa o powołaniu do życia 
na całym obszarze Rzeczypospolitej 
samorządu wojewódzkiego, tej szczy- 
towej organizacji samorządu terytorjal 
nego. Prelegent wskazał, iż projekt u- 
stawy wychodzi z założenia jedności 
administracji publicznej, przy której 
samorząd terytorjalny jest przedłuże- 
niem i uzupełnieniem  administracii 
rządowej w celu przenikania i obję- 
cia lokalnych dziedzin potrzeb publicz 
nych, które są tylko fragmentem po- 
trzeb ogólnopaństwowych. Przedmio- 
tem projektu ustawy jest ustrój samo- 
rządu w gminach wiejskich (gromada, 
gmina i powiat — związek samorzą- 
dowy) i w miastach, przyczem prze- 
pisy, dotyczące tych wszystkich stop- 
ni samorządu, nie są rozdzielone, lecz 
ułożone razem, co czyni trudnem inter 
pretowanie ustawy. Następnie prele- 

gent streścił przepisy, dotyczące ka- 
dencji organów samorządowych, któ- 
ra ma trwać lat 5 i prawa wybiera- 
nia i obieralności do tych organów 
Prawo powszechnego głosowania zo- 

ODCZYT POSŁA KAZIMIERZA DUCHA 
stało utrzymane w  nietylkalności. W 
czynnem prawie wyborczem wiek zo- 
stał podniesiony do 24 lat, a w bier- 
nem — do 30 łat. Jako zupełna inowa 
cja został wprowadzony przymus przy 
jęcia mandatu. Streszczając przepisy, 
dotyczące gminy wiejskiej i gromady 
— prelegent wypowiedział się kryty- 
cznie co do celowości wprowadzania 
samorządu gromadzkiego. Wybory do 
rad miejskich zostały oparte na zasa- 
dach ograniczonego głosowania imien 
nego, to znaczy, że wyborca ma pra- 
wo zamieścić na kartce wyborczej na 
zwiska kandydatów w ilości, odpowia 
dającej nie więcej, niż połowie usta- 
wowej ich liczby, jaka -przypada na 
dany okręg wyborczy. Inowacją jest 
również wprowadzenie z wyboru do 
organów samorządowych zawodowych 
członków.. Została uregulowana kon- 

*trola wewnętrzną (własna) w zwiąż- 
kach samorządowych oraz rozbudo-* 
wany nadzór państwowy nad samorzą 
dem. Nadzór ten wyraża się w zatwier 
dzaniu uchwał i wyborów osób, po- 
wołanych na stanowiska kierownicze, 
w dokonywaniu inspekcji, w stosowa- 
niu środków wykonania zastępczego 
na koszt zobowiązanej gminy, w na- 
kładaniu kar porządkowych (upomnie 
nia i grzywny), w rozwiązywaniu or 
ganów samorządowych, w składaniu 
z urzędu zawodowych i niezawodo- 
wych członków organów wykonaw- 
czych i ustalaniu tymczasowych i 
komisarycznych zdrządów. Prelegent 
podkreślił, iż tak rozszerzona sfera in- 
gerencji władzy państwowej do admi- 
nistracji komunalnej jest spowodowa- 
na tem, że wpływ na bieg gospodarki 
samorządowej posiadać będą ze 
względu na demokratyczną ordynację 
wyborczą różne grupy społeczne, w 
różny, często rozbieżny, sposób poj- 
mujące zadania samorządu. 
_W dyskusji, która wywiązała się 

po odczycie, wziął udział p. Olgierd 
Kryczyński, który wygłosił dłuższe 
przemówienie, zasadnicze momenty 
którego są wyłuszczone w artykułe 
wstępnym. Następnie p. Władysław 
Studnicki wypowiedział się w tym 
sensie, że w każdej dzielnicy Polski 
powinien być wprowadzony odrębny 
ustrój samorządu, dostosowany do 
miejscowych warunków historycznych, 
ekonomicznych, i kulturalnych, i że 
powołane są do wprowadzenia takie- 
go. samorządu Sejmy Krajowe. Wresz- 
cie zabrał głos p. dr. Stefan Brokow- 
ski, który poddał krytyce poszczegól- 
ne przepisy projektu ustawy, wyraża- 
jąc pewność, iż projekt ten ulegnie 
daleko idącym zmianom w Sejmie. 
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Sprawy polsko-gdańskie na forum Ligi Narotfóc že ima 
GENEWA. PAT. — Rada 

rodów rozpatrzyła w dniu 10 b. m. kii 
ka spraw gdańskich. Pierwszą sprawą 
była kwestja władzy zwierzchniej w 
sensie ustaw gdańskich dla transpor- 
tów kolejowych. 

W sprawie tej wysoki komisarz 
zdecydował 12 stycznia r. b., że polska 
administracja kolejowa nie jest obo- 
wiązana uzyskać aprobaty senatu gdan 
skiego, co było odrzuceniem tezy gdań 
skiej, w-g której aprobata Rady jest 
konieczna, ponieważ zdaniem  Gdań- 
ska senat stanowi władzę zwierzchnią. 
Gdańsk odwołał się od decyzji wyso- 
kiego komisarza do Rady Ligi Naro- 
dów. 

Sprawozdawca delegat Wilkiej Bry 
tanji p. Eden zaproponował w raporcie 
potwierdzenie decyzji wysokiego ko- 
misarza. Minister Zaleski przyjął pro- 
pozycję sprawozdawcy, natomiast re- 
prezentant Gdańska p. Ziehm oświad- 
czył ku zdziwieniu Rady, że nie może 
wyrazić zgody na tę propozycję. Mini- 
ster Zaleski zapytał Zienma, czy przyj- 
muje raport, na co ten odpowiedział, 
że nie może się przyłączyć do propo- 
zycji sprawozdawcy. Wówczas prze- 
wodniczący zarządził g wanie, czy 
członkowie Rady przy raport. 

Zabierając ponownie głos, minister 

Zaleski oświadczył, że sądził dziś ra- 
no, iż wszystkie sprawy gdańskie zo- 
stały uzgodnione, ponieważ sprawy te 
tworzą pewną całość przeto jest bar- 
dziej wskazane odroczyć je do które- 
goś z późniejszych posiedzeń, aby zba 
dać, czy niema możności dojścia do po 
rozumienia. Sprawozdawca ze swej 
strony oświadczył, że również sądził, 
że osiągnięto zgodę i że jest bardzo 
zdziwiony deklaracją prezydenta Zieh- 
ma, nie uważa jednak za pożądane, by 
wszystkie sprawy zostały odroczone. 
Wobec tego Rada, przechodząc do po- 
rządku dziennego nad sprzeciwem p. 
Ziehma, przyjęła jednomyślnie raport 
przy powstrzymaniu się od głosu dele- 
gata niemieckiego. 

Następnie Rada rozpatrzyła dwie in- 
ne sprawy kolejowe, w których bądź 
Gdańsk, bądź Polska odwoływały się 
od decyzji wysokiego komisarza do 
Rady Ligi. jedna z tych spraw dotyczy 
ła organizacji kolei na terytorjum 
Gdajska, druga — personelu o obywa- 
telstwie gdańskiem w służbie polskiej 
administracji kolejowej. W obu tyci 
sprawach Rada bez dyskusji przyjęła 
„propozycje sprawozdawcy potwierdze- 
nia decyzji wysokiego komisarza. 

„Po załatwieniu gdańskich spraw 
kolejowych Rada zajęła się sprawą u- 
żywania portu gdańskiego przez Pol- 
skę. Sprawozdawca przedstawił Radzie 
raport i rezolucję, opartą na opinji ko 
mitetu prawników z 8 kwietnia r. b. 
Rezolucja stwierdza, że  wyzyskanie 
portu gdańskiego jest dla Polski obo- 
wiązkiem bezpośrednim. Obowiązek 
ten obejmuje zarówno ruch osobowy, 
jak i towarowy, oraz nie wyklucza ru- 
chu tranzytowego. Dalej rezolucja 
stwierdza, że wbrew temu, czego do- 
magał się Gdańsk, Polska nie ma obo- 
wiązku wydawania zarządzeń, któreby 
kierowały cały polski ruch morski 
przez Gdańsk, ani też zarządzeń, któ- 
reby przerzucały ryzyko zmniejszenia 
obrotów portowych na porty polskie. 
Dalej rezolucja Rady odsyła całą spra 
wę z powrotem do wysokiego komisa- 
rza, wzywając go, by zaprosił strony 
do przedstawienia uwag, umożliwiają- 
cych decyzję, gdy Polska istotnie nie 
wykorzystaywa w pełni portu gdań- 
skiego. 

Przyjmując raport, minister Zale? 
ski oświadczył, że Polska, jak to za- 
znaczała kilkakrotnie i nie przestaje 
podkreślać, potrzebuje portu gdańskie- 
go, używa go i będzie go zawsze uży- 
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wač i że jego rozwój leży zarówno w 
interesie państwa polskiego, jak i wo!- 
nego miasta. Rozpatrywane pod tym 
kątem widzenia używanie portu gdań- 
skiego jest kwestją praktyczną, pozo- 
stającą na płaszczyźnie gospodarczej. 
To też rząd polski zgodny jest z opi- 
nją prawników, gdy zwraca ona spe- 
cjalną uwagę na tę stronę zagadnienia. 
Natomiast co się tyczy strony praw- 
nej, minister Zaleski oświadczył, że 
rząd polski zastrzega dła siebie prawa, 
wynikające z zasady, uznanej przez 
traktat wersalski oraz przez konwen- 
cję paryskę, w-g których swobodne u- 
żywanie portu gdańskiego stanowi pra 
wo przyznane Polsce. Po. deklaracji 
Żiehma raport został przyjęty. 

Ostatnią sprawą gdańską byla 
sprawa t. zw. action directe. Sprawę 
tę wniósł wysoki komisarz 1 maja, 
przesyłając notę senatu gdańskiego, 
domagającą się stwierdzenia rzeko- 
mej nowej action directe ze strony 
Polski w sprawach celnych. W sprawie 
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tej przedłożony został członkom Rady 
wczoraj wieczorem projekt raportu. 

Na wstępie dyskusji minister Zale- 
ski oświadczył, że nie miał jeszcze cza 
su porozumieć się z rządem i zapropo- 
nował wobec tego odroczenie tej spra 
wy do następnego posiedzenia. Spra- 
wozdawca wyraził nadzieję, że projekt 
raportu będzie podstawą dla załatwie- 
nia sprawy. W międzyczasie, zanim 
rząd polski przestudjuje sprawę, spra- 
wozdawca proponuje, by powołano ko- 
mitet prawników dla zbadania tego 
zagadnienia. 

Minister Zaleski, zabierając dwu- 
krotnie głos, wykazał, przypominając 
swoje doświadczenie jako wieloletnie- 
go członka Rady, że powołanie komi- 
tetu prawników, nie jest wskazaną pro 
cedurą, jeśli się pragnie dojść do po- 
lubownego załatwienia sprawy. Argu- 
menty te przekonały sprawozdawcę, 
który, mimo poparcia udzielonego mu 
przez delegata Niemiec oraz przez p. 
Ziehma, wycofał swą propozycję. 

  

BERLIN. PAT. — W dniu 10-go b. m. 
toczyła się w dalszym ciągu niezwykle burzli 
wa dyskusja polityczna w Reichstagu. Hitle- 
rowiec Strasser omawiając projekt utawy o 
amortyzacji długów złożył ofertę kanclerzo- 
wi Brueningowi apelując, aby kanclerz о- 
parł swój rząd o wielkie zdyscyplinowane 
stronnictwo, jak narodowi socjaliści, którzy 
zdobyli sobie zautanie większości narodu nie 
mieckiego. 

Drugi mówca z tego samego obozu Goe- 
ring motywował wniosek o votum nieuino- 
Ści dia rządu i wniosek w sprawie zniesie- 
nia zakazu bojówek hitlerowskich. Wygła- 
szając przytem płomienne przemówienie, 
mówca zwraca się nieustannie w stronę kan 
clerzą Brueninga, który przez cały czas robi 
pilnie notatki. Е 

Krytykując politykę zagraniczną gabine- 
tu, mówca jako dowód niepowodzenia tej 
polityki przytoczył Gdańsk i Kłajpedę. |е- 
dynym sukcesem polityki Niemiec — oświad 
czył Goering — jest fala entuzjazmu, któ- 
ra przedaria się przez granice Rzeszy wszę- 
dzie tam, gdzie znajduje się żywioł niemie- 
cki. W dalszym ciągu przemówienia Goering 
mówił: „Hitlerowcy pierwsi wskazali na nie- 
bezpeczenstwo, zagrażające Gdańskowi ni 
bezpieczeństwe, zagrażające Grańskowi nie- 
Wschodnim ze strony Polski. Jeżeli Gdańsk 
nie został jeszcze dotychcas zagrabiony przez 

  

  

Ochotnicy włoscy przybyli do Polski 
POWITANIE W KATOWICACH 

KATOWICE. PAT. — Dziś przybyli do 
Polski delegaci Włoskiego Związku narodo- 
wego Qchotników Wojennych pod przewod- 
nictwem posła Eugenjusza Coselschi'ego. 
Powitanie gości na ziemi polskiej nastąpiło 
na stacji kolejowej w Zebrzydowicach. Przy 
jazdu ich oczekiwali przybyli z Warszawy 
przedstawiciele Zarządu Głównego Związku 
Legjonistów w osobach gen. Galicy, posła 
Starzaka, posła Madejskiego i pos. Kleszczyń 
skiego. Przybył również z Warszawy atta- 
chć wojskowy ambasady włoskiej Pacivici. 
Z Katowic przybył sekretarz konsulatu wło- 
skiego Wielgosz i delegaci zarządu okręgo- 
wego Śłąskiego Związku Legjonistów oraz 
starosta bielski Bocheński i starosta cieszyń- 
ski Kuchar. 

Na dworcu, udekorowanym barwami na- 
rodowemi polskiemi i włoskiemi i zielenią, 
ustawiły się w szpaler oddziały legjonistów 
ziemi cieszyńskiej, oddziały straży granicznej, 
delegacje Federacji Związków Obrońców Oj- 
czyzny, P.K.W. ze sztandarami i orkiestrami. 
W chwili gdy pociąg zatrzymał się na sta- 
cji, muzyka odegrała włoski hymn, a stoja- 
ce na dworcu oddziały sprezentowały broń. 
Gości powitał imieniem Związku  Legjoni- 
stów gen. Galica, wręczając równocześnie 
pismo powitalne prezesa BWR Sławka. 
Zkolei przemawiali starosta cieszyński Ku- 
cner oraz naczelnik gminy  zebrzydowickiej 
Grycz, witając gości imieniem obywatelstwa 
miejscowego. Wśród okrzyków na cześć na- 

Rosyjski chór 
Jerzego Siemionowa 

w Wilnie 
Przejazdem z Warszawy do Rygi zatrzyma 
się tylko na 2 dni w Wilaie, Rosyjski chór 
J. Siemionowa w liczbie 20 osób i wystąpi 
w Sali Klubu Handl.-Przem. Mickiewicza 
33-a z dwoma koncertami o różnych pro- 
gramach we środę 11 i jatro we czwartek 
12 maja r. b. Program obejmuje rosyjskie 
pieśni ludowe, rozmaite cygańskie, pieśni 
dońskich kozaków, Bajkału Wołgi i ros. 
emigracji. Bilety po cenach dostępnych są 
do nabycia w księgarni „Lektor” Mickiewi- 

cza 4 i o godz. 5ej w kasie sali, 
Poczatek o godz. 8-30. 

WYZBYWAJĄ SIĘ DOLARÓW 

WARSZAWA. PAT. — Panika w 
kołach giełdowych, wywołana uchwa- 
łą amerykańskiej Izby Reprezentantów 
o obniżeniu wartości dolara, uspokoiła 
się. Kurs dolara po pewnej zniżce a- 
becnie pozostaje w dalszym ciągu bez 
zmiany. Mimo to w ciągu ostatnich 3 
dni handlowych, to jest piątku, sobo- 
ty i poniedziałku, drobni posiadacze 
dolara wyzbywałi go się tak, że Bank 
Polski musiał zakupić w stolicy i na 
prowincji ponad 1 miljon dolarów. 
W-g wiadomości, mimo uspokojenia 
się do Banku Polskiego zgłaszają się 
w dalszym ciągu sprzedawcy dolarów. 

WEKA 

  

  

  

rodu włoskiego pociąg o godz. 7 odjechał w 
stronę Dziedzic. в 

Zkolei pociąg, wiozacy gošci włoskich, 
zairzymai się w Dziedzicach. Mimo wczes- 
nej pory dworzec zapełniała publiczność, 
oddziały przysposobienia wojskowego i de- 
legacje z pocztanii sztandarowemi. Ustawiły 
się szeregi Strzelca, przysposobienia kołejo- 
wego wojskowego, Związku  Legjonistów, 
Związku Powstańców Śląskich, Związku 
Podoicierów Rezerwy, Sokoła, górników, ko 
lejarzy i t. d. Wysiadających z pociągu go- 
ści powitano włoskim hymnem królewskim. 
Po krótkiem powitaniu gości przez starostę 
bielskiego Bocheńskiego imieniem władz cy 
wilnych, goście przeszli przed frontem od- 
działów i delegacyj wśród entuzjastycznych 
okrzyków na cześć Italji i Polski. Po kilku- 
minutowym postoju pociąg ruszył w dalsza 
drogę do Katowic. 

Niezwykle uroczyście i serdecznie wita- 
ły gości włoskich Katowice. Obszerny dwo- 
rzec katowicki, udekorowany flagami i zie- 
lenią, wypełniły oddziały przysposobienia 
wojskowego, delegacje z pocztami sztanda- 
rowemi i licznie zebrani przedstawiciele 
władz państwowych, wojskowych i samorza- 
dowych. W chwili zatrzymania się pociągu 
na dworcu, orkiestry policyjna i kolejowa о- 
degrały wioski hymn królewski i polski hymn 
narodowy. Gości powitał imieniem ziemi ślą 
skiej wicewojewoda dr. Faloni. Następnie 20 
ście przeszli przed frontem ustawionych od- 
działów, które prezentowały broń. Wśród 
długotrwałych wzajemnych wiwatów na 
cześć ltalji i Polski pociąg z delegacją wło- 
ską odjechał w stronę Warszawy. 

W SOSNOWCU 

SOSNOWIEC. PA1. — Powitanie gości 
włoskich na terenie Zagłębia Dąbrowskiego 
miało charakter spontanicznej manifestacji. 
Na dworcu, bogato udekorowanym zielenią 
i flagami o barwach narodowych polskich i 
włoskich, zebrali się liczni przedstawiciele 
władz ze starostą powiatowym Bokszą na 
czele, przedstawiciele poszczególnych związ. 
ków i stowarzyszeń ze sztandarami, oddzia- 
ły K.P.W., Legjonu Młodych oraz tiumy pu- 
bliczności. O godz. 8.45 pociąg pošpieszny, 
wiozący gości, wjechał na peron. W tym mo 
mencie orkiestra: kolejowa odegrała włoski 
hymn królewski. Wysiadającym członkom de 
legacji zebrani na dworcu urządziłi serdecz- 
ną owację. W krótkiem koleżeńskiem prze- 
mówieniu powitał przybyłych prezes Związ- 
ku Legjonistów zagłębia Dąbrowskiego dr. 
Gosiecki imieniem Federacji b. Wojskowych. 
Następnie goście przeszli przed frontem u- 
stawionych na dworcu delegacyj. Na niemil- 
knące okrzyki na cześć Itatji i jej wodza go- 
ście odpowiadali okrzykami na cześć Polski 
i Marszałka Piłsudskiego. 

  

wyn: postoju wycieczka, żegnana manilesta- 
cyjnie wśród dźwięków hymnu, odjechała w 
dalszą drogę do Warszawy. 

W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 10 ma- 
ja, w. godzinach południowych, przybyli do 
Warszawy członkowie delegacji Włoskiego 
Związku Narodowego Ochotników  Wojen- 
nych z rewizytą do legjonistów polskich. 

Dworzec główny udekorowano flagami o 
barwach narodowych włoskich i polskich. 
Na powitanie gości włoskich przybyli mię- 
dzy innemi: prezes zarządu głównego Związ 
ku Legjonistów pos. Sławek, prezes Federa- 
cji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny 
gen. Górecki, członkowie zarządu Oddziału 
Warszawskiego Związku Legjonistów z pre 
zesem dyr. Dziadoszem na czele, posłowie i 
senatorowie, radca ambasady włoskiej Pe- 
trucci, zastępca komisarza rządu  Olpinski, 
komendant miasta Strzemieński i inni. 

„OKRĘT POTĘPIE 
GDYNIA. PAT. — O godzinie 9 min. 40 

przybił do wybrzeża pilotowego statek „Cha- 
co“, który ma na pokładzie 15 deportowa- 
nych, w tem 10 pochodzących z Polski, któ- 
rzy obecnie poddani są oględzinom lekarskim 
oraz badaniom pod względem przynałeżno- 
ści państwowej, ponieważ nie posiadaja do- 
kumentow, 

Są to przewažnie przestępcy, skazani za 
wykroczenia administracyjne i obyczajowe. 
Na pokładzie pozostało 5 osób. Z nich 4 sta 
tek wysadzi w Kłajpedzie, a jednego w An- 
glji. Tego rodzaju wyzbywanie się niepoż: 
danych elementów praktykowane jest w Ar- 
gentynie stale. 

Na statku „Chaco* panuje porządek wzo 
rowy. Zaraz po przycumowaniu do nabrze- 
ża, dowództwo statku ustawiło przy wybrze 
żu warię z karabinami, poczem nastąpiły 
przymusowe wizyty między dowództwem 
statku, a dowództwem floty polskiej mary- 
narki wojennej. 

Statek „Chaco* — jak się okazuje —- wy 
budowany był w stoczni gdańskiej. Wiado- 
mość o przybyciu stątku do portu ściągnęła 
tiumy ciekawych, lecz policja nie dopuszcza 
ich na wybrzeże. Pozatem przybyli liczni ko- 
respondenci pism miejscowych i zagranicz- 
nych. 

      

* 

GDYNIA. PAT. — Transportowiec ar- 
gensyńskiej marynarki wojennej „Chaco“ 
odpłynie w dn. 11 bm. do Kłajpedy z 4 o- 

Po kilkuminuto-bywatelami litewskimi, a stamtąd z ostat- 

EEE   

Największy sterowiec świata zagrożony 
TEXSAS. PAT. — Największy sterowiec 

świata „Acron* wpadł w burzę w chwili, gdy 
kierował się ku brzegom oceanu Spokojne- 
go. Wszyscy mieszkańcy miejscowi St. An- 
gelo zostali wezwani do niesienia pomocy 
zagrożonemu sterowcowi i podjęcia  usiło- 

JLUBILEUGSZ0W:EJ 

LOTERII PAŃSTWOWEJ 

wań ściągnięcia go na wodę. Usiłowania te 
z powodu gwałtownej wichury nie dały wy- 
niku i „Acron* pognany został ponad Chi- 
stowal. W Texas panuje wielkie zaniepokoje- 
nie o los sterowca. 

9 ZAZIE 
——— 

KOLEKTURZE 

dyskusja polityczna w Reichstagu 
ATAKI HITLEROWCÓW NA POLSKĘ 

Polskę, to nie jest to skutkiem pańskiej po- 
fityki, panie kancierzu, lecz wynikiem ай 
narodowej, którąaśmy wywołali w  Gdań- 
Sku, która wybuchła tam z całą żywiołowo- 
ścią z chwiłą pojawienia się Hitlera w wol- 
nen mieście. Ostrzegamy: iskra rzucona w 
Gdansku wywołać może groźny wybuch, 
który po raz drugi wstrząśnie podstawami 
Europy. Ostrzegamy niocarstwa zaintereso- 
wane przed stawianiem przesadnych żądań. 
Dopóki my, hitlerowcy, żyjemy, Gdańsk nie 
dostanie się w ręce Polski". 

Wśród niezwykłego podniecenia zabrał 
głos minister Groener. Minister Groener o- 
świadcza, uderzając pięścią w stół, że za- 
rzuty hitlerowców, jakoby rozwiązanie bo- 
jówek narodowc - socjalistycznych oznacza- 
ło osłabienie woli narodu niemieckiego do 
obrony jego wolności, jest bezpodstawne. 
Zakaz bojówek nastąpił jedynie w obronie 
autorytetu państ który nie da się pogo- 
dzić z istniesiem 400-tysięcznej armii Hitle- 
ra. Z pewnem zderzerwowaniem Groener od- 
czytuje rozkaz, wydany bojówkcem hitlerow- 
Skr we wschodnich terenach  pogranicz- 
nych, który to rozkaz został skoniiskowary 
w czasie rewizji w lokalach hitlerowskich. 

Wśród nieopisanej wrzawy w całej Izbie 
wywodzi ster Groener dałej, że od kil- 
ku miesiecy i 2 

      

   
   

  

   
     

        

    

y urabiał sobie 
bojówki hitlerowskie nie mogą 
lerowane. Ostatnio przeksztaicity się one w 
armię prywatną (okrzyki na prawicy: „fest 
to prawdziwa armia ludowa*). Zarzuty prze 
ciwko Reichsbannerowi — oświadcza Groe- 
ner — okazały się nieusprawiediiwione. 

W chwili zejścia ministra Groenera z try 
buny poseł hitlerowski Strasser zgłasza de- 
mionstracyjny wniosek, domagający się trans 
mitowania przemówienia ministra Groenera 
przęz raćjo na dowód, w jak niewiaściwych 
iękaeh znajduje się teka Reichswehry i teka 
spraw wewnętrznych. Przewodniczący uwa- 
ża wniosek ten za obelżywy i wyklucza 
Strassera z posiedzenia. Poniewaž Strasse: 
nie stosuje się do tego polecenia, przewodni- 
czący opuszcza trybunę i tem samem  po- 
siedzenie zostaje przerwane, 

Po wznowieniu obrad pos. centrwa Keil 
odpierał zarzuty narodowych socjalistów 
przeciwko Groenerowi. Poeruszając sprawy 
polityki zagranicznej, mówca stwierdza, że 
cały naród niemiecki w zasadniczych spra- 
wach polityki zagranicznej jest solidarny. 
Naszym braciom w Kłajpedzie i Gdańsku -— 
mówi pos. Beli — którzy pozostali wierni 
swemu narodowi, należy się podzięka ca- 
łych Niemiec. Mianowicie czynniki niemie- 
cke z całą energją chronić ich będą musiały 
przed ponownemi gwałtami. 

Na tem dyskusję odroczono do 11 maja. 
Oczekiwana jest mowa kanclerza Brueninga. 

ŃCÓW" w GDYNI 
nim, narodowości angielskiej, do Angiji. Wy 
sadzonymi w Gdyni 9 deportowanymi, po- 
chodzącymi z Polski, zaopiekowała Się poli- 
cja, 10-ty natomiast, niejaki Szloma Szulc, 
został przez władze polskie zakwestjonowa- 
ny i na łąd nie został przyjęty. Wśród 9 wy 
sadzonych na ląd w Gdyni jest 6 Żydów, 
1 Ukrainiec, I Białorusin i 2 Połaków. Wszy 
scy wyglądają bardzo dobrze i zdrowo. Sg 
to rzemieślnicy, którzy po ostatnich zamiesz 
kach rewołucyjnych znaleźli się na czarnej 
liście władz argentyńskich i za przynalež- 
ność do związków zawodowych, które bra- 
ły udzia: w wystąpieniach antypaństwo- 
wych, zostali z Argentyny wysiedłeni. 

POŚWIĘCENIE KORTÓW TENISO- 
WYCH | OTWARCIE PRZYSTANI 
WIOŚLARSKIEJ ZWIĄZKU URZĘD- 
NICZYCH STOWARZYSZEŃ SPOÓR- 

TOWYCH „ZJEDNOCZENIE 
W WARSZAWIE 

Dnia 8 maja 

    

  

  

rb. odbyło się poświęcenie     

  

  

  

kortów tenisowych i otwarcie przystani 
wioślarskiej ZUSS. „Zjednoczenie. 

Uroczystość rozpoczęła msza św. w ko 

  

šciele "Karmelitów. Na przystani, po inaugu- 
racyjnem przemówieniu prezesa „Zjednocze 
nia" p. Siedlanowskiego, odbyła się defila- 
da łodzi wszystkich klubów wioślarskch, ja 
ko w dniu otwarca sezonu. 

Na uroczystości tej nyli obecni: prezes 
PKO. dr. Henryk Gruber, prezes BGK. dr. 
Roman Górecki, wiceprezes inz. lózel Mo- 
krzyński, dyrektor Jastrzębski Marian, dy- 
rektor Barysz: Leon, dyrektor Strzegocki Ka 
zimierz generalny sekretarz Wasung Tadeu- 
usz i inni. 

Podczas całej uroczusiości 
orkiestra 1-go pułku Szwcle 
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ROLNIKU! ŻĄDAJ WORKÓW LNIA- 
NYCH, ZAMIAST — JUTOWYCH. 

UK 
— 

WILNE 204 
PUC 

W_WIRZE STOLICY. 
RACING CLUB — POLSKA 6:1 

  

Sznury samochodów, wyeiegantowane, 

wysmiarowane па wszystkie strony panie, 

głodni wrażeń sztubacy — wokół kortu Le 

gii r 
2 Francuzów przybyli Brugnon, jeden z 

najiepszych dublistow š a, Du Plaix, c0 

nic cale žycie nie robi, tylko rozježdža po 

turniejach, Gentien, młody, nieznany jeszcze 

grajek i Adamoff, druga damska rakieta 

Francji. 

Mieliśmy wielkie nadzieje! A może po- 

bijemy Francuzów! Przecie nasi byli 3 mie- 
siące na Ri wierze, — teraz mieli trenera 

Kleinstvorta. Cudów niema , nauczyć się 

grać w tenisa jest trudniej, niż skończyć u- 

niwersytet, w parę lat zrobić tego nie moż 

na. 

Pierwszego dnia w pierwszym meczu 

Tłoczyński pobił niezdarę Du Plaixxa — i 
na tem skończyły się nasze sukcesy. 

Brugnon pokazał, że w singlu jest o 

dwie klasy lepszy od naszych. Ze Stolaro- 

zsiadio się ze 3000 osób. 

  

    
  

  

  

  

    

   
   

  

wem wygrał lekko pierw eta 6 : 3, 

w drugim prowadził 5:3,, ił 40:15. Tu 

dotychczas bezstronni i n erc ięci sędzio 

wie  linjowi — nagłe авн — Вги - 

gnonowi dwie doskonałe piłki. Zamiast se- 

ta — równowaga. Tak się rozzłościł Brug- 

non, że dał pod rząd kilkanaście autów i 

przegrał seta 5:7. Zato potem się zemścił 

i ogrzmocił Stolarowa 6:0, 6:0. Te 12 ge- 

mów były koncertem — Brugnon szalał na 

placu, podcinał, walił, jak taranem, kończył 

przy siatce. Stolarow zbaraniał. 

Jędrzejowska vel Gruba Jadzia stoi na 

martwym punkcie od 3 lat. Od czasu do 

czasu łupnie drajfa, dobrze przytnie bak- 

hendem. AE 

Ciekawe, że kobiety grają na całym 

świecie jednakowo monotonnie. 

Odbijają piłki nieskończoną ilość razy, 

na żaden koncept zdobyć się nie potrafią.— 

Adamoff doprowadziła długą wymianę pi- 

łek do perfekcji, Gruba Jadzia ma: zachcian 

ki ofensywne, to wali, to skraca, to wyru- 

sza do siatki — zawsze wszystko nie w po 

  

rę, zawsze samą się nacina. Przegrała 1:6, 

4:6, 

Mixte poszedł gładko. Stolarow i Gen- 

Jędrzejowska  bezna- 

świetnie. Więc zwy- 

tien grali słabiutko, 

dziejnie, Adamoff — 

ciężyli Francuzi. 

Najwięcej zadowolenia dał doubel. Tu 

dopiero Brugnon pokazał, jak trzeba grać. 

Byś ścianą, od której odpryskiwały się pił- 

ki niezawodnie — po rogach. Wszyscy 

czterej gracze są przy siatce —  Brugnon 

pakuje voleya naukos tuż za siatkę w ko- 

rytarz, piłka ucieka w trybunę. Nasi takich 
tricków mgdy nie widzieli, nikt nie myślał, 

by wogóle można było na zawołanie tam 
trafiać. 

Albo smecze Brugnon! Stolarow czy 
Tłoczyński przy oKazji miócą jak cepem -- 
z całego ramienia. Brugnon głaszcze leciu- 
ko piłkę, posyła ją w jaki pusty rożek; pił- 
ka nie ma efektownego wysokiego kozła, 
ślizga się potulnie po ziemi, jest wykoń- 
czona na amen. 

Nas grali dobrze, najlepiej jak umieją— 
oberwali 6:2, 6:1, 6:3 Brugnon z miną E- 
gipcjanina na wywczasach, bez wysiłku, 
staranności, zbytniego biegania rozkladai 
naszych „jak chciał. W każdym razie olśnił 
wszystkich — od Cocheta jest sto razy е- 
fektowniejszy,  błyskotliwszy, bardziej za- 
dziwiał. 

Ostatni dzień był kompromitacją Sto!a- 
rowa. Jakiś zblazowany, bezsilny, jakby noe 
spędził w haremie. Przegrał z pokraką Du 
Plaix 2:6, 2:6, 2:6, był zerem na placu. 

Nasza publiczność jest za dobra — 7а 
taką grę należało wygwizdać Stolarowa; — 
reprezentantowi Polski nie wolno tak grač. 
Du Plaix był zdumiony i uradowany. Dał 
się fotografować na wszystkie strony. Ada- 
moff śmiała się do rozpuku. 

Byli naiwni, co spodziewali Się, że Tło- 
czyński da się we znak Brugnon. Guzik.-— 
Francuz grał, jak mu się żywnie podobało, 
ani przez chwilę nie był zaniepokojony a 
wynik. Przy siatce wspaniały, ilekroć pod- 
lazł do niej Tłoczyński— minął go, jak koł 
ka. Wygrał bezapelacyjnie 6:3, 4:6, 6:2, 6:2. 

Karoł. 
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„Daj mi rząd dusz!” 
Niema szczytniejszego, wznioślej- 

szego, wspanialszego zawodu nad za- 
wód literacki!. 

Ach! Przecież dziecko wie, że lite- 
ratura jest zwierciadłem duszy narodu, 
— że poeci, jak arta eolska chwytają 
najlżejsze drgania serca ludzkiego, — 
że pisarze wogóle stanowią elitę wśród 
elity, są i muszą być nauczycielami, 
przywódcami, apostołami tłumów |... 

— „Daj mi rząd dusz!“ — biagal 
niegdyś Konrad, — j oto poezja pol- 
ska sięgnęła zawrotnycii wyżyn; naród 
cały uznał wielkość, mądrość i potęgę 
poetów.... 

W ciągu długiego szeregu dziesię- 
cioleci szliśmy za przewodem poetów; 
z książki literackiej czerpaliśmy wie- 
dzę, wiarę i zapał. 

Wielka była ofiarność poetów i 
wielkie było uznanie i miłość, któremi 
się cieszyli oni wśrćd  najszerszyci: 
mas!.. 

Po wojnie nastąpiła zmiana stosun 
ków. Panie obcięły sobie włosy i to 
zaważyło na psychice narodu. Książka 
stała się mniej popularna, choć ofiar- 
ność poetów wzmogła się stokrotnie. 

„Nie można bez wzruszenia i rado- 
snej otuchy patrzeć na coraz to nowe, 

coraz piękniejsze, coraz wspanialsze 
tomiki poezyj, które pod najwyszukań- 
szemi tytułami wciąż się ukazują na 
półkach księgarskich. 

„Nakładem autora" (a jeszcze czę- 
ściej „autorki*), — oto dwa słówka, 
wykazujące bezgraniczne poświęcenie 
naszych wieszczów, pragnących dać 
narodowi budujący przykład wytrwa- 
łości i ofiarności i sięgających po 
„rząd dusz“!.. 

Niestety, życie obecne jest brutal- 
ne i nieraz szyderczo kpi z najszlachet 
niejszej nawet ofiary. 

Znana to rzecz: światła i cienie, 
blaski i chmury naszego życia!... To 
też cieszyć się szczerze trzeba, gdy wi 
dzimy radosny promień i zamyśleć się 
głęboko należy nad każdą, najmniej- 
szą chociażby chmurką. 

Właśnie życie literackie Wilna ka- 
że nam zastanowić się nad dwoma 
zdarzeniami, radosnem i smutnem, któ 
re muszą wstrząsnąć elitą umysłową. 

Najpierw o radosnem. 
‚ — М dniu święta narodowego, 3 ma- 
ja roku Pańskiego 1932 odbyły się wie 
kopomne wybory Miss pracującej Wil- 
na, zorganizowane przez wydawców 

najinteligentniejszego wileńskiego dzie 

nnika. Przyszłe pokolenie ze szczerą 
radością i bezgraniczną  wdzięczno- 
ścią będą wspominały to niezwykłe zda 
rzenie, świadczące o wysokim pozio- 
mie naszej kultury. | › 

Nie trzeba przecież tłumaczyć, ja- 
kie olbrzymie to ma znaczenie w szla- 
chetnem dziele popularyzowania zdro- 
wej, zajmującej i taniej prasy „czer- 
wonej* (sto kryminałów w każdym nu 
merze tylko za 10 groszy!), — i jak 
głęboka tkwiła myśl dydaktyczna w 
całej imprezie. 

Wybierano „miss pracującą”, a 
więc wskazywano na konieczność pra- 
cy, a że, jak wiadomo, żadna praca nie 
hańbi, przeto budzono chęć do stałego 
wysiłku, nie krępując nikogo w wybo- 
rze rodzaju zajęć. 

Olbrzymie afisze ogłosiły urbi et 
orbi o zbliżającym się radosnym fak- 
cie wyborów. Uważnie odczytywaliś- 
my wykaz osób, mających rozstrzyg- 
nąć tak ważką w dziejach naszej kul- 
tury sprawę, która z pracujących pań 
ma zostać dziesięciogroszową miską, 
która zaś — tylko półmiskiem. 

Ze zgrozą spostrzegliśmy w tym 
wykazie brak nazwisk przedstawicieli 
władz wojewódzkich, duchowieństwa, 
magistratu, wojska i kuratorjum. 

Znaleźliśmy tylko nazwiska  arty- 
stów dramatycznych i malarzy( czyli 

elementu, nie nadającego się do roli 
wodzów narodu) i — o, szczęście! — 
literatów |... 

Tak!.. Na pomarańczowym, olbrzy- 
mim afiszu, w wykazie sędziów, „sto- 
jało”: literaci: p. Helena Romer-Ochen 
kowska, prof. Juljasz Kłos, redaktor 
Feliks Lubierzyński. 

Oni mieli zadecydować (i zadecy- 
dowali!) o podziale nagród, oni, du- 
chowi spadkobiercy Mickiewiczów i 
Słowackich, stanęli na czele świetnego 
aeropagu! 

— „Daj mi rząd dusz!* — modlił 
się Mickiewicz — i oto w setną roczni 
cę tego okrzyku (co za uderzający i 
zastanawiający zbieg okoliczności!)-— 
trójka wieszczów wileńskich objęła 
rząd w wiekopomnych wyborach miss 
pracującej Wilna! . 

Natchnionym wzrokiem badali naj- 
znakomitsi literaci wileńscy postacie 
młodych kandydatek, wydzierając im 
najskrytsze tajemnice powabów niewie 
ścich.. 

— „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie 
sięga” — uczył naród wieszcz Adam! 
O, cóż za szczęście, że współcześni lite 
raci wileńscy godnie reprezentują naj- 
świetniejsze tradycje poezji wileńskiej 
i wskutek tego cieszą się takiem zau- 
faniem ogółu!.. 

  

Aby uczcić i należycie utrwalić w 
pamięci potomnych moralny triumf lite 
ratów wileńskich, proponujemy: afisz, 
dotyczący wyborów miss pracującej, 
oprawić w ramy i zawiesić w celi Kon 
rada!... 

Takie jest radosne 
świecie literackim Wilna. 

Jest jednak i smutne. Więcej —: roz 
paczne... Pewna literatka wileńska 
chce umrzeć... Znany to motyw w nie- 
wieściej poezji wileńskiej... Ale teraz 
sprawa wygląda całkiem poważnie: ii- 
teratka, jak publicznie stwierdza, chce 
„Skończyć z kresem życia”... : 

Strata będzie niepowetowana, gdyż 
chodzi o autorkę kilku powieści, wyda- 
nych w Wilnie... 

Czy państwo nie domyślają się o 
kim mowa?.. 

Powiem wyraźniej 
mej literatki wileńskiej: 

— „Jestem sympatyczna, zgrabna, 
skromna, odważna *'.... 

Państwo jeszcze nie wiedzą? Więc 
dodam do tej charakterystyki jeszcze 
parę autentycznych uwag: 

— „Jestem wiekiem młoda, lecz 
już zdołałam życiem się rozczarować”. 

Jeszcze nie dość wyraźnie?... Więc 
proszę: 

— „Z dziada-pradziada jestem szla 
chcianką“.. 

zdarzenie w 

i słowami sa- 

Jeżeli i teraz ktoś nie wie, o jakiej 
wileńskiej literatce wciąż mówię, nic 
juz na to nie poradzę: przecież wymie- 
niać nazwiska nie będę chociażby tyl- 
ko_z tej prostej racji, że sam go nie 
jestem pewien. 

Natomiast powiem o co mi chodzi. 
W popularnem czasopismie p.t. „Ko- 
bieta w świecie i w domu”, w Nr. 9 
b.r.. w dziale „Między nami“, str. 33 
został wydrukowany następujący Hist 
wileńskiej literatki: 

MOJE DROGIE, A NIEZNANE 
SIOSTRZYCZKI! 

Będąc stałą czytelniczką czasopisma „Ko 
bieta" (którą (!) nabywam w tutejszej księ- 
garni Ruch), pozwolę sobie skorzystać z 
działu „Między nami”, w którym tyle cen- 
nych rad się znajduje. Może i dła mnie da- 
łaby która z życzliwych siostrzyczek radę i 
pomoc w mych bólach i troskach. Chociaż 
jestem wiekiem młoda, lecz już zdołałam ży- 
ciem się rozczarować do tego stopnia, że 
chcę palnąć sobie w łeb, by prędzej skon- 
czyć z tem ystkiem. Nie myślcie drogie 
siostrzyczki, że jestem uwiedzioną, lub zba- 
łamuconą. Bynajmniej. Przeszłość mam nie- 
skazitelną, a dziewiczość cenię więcej, mrż 
życie, z dziada pradziada jestem szłachcian- 
ką. W młodym wieku utraciłam matkę, oj- 
ciec mój, zanim się ożenił powtórnie, starał 
się mnie wykształcić. Po ukończeniu gimna- 
zjum wstępuję do Uniwerku na wydziat teo- 
logiczny, gdyż jak wiadomo, teologja przed 
stawia najlepsze widoki dla kobiet, jak w 
Polsce, tak i zagranicą brak jest nauczycie- 
lek religii. Po roku mych studjów mustaiam 

  

 



  

  

    

-został odpowiedni 

  

KRONIKI 
wilenrka 
RPDPORWEIZ 

ŚRODA 

Dsiż 13 

Mamerta 
jatro 

Pankracego 
"2222 
spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 

sego U.S.B. w Wilnie. 

Z dnia 10 maja 1932 roku. 

Ciśnenie średnie: 744. 

Temperatura średnia -F6. 

Temperatura najwyższa 14. 

Temperatura najniższa -F5. 

Opad w mm. wślad. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

wrza. 

Wscnód słońcs g. 411 

Zschod słońca g. 19 42 
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MIEJSKA 

— Zaprzysiężenie prezydenta Ma- 

leszewskiego. — W dniu 10 bm. o go 

dzinie 12-ej p. wojewoda wileński 

Zygmunt Beczkowicz odebrał przysię> 

gę od wybranego w dniu 25 kwietnia 

rb. przez radę miejską prezydenta m. 

Wilna dra Wiktora Maleszewskiego. 

Przy akcie składania przysięgi obec- 

ni byli wicewojewoda Marjan Jankow 

ski, naczelnik wydziału samorządowe 

go Urz. Wojew. Józei Rakowski, in- 

spektor wojewódzkich związków ko- 

munalnych Aleksander Žytko i  kie- 

rownik oddziału samorządu miejskie- 

go Urzędu Wojew. Szymon Kozak. — 

O akcie zaprzysiężenia sporządzony 
protokół, W dniu 

dzisiejszym p. prezydent Maleszewski 

objął swe stanowisko. 
— Powitanie nowego prezydenta. Wcz 

raj odbyło się w magistracie w sali posie- 

dzeń R. M. powitanie nowego prezydenta p. 

Maleszewskiego. Po przedstawieniu obec- 

h przez wice-prezydenta Czyża p. Male- 

ski wygłosił krótkie przemówienie, w 

ktėrem m. in. podkreślił, że dążeniem jego 

będzie jaknajbardziej idąca oszczędność w 

kierowaniu gospodarką miasta, do czego 

wezwał wszystkich swych podwładnych. 

— Szela sekcji zdrowia nie będzie. Jak 

słychać, magistrat ustosunkuje się pozytyw- 

nie do propozycji „Bundu”, aby skasować 

stanowisko szefa sekcji zdrowia. Sprawa *a 

zdecydowana będzie na najbliższem posie- 

dzeniu magistratu. 
— Nowe lokale szkolne. Magistrat m. 

Wilna projektuje jeszcze w miesiącach  Iet- 

nich rabyć kilka lokali szkolnych dla użyt- 

ku szkół powszechnych, gdyż dotychczaso- 

wa liczba szkół nie jest wystarczająca. Ze 

zgłoszonych lakoli trzy już zakwalifikowano. 

— Podatki w maju. W miesiącu maju b.r. 

płatne są następujące podatki: 

W ciągu miesiąca maja b.r. państwowy 

podatek od nieruchomości miejskich za kwar 

tał l-szy r.b. tudzież podatek od lokali i 

placów budowlanych za II kwartał r.b.; 

do 15 maja b.r. — państwowy podatek 

przemysłowy od obrotu, osiągniętego w mie- 

siącu kwietniu b.r. przez przedsiębiorstwa 
handlowe I i II kategorji i przedsiębiorstwa 

przemysłowe I — V kategorii, prowadzące 

prawidłowe księgi handlowe, oraz przez 
przedsiębiorstwa sprawozdawcze; 

Do 15 maja r.b. — państwowy podatek 

przemysłowy od obrotu za rok 1931 (różni- 
ca pomiędzy kwotą wymierzonego podatku 

za rok 1931, a kwotą przypisanych zaliczek 

za tenże rok) przez wszystkie przedsiębior- 

stwa handlowe i przemysłowe 'w wysokości 

kwot wymienionych w  doręczonych tym 

przedsiębiorcom nakazach płatniczych; 

do dnia 15 maja r.b. — zaliczka miesięcz 

na na poczet nadzwyczajnego podatku od 

dochodu, osiągniętego przez notarjuszy (re- 

jentów), pisarzy hipotecznych i komorników 

w miesiącu kwietniu b.r.; 

Nadto płatne są zaległości odroczone i 

odłożone na raty z terminem płatności w ma 
ju b.r, tudzież podatki, na które płatnicy 0- 

trzymali nakazy płatnicze również z termi- 
nem płatności w tym miesiącu. 

  

    

   

  

   

    

[NASION 
WARZYW i KWIATÓW 

1 pierwszorzędnych źródeł zagranici- 
nych oraz nasiona roślin pastewnych: 
buraki, koniczyna tymotka, óraz różne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRSDZKI 
Wilno, Zawalna li-a, 

Żądajcie csunika. 

  

  

  

zrobić przerwę, gdyż mojej macosze to się 
nie podobało, uważając, że to jest dla kobie 
ty zbyteczne, a chce mnie gwałtem wydać 
zamąż, podczas gdy ja nie mam wieikich aspi 
racyj do małżeństwa, żadnemu mę:cz 

nie ufam, gdyż widzę, że mu chodzi więcej 
o mój posag, niż o mnie (posag wynosi prze 
szło 60 tysięcy zł.). 

Wyszłabym jedynie za lekarza rutynowa- 
nego, aby w przyszłości otworzyć swe sa- 
natorjum w Zakopanem, lecz to chyba npo- 

zostanie tylko marzeniem, to jest utopją to- 

nącej. 

Ponieważ profesorowie uznają we mnie 

dar literacki, więc piszę i piszę. Kilka mych 

powieści wyszło już z druku pr wileń- 

skiej. 

* Teraz uważając, że już jestem niepotrzeb 

na na świecie, z nadejściem wiosny rozpacz 

moja zwiększa się i decyduję skończyć z 
kresem mego życia. 

Pomimo tego, że mam starającyci się 0 
me względy, jednak nikt mi nie przypadł do 
serca, nikt mi się nie podoba, gdyż pizeczu- 
wam, że mnie nikt nie kocha, chociaż mó 
mi, że jestem sympatyczna, zgrabna, skrem: 
na, odważna, wesołego usposobienia, umie- 
jaca rozweselić największe grono osób. Po- 
mimo wszystko, czuję się nieszczęśliwą. 

Drogie siostrzyczki, powiedźcie mi, dla- 
czego ja tak tęsknię, dlaczega pragne miło- 

ści, która dałaby mi ukojenie, dlaczego szu- 

kam serca, na którem mogłabym wypłakać 

swój ból i żal? dlaczego mnie Aikt nie ko- 
cha, nikt nie rozumie? Matko moja czy i ty 

mnie nie kochalaš? Boże, wróć ini ją! 

Może odbiegłam od tematu, więc wra- 
cam. 

Która z Pań, lepszej sfery towarzyskiej 
(materialnie niezależna) wyjeżdża na wyw- 
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— Zamknięcie seminarjum białoruskiego. 

Dyrekcja Białoruskiego Seminarjum Nauko- 

wego w Wilnie otrzymało już zawiadomie- 

nie, że poczynając od nowego roku szkolne- 

go seminarjum ulegnie zamknięciu. 

— Litwini nabywają posesję. — Litew- 

skie Towarzystwo Naukowe w Wilnie czy- 

ni zabiegi o nabycie własnego gmachu. W 

tym celu już są prowadzone pertraktacje z 

właścicielami kilku większych kamienic w 

Wilnie. 

AKADEMICKA 
— Czwartek Akademicki. — W najbliż- 

  

12 bm. w sali Ogniska szy czwarti 
Vielka 24) odbędzie się Akademickiego (ul.   

     
       ; czór piosenki* — urz. sta m 

Chóru Akademickiego i w jego wy 

niu. Po czwartku — tańce. Początek o go- 

dzinie 20-ej. 
WOJSKOWA 

— Odroczenie do następnego roku, — 

względnie przesunięcie terminu ćwiczeń na * 

turnus następny w tym samym roku kalen- 

darzowym. — Szeregowi rezerwy, którzy z 

ważnych powodów, wymienionych w roz- 

porządzeniu wykonawczem do us 

ze względu na Śmierć lub nieszczęście w 
rodzinie, albo z innych nadzwyczajnych po 

wodów pragnęliby uzyskać odroczenie ćwi- 

powszechnym obowiązku wojskowym, lub 

czeń do roku następnego, względnie uzy- 

skać przesunięcie terminu odbycia ćwiczeń, 

na termin późniejszy, niż ten który został 

im wyznaczony w karcie powołania, mogą 

wnieść do PKU, która wystawiła kartę po- 

wołania, odpowiednio umotywowaną i u- 

dokumentowaną prośbę najpóźniej na 4 ty- 

godnie przed terminem: stawiennictwa wy- 

mienionego w karcie powołania. 
Prośby osób z rodziny rezerwisty wcale 

nie będą rozpatrywane. 

— Walne zebranie Stowarzyszenia pod- 
oficerów w stanie spoczynku w Wiłnie od- 

było się w lokalu Legii Inwalidów Woj. 
Pol. przy ulicy Żeligowskiego i. 

Do prezydjum zostali zaproszeni: przed- 

stawiciel komendanta PKU. Wilno - Miasto 
p. mjr. Ożog, jako przewodniczący, delegat 
oficerów wst. spocz. p. por. Bayer, i kie- 

rownik Ref. Ofic. Rez. p. por. Rodziew 

Sekretarzował sierż. w st. spocz. Dziurzyń- 

ski Rafał. 
Sprawozdanie z prac Tymczasowego Za- 

rządu Komitetu Organizacyjnego złożył pre 

zes st. sierż. w st. spocz. Michelsohn Al- 

fred. Po odczytaniu protokółu kom rewi- 

zyjnej, na wniosek jej przewodniczącego 

st. ogniomistrza w st. spocz. Tyburskiego, 

Stanisława, zebrani udzieliłi absolutorium u- 
stępującemu zarządowi i podziękowanie ko- 

legom organizatorom. Jednocześnie zgroma- 

dzenie wyraziło serdeczne podziękowanie 

komendantowi PKU. p. majorowi Ossowskie 

mu Maksymiljanowi, za inicjatywę i pomoc 

w pracach około zorganizowania Związku, 
jak również p. por. Bayerowi za opracowa- 

nie statutu Stowarzyszenia. 
W wyniku przeprowadzonych 

władz Stowarzyszenia weszli do zarz 

chorąży w st. spocz. Kostecki Ludw 

prezes, sierż. Olszewski Tadeusz, — w 

prezes, sierż. Dziurzyński Rafał — sekre- 

tarz, sierż. Michalski Marjan — skarbnik, 
i st. sierż. Jeżewski Franciszek — gospo- 

darz, oraz zastępcy: st. sierżant Michelsohn 

Alfred i chorąży Łysakowski Edward. 

Do komisji rewizyjnej weszli: st. ognio 

mistrz Tyburski Stanisław, — przewodni- 

czący, członkowie — wachm. Łagoda Wła- 

dysław sierż. Januszewski Józef, za og- 

niomi: Dominiczek Piotr, sierž. Biesiakier- 

ski Kazimierz. 
Do sądu koleżeńskiego wesż 

Konrad Władysław — przewodniczący ora 
członkowie: chorąży Warda Piotr, i Sie 
Hajdul Adam. Zastępcy: chor. Tocew 

Adam i, st. wachm. Pogo Stanisław. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

XVI posiedzenie Naukowe odbędzie się we 

środę dnia 11 maja 1932 r. o godz. 20-ej w 

sali własnej przy ul. Zamkowej Nr. 24 z 

następującym porządkiem dziennym: 

1. Odczytanie protokułu ostatniego posie- 

dzenia. 2. Dr. N. Wołkowy: Statystyka za- 

paleń ucna środkowego u c. Z Klimki 

Otolaryngologicznej U.S.B Dr. j. Bohu- 
szewicz i dr. j. Łukaszewicz: Leczenie dy- 

chawicy oskrzelowej promieniami Roentgena. 

— Stulecie III częšci „Dziadów*. — W 

celu przypomnienia setnej rocznicy pow 

nia II części „Dziadów Koło Polostów 

USB organizuje dwa niezmiernie 

odczyty profesorów Uniwersytetu  Jagielicń- 

skiego. W sobotę dn. 14 bm. odczyt p. t. 

„Wieszczby polityczne Adama Mickiewic 1“ 

wygłosi prof. dr. Stanisław Pigon. We wto- 

rek dn. 17 bm. odczyt pt. „Dwie 1 

wygłosi prof. dr. Ignacy Chrzanow 
czyty odbędą się w Sali Śn 
7 pp. 

W związku z temi odczytami projektowa 
na jest „Środa literacka", poświęcona įubi- 
leuszowi III cz. „Dziadów*. 
— Uroczyste zebranie ku uczczeniu 50-le- 

cia działałności Kasy im. Mianowskiego — 
odbędzie się we czwartek dnia 12 maja 

1932 roku o godzinie 19 w Auli Kolunino- 

czasy letnie do Zakopanego, lub nad morze 

i chce mieć wesołą towarzyszkę podróży dla 
wymiany myśli, zdań, wrażeń i t.p., niech się 
zwróci po mój adres do Redakcji, a o szcze- 
gółach pomówimy bezpośrednio. Nadmie- 
niam, iż mogę prowadzić konwersację w ję- 
zyku francuskim i niemieckim, gram na for- 
tepianie utwory Chopina, Beethovena i Czaj- 
kowskiego. Literatka. 
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Niezbadana jest skomplikowana du 
sza smutnej wileńskiej literatki!... 

Chce ta literatka „palnąć sobie w 
łeb* i dlatego proponuje „pani z lep- 

szej stery swe wesołe towarzystwo 

„dla wymiany samobójczych myśli, 
zdań i wrażeń* — mogących „rozwe- 

selić największe grono osób”. 
Jest materjalnie niezależna (posag 

przeszło 60 tys. zł.) i dlatego zaczęła 

studjować teologję, bo to się lepiej po- 
płaca. 

Włada językami francuskim i nie- 
mieckim i dlatego za poradą profeso- 

rów (teologji?) „pisze i pisze*' nie- 
stety tylko po polsku. 

Dziewiczość ceni więcej, niż życie 

i dlatego chce wyjść zamąż za rutyno- 

wanego lekarza... 
O jakże wstrząsająca jest tragedja 

znakomitej wileńskiej literatki!... 

Jan Wachicz. 

Iz 

  

  

punktualnošcią, p 

SLO MO 

Żegnamy Starostę... 
Wilno jest miastem obchodów, uro 

czystości, akademij. Wilno żyć nie mo- 

że bez bankietów, powitań, pożegnań 
i przemówień. Wilnu przypada ten tra 

dycyjny niemał zaszczyt żegnania lu- 

dzi odchodzących z tutejszego terenu 

na wyższe stanowiska. Posyłamy do 

Warszawy ministrów, wiceministrów, 

dyrektorów departamentu i marszai- 

ków... Momentom takim towarzyszą 
odpowiednie — po wileńsku wylewie 

— bankiety pożegnalne. Rzadziej by- 

wa, gdy żegnamy człowieka, którego 

nikt nam nie zabiera, który tu w Wilnie 
z nami pozostaje. 

Żegnamy Pana Starostę Jana Rad- 

wafńskiego. 
Onegdaj w przytulnej salne hotelu 

Żorża grono ziemian wileńsko-trockici 
żegnało swego starostę. Bankiet — 

rzecz zwyczajna w stosunkach wileń- 

<ich — obszedł się bez koniecznych 
rodzaju uroczystości: 

sztywności i patosu. W 

   

akcesoryj tego 
sztuczności, 

przemówieniach czuć było prawdziwą, Ś 

niefałszowaną serdeczność. PrzemG- 

wienia, a było ich — dla Wilna rzecz 

dziwna — tylko cztery, —sploiły w 

jeden wielki hymn pochwalny zaslugi 

ustępującego Starosty. A zasługi to na 

rawdę niemałe, naprawdę rzetelne, 

naprawdę niezwyczajne... W obecnych 

ciężkich, wręcz strasznych czasach jak 

je określił jeden z mówców, pozosta- 
# 

nietylko ku podziwowi jewó 

  

  

wić powiat w stanie kwitnącym, już 
województw 

wschodnich, lecz całej Rzeczypospoli- 

tej, — pojednać powaśnione koteryjki 

powiatowe, — zaczarować serca tra- 

dycyjnych = oponentów... To zasługi 

przechodzące miarę zwyczajnego czło 

wieka. 

Były jak się rzekło, cztery przemó- 

wienia. Każde z nich było piękne —- 

piękne szczerością i prostotą. Więc p. 

Stanisław Wańkowicz senior podkre- 

Ślał, że żegnamy człowieka o złotem 

sercu — jedyną postać złotą, która Wi 

leńczukowi może zaimponować. Więc 

Ignacy Parczewski w kunsztownem, 

e  prokuratorskiem przemówieniu 

zaznaczył, że żegnamy człowieka, któ- 

  

   

rego Bogiem jest — wedle słów Sło- 

wackiego — ten Bóg, co niejest Bo- 

giem stworzenia co pełza... Więc p. Zy 

gmunt Ruszczyc w prostych i dowcip- 

ych wyrazach podkreślił, że żegnamy 

najlepszego z kompanów... 

Ale naprawdę najlepiej * wypadła 

krótka i mocna mowa p. Jana Rafała 

Ślizienia. Są ludzie mierni i są ludzie 

dzielni — mówił p. Jan Fafał Ślizień. 

Ludzie dzielni budzą podziw pracą, 

energją i inicjatywą. Ludzie  mierni 

szukają kompromisów, zbaczają z pro- 

stej linji, zginają kark... 
Żegnamy dzielnego człowieka. 

Powietnik. 

SSJ 
najeźdźcy 

sp 
wej Uniwersytetu „staraniem komitetu orga 

i w którego skład *wchodzą 
ie Uniwersytetu, Towarzystwa 

; zystwa Naukowego, 
Towarzystwa Prawniczego im. 

Przyrodników 
im. Kopernika. Program obejniuje następują 
ce przemówienia: zagajenie — prof. dr. Aie 
ksander Januszkiewicz, Rektor Uniwersyte- 
tu. Rys historyczny powstania i  działalno- 
ści Kasy im. Manowskiego — prof. dr. Jan 
Szmurio. O stosunku nauki do Państwa — 
prof. dr. Tadeusz Czežowski. M za za- 
proszeniami, które w miarę miejsca będą 
wydawane przy wejściu. 

Ze względu na trans 
roczy: rozpocznie 

  

    
   

  

  

    

    

   

  

isję radjową —u- 
ę z bezwzgiędną 

si się więc również o 
punktualne przybycie na nią. 

— Posiedzenie wydziału II T-wa Przy- 
jaciół Nauk odbędzie sę w dniu 11 m.b. w 
Środę o godzinie 7 wiecz. w lokalu Semina- 
rjum Historycznego Zamkowa 11 . Na po- 
rządku dziennym 1) referat pana dra Sewe 
ryna Wysłoucha p. t. „Prawosławie na Lit 
wie i Białorusi w drugiej połowie 19-go 
wieku, jako rozwój, i rusytikacja“, 2) spra 
wa wyboru członków honorowych Towa- 

  

      
   

  

munkat Zw. Pań Domu. — 13 ma 
ja w sali gimnazjum Lelewela, o godz. 6-2j 
więcz., odbędzie się zebraine Zw. Pań Do- 

którem p. prof. ]. Muszyński wygło- 
yt — o zbieraniu i hodowli roślin lecz 

ch. 
Wstęp dla członków bezpłatny, goście 

(za opłatą 50 gr.) mile widziani. 

— Z T-wa Eugenicznego (Walki ze zwy- 
rodnieniem rasy) 12 maja w lokalu Poradni 
Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) Aplikant 
Sąd. M. Wilewski wygłosi odczyt na temat 
„Eugenika a prawo”. Początek o godz. 5.30. 
Wstęp wolny. 

RÓŻNE 
— jeszcze jedna nazwa obrządku wschod 

niego. —Obrządek wschodni ma specjalne 
szczęście do nazw. Jest przecie „obrząd- 
kieni wschodnim*, „wschodnio - słowiań- 
skim*, „bizantyjsko - słowiańskim* i tp. 

; Katolicka Ajencja Prasowa w komunika- 
cie z dn. 10 bm. podaje jeszcze jedną na- 
zwę. Dowiadujemy się mianowicie, że pod- 
czas międzynarodowego Kongresu Euchary 
stycznego w Dublinie, który się odbędzie w 
czerwcu br., przemówienia na zebraniu Sek 
cii Wschodniej wygłoszą: ks. arcyb. Pharcs 
dla obrządku maronickiego, ks. Piotr Kedi- 
djian dla obrządku ormiańskiego oraz ar- 
chimandryta Evreinow (!) dla obrządku 
rosyjsko - katolickiego. 

A więc całkiem wyraźnie: „rosyjsko- 
katolicki“! Ale ta nazwa chyba tylko do u- 
żytku Rosjan — emigrantów. W Polsce się 
mówi eufemicznie: „chrześcijanie obrządku 
wschodniego*. 

— Gorgulew nie był w Wilnie. W 
prasie zagranicznej ukazały się infor- 
macje, że zabójca prezydenta Doume- 
ra, Paweł Gorgulew przebywał w Pol 

          

Echa strzałów. 
ZAMACHOWCOWI PODYŻSZGNO 

WILNO. — Przed dwoma bez mała la- 

ty na ul. Wileńskiej dokonano žamachu re- 

wolwerowege na wchodzącego do swego 

biura właściciela zakładów przemysłowych 

w Grzegorzewie p. Kureca. Uddane strzały 

zraniły go ciężko, lecz nie śmiertelnie, tak 

że po dłuższej kuracji Kurec wrócił do zdro 

wia. 
Winny zamachu, zwolniony pracownik Z 

Grzegorzewa Bejnarowicz, został  natych- 

miast ujęty i po pewnym czasie stanął przed 

Sądem Okręgowym i otrzymał karę 8 fat 

ciężkiega więzienia. 

Sad Apelacyjny przy uwzględnieniu jak 

najdalej idących pokoliczności łagodzą 

zmniejszył mu karę do jednego roku wię 

    

de 6. Kureca 
RĘ DO 4 LAT WIĘZIENIA 

  

      
jższy skasował jednak ten wy- 

z stawał onegdaj przed Są 

dem Apelacyjnym po raz drugi. PFym ra- 

zem wymierzono mu 4 lata więzienia z czę- 

šciowem pozbawieniem praw stanu. Przed 

rozprawą Bejnarowicz, jako zdradzający cho 

ię umysłową, znajdował się przez czas 

zy w szpitalu psychiatrycznym na An- 

kokis, 
Przeprowadzona obserwacja nie 

dziła jednak objawów niepoczytaln: 

bec czego uznane go za Gdpowiedziakiego za 

swe czyny. Opinja lekarzy zaważyła bez- 

  

   

   

h wątpienia na decyzji przy wyrmierzaniu kary 

w Sądzie Apełacyjnym. 

AFERA BANCEREWICZA 
SĄDOWY EPIŁOG OSZUSTWA NA. SZKODĘ K. K. 0. 

WIŁNO. — Głośna w r. ub. afera z 

podstępnem podjęciem 50 tys. złotych 

z Wii. Komunalnej Kasy Oszczędūo- 

ściowej, w niedalekiej przyszłości znaj 

dzie się na wokandzie Sądu Okręgowe 

0. 
Dochodzenie prokuratorskie zostało 

jaż zamknięte i oskarżeni otrzymali 

akt oskarżenia. Główni aranżerowie о- 

szustwo: rzekomy inżynier  Bencere- 

wicz i „działacz białoruski* Wołejszo 

— znajdują się nada! w więzieniu i mi 

me kilkakrotnych prośb nie uzyskali 
ziniany środka zapobiegawczego. 

Tyfus w powiecie Wołożyńskim 
ZDOŁANO UMIEJSCOWIĆ 

WILNO. — Prowadzona akcja zapobie- 
gawcza rozszerzaniu się epidemii tyfusu pla 

mistego w pow. woiozyńskim zdołała po- 

wstrzymać postęp epidemji. Kołumny prze- 

ciwtyłusowe w niektórych  zaściankach opa 

nowały zarazę. W miejscowościach, gdzie do- 

tychczas znajdują się jeszcze chorzy przepro 

wadzane są izolacje, dyzeniekcyjne mieszkań . 

i szczepienia ocnrennńe. Niebezpieczaie €ha- 

rych w ilości 35 osób umieszczono w szpi- 
tałach pod nadzorem lekarzy specjalistów. 

Dalszych zachorowań na terenie pow. woia- 

żyńskiego nie zanotowana. 

  

Osadnictwa bolszewickie na pograniczu 
WILNO. — Władze sowieckie po- 

wzięły uchwałę osiedlenia na pogra 

czu polskiem kilku tysięcy b. wojsko- 

wych komunistów. Do realizacji tej u- 

chwały przystąpiono już w pierw- 

szych dniach maja. Narazie w pogra- 

nicznych miejscowościach okręgu za- 

stawskiego, dyrskiego i koszyrskie- 

go osiedlono 3000 osadnikow wojsko- 

wych. 
Pierwsza partja osadników przyby- 

ła do okręgu zasławskiego dnia 7 ma- 

ja r. b. Dążeniem władz sowieckich 

jest utworzenie z osadników silnych 

kadr komunistycznych, składających 
się z najprzychylniejszych elementów 
władzy Sowietów, któreby posłużyły 

   
w wypadku jakichkolwiek powikłań 

zewnętrznych za wał ochronny przed 

interwencja zagranicy. 
Jednocześnie osadzeni na roli b. 

krasnoarmiejcy będą prowadzili akcję 

wywrotową,  skierowując specjalny 

wysiłek na wytworzenie iermentu w 

pasie granicznym na terytorjum  pol- 

skiem. Odpowiednie środki finansowe 

wyasygnowane zostały przez Radę Ko 

misarzy rządu białoruskiego w Miń- 

sku. 
upracowany plan przewiduje, że 

akcja osadnicza ma być przeprowa- 
dzena całkowicie w wyżej wymienio- 

nych okręgach do wiosny przyszłego 

roku. 

sce, a szczególnie w. Wilnie. Jesteśmy 

w możności stwierdzić, że wiadomo- 

ści te zupełnie nie odpowiadają praw- 

dzie, bowiem ani odnośne władze, ani 

też miejscowi emigranci rosyjscy wca 

le go nie znają i nigdy z nim się nie 

stykali. 

— Rzemieślnicy połscy z Gdańska. 

Wczoraj przybyło do Wilna kilku rzemieśl- 

ników - Polaków, którzy obecnie pracują na 

terenie Gdańska. 
Przyjazd ich związany jest z uzys 

z lzby Rzemieślniczej odnośnych kart kwa- 

lifikacyjnych, bez których grozi im wydale- 

nie z terenu Wolnego Miasta już w dniu 15 

b. m. 

— Przyrost dzieci w wieku szkolnym. — 

Według prowizorycznych danych statystycz 

nych przyrost młodzieży w wieku szkolnym 

w porównaniu z rokiem ubiegłym i 

3500 dzieci w Wilnie, zaś liczba ta w w 

sództwie wileńskim dochodzi do 10.500 dzie 

ji. W związku z tym dużym przyrostem mło 

i szkolnej władze szkolne zmuszone są 

o organizacji nowych szkół, o czem 

notujemy na innem miejscu. 

— Wędrówka sarn. W związku z maso- 

wym wyrębem lasów przez Litwinów, w о- 

statnich dniach w lasach pogranicznych, a 

zwłaszcza w Suwalszczyźnie zauważono 

większe lub mniejsze stada sarn, wędrują- 

cych z lasów litewskich do polskich. Przed- 

wczoraj w pobliżu wsi Rynki w pobliżu Kop 

ciowa znaleziono postrzeloną sarenkę. Wobec 

tej ucieczki tych pięknych i szlachetnych 

zwierząt na teren polski, pojawiło się w la- 

sach granicznych mnóstwo kłusowników, 

którzy nielegalnie polują na sarny. 
: - 

TEATR I MUZYKA 

— Ostatnie przedstawienie „Zemsty* na 

Pohulance. — Dziś we środę 11 maja o go 

dzinie 8-ej wiecz. po raz ostatni świetna 
komedja Fredry „„Zemsta*, w nowej, intere- 

sującej inscenizacji i reżyserji lwo Galia. 

Dziś w widowisku wezmą udział: „Podstoli 

    

      

     

    

     

    

na“ — M. Szpakiewiczowa, „Rejent Mil- 

czek“-— M. Bielecki, „Dyndalski“ — A. 

Czapliń: Pozatem obsada premjerowa. — 

  

Ceny miejsc zwyczajne, zniżki ważne. 
Jutro, we czwartek 12- bm. o godz. 1-ej 

przedstawienie dla szkól komedji Fredry — 

„Zemsta“. Ceny specjalnie zniżone. 
„Dama w jedwabiach* — w Lutni— 

Dziś we środę 1! maja o godz. 8-ej wiecz. 

arcywesoła komedja „Dama w įedwabiach“ 

— Trzy specjalne widowiska „Zemsty“ 
dla szkół — W myśl intencji  Kuratorjum 
Okr. Szkolnego Dyrekcja teatrów miej ich 

daje w teatrze na Pohulance trzy specjaime 

widowiska dla szkół, doskonałej komedjie Al. 

hr. Fredry „Zemsta*, które odbędą się: w 

czwartek 12 maja o godz. 1-szej, w piątek 
13 maja o godz. 11 min. 30 rano, i w s0- 

botę 14 maja o godz. 4-ej p. p. Kurato- 

rjum Okręgu Szkolnego okólnikiem nr. U= 

12427 — poleciło dyrekcjom szkół i inspek 

toratom zachęcenie młodzieży i zorganizo- 

wanie zbiorowego zakupu biletów, — Ze 

względu na to, že „Zemsta“ schodzi już z 

afisza na przedstawienia powyższe dostęp 

mieć będzie również i publiczność. 

PREMJERY W TEATRACH MIEJSKICH 

— Zielone Świątki w ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim. — W sobotę 14-go maja teatr 

letni w ogrodzie po-Bernardyńskim otwiera 

sezon letni. Sezon ten zaczyna się pod zna 

kiem wesołości, albowiem na pierwszy 0- 
gień idzie ucieszna krotochwila „Pan naczel 

nik — to ja". Początek widowiska o godz. 
8 min. 15 wiecz. Zaznaczamy, iż osoby u- 

częszczające na widowiska, korzystać będą 

z bezpłatnego wejścia do -ogrodu. 

— „Bank Nemo“ — w Lutni. — W sobo 

tę 14 maja o godz. 8-ej wiecz. ukaże się 

po raz pierwszy Świetna, najnowsza kome- 

dja Verneuill'a „Bank Nemo". która ostat- 

  

   

nio na scenach warszawskich świetnie ba- 

ZARĘCZYNY przy LATARNIACH 
We środę 4 bm. staraniem Opieki Ro- 

dzicielskiej przy gimn. im. |. Lelewela po- 

wtórzone zostało przedstawienie szkolne— 

Zespół uczniów i uczenie p. Elizy Zału- 

skiej odegrał operę komiczną Offenbacha p. 

t. „Zaręczyny przy latarniach". W przedsta 

wieniu wzięły udział panie: Z. Oszurkówna, 

(sopran), N. Pilecka (sopran), E. Bejnaro- 

wiczówna (mezzo-sopran) —oraz panowie: 

A. Śliwiński (tenor), W. Brejwo (bas). — 

Partje baletowe (tańce ludowe) wykonali 

uczniowie gimn. im. ]. Lelewela i uczenice 

seminarjum im. Kr. Jadwigi. 
Offenbach pozostał tylko w. melodji, — 

treść bowiem „Zaręczyn przy latarniach“ 

jest transponowana na grunt ludowy polski. 

Kasia jest to rzetelne dziewczę polskie, któ- 

re po różnych perypetjach znajduje w ©- 

gródku swój skarb — młodego Jasia. — 

Całość wypadła sprawnie i znałazia u 

znanie u zebranej na sali publiczności (prze 

ważnie młodzież szkolna). 

Dochód przeznaczony jest na rzecz nie- 

zamożnych uczniów gimnazjum im. |. Lele- 

wela. 

NERTI AI ORTORDZOSOROWESESZERODZ 

wila publiczność. Sztuka napisana jest z hu 

morem. Akcja toczy w wielkim banku, 

na terenie którego sprytny Gustaw czyni 

fantastyczne obroty olbrzymiemi sumami na 

własną rękę. 

   

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Aiera mężatki. 

Hollywood — Okręt straceńców. 

Casino — Buster na froncie. 

Pan — Dziewczę z nad Wołgi. 

Styłowy — Poganin. 

Światowid — Huragan. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Banda przemytników. — Koło 

Marcinkańców, wynikło , starcie mię- 

dzy dwoma konkurencyjnemi bandami 

przemytniczemi. KOP i straż litew- 

ska zarządziły wspólnie obławę, pod- 

czas której kilku przemytników ujęto. 

Podczas starcia został zabity St. Łuka 

szewicz, mieszkaniec Olity. 

— Nagle zgony. — Około domu nr. 3 na 

ul. Subocz zmarł nagle Romanowski Józef 1. 

28, z zawodu zegarmistrz (Antokolska 48). 

Przyczyna śmierci narazie nieustalona. 

Zwłoki zabezpieczono do decyzji władz pro 

kuratorskich. 

—- Wskutek wady serca zmarł nagle Gi- 

jel Gurewicz (Rydza Śmigłego 24). Zwłoki 

zabezpieczono do decyzji władz prokurato:- 

skich. 
— ZAMACHY SAMOBÓJCZE. — W ce- 

lu pozbawienia się życia Wul Mindelbaum 
lat 32 z zawodu handiowie, przybyły z Ło- 
dzi, wypił esencji octowej. Lekarz pogotowia 
ratunkowego, po udzieleniu pomocy odwiózł 
desperata w stanie niezagrażającym życiu do 
szpitala żydowskiego. Powód brak środków 

do życia. 
— Janina Grygielewiczowna (Kalwaryj- 

ska 107) w celu pozbawienia się życia wy- 
piła esencji octowej. Lekarz Pogotowia ra- 
tunkowego odwiózł desperatkę do szpitała 
Sawicz w stanie niezagrażającym życiu. 
— Bójka. — Na tle osobistych porachun- 

ków pomiędzy Antonim Jankowiczem a 1g- 

nacym Drozdowskim wynikła bójka, w trak 

cie której Drozdowski jakiemś tępem narzę- 

dziem pokałeczy i pobił dotkliwie Jankowi- 

cza. Lekarz Pogotowia ratunkowego po u- 

dzieleniu pierwszej pomocy odwiózł Janko- 

wicza do szpitala _ żydowskiego w stanie 

ciężkim. Drozdowski został zatrzymany. — 

Wypadek miał miejsce pod Kuprianiszkami, 

gdzie wymienieni zamieszkują. 

e KONIOKRADZI. — Na terenie 

gm. iwienieckiej zlikwidowano szajkę 

koniokradów na czele z Janem Kołcho- 
zym.  Koniokradzi kradzione konie 
przefarbowywali i sprzedawali na tac- 
gach w pobliskich miasteczkach. 

17 minut 

z „MISS PRACUJĄCĄ" 
HALINA WASILCZYKÓWNA 0 SOBIE 

Któż potrafi oprzeć się pokusie poilirto 
wania z rozkoszną Haliną Wasilczykówne * 
Ja — bo nie! 

— Droga pani! Tylko piętnaście min: 
proszę poświęcić mnie, a raczej Czytelniko:.: 
„Słowa”. 

1 2 temi słowy wchodzę, uprzejmie za- 
proszony, do skroninego, lecz jakże przytu - 
nego, pokoiku przy ulicy Piłsudskiego Nr ti. 
Z płyt unosi się właśnie upajająca melodj» 

  

„MISS PRACUJĄCA" 
p. Halina Wasilczykówna. 

   

  

  

  

   

  

   

Ggródka, 
się majową wonią przez rozy 
stoliku w smukłym wazonie świeże kwie- 
cie. Czar i nastrój. Siadam na zgrabnym ta 
borecic. 

— O, mėwi panna Halina — jaki zbieg 
okoliczności: przypadkowo dł pan na fo 
teliku, stanowiącym jedną z nieliczn 
gród, jakie otrzymałam w dniu Konkursu. 

Oglądam go uważnie i zagłębiam si 
nim z całym pieiyzmem. Miss Pracują \ 
chodzi tymczaem na chwilę do drugiego po 
koju, aby wyszukać ją fotkę, 0 którą 
zaraz na wstępie nie « szkałem ją popro- 
sić. 

Przez uchylone drzwi mogę jej się przyj- 
rzeć swobodnie. Robię te wszakże dyskret- 
nie, z pod przymkniętych powiek, aby nie 
deranżować zbytnio naszej Miss, która, mi- 
ino swoją młodość, jest bardzo nieśmiała i 
zachwycająco wciąż wstydliwie zaróżowio- 

na 

    

  

    

    

   

    

  

   
    

    

Widzę, że jest s а i wysoka. Być 
mioże zresztą, że raczej Średnia, ale to do- 
daje tylko jej uroku. Wargi jej o pięknym 
karminowym połysku są wilgotne, kuszące i 
uśmiechnięte. Aureola złocistych, rozwichrzo 
nych i niesfornych loków otacza jej główkę 
o subtelnych i delikatnych rysach. Leniwy 
urok sączy się z jej rytmicznych ruchów. 
Niewątpliwie, w jej kształtnem i harmonij- 
nem ciele tkwia zmysły i pragną wydobyć 
się nazewnątrz. Ale lekki i melancholijny ro 
mantyzm otula je niby wiotką mgłą. W 

  

   
   

  

bronzowej sukience z białym kołnierzem jest 
Sukienka jest ra- 

finjach, 
łat 

jej niezmiernie do figury. 
czej surowa i poważna w swych 
nadto poważna, jak na dziewiętnaście 
panny Haliny. Myślę więc sobie: ogień 
gień młodości i czaru, zamknięty w fał 

ciemnej sukni, niby w urnie posępnej. Tak 
rozmarzony i zapatrzony, prawie nie usły- 
szałem jej głosu, gdy mówiąc, siadła obok 
mnie i poprawiła swe złote łoki: 

O cóż chciał mię pan zapytać? 
Wyznaję, że byłemr tem zaskoczony. 

istotnie, p edłem zrobić wywiad, lecz 0- 
to czuję, w tej atmosferze młodości, za- 
pachu kwiatów i nastrojowej  melancholji, 
stereotypowe pytania nie cisną mi się na 
usta. Pytam więc, jak ze snu wybudzony: 

— Jakie nagrody otrzymała pani? 
— Rozumie pan: kryzys. Więc tyłko ten 

fotelik i te oto pantofelki. Sam Feliks Lu- 
bierzyński chodził ze mną do sklepu i przy- 
pilnował, żebym wybrała najładniejsze lecz 
niedrogie. 

Panna Halina, zapłoniona i różowa, poka 
zuje czut-czut“ jak z marmuru _ wykutą, 
wspaniale modelowaną nóżkę, a na niej cud- 
pantofelki: niebieskie, z białym rancikiem i 
wypustkami. 

— Trzydziesty trzeci numer! — wołam 
zachwycony. | pytam dalej niefrasobliwie: 

— Czy lubi pani kino? 
— Przepadam. Byle tylko nie naukowe 

filmy. Wie pan, Brodzisz i Sawan  frapują 
mnie. Ale dlaczego on się ożenił z tą Mali- 
cką? I nie taka znów ładna i dużo starsza 
od niego. 

— Niezbadane są tajniki serc ludzkich— 
mówię na usprawiedliwienie  Malickiej, i 
przechodzę do następnego pytania: 

— Jakie książki pani najlepiej lubi i czy 
chętnie czytuje pani dzieła najznakomitszych 
literatów wileńskich? 

— Ma pan zapewne na myśli Helenę Ro- 
a Feliksa Lubierzyńskiego i Juljusza Kło- 
sa? 

— Tak jest. 
— Muszę wyznać ze wstydem, że парггу - 

kład Juljusza Kłosa widziałam pierwszy raz 
dopiero na wyborach. Natomiast Feliks Lu- 
bierzyński jest bardzo miły i ogromnie u- 
czynny. 

— Jakich mężczyzn wogóle 
brunetów czy blondynów? 

— Przeważnie wojskowych mówi 
Miss z uśmiechem: — a wogóle wolę star- 
szych i solidnych panów. Młodzież dzisiej- 
sza jest ogromnie zepsuta. 

— Jakich perfum używa pani najchętniej? 
— Heliotrope Lacart'a o subtelnym  za- 

pachu w niewielkich, wytwornych — Нако- 
nach. 

— W jakich kolorach najchętniej pani gu 
stuje? 

— W bronzowym, czarnym i niebieskim. 
— Ą więc twarzowych — uzupełniam, z 

rozkoszą patrząc na piękną karnację twa- 
rzyczki panny Haliny i jej złote kędziory. 

— A teraz — dodaję, zwolna skandując 
wyrazy: — ostatnie pytanie: czy jest pani 
zakochana? 

Miss płonie mocniej jeszcze i, zamiast od 
powiedzi, pokazuje mi fotograiję. Energicz- 
ny i silny młodzieniec. Z oczu jego bije dziel 
ność i męskość. м 

— Oto mój ideał — mówi Miss w zamy- 

     
  

    

  

    
   

   

      

Pani woli: 

  

šleniu. — Ale nazwiska jego nie zdradzę 
panu. Może pan stwierdzić tylko, że jest 

wojskowy. 
Szanuję tajemnicę kobiecego serca. Że- 

gnam uroczą Miss. Rozmowa nasza, zamiast 
umówionego kwadransa, i tak przeciagnę- 
la się do siedemnastu minut. Wyćhodzę, sły 
sząc obietnicę, że któregoś dnia pogawędzi- 

my jeszcze. : 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 
i jelit przyjmuje od 12 — 2 i 4—6. 

Kwiatowa 7, tel. 14 25. 

  

     



  

  

   
      

      

    

  

   
    

  

  

  

  

4 sto wi 

GŁOSY CZYTELNIKÓW. SPRAWY PODATKO WE Džwigkowy Dziś! Bohaterka ima FEANETTE MAC DONALD i bohate: filmu „X 27* WIKTOR MAC 
z S < : Przy ustalaniu podatku dochodowego za „do ISM I — „Parzda miłości LAGLEN w rewelacyjnem  arcydziele 

W SPRAWIE NASZYCH OGRODÓW (že 1930. EE Nato a aibe a sd ' AA | | 3 KINO TEATR Afera mężatki Atrakcje dźwiękowe. — Ceny miejsc: na ł:szy seans Balkon 50 gr Parter 80 gr.ż na 

31-II1 1932 do wszyst- prowizji, ' uzyskanej ze sprzedaży wyrobów ABA OC „HELIOS“ Wkrótce przebój ać Seat AS 70 gr. Parter o 1 zł, — Pocz. o godzinie 4, 6, 8 i 10.15 
ooo. ki zwalczanie Monopolu Spirytusowego, stopę zyskowno- : LN A sp siny „Niewinna grzecznica'* z niezrównarą Joan Giavford. 

e kaoias SBS PAD mie WE а w o = ziaja okresem R AŚ > Dziś! Największa (bohater fili ić z naszemi ogrodami owocow: Nie- AWIĄ ze ZDUZająCy e, OKTESE Am ZK ja i i $ i į ohater filmu 
stety, dotychczas. ani jednej NIAREM e ustalania dochodów skarbowych za rok u- RES pi jA gwiazda ekranu Marlena Dietrich į Fritz Kortner „Br. Karamazowy“ 

ani jednej wzmianki. Być może dia wielu biegły, Stowarzyszenie Kupców i Przemy- Ruch Charytatywny — nr. 4 przynosi е 

pieniądze, otrzymane z Ogrodow, tradycyjnie Slowcow Chrzešcijan w Wilnie zakomuniko- (m jn, dwa ciekawe artykuły: „Caritas zwy Mickiewicza 22 w obrazie SRRĘT $TRACERC w ЗОИ СОН 
zaliczają się do pieniędzy wygranych w kar- wało Władzom Skarbowym, iż stopa powyż- cieska“ ks. prał. dr. Kreutza oraz „Refum tel. 15-28 Dodatki dźwiękowe. 

ty, lub na wyścigach i o których się nie mó- 
wi — bo są przypadkowe . Inni znów nie 
mają co mówić, bo tradycyjnym zwyczajem 
oddali ogrody na pastwę pośrednik 
że kto wziął się za głowę i zabiedował... to 
dla nowych podatków... niech go! — a re- 
szta tradycyjnie milczy. Jabym wołał , żeby 
ktoś wyłajał, czy pochwalił, to był į 
plus, albo minus. Ale zero — to najgorsze: 
to chomat do wozu, naladowanego naszemi 
zaletami i wadaini. A jednak z powodu 
gwałtownie zbliżającej się wiosny, sprawa 
ta musi być stanowczo poruszona, jeśli nie 
rozstrzygnięta. już z poprzedniego mego ar- 
tykułu (Słowo 21-I) wynika niezawodny 
fakt, że na  Wileńszczyź: ma wielką 
ilość owoców (jabłek) n go sma- 
ku i aromatu, które są trwałym, o wiele lep- 
szym produktem dla przetworów owoców, 

niż słodkie owoce południa. Pod względem 
zdrowotnym i odżywczym są znacznie lep- 
sze od zielonych, dojrzewających w pudet- 
kach owoców południowych. Bliskość prze 
wozu nie wymaga obsypania ich arszeni- 
kiem, jak to robi Kanada. 

Zachodzi teraz pytanie: cóż się z nasze- 
mi owocami ostatecznie dzieje? Po trochę 
jemy je sami, a całe gros sprzedajemy za 
marne grosze — od 2 — 10 groszy kiło; co 
nie op.łaca ani wartości zajętej ziemi, ani 
opłacanych podatków. A jeśli się trochę po- 
drożymy, no to zgniją w naszych piwnicach, 
ostatecznie zanikając w połowie maja. (Pe- 
piny, Kalwile). 

W handlu owocowym całego państwa 
nie widzimy prądów idących od centrum na 
zewnątrz t.j. wywozu. Przeciwnie, widzimy 
silne prądy i ox ine masy rosy, 
stralijskich i kanadyjskich owoców, prących 
z zewnątrz do środka. Prawdę, że pod pro- 
tekcją wszechpotężnego Z. P. R. słodkie bu- 
zie właśnie o te prądy modliły władze wyż- 
sze i najwyższe — i wymodliły. Mieliśmy 
więc w ubiegłym sezonie więcej niż potrze- 
ba kanadyjskich 1„burżuaznych* renet po 
dwa i pół i trzy zł. kilo, a nasze kalwiłe, szte 
tyry, antonówki i pepinki musieliśmy odda- 
wać do 20 — 30 gr. za kilo, lub gnoić do- 

   

    

    

    

  

      

    

będzie w następującym sezonie! A-- 
matorzy słodkich owoców południa będą 
mieli je i nadai, a my prawdopodobnie od- 
damy swoje jakiemu szlachetnemu obywa- 
telowi sąsiedniego miasteczka — niech robi 
co chce. Ale napewno on będzie nam wdzię- 
czny. 

Jeśli to nie jest ekonomiczną tragedją, to 
już do komedji nie jest daleko. Warto więc 
pomyśleć — czy nie ma stąd jakiegoś wyj- 
ścia. Otóż jedynym środkiem jest zrobienie 
ruchu odśrodkowego. Może to nawet nie 
jest tak trudno; trzeba tylko, żeby obywatel, 
mający ogrody zrozumiał tę potrzebę, a wła 
dze społeczne i państwo choć trochę go w 
tem poparły. Tak naprzykład jak obecnie 
się dzieje z masłem. Może związki rewi- 
zyjne spółdzielcze, lub Izby Handlowa 1 
Rolnicza mogłyby pod tym względem coś 
zrobić? Bo pojedyńczy człowiek w sprawie 
tak społecznej nic zrobić nie może. A ja- 
kiegoś innego zrzeszenia, które. mogłoby tę 
sprawę społecznie podźwignąć -- ja przy- 
najmniej nie znam. 

Są, prawda, związki ziemian, na zebra- 

niach których obsądzają się i krytykują róż- 
ne zarządzenia rządowe w Sprawie podat- 
ków i pożyczek, a najbardziej prowadzą się 
porachnuki osobiste. O ekonomicznych spra- 
wach, o samopomocy, tam się nie . mówi. 
Jest to forma przedwojenna, nic nie mająca 
wspólnego z powojennemi prądami społecz- 
nemi i ekonomicznemi 

Jeśli tak pójdzie dalej, to słabnące zrze- 
izenia przyjmą kształty niewielkich grup wy- 
mierających sympatycznych żubrów, pośród 
wyrąbanego lasu. 

A jeśliby te zrzeszenia obudziły się do 
aktywnego życia, weszły na drogę ekono- 
micznej samopomocy, zawdzięczając swoim 
tradycyjnym ziemiańskim zaletom, stanęli 
by napewno na czele ruchu rolniczego w 
kraju. W każdym razie, ktoś się sprawą do- 
chodową naszych ogrodów owocowych za- 
jać musi. Będzie to o wiele korzystniej, niż 
kolosalne wysiłki, robione dla wyszukania 
kredytu państwowego, conajmniej na 11% 
rocznie, lub prywatnej na tyleż proc. mie- 
sięcznie. A czy nie lepiej mieć rocznie jakieś 
parę tysięcy, a może i więcej zapomogi z о- 
grodu, zupełnie bez zwrotu i bez procen- 
tów. Dr. Hryniewski. 

PAMIĘTAJCIE 
0 BEZROBOTRYCH. 

  

   

sza dla roku 1931 jest zupełnie nierealna. 
Przy ustalaniu dochodu z prowizji, uzy= 

skanej ze sprzedaży wyrobów Monopoiu Spi 
rytusowego, naieży przedewszystkiem wziąć 
pod uwagę, że wskutek konkurencji kupiec 
zmuszony jest sprzedawać wódkę po cenie 

, niż ustalił Monopol, co oczywiście 

    

ś obniża też i jego zarobek. Poza tem w ro- 
ku ubiegłym sprzedawano głównie małe bu- 
telki, po 1/10 litra, natomiast za koszty do- 
stawy przewoźnik pobierał 2 gr. od butelki 
bez różnicy jej wielkości. Droższa więc z 
tego powodu dostawa spowodowała również 
obniżenie zysku. 

Według opinji Stowarzyszenia Kupćów i 
Przemysłowców Chrześcijan w 
czywisty czysty dochód z prowi y 
nej ze sprzedažy wyrobow monopolowych, 
nie przekracza 40 proc. 

Z życia harcerskiego 
w Wilnie 

Dnia 8 maja 1932 roku odbył się walny 
zjazd oddz Wil. Związku Harc. Polskie- 
go. Po mszy św. w kościele św. Michała, 
celebrowanej przez JE. ks. biskupa Michal- 
kiewicza zjazd obradował w Sali Śniadec- 
kich pod przewodnictwem p. woj. Beczko- 
wicza. 

Po przemówieniach powitalnych i przy 
jęciu wniosków o wysłanie depesz do p. 
Prezydenta Rzeczypospolitej, p. Marszałka 
Piłsudskiego, p. prof. Wojciechowskiego, p. 
woj. Grażyńskiego — przewodniczącego Z. 
H. P. i p. gen. Żeligo go, zostały zło 
żone sprawozdania zarządu oddz., komen- 
dantki chor. harcerek i komendanta chorą- 
gwi harcerzy. 

Sprawozdania te podkreślały stały roz- 
wój harcerstwa na Wileńszczyźnie pod 
względem ilościowym i jakościowym oraz 
uwzględniały zamierzenia na przyszłość. — 
Znamienną cechą pracy harcerskiej jest jej 
żywotność. W: okresie narzekań na kryzy: 
— akcja obozowa obu chorągwi zwięk: 
ła się za ostatni rok o 30 proc, a więc 

sły proporcjonalnie i koszta. Na 34 
(suma zaokrąglona) 30000 zł. po- 

z funduszów wlasnych, a tylko 4 
tys. stanowiły zapomogi. Podkreślano w 
sprawozdaniach wielką pomoc materjalną, 
okazywaną przez Koła Przyjaciół, w któ- 
rych skład wchodzą p -p. oficerowie pułków 
legjionowych w Wilnie i 79 p. p. w Słoni- 
me. 

Jako czynnik  pierwszorzędny, przyczy- 
niający się do rozwoju pracy, podnoszono 
bardzo przychylny aktywny stosunek p. ku- 
ratora Okr. Szkolnego do poczynań harce- 
rzy. Z zamierzeń na przyszłość najważniej- 
sze są następujące: dążenie do stałego roz 
rostu, urządzenie zlotu z powodu 20-lecia 
harcerstwa na Wiłeńszczyżnie i budowa 
stanicy harc. im. ks. biskupa Wł. Bandur- 
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skiego. 
Po sprawozdaniach i udzieleniu -absolu 

torjum ustępującemu zarządowi — wybra- 
no nowy zarząd w składzie następującym: 
p. p. gen. Lucjan Żeligowski, Hillerowa, 
Hoppenowa, Szelągowska, prof. Dziewuls 
prof. Patkowski, nacz. Głuchowski, ppik. 
Fieldori, mjr. Pfeiffer, radca Cywińs 
Puciata, i p. Wasilewski. Do komi 
wizyjnej p. p.: prezes Pietraszewski, puł 
Śwatopełk - Mirski, arch. Pekszo, Rybicki, 
i Puhaczewski. Do harcerskiego sądu hono 
Kandydatką na komendantkę chor. harcerek 
rowego p .p.: Maleszewska, prok. Przyłuski 
ks. Lewicki, inż. Jensz i radca Cywiński-— 
została wybrana d-hna Maleszewska Wan- 
da, na komendanta chor. harcerzy Grze 
siak - Czarny Józef. 

W zjezdzie brali udział: inspektor harc. 
przy Ministerstwie WR i OP d-h Wie 
biański Marjan, naczelniczka Głównej Kw 
tery Harcerek d-hna Laszczka - Wierzbiań- 
ska i delegat naczelnika Główn. Kwat. Har 

cerzy d-h Polkowski. 

SPORT 
TURNIEJ TENISOWY 

W dniach 15 i 16 b. m. Zarząd Sekcji 
Tenisowej A.Z.S. organizuje dia Członków 
Sekcji turniej tenisowy. 

Do powyższego turnieju mogą stawać 
panie, panowie klasa B, oraz nieskłasyfiko- 
wani. Zgłoszenia do turnieju będą przyjmo- 
wane do dnia 15-go b.m. do godz. 9-ej ra- 
no, na kortach Sekcji, Zakretowa 23. 

Na nagrodę dla zwycięzcy Zarząd Sekcji 
przeznacza rakietę tenisową. 

   
  

      

   

       

            

  

novarum w ruchu charytatywnym” ks. dr. 
A. Woycickiego. 

Pozatem zeszyt przynosi sporo materja 
łu informacyjnego i bogatą kronikę. 

Przegląd Powszechny — maj. Treść: ks. 
]. Urbana „Ideologia bolszewizmu, M. 
Smolarski — „Mickiewicz jako krytyk pseu 
do-klasyczny*, ks. St. Podoleński — „Euge- 
nika dzisiejsza” — jej drogi i bezdroża”, 
Z. Ciechanowska — „Goethe, poeta nastro- 
ju”, ks. K. Konopka — „Z problemów afry- 
kanskich“, dr. M. Kasterska. — „Andrzej 
Therive“, J. Diirr — „Materjały do biogra- 
fjj St« Wyspiańskiego" i w. in. 

Kwartalnik Pedagogiczny nr. za- 
wiera następujące artykuły: St. Szumana — 
„Podstawowe zagadnienia konstrukcji i wy 
pełniania karty indywidualności”, ]. Fietza 
— „O dojrzałości dziecka do szkoły”, St. 
Baleya — „Uwagi o testach dr. H. Wink- 
lera“, dr. H. Winklera — „Serja testów do 
badań psychologicznych dzieci, wstępują- 
cych do szkoły”. 

Przegląd Współczesny — kwiecież, został 
całkowicie poświęcony Belgji współczesnej 1 
zawiera następującą treść: List — przedmo- 
wa J. K. M. Alberta I Króla Belgów., Paul 
Hymans Międzynarodowe położenie Belgii, 
Edouard de Moreau S. J. Kościół katolicki w 
Belgii, Henri Jaspar Rzut oka na kolonizację 
belgijską w Kongo, Frans van Kalken Stron- 
nictwa i polityka wewnętrzna Belgji, Charles 

2   

  

„Terlinden Wojskowa historja Belgji, Auguste 
Vermeylen — Kwestja flamandzka, Jacques 
Pirenne — Mmniejszości francuskie w Flan- 
drji, Ernest Mahaim — Sto lat społecznych 
dziejów Belgji, Gustave L. Górard — Prze- 
mysł belgijski, Paul van Zeeland — Belgja 
wobec Światowego kryzysu ekonomicznego, 
Oscar Grojean — Uniwersytetv belgijskie 
Robert Lechat S. J. — Bollandy Georyes 
Rencv — Rzut oka na francuską 
Belgii, Gustave Vanzype — Malarstw: 
gijskie, Georges Systermans -- Rzut oka na 
muzyke belgijska w latach 153%) -— 1930, 
Henri Grógoire — Slawistyka i nauki orjen- 
talistyczne na Uniwersytecie brukselskim, 
Charles Merzbach — Emigracja prlska w 
Belgii po 1830 i 1863 r., Charles Merzbach 
— Oficerowie polscy w armii belgijskiej po 
roku 1830, Wacław Lednicki — Wspomnie- 
nia brukselskie, Stanisław Wędkiewicz -- Z 

  

   

problemów belgijskich (1 Problem „nasodo- sz. 
wości” belgiiskiej; Il. Konfliktv jezykowe: 
Miedzynarodowa rola Belgii). Bio- i bibi 
graficzne notatki o belgijskich wsnółpracow 
nikach tomu „Belgia Współczesna”. 

Świat — nr. 19. — W „Šwiecie“ zba- 
wienna reforma: cena została zniżona i ze- 
szyt obecnie będzie kosztował tylko 1 zł. 
Pod wrażeniem tej niezwykłej sensacji K. 
Makuszyński kreśli felieton p. t. „Świat za 
1 zł. A Wieczorkiewicz przypomina czy- 
telnikom 150-lecie poświęcenia kościoła atgs 
burskiego w Warszawie. G. Olechowski w 
d.c. podróżuje po Kanadzie. F. Dangel da- 
je dowcipna svlwetkę „zajmującego czło- 
wieka, czyli... komornika, uzupełniając tekst 

świetnemi karvkaturami. Teatr, kino, sport, 
mody, rozrywki. : 

NA FILMOWE] TAŚMIE 
„OKRĘT STRACEŃCÓW* 

„Hollywood“ 
Dzieje nowoczesnej pary kochanków 

szekspirowskich. Romea i [ulji w interore- 
tacji Charles'a Farrela i |Jeannettey Gay- 
nor po kilku zaledwie dniach znikły z ekra- 
ru „Hollywoodu*. — „Melodia szczęścia” 
zagrana na sentymentalnej ukelele możebvi 
znalazła zainteresowanie wśród wielbicieli 
najsymnatyczniejszei pary ekranu. 

Tymczasem głośno krzyczy z afiszów na 
zwisko Marlenv Dietrich jako bohaterki „O- 
krętu straceńców ': 

* Tak to iuż bywa! Nakręcała gdzieś w 
drugo- czy trzeciorzednei wytwórni niezna- 
na nikomu Marlena Dietrich przeciętne nie- 
me filmv, które gineły w otchłani zapomnie 
nia. Dziś wyciąga sie je, podkłeia nowa ety 
kietkę z napisem „Marlena* i film idzie. 
Sława działa wstecz. 

Sternberg powinien zastrzec sobie bro- 
cent od dochodu z takich filmów, gdyż to 
magiczne „Marlena“ jest jego dziełem. 

Tak sie sprawa ma i z „Okretem stra- 
rańców*. ()oladaliśmy iuż kilka takich daw- 
niejszych filmów Marleny. Nie jest ona w 
nich czemś nadzwyczajnem. Nie wychodzi 
poza swoją rolę. Nie przypomina nawet w 
niczem dzisiejszej „„X—27*, czy „Szanghaj- 
Lili". 

Dla ciekawości wszakże 
sławę w powijakach! С 

Sam film jest wielekroć wyz 

  

warto zobaczyć 

skiwanem 

  

Początek o godz. 4,6, 8i 1030 w dnie świąt. o godz. 2:ej. Na 1-szy seans ceny zniżone. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Dziś! Najdowcipniejszy fi'm świata. Śmiać się będą wszyscy. Król wesolków genjalny komik 

w swej najlepszej 
Buster Keaton kreacji dźwiękowej 
Wielka epopea humoru. Tysiące niezwykłych przy gód, „jakie Buster przeżywa na rencie i na tyłach 

jako żołnierz i miljoner. Nad program: Atrskcje dźwiękowe. Dla młedzieży dozwolone, 
Początek o godz, 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o godz, 2 ej, 

BUSTER NA FRONCIE 

Na 1-szy Seans ceny zniżone, 
W tych dniach: „Góry w płamieniach'' 

  

Dźwiękowe kino 

PAN“ 35 ^ 

wałkowaniem motywu samotnej kobiety 
wśród „rozbestwionych mężczyzn*. Natural- 
nie morze, pijane twarze, szlachetny obroń- 
ca i ratunek przychodzący w samą porę. 

Wśród wykonawców jest Fritz Kortner, 
doskonały Dymitr z „Braci Karamazowych*. 

Film jest niemy z dorobioną muzyką.-— 
Dekoracje okrętu transatlantyckiego- naiw- 
ne. Lepsze wnętrza żaglowca. Zdjęcia bar- 
dzo dobre. Nad program prócz przeglądu 
sportowego, komedja rysunkowa z Mickey. 

Przerwy nieco za dlugie. Tad. C. 

„DZIĘWCZĘ Z NAD WOŁGI* — „PAN* 

Dlaczego właśnie z nad Wołgi? Chyba 
tylko dlatego, że reżyserowi zechciało się u- 
brać bohaterów w „kosoworotki* i pokazać 
tandetnie zroboną Rosję. 

Scenarjusz jest szablonowy i bardzo prze 
ciętny. Amory wiejskiej dziewczyny z porucz 
nikiem, następnie tragiczne dzieje uwiedzio- 
nej, przyrost ludności, ponowne spotkanie 1 
happy-end. ч 

Wszystko to jest wcale nie wzruszające, 
zrobione bez znajomošci psychiki widza i 

wykonane blado. Igo Sym jako porucznik — 
bawidamek jest papierowy i mało interesu- 
jący. Ewelina Holt skądinąd zgrabna i miła 
aktorka, jest zerem jako tragiczka a zupeł- 
ną nicością (swoista matematyka!) jako 
dziewczyna wiejska. 

Denerwująca jest operetkowa Rosja. 
Dziewczyny i parobki chodzą stale w od- 
świętnych ubraniach, w kabarecie śpiewają 
i tańczą tylko pieśni i tańce rosyjske, jam- 

czyk wygląda jak niedźwiedź i t.p. różne 
ziwy poczatkowo Śmieszą, a wreszcie nu- 

dzą widza. Ilustracja muzyczna pełna moty- 
wów z pieśni rosyjskich. A więc Wołga, Woł 
ga, Stieńka Razin i inne pieśni służą do wy- 
wiłania nastroju. Poza tem jednak, że były 
wykonane dość poprawnie, nie dodały w ni- 
czem wartości filmowi, który aż roi się od 
różnych kwiatków niewiędnących na mro- 
zie, zatracenia miary czasu i przestrzeni 
i mnóstwa reżyserskich błędzików. 

Sporo przewinęło sie przez ekrany wileń- 
skie filmów na tle rosyjskiem. Ze wszystkich 
chyba tylko film „Hajda trojka* był coś 
wert. Reszta to psucie taśmy i nabieranie. 

Nad program przydługi i nudny P.A.T., 
dziesiątki razy oglądany anons „Najedźców* 
i niezły tygodnik Paramountu. Tad C. 

Radlo wileńskie 
ŚRODA, 11 MAJA 

11,58 Sygnał czasu. 
12,10 Audycja dla poborowych. 

14,15 Utwory Ryszarda Wagnera (płyty) 
15,05 Kom. z Warsz. 
15,25 „W 25 rocznicę istnienia sodałicyj 

w Wilnie" — pogadankę wygłosi dr Wie- 
stawa Wójcińska. 

16,45 Koncert dla młodzieży (ptytv) —- 
Muzyka chiórałna. — Objaśnia Хобл Ław:- 
Ska. 

16,20 „Emilia Plater“ 
szawy wygł. T. Kończyński. 

16,40 godzienny odc. powieściowy. 
16,35 Lekcja angielskiego z Warsz. 
17,10 „O elektronach i protonach* — 

odczyt z Krakowa wygłosi prof. K. Za- 
krzewski. 

19,15 Muzyka z „płyt. 
19,20 „Co nas boli?“ — przechadzki Mi 

ka po mieście. 
19,30 Wiadomości sportowe z Warsza- 

dziennik Pata. 

  

    

  

  

odczyt z War- 

wy. 
20,00 „Skrzynka pocztowa nr. 201* — li- 

sty radjosłuchaczów omówi Witold Hule- 
wicz dyr. progr. R. W. 

20,15 Muzyka lekka z Warsz. 
21,15 Koncert kameralny ze Lwowa. 
22,45 Piosenki włoskie w wykonaniu E. 

Caruso (płyty). 
23,00 Koncert symfoniczny (płyty). — 

Słowo wstępne prof. Michała Józefowicza. 

Dziś! Przepiękny dźwiękowiecz ułubieńcem publiczno- 
ści, słynny Iga Sym i urocza Ewelina Holt w rol, gł. 

Dramat życiowo erotyczny na tle melodyjn-j ilustracji muzycznej przeplatanej przepysznym śpiewem rosyjskim i 
w wykonaniu słynnej orkiestry, Nasze sparaty dźwiękowe oddają Śpiew naturalnie precyzyjnie jak bezpośrednio 
ze sceny. Rosyjskie tańce, Ciekawa treść z życia rosyjskiego Nad program: Najnowsza atrakcja Paramouniu i 

Początek o godz. 4, 6, b i 10.15 w. 

DZIEWCZĘ Z NAD WOŁGI 

Na l-szy seans ceny zniżone. 

  

Najlepsza roślina 
pastewna 

duże zbiory naci i kłębów nawet i na liche 

nej miejscowości, gdyż rośnie aż do mrozó 

kiem i dostawą na st. Postawy w iiościach 

łam w koleiich nadejści:   

Raz posadzona rośnie na jednem miejscu kilkanaście lat, dając 

i nie mokrej. Zimą nie wymarza i nie wykopana w jesieni dsje 

wiosną plon bulw doskonałego karmu wtedy, gdy go zwykle 

brak, Pracuje dla rolnika literainie cały okres wegetacyjny da” 

jej części t j nać i bulwy stanowią doskonały karm, przyczem 

nać jej jest pożywniejszą od koniczyny, a bulwy od ziemniaków, 

Prócz tego bulwy są bardzo smaczną jarzyną, a nać doskonałym 

karmem dla zajęcy i szrn, kłęby zaś i nać dla dzików. Wysyłam 

jej kłęby do sadzenia po cenie 25 groszy za kilo licząc z 

i nie mniej jak 50 kilo. Zamówienia całkowicie opłacone wysy- 

Wilno, Bsnkowa dom Nr. 1 m. 5. Wacław Kozłowski 
Osobiście od 10 — 12 i cd 5 — 7 wiecz, 

+ m ZZ, 
o 

LWA 

  

   

   

] ziemi, aby ciepłej 

iw stałych. Wszystkie 

p
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Giełda Warszwawska 
Z dnia 10 maja 1932 roku. 

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary 8,85 i pół--8,87 i pół—8,83 i pół. 
Belgia 125, —124,89. 
Holandja 361,30—362,20— 360,40. 
Londyn 32,85—32,80—32,99—32,67. 
Nowy York 8,897—8,917—8,77. 
Nowy York kabel 8,902—8,922—8,882. 
Paryż 35,13—35,22—35,04. 
Praga 26,39—26,45—26,33. 
Szwajcarja 174,30 — 174,73 — 173,87. 
Włochy 46,00 — 46,23 — 45,77. 
Berlin w obrotach nieoficjalnych 212,20. 

Tendencja niejednolita. 

      

50—100 i £ d. kilo | mda 

2 „„Lūkale 
Ч 

Ч;:;;о- ‘отеш t ntowa” 
nem uksnsoweri 

GABINET — mieszkaniu 
se wszystkiemi wygo* 
dami do wynajęcia 

К od 2-ch do 4-ch pokoi 
nadające się dia leka" 
rza, adwokata ewent, 
dla biura. W Pohułan- 
ka 23 —' 15, tel. 5-33, 

Racjonalnej 
kosmety 

łeczniczej 
WILNO, 

Mickiewicza 81—4 
Urod zpobleca od 10 —11 I od 5-6. 
sp e" doskę. BAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 

nali,« odświeża, asawa 
tej skazy i braki, Masaż Letniska 
kosmetyczny twarzy, wena 
Masaż ciała, elektrycz- LETNISKO 
uy, wyszczuplający (pa- 
nie), Natryski „Formo- 
na" weding pro!. Spat- 
la, Wypadanie wsużów, 

blisko Wilna, las, Wilia, 
łódź, urocze położenie, 
Inf:r. w red. „Słowa* 

ь łupież, Indywidnalnė  „sasA4A4AAAAAA5AA2A25 
PAPIERY PROCENTOWE: dobieranie kosmetyków GRES NERO 

S 4 proc. požyczka inwestycyjna 87,50 -— do každej cery, Osiar KuPno 
57,15. 5 proc. konwersyjna 38. 5 proc. ko- nie zdobycie kosmetys 
lejowa 30,25 — 30,75. 4 proc. dolarowa ki racjonalnej, i SPRZEDAŻ 
46,75—46,50—47,25. 7 proc. stabilizacyjna 
48,75—51,50—49—57,50 (za setki). 8 proc. 
L. Z. BGK I BR, obligacje BGK 94. Te same 
7 proc. 83,25. 8 proc. obligacje budowiane 
BGK 93. 8 proc. ziemskie dolarowe 51,50. 
4 i pół proc. ziemskie 36,75 ((drobne) — 
37,25. 8 proc. warszawskie 58,75—59,75 (dro 
bne) — 59. 10 proc. Radomia 55,25. Tenden 
cja mocniejsza. 

AKCJE: 
Bank Polski 70: Tendencja słabsza. 
Pożyczki polskie w Nowym Yorku: Dillo- 

nowska 49—50. Stabilizacyjna 46—47. Ślą- 
ska 30—32,75. 

— Sytuacja dolarowa. Uspokajają- 
ce weści o zaniechaniu projektu infla- 
cji dolara wpłynęły dodatnio na usta- 
bilizowanie się jego kursu. Przy dużej sZukuje posady na wsi 
podaży, nabywców cechuje jednak w 
dalszym ciągu rezerwa w przeprowa- 
dzeniu większych tranzakcji. 

parterowy murowany о 3 ch 
Dom dużych pokojach do sprzedania 
na rozbiórkę. Oglądać od godz 16—18 

codziennie, Mickiewicza 32. 
Wiadomość u dczorcy. 

  

  
  

  

r Г САВГНЕТ 
Lekarze ah 
УОАГИ „Cedib“ higjenistki oraz s х 
Dr.Ginsberg J Hryniewiczowej |pialągniarki-wycho- Pianina 
Chorcby skórne, we-| (Wielka 18 m. 9) |wawczynis do ma- zupełnie nowe (wielo- 
neryczne i moczogłcio- 
we. Wileńska 3, — od 
8—1 i 4—8. Tel. 567 
omal m 

został przeniesiony 

na ul. Mickio- 
wicza 1 m. 11   

  

  

„Posady 

Cedziennie cd g, 10—8 
W. Z. P: 48 

Książki 
polskie i rosyjskie be- 
letrystyka koło 1000 
tomów do sprzedania 

Н bardzo tanio, Wilno, 
„S Bankowa dom Nr. 1 
rancuzka m. 5 od 10-ej do 12 ej 

posiukuje posady w 
solidnym domo, Posia- 
da powsżne reterencje. 
Zakretowa 9 m. 2.45 

O W 

Cudzoziemka 
z doskonałym iranc., 
niem. i angielskim po- 

i od 5-ej do 7 ej. 

BULDOGI — 
szczenięta do sprzeda- 
mia po 100 zł. Oglą- 
dać codziennie od godz. 
15 do 16, ul. Zygmun- 
towska Nr. 22 m. 4. 

    

a starszych panienek. KUPIĘ 
ymagania skromne, 

Adres w redskcji. fotel - wózek 
na kołach. Mostowa 

    

16 Potrzebna 
ua miesiąc dobra przy- 
chodząca kucharka do Kupię wózek 
rodziny złożonej z W dobrym stanie. Nis- 

4-ech osób.  Dowie- drogo. Zgłcszenia do 
dzieć się w redakcji. Administracji dła W. J. 

Roczne kursy 
pielęgnowania i wy: 
chowania dzieci 

przy ul. Mickiewicza 
22 — 5 polecają wy- 

kwalifikowane 

        

   
łych dzieci, Sekretar- letnia gwarancjs) zł. 
jat czynny codziennie 1.200. Kiiowska 4, H. 
KE świąt) w godz. Abelow. 
— PE т 

ISSN IKT ITS I IIS WODERY TT IIIB ECA 
5. BEREZOWSKI. 

„Partbiłet nr. 77777. 
— Kiedy skończycie „rabiak** wte- 

dy możecie iść, gdzie się wam podoba 
i do Moskwy i do Kijowa, gdzie tylko 
znajdziecie sobie miejsce w „Wuzie”. 
ale „Rabiak* przygotowuje tylko do 
„Wuzuć i gdybyśmy pozwolili jeździć 
z miejsca na miejsce, ładniebyście 
umieli wasz kurs! Musicie więc zacze- 
kać jeszcze osiem miesięcy, a w czerw 
cu złożyć podanie o przeniesienie. 
Więc znikła nadzieja prędkiego zoba- 
czenia się z... mężem! 

Po obiedzie Oła wróciła prosto do 
domu, odczytała jeszcze raz list i po- 
stanowiła zaraz odpisać. Leżąc na 
swem łóżku, układała słowa listu i, 
nieznacznie dla siebie, zasnęła. obudzi 
ło ją ciche pukanie do drzwi. 

Zerwała się, poprawiła pościeł i 
swoją suknię i z myślą: „swoi nie pu- 
kają, więc ktoś obcyć*, podbiegła do 
drzwi. 

Na progu stanął szczupły, młody 
jeszcze człowiek w binoklach. Przyglą 
dała mu się chwilkę i poznała w nim 
jednego ze świadków jej ślubu. 

— Przepraszam, przeszkadzam wam 
zdaje się... Dzwoniłem rano przez te- 
lefon, ale* wyszliście już na wykłady.. 
Nie mylę się, jesteście tow. Wierszyni- 
ną? 

— Tak jest. 

  

— Ja, jeżeli nie zapomnieliście, by- 
łem świadkiem zarejestrowania wasze 
go małżeństwa w „Podzagsie“. 

— Poznałam was odrazu, tylko na- 
zwiska nie pamiętam. 

— Jestem Sorokin, sekretarz partko- 
legjium*. Przyszedłem porozmawiać z 
wami o czemś. Czy możecie rozmówić 
się ze mną szczerze? 

— Nie mam nie do ukrywania.. je- 
żeli będą mogła zadowolnić waszą cie- 
kawość, z przyjemnością odpowiem na 
pytania! 
— Powiedźcie mi, towarzyszko, czy 

dawno znacie swego męża? * 
Ola poczerwieniała, ale odpowie- 

działa spokojnie: ać: 
— Od kwietnia, już blisko pół ro- 

ki. Od początku pracy w „sowchozie”. 
— A dawniej nie znaliście go? 
— Nie, skądże? 
— Pracowałyście w „Sowchozie“ 2 
— Tak, bytam przy inkubatorach... 
— Byłyście robotnicą, czy urzęd- 

niczką ,sowchozu''? 
— Robotnicą. 
— Członkiem jakiego związku? 
— „Ziemi i Lasu* od maja tego 

roku. 
— Rodzice wasi mają kawałek zie- 

mi, gospodarkę? 
— Ani jedno, ani drugie! — brzmia 

ła szczera odpowiedź. — Ale wiecie, 
wasze pytania przypominają... 

— Ach, proszę, nie myślcie, że to 
śledztwo! To wszystko interesuje mnie 

  

  

z czysto osobistych powodów... 
- Nie mam nic przeciw temu, py- 

tajcie, jeśli wam na tem zależy! 
— Awięc.. czy 

Wierszynin wyjechał z „sowchozu*? 
— Tak, dostałam wczoraj list, 

którym pisze mi, że brat mu zachoro- 
wał, musiał więc wyjechać nagle, a kie 
dy wróci niewiadomo! 

— Hm... Więc nie wiedzieliście, że 
on miał wyjechać? 

— Jakże miałam wiedzieć, kiedy on 
sam nie wiedział, że brat chory? 

— Racja, racja... źle się wyrazi- 
łem. Czy wiecie, dokąd pojechał wasz 
mąż? 

= Nie niam pojęcia, obiecuje napi- 
sać później... 

Ola przerwała nagle. 
— No, adres to drobiazg, przecież 

zawsze można się dowiedzieć przez 
„C K“ partji! — dodał Sorokin. 

— Ależ ja nawet nie znam 
adresu! — zapewniała Ola. 

— Dziwna rzecz! Miałem jednak 
nadzieję, że więcej się dowiem od was. 
O jego życiu, pracy w „sowchozie*. i 
życiu przedtem... 

— Możecie się poinformować o tem 

  

jego 

iównież w „C K*, — odpowiedziała 
naiwnie Ola. 

— Naturalnie! — uśmiechnął się 
Sorokin. — Tylko żałuję bardzo, że 
on, przed wyjazdem, nie wstąpił do 
„partkomu“... Zdaje się, że wszystko- 
by się inaczej ułożyło... Dowiadywa- 

wiecie, że tow 

w 

lem się o was, podobno pracujecie do- 
skonale i w nauce i w partji. To bar- 
dzo dobrze... 

Jaki to wszystko może mieć zwią 
z moją pracą? — zdziwiła się Ola. 
Sorokin zamyślił się, patrząc przed 

siebie: 
— Bo myślę, że nadal będziecie 

dobrze pracować! Przecież potrzebni 
nam są nietyiko dobrzy medycy, ale 
iszczerzy komuniści. Ludzie, którzy 
nie dla siebie pracują, ale dla kolekty- 
wu. Indywidualizm powinien zniknąć. 
— Praca dla kolektywu zapewnia 
szczęście jego członkom, więc jest rów 
nie pracą dla siebie.. Ale przepraszam, 
za ten wykładzik! 
— (Owszem, to, co inówicie, intere- 

suje mnie! 
A więc, pracujcie tak nadal, jak 

dotychczas... Bądźcie pożytecznym 
członkiem kolektywu... Tak więc wszy 
stko zostanie po staremu. Przyznajcie, 
że byliście zaniepokojeni? 

— Dlaczego miałam być zaniepo- 
kojona? Z jakiej racji? 

Ola zdziwiła się szczerze. — Czy 
dlatego, że mój mąż wyjechał nagle? 
Przecież nie uciekł ode mnie! 

— Naturalnie, naturalnie, nie warto 
było się niepokoić. Wszystko się ułoży- 
Ale mam do was prośbę... 

— Kiedy będzie pisać do męża... 
nie zaraz! — zauważył ruch zniecier- 
pliwienia Oli, — ale kiedy się dowie- 
cie jego adresu, to dajcie mu znać w 

  

  

  

mojem imieniu, że nie powinien się o 
was niepokoić: wszystko pozostanie 
tak, jak było... ale szkoda, wielka szko 
da, że nie rozmówił się ze mną przed 
wyjazdem... może udałoby się mu zo- 
stač w „Sowchozie“.. My wszyscy ża- 
łujemy bardzo, to dla nas wielka stra- 
ta... a sprawę z partbiletem 77777 za 
tuszowaliśmy... Wszystko skończone. 
Szkoda tylko, że tyle pracy przepad- 
nie i „Sowchoz* znów zacznie upa- 
dać. Nie zapomnicie napisać to. 

— Nie zapomnę, ale nic z tego 
zumiieli, mielibyście grube prżykrości. 
wiedziała Ola. 

— To i dobrze, że nie rozumienie! 
Dla was jest lepiej, bo gdybyście ro- 
zumiały, miałybyście grube przykrości. 
No dowidzenia! 

Sorokin uścisnął mocno jej rękę, 
spojrzał w jej zdziwione oczy i od- 
szedł. 

" — Słowo daję, że nic zrozumieć 
nie mogę! I Sorokin i Wierszynin mó- 
wią obaj jakimś dziwnym językiem za- 
gadki, których nie rozumiem, a które 
dotyczą mnie. Czyżby Andrzejowi gro- 
ziło jakieś niebezpieczeństwo?  Trze- 
ba napisać natychmiast do niego 

Ola wyjęła z walizki kopertę, wy- 
darła z zeszytu dwie kartki i zasiadła 
do pisania listu. 

Namyślała się długo jak zacząć? 
Każe adresować teraz na imię Borysa 
Ogniowa, więc, co zrobić, Jak zacząć 
list? 

Starannie wykaligrafowała słowa Sv 
rokina i opisała jego wizytę. 

Już mrok zapadł, gdy Ola odniosła 
list do skrzynki. Wracając wyobrażała 
sobie podróż całą, którą ma odbyć ten 
list, zanim po' wielu godzinach, do- 
stanie się do rąk jej „męża. 

М 

W „Partkomie“ trzaskaly jak zaw- 
sze maszyny, biegali urzędnicy po ko- 
rytarzach, lub odbywały się bez końca 
zebrania i konferencje. Właśnie jedna 
z konterencyj skończyła się już i przy 
stole pozostali tylko Jakowlew, nacze!- 
nik G.P.U..Barsow i Sorokin. 

— Mam tutaj coś ciekawego dla 
was, towarzysze, — odezwał się Soro- 
kin — to należy do sprawy naszego 
„Wierszynina“, mam tu od niegó list, 
który nadszedł dziś rano. 
jest dosyć ciekawa, więc wam przeczy 
tam. 

To mówiąc, Sorokin wyjął z kiesze 
ni dużą kopertę. 

— (Ciekawa rzecz, co też pisze do 
nas ten tajemniczy nieznajomy, który 
tak zręcznie wywinął się nam. — Ro- 
ześmiał się Jakowlew, który już wstał, 
by odejść na śniadanko, ale usiadł zno 
wu zaciekawiony. 

— Tylko czytajcie prędko, 
stem głodny! 

bo je- 

(D C. N.) 
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