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W sprawie 
Współczesny kryzys gospodarczy, 

wywołujący znaczną liczbę bezrobot- 

nych, wywołuje chęć szukania pracy 1 

chłeba na obczyźnie. Nawet przed kry- 

zysem mieliśmy wychodźtwo zarool 

we do Francji i Niemiec. Obecnie kry 

zys gospodarczy, ogarniający Francję, 

wywołuje wydalenie obcokrajowców z 

tego kraju, chociaż odbudowa zniszczo 

nych departamentów została przez nich 

dokonana. Francja, posiadając w Tuni- 

sie więcej Włochów, niż Francuzów, 

obawiając się, aby Tunis nie stał się 

kołonją włoską, radaby tam wysłać 

polskich robotników, którzy po kilsu 

iatach pracy we Francji, stali się dziś 

tam zbyteczni. Francja gotowa 

połskim materjałem ludzkim zapładniać 

swe kolonje airykanskie. 

Paru aferzystów z naszej strony po- 

szło na spotkanie zamiarom  irancu- 

skim. Nie oddziaływało to dotąd na 

opinję Wileńszczyzny, lecz oto popu- 

larny generał Dreszer, obrońca Wilna, 

mówca doskonały wystąpił w Wilnie z 

wykładami, w których między  iunemi 

zalecił kolonizację Afryki wogóle, Ma- 

dagaskaru w szczególności. Oddziałato 

to na opinję, może mieć szkodliwe ko- 

sekwencje. ы 

Madagaskar leży między 12% a26% 

szerokości, czyli w pasie zwrotniko- 

wym. Na tej rozległej wyspie 627 tysię- 

cy km. kw., a więc obszarem przewyż- 

szającym Francję, mieszka 3,6 miljona 

mieszkańców, w tem 29,000 do rasy 

białej przynależnych: 17 tysięcy Fran- 

<uzów, 2000 innych Europejczyków, 

kiłka tysięcy mieszkańców przeważnie 

z małajsko-polinezyjską rasą. Kraj obii 

tuje w mineralne bogactwa: złoto, sre- 

bro, cynk, miedź, nikiel, antymon 'i 

mangan. Odkryto też źródła natty i zło 

ża węgla kamiennego. Gen.  Dreszer 

wypowiadał opinję o niedostatecznem 

wyzyskaniu bogactw tego kraju przez 

trancję. W rzeczy samej zaledwie mi- 

ijon ha ziemi znajduje się pod kulturą, 

z tego zaledwie 100 tysiący ha należy 

do Europejczyków. Gen. Dreszer mnie- 

ma, że czego nie mogła dokonać boga- 

ta Francja, tego dokona uboga Polska. 

Słabe zaludnienie kraju, znikoma 

ilość Europejczyków, jest najlepszym 

dowodem, że kraj ów nie nadaje się na 

osadnictwo narodów / europejskich, 

zwłaszcza narodów północnych. Kolo- 

nje dzielą się na osadnicze i surowco- 

we. Wielka Brytanja, posiadająca do- 

minjów i kolonij 39 miljonów klm. kw. 
ana właściwie kolonje osadnicze tylko 
w Kanadzie, Australji i poczęści w po- 

łudniowej Afryce. Inne zaś jej kolonje 

są kolonjami surowcowemi. W kolo- 

njach surowcowych Europejczyk nie 

nadaje się do ciężkiej pracy fizycznej. 

Nawet wojsko i urzędnicy administra- 

cyjni tam.posyłani co 2, lub 3 lata 
są zluzowani , gdyż nie mogą wy- 

trzymać na dłuższy czas pobytu w kli- 

macie zwrotnikowym i podzwrotniko- 

wym. Kapitał europejski „operuje tam 

pracą tubylców, jako przedsiębiorca, 
1 jest organizatorem handlu surowca- 

mi tych krajów. Nawet Tunis i Algier 

kołonje francuskie, znajdujące się w 

północnej Airyce, nie są uważane przez 

    

jest 

antropologów francuskich za tereny 0- @ 

sadnicze dla ludności północnej i środ 
kowej Francji. W 1871 roku po aneksji 

Alzacji i Lotaryngji, szereg rodzin al- 
zackich opuściło rodzinne strony i prze 
niosło się do Algieru, gdzie otrzymał 
znaczne koncesje ze strony rządu fran- 
cuskiego. Pomimo to po 60 latach nie 
pozostało Śladów tych osadników. 

Propagatorzy u nas kolonizacji za- 
morskiej winni posiadać pewne wia- 

domości, co do polityki kolonizacyjnej 
i warunków aklimatyzacji narodów bia 
łej rasy, zwłaszcza narodów рбтос- 

nych do krajów zwrotnikowych, pod- 

zwrotnikowych. Sprawa kolonizacji nie 

posiada u nas specjalistów. Różni ry- 

  

kolonizacji 
cerze przemysłu pragnęliby grasować i 

pożywiać się w tej dziedzinie. Różni en 

tuzjaści, posiadający wskutek swej dzia 

łalności w innych dziedzinach autory- 

tet moralny w społeczeństwie, są przez 

nieświadomość ich tarczą, lub parawa- 

nem. Przed kilkoma laty rycerze prze- 

mysłu chcieli grasować na polskiej ko- 

lonizacji Peru. Naciągnęli nawet Bank 

Gospodarstwa Krajowego na danie sub 

wencji dla tej akcji. Dziś zapragnęliby 

szukać szczęścia w popychaniu innych 

do kolonizowania Afryki, lub środko- 

wej Bazylji. Do polskiej kolonizacji 

jednak nadaje się tylko Brazylja połud- 

niowa, stan Parana. 

Nie ulega wątpliwości, że gen. Dre- 

szer w akcji kolonizacyjnej działa w 

dobrej wierze, lecz trzeba życzyć, żeby 

też działał w dobrej wiedzy. 

Władysław Studnicki 

Wczorajsze posiedze- 
nie Rady L. Narodów 
GENEWA. PAT. — Rada Ligi Na- 

rodów na środowem posiedzeniu zała- 
twiła wszystkie sprawy wojewody ślą- 
skiego, figurujące na porządku dzien- 
nym obecnej sesji. 

Pierwszą była petycja Związku Po- 
laków ze Śląska Opolskiego, co do któ 
rej sekretarz generalny zakomunikował, 
że wobec znacznej objętości petycji, za 
wierającej 150 stron druku, nie zdoła- 
no jej jeszcze przetłumaczyć na język 
francuski i angielski i rozesłać człon- 
kom Rady. Z tego powodu oraz ze 
względu na nadejście nowej skargi 
mniejszości polskiej w Niemczech Rada 
postanowiła odroczyć postępowanie 
do sesji wrześniowej. W ten sposób 
Rada na sesji wrześniowej zajmie się 
całokształtem sytuacji mniejszości pol- 
skiej w Niemczech. 

Następnie sprawozdawca zakomuni 
kował, że delegacsja niemiecka zawia- 
domiła dziś listownie generalnego se- 
kretarza, iż zamierza petycję księcia 
Plessa wnieść na podstawie art. 72 kon 
wencji górnośląskiej do Trybunału Mię 
dzynarodowego w Hadze. Czyniąc to, 
delegacja niemiecka ziściła zapowiedź, 
uczynioną jeszcze na styczniowej sesji 
Rady Ligi Narodów. Na podstawie te- 
go listu Rada przyjęła rezolucję, uzna- 
jącą, że dla niej sprawa księcia Plessa 
jest ostattecznie załatwiona. W ten spo 
sób uniknięto podwójnej procedury, 
któraby miała miejsce, gdyby Niemcy, 
zamiast powoływać się na art. 72 kon- 
wencji górnośląskiej, zaproponowały 
Radzie zwrócenie się do Trybunału O 
wydanie opinji doradczej. 

Następnie Rada odrzuciła dwie pe- 
tycje indywidualne z polskiego Górne- 
go Śląska, stwierdzając, zgodnie z za- 
patrywaniami rządu polskiego, że jedna 
z nich nie ma charakteru mniejszościo- 
wego, a druga nie jest uzasadniona. 
Sprawa reformy rolnej rozpatrywana 
będzie prawdopodobnie w piątek. 

„VORWAERTS* O KONCENTRACJI 
HITLEROWCÓW 

BERLIN. PAT. — Rewelacje „Vor- 
waertsu* o koncentracji hitlerowskich 
oddziałów szturmowych w Gdańsku 
wywołują w dalszym ciągu ostre ata- 
ki na łamach prasy nacjonalistycznej. 
Narodowo - sacjalistyczny  „Angriiś* 
nazywa iniormacje dziennika socjal-de- 
mokratycznego zdradą kraju. Od obec- 
nego rządu nie oczekujemy represyj 
przeciwko „Vorwaertsowi** pisze 
dziennik hitlerowski, zapewniamy jed- 
nak, że po objęciu władzy przez naro- 
owych socjalistów, porachujemy się 

gruntownie z tą hołotą. Prawicowa 
„Boersen Ztg.* oświadcza, że gryby na 
wet informacje „Vorwaertsu* były 
zgodne z prawdą, to i wówczas należy 
jak najostrzej napiętnować zachowanie 
się tego organu socjalistycznego. Unie- 
winnienie Polski i przedstawianie na- 
cjonalistów gdańskich jako prowokato 
rów, zagrażających pokojowi, jest 
pchnięciem sztyletu w plecy ludności 
niemieckiej. 

SKAZANIE B. MINISTRA PETRULISA 
BERLIN. PAT. — Z Kowna donoszą, że 

trybunał najwyższy po kilkudniowej rozpra- 

wie skaazł byłego litewskiego premiera i mi 
nistra finansów Petrolisa na 2 lata ciężkiego 

więzienia oraz na zapłacene 90 tys. litów. 
Petrulisa pozbawiono wszystkich praw oby- 
watelskich. 

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 
Redakcja rękopisów niezamówionych uje zwraca, „Adminįstra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

  

PŁK. SŁAWEK 
KRAKÓW. PAT. — W dn. 18 b.m. 

w południe przybyli samolotem z War- 
szawy prezes zarządu głównego Związ 
ku Legjonistów płk. Walery Sławek. 
Prezes Sławek przybył do Krakowa ce 
lem pożegnania delegacji Związku 
Ochotników Wojennych Italji, która po 
zwiedzeniu Podhala, a następnie Mo- 
ścic i Gumnisk przybyła we środę po 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
BIENIAKONJE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DABROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui, Zamkowa — W, Wiodzjmierow 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K, Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, Zwierzyński, | 
KŁECK — Sklep „Jedność* 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateski, 
MOLODECZNO — Księgarnja T-wa „Ruch“, 

| NIEŚWIEŻ — ul. 

USZMIANA — 

NOWOGRÓDEK — A 
N,-SWIECIANY — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 

Ratuszowa — Ksiegarnia Jažwiūskiego, | 
Kiosk St, Michalskiego, 

Spółdz, Naucz. 
iŃSK — Ksjęgarnia Polska — St, Bednarski, 

POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macjerzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

WARSZAWA — 

SŁONIM — Ksiegarnia D. Luvbowskiego, ui, Mickiewicza 13, 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA — ui, Mickjewicza 24, F, Juczewska. 

iow, hśitęmni kol, „Ruch“, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa 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 Admjnjstrację zmienjane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr, 

w KRAKOWIE 
południu do Krakowa. 

Przyjazdu delegacji oczekiwali na 
dworcu prezydent miasta Krakowa Be- 
lina-Pražmowski wraz z  przedstawi- 
cielami Okręgowego Związku Legjoni- 
stów. Wieczorem goście udali się do 
lasku Wolskiego na pożegnałną kola- 
cję, wydaną przez Związek Legjoni- 
stów. 

Strasziiwy wybuch miny 
NA TORZE KOLEJOWYM LWÓW—SAMBOR 

LWÓW. PAT. — „Gazeta Poran- 

na' donosi: Wczoraj w godzinach wie- 

czornych  pastrzerze, pasący bydło 

wzdłuż toru kolejowego pod  Komar- 

nem na linji Lwów—Sambor znaleźli 

w pobliżu mostu kolejowego, leżące 

tam już od dłuższego czasu miny. jed- 

ną z nich wynieśli na nasyp i zaczęli 

rozbijać. Nastąpiła eksplozja. Czterech 

pastuchów w wieku od 18 do 22 lat 
poniosło śmierć na miejscu, jeden zaś 
z nich został rozszarpany na sześć czę- 

ści. Piąty pastuch Michaluk odniósł 

ciężkie obrażenia, doznając rezerwania 

na strzępy jednej ręki i ciężkich ran w 

głowę. Władze zawiadomione 0 wy- 

padku zarządziły zatrzymanie na tere- 

uie katastrofy pociągu osobowego, zdą 

żającego z Sambora do Lwowa. Cięż- 

ko rannego Michałuka zabrano do wa- 

gonu i przewieziono do Lwowa, gdzie 

w szpitalu przystąpiono do amputacji 

ręki. 

Linja lotnicza Warszawa — Wilno 
WARSZAWA. PAT. — W dniu wej liaji lotniczej Warszawa—Ryga. piątym dniu krajowych zawodów hip- 

wczorajszym powróciła do Warszawy Komunikacja na tej linji podjęta będzie picznych rozegrano konkurs armji pol- 
delegacja polska pod kierownictwem 
mjr. Makowskiego, dyrektora Polskich 
„anij Lotniczych „Lot* i przedstawiciełi 
Ministerstwa Komunikacji, która bawi- 
ła w Rydze w sprawie uruchomienia no 

LS i 

z chwilą ukończenia technicznych przy 
gotowań, 

W związku z tem ma być również u- 
tworzona nowa krajowa linja lotnicza 
na szlaku Warszawa — Wilno. 

  

Encyklika Ojca Świętego 
CITTA DEL VATICANO. PAT. — 

Z okazji święta Serca Jezusowego Oj- 
ciec Święty wydał encyklikę, w której 
wzywa do pokuty i modłów o odwróce 
nie ciężkich doświadczeń, jakie nawie- 
dziły ludzkość. 

Encyklika piętnuje ruch ateistyczny, 
kierowany głównie przez komunistów i 

wzywa wierzące narody, aby utworzy- 
ły jednolity tront przeciwko wrogom 
idei chrześcijańskich podstaw spote- 
czeństwa, działając środkami legalne- 
mi oraz modlitwą i pokutą. Encyklika 
potępia pozatęm imperjalizm nacjonali- 
styczny, który w każdym narodzie stwa 
rza własnego boga. 

Sytuacja w Japonii 
„ PARYŻ. PAT. — Pisma podają o sytua- 

cji finansowej ]aponji szereg danych staty- 
stycznych. 

‚ Катраща м Szanghaju i Mandżurji po- 
ciągnęła za sobą w okresie od 30' września 
1931 roku do maja 1932 r. wydatki w wy- 
sokości 158 miljonów yen. Pozatem rząd ja- 
poński zmuszony jest zażądać w okresie do 
marca 1933 nowych kredytów dla minister- 
stwa marynarki wojennej oraz na wypłaty 

rent inwalidom wojennym w sumie, docho- 
dzącej do 285 milj. yen. Razem zatem na 
wydatki związane z kampanją pod Szangha- 
jem i w Mandżurji — 442 milj. yen, t. zn. 
1/8 wpływów budżetowych. Niedobór bud- 
żetowy wynosi obecnie 282 milj. yen. Mini- 
sterstwo finansów, które przewidziało na roz 
maite konieczne wydatki kwotę około 800 
milj. yen, zmuszone jest do zaciągnięcia po- 
życzki w wysokości miljarda yen. 

ARMJA GODZI SIĘ NA KOMPROMIS 
TOKJO. PAT. — Jest rzeczą obecnie mo- 

żliwą, że armja zgodzi się na utworzenie ga 
binetu z łona partji Seiyukai, lub konserwa- 
tywnej, na którego czele stanąłby minister 
spraw wewnętrznych w rządzie Inukai Suzu- 

ki, o ile partja konserwatywna przyjmie pro- 

gram gospodarczy armji, zawierający  mię- 

dzy innemi reformę podatku gruntowego w 

celu ulżenia doli farmerów oraz wprowadze 
nie moratorjum dla długów, zaciągniętych 
przez farmerów i drobnych kupców. 

  

BUNT WOJSK MANDŻURSKICH 
MOSKWA. PAT. — Ze źródeł chiń 

skich donoszą © buncie stołecznego gar 
nizonu mandżurskiego w Czang-Czung. 
Bunt został stłumiony w zarodku przy 
pomocy wojska japońskiego. Rozstrze- 
lano 53 żołnierzy. Wedłe doniesień ja- 
pońskich, w Laojanie Tunlao zbuato- 
wał się pułk kawalerji kiryńskiej. Żoł- 

  

nierze mieli zdemolować dowództwo 
pułku i z bronią w ręku wymaszerować 
na północny wschód w kierunku kon- 
centracji wojsk powstańczych. 

MOSKWA. PAT. — Donoszą z 
Mukdenu, iż rząd mandżurski otwiera 
w Cinczou szkoię oficerów marynarki 
wojennej. 

  

„Zielony sztandar“ Gorgulowa 
PARYŻ. PAT. — Podczas wczoraj- 

szego przesłuchiwania Gorgułowa sę- 
dzia śledczy pokazał mordercy walizkę, 
którą on pozostawił na przechowanie 
na dworcu lyońskim. Po stwierdzeniu, 
iż należy ona do zabójcy i otwarciu jej 
sędzia wyciągnął chorągiew z zielone- 
go jedwabiu. Przedstawia ona w środ- 
ku czerwony krzyż św. Jerzego na czar 
nej tarczy. 

Gorgułow na widok c i za- 
czął krzyczeć: „Niech Rai) 

nalistyczna! Wszystko _ skończone! 
Wszystko przepadło!*. Potem rzucił 
się na sztandar, pokrywając go poca- 
łunkami, wołając: „Dlatego zabiłem pre 
zydenta i poświęciłem swe życie”, wię 
zień wybuchnął łkaniem, a gdy nieco 
uspokoił się, wyjaśnił sędziemu, iż był 
to sztandar owej sławnej zielonej par- 
tji. „Zielony kolor jest barwą ciłp- 
chłopów, czerwony wyobraża republi- 
kę robotniczą, a czarny — dyktaturę". 

  

NIEMIECKIE SZYKANY W GDAŃSKU 
GDAŃSK, PAT. — W czasie Zielonych 

Świąt do jednej z miejscowości nad Wisłą, 

leżącej w obrębie terytorjum Gdańska, przy 

była na trzech łodziach motorowych wycie- 
czka z Polski. Uczestnicy wycieczki, którzy 
śpiewali pieśni polskie, przyjęci byli wrogo, 
przez miejscowych mieszkańców i niebawem 

odjechali z powrotem. Nacjonalistyczna „Dan 
ziger Allgemeine Ztg.“ wspominając O przy- 

jeździe wycieczki, zaznącza, że Śpiewanie pie 
Śni polskich, przez wycieczkę polską na tere 
nie Gdańska, jest niesłychaną bezczelnością. 
Trudno nie dopatrzyć się związku między 
„Deutsche Allgemeine Ztg.* a oburzeniem, 
wyrażonem skądinąd przez prasę gdańską z 

powodu uchwały Związku Obrony Kresów 
Zachodnich w sprawie bojkotu Gdańska i je- 
go miejscowości kąpielowych. 

  

Posiedzenie 
Rady Ministrów 
ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 

NAJBLIŻSZYCH 
WARSZAWA, 18.5 (tel. własny). — W 

związku z powrotem premjera Prystora do 
Warszawy w ciągu najbliższych dni należy 
oczekiwać zwołania posiedzenia Rady Mini- 
strów. Na posiedzeniu tem — jak słychać — 
rozpatrzone będze szereg spraw  dotyczą- 
cych dalszych oszczędności budżetowych, o 
których wspominał już w swym referacie 
vice-min. Starzyński na herbatce u premjera. 

  

„ŚWIĘTO CHŁOPSKIE 

WARSZAWA. 18.5 (tel. własny). 
Stronnictwo Ludowe uchwaliło obcho- 
dzić na wzór „Święta robotniczego 
święto chłopskie, które już w roku bie- 
żącym było obchodzone na pierwszy 
dzień Zielonych Świąt. 

SKASOWANIE MIN. ROBÓT 
PUBLICZNYCH NASTĄPI W DN. 

1-GO LIPCA 
WARSZAWA, 18.5 (tel. własny). Dowia- 

dujemy się, że dekrety Prezydenta Rzeczpo- 
spolitej o ustanowieniu urzędu Ministra Rol- 
nictwa i Reform Rolnych oraz o skasowaniu 
urzędu Ministra Robót Publicznych ogłoszo- 
ne zosttaną w najbliższym czasie i obowiązy 
wać mają od dnia 1-go lipca. 

ZAWODY HIPPICZNE 
W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. — Dzisiaj w 

skiej o nagrodę im. Marszałka Piłsud- 
skiego. W rozgrywkach pierwsze miej- 
sce zajął kpt. Sałęga na koniu Neila 
(0 punktów karnych) w czasie dwie mi 
nuty 11 i ćwerć sek. Drugie miejsce 
por. Pohorecki na koniu Farsa (0 punk 
tów karnych) czas 2 min. 16 sek., trze 
cie miejsce rtm. Szosland na koniu Ali 
(4 punkty karne), czas 2 min. 15 3/4 
sek. Zawodom przyglądał się p. Prezy- 
dent Rzeczypospolitej w otoczeniu Do- 
mu Cywilnego i Wojskowego. Na kon- 
kursach obecny był również p. prezes 

POŚCIG ZA PRZEMYTNIKAMI 

KATOWICE. PAT. — W wyniku pości- 
gu na motocyklach funkcjonarjusze straży 
granicznej zatrzymali w Bogucicach samo- 
chód, naładowany przemytem. Przeprowadzo 
na w związku z tem rewizja w garażu wła- 
ściciela samochodu Maniury, dała obfite wy- 
niki. Wykryto w specjalnych skrzyniach kil- 
kadziesiąt kompletów części składowych sa- 
mochdów oraz wielką ilość różnych towa- 
rów, pochodzących z przemytu. Maniurę ja- 
ko zawodowego przemytnika aresztowano. 

Charakterystyczny list 
MŁODEGO NIEMCA 

PARYŻ. PAT. — Redaktor „Le Ma 
tin* publikuje list, otrzymany od jedne- 
go z przywódców młodzieży niemie- 
ckiej z Berlina, następującej treści: W 
Niemczech jest rzeczą niebezpieczną—- 
pisze młody Niemiec — być frankofi- 
lem. Obecnie nie odważyłbym się rzu- 
cać jakiegokolwiek argumentu w duchu 
porozumienia. Moi najbliżsi przyjacie- 
le odwróciliby się odemnie. Namiętno- 

ści są rozpętane. Społeczeństwo niemie 
ckie marzy tylko o brutalnej akcji. Bu- 
ta hitlerowców przekracza to, co było 
w czasie wojny. Partja Hitlera składa 
się przeważnie z szaleńców, zaś kraj i 
cała młodzież jest za nimi. Istnieją 
wprawdzie w Niemczech umiarkowani, 
ich ambicje są jednak identyczne z am 
bicjami hitlerowców. Ja sam cierpię, 
słysząc urągania, skierowywane pod 
adresem Francji. 

Dzięki Bogu — pisze dalej autor li 
stu, że Niemcy nie mogą obecnie zaata- 
kować Francji. Piszę o tem, ażeby wie- 
dziano we Francji, że mimo wszystko 
są w Niemczech jednostki, które myślą 
o odrodzeniu, ale cóż możemy uczy- 
nić? jesteśmy zaledwie garstką. 

List zawiera rozmaite szczegóły o 
wewnętrznem życiu Niemiec, których 
jednak redaktor „„Matin* nie przytacza 
w obawieź aby jakakolwiek aluzja nie 
zdradziła autora. 

PLAN 

„grupy generałów" 
PARYŻ. PAT. — Korespondent 

„Le Journal" donosi z Berlina: Plan 
„grupy generałów'* polega na utworze 
niu dyrektorjatu, który składałby się z 

von der Osten-Warnitza, nacjonalisty, 
przyjaciela prezydenta Hindenburga, 
hr. von Schwerin-Krosiga, znawcy 
spraw reparacyjnych i finansowych, dr. 
Brueninga, któryby otrzymał tekę mi- 
nistra spraw zagranicznych, oraz gen. 
von Schleichera, jako ministra wojny. 
W tym projekcie dyktatorskim dr. 
Schacht objąłby ponownie stanowisko 
prezydenta Banku Rzeszy. 

  

SILVA RERUM 
W pewnym dzienniku o pewnem 

mieście czytamy takie uwagi: 
..... jest miastem urzędniczem i szkolnem 
„„Jest miastem urzędniczem i  szkolnem, 

niema ani przemysłu silniej rozwiniętego, a- 
ni okolicy bogatej w ziemiopiody. Nie leży 
na szlaku dróg handlowych, odcięty jest od 
wszystkiego, co wnosi ruch i życie. 

Zdawałoby się, że w takim cichym, na 
uboczu znajdującym się zakątku kraju, wy- 
tworzą się warunki życia dostosowane do 
skromnych zarobków jego mieszkańców. — 
Tymczasem jest wprost przeciwnie. 

Jazda taksówką w.... jest zbytkiem niedo 
stępnym dla przeciętnego obywatela, gdy ta 
sama taksówka przy niższej opłacie jest 
zwykłym środkiem komunikacyjnym w War- 
szawie, (40 groszy kilometr!). 

Telefon jest w .... z powodu kosztów 
instalacyjnych i opłat miesięcznych nie do 
pomyślenia w domu urzędnika lub nauczy- 
ciela. 

O opłatach za gaz i elektryczność w 
„.... mie będę mówił szczegółowo, jako 
o rzeczy powszechnie wiadomej. 

Rozpiętość cen artykułów spożywczych 
jest w .... tak różna i tak dowolna, jak 
by w tem mieście nie było żadnej władzy. 
któraby miała prawo do ich naruszania. 

Czego się tyłko tknąć w .. . .czy idzieo 
cenę służby, totelu, teatru, artykułów pierw 
szej potrzeby itp., wszystko jest tu droższe 
—nie mówiąc już, że powszechnie odczuwa 
się w sklepach brak wyboru odpowiednich 
materjałów i prawie wszystkie zawaione są 
tandetą zagraniczną, jakbyśmy byli filią Au- 
strji lub Czechosłowacji. 

A teraz pytanie: dlaczego tak drogo jest 
..... i czy nie może być inaczej? 
Niewątpliwie jest tu wina władz, do któ 

rych kompetencji nałeży kontrola nad cena- 

mi, Ale istota rzeczy leży głębiej. W samea 
społeczeństwie. Społeczeństwo jest 
w tym względzie w kierunku gospodarczym 
nieuspołecznione. Wszakże nie prowadzi się 

We żadnej akcji ze strony najwięcej za 
interesowanych, aby ten niezmierny stan rze 
czy złagodzić. 

Co robią organizacje urzędnicze lub nau- 
czycielskie na polu gospodarczem? Jaki jest 
ich udział w akcji obniżenia cen mieszka- 
nia, opału, światła, artykułów pierwszej po- 
trzeby? Żaden lub prawie żaden. 

ściągając składki miesięczne, walczą tyt 
ko o ideologję, jakby to były zebrania stu- 

denckie. r 
W każdym razie jeśli idzie o zagadnie- 

nia gospodarcze, organizacje te wobec kry- 
zysu nie zdały egzaminu dojrzałości. 

Ale może dość przykładów narze- 

kania na drożyznę w —. . . . №е, ше 

w Wilnie!... Przytoczone  uwagi, Za- 
mieszczone w Głosie Narodu (132), 
dotyczą stosunków krakowskichl.. | 

II. Kurjer Codzienny (136) donosi 

o sympatycznej uroczystości harcer- 
skiej. R: 

Harcerze w Gdańsku obchodzili 
dziesięciolecie swej pracy. 

Na uroczystości harcerskie w Gdańsku 
zaczęli już w sobotę przybywać goście z 
Polski. Ogółem przybyło około 30 harcerzy, 
z Warszawy, Lublina, Zamościa, Łodzi, Wo- 
łynia, Wilna. Większy udział gości z Pol- 
ski został zahamowany, przez wiadomości, 
nadeszłe z Gdańska, że senat gdański czyni 
jubileuszowi harcerskiemu trudności. 

Władze związku harcerskiego reprezento 

wał główny harcerz Rzeczypospolitej sędzia 
Olbromski z Warszawy. 

Harcerze w sobotę wieczorem w rowytna 

porcie założyli ognisko. Widok tego niczwyk 
łego w Gdańsku zjawiska ściągał tłumy Po- 

laków. $ 
Przy ognisku zostały wręczone odznaki 

10-lecia tym członkom Koła gdańskiego, — 
którzy należą do harcerstwa już od lat 10. 

Harcerze mają obecnie pracowity 
rok: w Gdyni odbędzie się w łecie 
zlot harcerskich drużyn żeglarskich, w 
Wilnie — w czerwcu zostanie zorgani 
zowany zlot z powodu dwudziestole- 
cia pracy na naszych terenach. 

Pracy będzie niemało, ale też bę- 
dzie gwarno i wesoło! Lector. 

Propozycja niemiecka 
NA KOMISJI LOTNICZEJ 

GENEWA. PAT. — Komisja lotnicza kon 
ferencji rozbrojeniowej rozpoczęła w dn. 18 
bm. dyskusję nad raportem podkomitetu te- 
chnicznego 0 broni lotniczej oienzywnej. Na 
początku posiedzenia delegat niemiecki о- 
Świadczył, że raport podkomitetu nie zada- 
wala delegacji niemiec! kiej. Domaga się ona, 

by komisja wzięła za podstawę swych prac 
nie ten raport, lecz propozycję niemiecką, 
zmierzającą do uznania całego lotnictwa woj 
skowego za broń oienzywną. Delegat nie- 
miecki raz jeszcze powoływał się na fakt, że 
traktat wersalski zakazał Niemcom posiada- 
nia lotnictwa wojskowego. 

Na propozycję przewodniczącego delegat 
niemiecki zgodził się, by wniosek niemiecki 
dyskutowany był w zwązku z pi 
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pierwszym 
punktem raportu podkomitetu. Wniosek nie- 
miecki spotkał się z ostrą krytyką wielu de- 
legatów. Delegat belgijski oświadczył, że de- 
bata komisji musi mieć charakter czysto te- 
chniczny, natomiast wniosek niemiecki chce 
skerować ją na tory polityczne. 

Przeciw wnioskowi niemieckiemu wypo- 
wiedzieli się także delegaci Francji, Szwecji, 
Czechosłowacji, Szwajcarji i innych krajów. 
Dełegat niemiecki w toku dyskusji 
kilkakrotnie głos, wysuwając wciąż nowe ar 
gumenty polityczne, co skłoniło przewodni- 
czącego do wezwania delegacyj, by ograni- 
czyły się do dyskusji czysto technicznej. 

Po dyskusji przewodniczący zapytał dele- 
gata niemieckiego, czy wycofuje swój wnio- 
sek, czy też pragnie głosowania. Delegat 
nemiecki zażądał głosowania. Dało ono rezuł 
tat następujący: wniosek niemiecki został od 
rzucony 22 głosami przeciwko 7.  
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W jednym z dzienników, lubiących 
— jak to mówią — postawić Bogu 
świeczkę, a djabłu dwie — czytamy 
ex re spodziewanej nowej redukcji u- 
posażeń  funkcjonarjuszy ' państwo- 
wych, wypowiedziany cały szereg cał- 
kiem słusznych biadań nad smutnym 
losem tych pracowników, którzy mają 
pensje okrojone przy įednoczesnem 
podniesieniu składek emerytalnych. 

Nie ulega wątpliwości, że sytuacja 
jest nad wyraz ciężka nietylko dla pra 
ceowników, którzy — bądź co bądź — 
otrzymują mało, ale zawsze coś mają, 
ale tembardziej dla tych, którzy nie 
mają absolutnie nic, albo jako pozba- 
wieni pracy, albo jako zniszczeni 
przez kryzys. 

Tym ostatnim jest najgorzej, gdyż 
nie otrzymują zapomogi, nie będąc za 
liczeni do robotników czy pracowni- 
ków, a pozbawieni nawet sprzętów 
domowych za należności skarbowe, 
samorządowe, lub prywatne. 

Raz jeszcze powtarzamy, że całem 
sercem współczujemy wszystkim pra- 
ISBIR RT EZEOÓWOTNOAŻ WADE PREZ 

GŁOSY CZYTELNIKÓW. 

w sprawie modlitwy 
szkelnej 

Nie przebrzmiały jeszcze echa popisów 
p. Ostrowskiego, wizytatora szkół, wyg. 
jącego w swojej „Żywej szkole* pogź 
poglądy o religii i etyce chrześcija. 
połecającego mł y niemoralne w 
ska („Mam lat Z ‚ а już spotykam 

    

      

    
   

    

ciekawym okólnikiem p. kuratora 
Szkoinego Wileńskiego w jego „Dziennik 
Urzędowym z dn. 1 maja rb. o zarządze- 
niu, aby modlitwa przedlekcyjna byla vd- 
mawiana w klasach. nie na klęczkach, lecz 
„Stojąc”, oraz aby zamiast wspólnej ustneį 
modlitwy wszystkich klas, śpiewano: „Kiedy 
ranne wstają zorz 

Wydając zarządzenie natury liturgicznej 
p. kurator Szelągowski przypom: 
austrjackiego Józefa Il, któreg: 
przezwał za to, „arcyzakrystj 

   

  

rzymskiego". Józef 1. wydają 
giczne, nie miał jednak zanuara ostuJzać 
ducha religijnego miodzieży i 
ijerentyzmu, jak ta a p. ki 
wszy rzut oka 
ratorowi chodzi 
czasu na zbyt i 
dzenie czasu na p 
nie poziomu nauk: 
musimy, że ten p 

dawniej nie stał niżej, aniżeli obecaie. -— А 
wszakże dawniej nie żałowano 
modlitwę przedlekcyjną. I do dnia dzi 
go uczniowie katoliccy od lat kilkiuiz 
odmawiają modlitwę przed lekcjami: Ojcze 
nasz, Zdrowaś, Wierzę, modlitwę do Duch 
św., dołączając Śpiew jednej zwzorxi pieśri 
religijnej, dcstosowanej do okresa Świątecz 
nego. Panu kuratorowi nie podoba się ten 
zwyczaj. Zamiast tedy wspólnej Aaloliekiej 
modlitwy przedlekcyjneį, na  ktėrą dorych- 
czas zbierała się młodzież kato обес- 
nie jest zaleccna okólnikiem tylk: 
„Kiedy ranne wstają zorze: — pieśn Ślicz- 
na i szlachetna, ale nie mogąca zastąnić 
pacierza. 

Dlatego też surzęizere 0. kuraiora wy- 
wołuje niepokój, bo Boz walać przypiś 
Kuratorjum dąży da tego, aby młodzież róż 
nych wyznań mdi'a sie jednakcwo. 

szerzyć indy 
эг. Na pier 

                

   

  

  

  

paratyzmem <eligi 
młodzieży musi b 
lec interesom run: 

Taki pogląd nie może być podzielany 
przez katolickich rodziców, którzy chcą wy 
chować swe dzieci na ludzi wierzących i 
którzy nie chcą tego dziwnego sumultaniz- 
mu religijnego i zatapiania naszej Świętej 
religii w innych wyznaniach. Religja jest 
podstawą wychowania i siłą naszego na- 
roduż. Powinna być praktykowana. Do tych 
praktyk w pierwszym rzędzie należy dokład- 
nie odmawiany pacierz, którego nie może 
zastąpić w szkole odśpiewanie zaleconej о- 
kólnikiem pieśni, zresztą wymagającej dłuż- 
szego cząsu, aniżeli odmówienie  pacierza. 
Szkoła powinna wychowywać, powinna być 
świątynią. „Jeżeli nie jest świątynią, jest ja 
mą“ — powiedział Nic. Tomasseo, znany 
włoski pedagog. O tem powinni pamiętać i 
wychowawcy szkolni i rodzice. Toleruje- 
my przekonania religijne innych wyznań i 
nikomu nie przeszkadzamy modlić się wed- 
lug odnošnego zwyczaju. Możemy też żą- 
dać, aby i nam nie stawiano przeszkód w 
tej mierze. Zrozumiała to nawet szkoła ro- 
syjska w czasach t. zw. wolnościowych. — 
Powinna to zrozumieć i polska szkoła, je- 
śli nie chce, aby jej zarzucano tendencję 
antychrześcijańskie i -antynarodowe. 

Wolno mieć panom  wizytatorom osobi- 
ste przekonania i poglądy neopogańskie — 
ale nie wolno ich narzucać społeczeństwu 
katolickiemu i polskiej szkole: stałaby się 
ona nie „żywą”, lecz martwą. K-2 

  

    

   

   

; ku likwidacji nieopłacającej 

    

    

cownikom państwowym i samorządo- 
wym, których też obecnie ta zniżka 
zobowiązywać będzie, co jest wyni- 
kiem ich własnego żądania w czasach 
pomyślnych, gdy wszelka zwyżka 
wskaźnika drożyźnianego wywoływa- 
ła podniesienie pensji. 

Niewątpliwie łatwiej jest godzić się 
na zwyżki, jak cieszyć się ze zniżki. 
Dotąd wszystko w porządku. 

Ale dalej dziennik ów zwraca się 
do rządu ze wskazówką, czy też żą- 
daniem, by równolegle z obniżką pen- 
sji rząd zarządził przymusową zniżkę 
wszelkich produktów pierwszej po- 
trzeby. 

Nie wątpimy, że demagogja jest 
rzeczą miłą dla tych, co ją uprawiają 
—ale rezultaty jej niezawsze pomyśl- 
ne dają wyniki. 

Już raz doświadczyliśmy  dobro- 
dziejstw polityki „na spożywcę”. Rzą- 
dy pomajowe tej polityki nie kontynuo 
wały, a ostatnio gabinet premjera Pry 
stora w pełnem zrozumieniu ważności 
sprawy, wszedł na drogę obrony pro- 
dukcji — szczególnie rolniczej. 

Kraj rolniczy, w którym rolnictwo 
jest upośledzone, — jest anomalją — 
więcej — jest samobójstwem. 

Tylko przy wysokich cenach na 
wytwory rolne kraj się wzbogaca, da- 
jąc pracę i zarobek wszystkim innym 
dziedzinom, jest to aksjomat tak pro- 
sty, że pierwszy z brzegu rzemieślnik 
czy kupiec doskonale to rozumie. 

Kryzys w fabrykach, w handlu i 
* rzemiośle w znacznej mierze zależy od 

kryzysu rolniczego, a rolnicy dać NB 
zbywają co mają na opędzenie podat- Ml 
ków, robocizny oraz niezbędnych za- 
kupów po cenach, które nie pokrywa- 
ją połowy wydatków. 

Jeżeli przy obecnych podatkach, 
wiadczeniach, taryfach i rozwarciu 

t. zw. nożyc , rolnicy zabrnęli w dłu- 
gi o niepomiernych procentach i idą 

się pro- 
dukcji, to chyba dziecko zrozumie, że 
należy dążyć do podniesienia cen, by 
nie nastąpił brak produktów spożyw- 
czych, a następnie głód i ceny, jak w 
Sowdepji. 

Jak įeszcze i 

   

o ile zniżać ceny? 
K Dziś na prowincji dziesiątek jaj sprze 

dają za 20 — 30 gr., kilo mięsa — 70 
gr., masło — 1zt. 80 gr. kg., a žyto BE 
było 16 zł. centnar. 

W tej chwili żyto, a więc chleb 
zdrożały, bo żyta niema i muszą go 
wagonami sprowadzać, zaś wielu chło 
pów nawet kartofli nie posiada i ży- 
wi się młodą pokrzywą. 

Jeżeli mięso obecnie trochę zdro- 
żało, to dlatego,, że bydła dużo wy- 
rznęli, a co zostało, ledwo na nogach 
stoi, gdyż karmu brak i to bydio już 
dawno błądzi po lasach. 

Masło zdrożało w ostatnich dniach 
— bo krowy głodne, ale żaden czer- 
wony organ nie uskarżał się na bie- 
dę rolnika, który otrzymywał za ser 
tłusty t. zw. Brochockiego 1,70 zł. za 
kg., a za mleko do spółdzielni —8 gr. 
za litr. 

Do jakichże cen chce czerwoniako- 
wy statysta doprowadzić? Czego wy 
maga od rządu, pouczając go, jak ma 
reagować na obecne groszowe ceny? 

Czy myśli ów statysta, że w rzą- 
dzie znajdzie jeno demagogów, szuka 
jących popularności, czy też spotka 
się on z ludźmi myślącymi kategorja- 
mi państwowemi? Jeżeli ma nadzieję 
na pierwsze, to się grubo myli. 

Radzibyśmy owemu inspiratorowi, 
a autorowi niefortunnej koncepcji — 

Radzilibyśmy owemu inspiratorowi 
wprzód nauczyć się myśleć logicznie, 
potem zaś ważyć się na stawianie żą- 
dań rządowi. zw Wańkowicz. 

Powiaty m miejskie 
WARSZAWA, 18.5 (tel. = — w 

Dz. Ustaw opublikowane zostało rozporządze 
nie Rady Ministrów, dotyczące powiatów 
miejskich. Na mocy tego rozporządzenia mia 
sta: Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, 
A> Grudziądz, Inowrocław, Kraków, Lu 
b Łódź, Poznań, Radom, Sosnowiec, To- 
ruń i Wilno tworzą odrębne powiaty miej- 
skie dla celów administracji państwowej. 

Górnie, silnie, radośnie... 
Takie jest hasło harcerzy. Górnie, 

silnie, i radośnie chcą iść przez życie, 
wyrabiając w sobie tężyznę ducha,i 
nie ulegając wpływom otoczenia, któ- 
re postękując i narzekając na ciężkie 
czasy, opuszcza bezradnie ręce. 

— Czuwaj! — Takie jest powita- 
nie harcerskie. Ale ten może czuwać, 
kto jest gotów do czynu; ten zaś bę- 
dzie zdolny do czynu, kto ma silną 
wolę i płomień w sercu. 

Harcerze mają i wolę i płomień. 
Harcerstwo wileńskie, zamykając 

w tym roku drugie dziesięciolecie 
swej pracy, może wylegitymować się 

pięknemi, nieraz wyjątkowemi czyna- 
mi. 

Rok 1912 był już rokiem niepoko- 
ju i oczekiwania zbliżającej się bu- 

"rzy. Szersze masy społeczeństwa nie 
zdawały sobie sprawy ze zbliżającej 
się burzy i tylko wojskowi wiedzieli 
o pewnych przygotowaniach do jakiej 
wojny, bo mówiło się o zatargu z 
Chinami, później o Austrji. 

W tym krótkim okresie przed woj- 
ną światową było nieco lżej oddy- 
chać, to też mogły powstać pierwsze 
zaczątki harcerstwa polskiego w Wil- 
nie. 

   

Rzecz ciekawa, iż odczuwanie po- 
trzeby zorganizowania harcerstwa w 
Wilnie było tak silne, iż wówczas ini- 
cjatywa wyszła jednocześnie od 
dwóch grup młodzieży, które później 
się połączyły we wspólnym, zgodnym 
wysiłku. 

Dzieje harcerstwa polskiego mają 
wyraźne etapy. Perwszym jest okres 
organizacyjny, przypadający na lata 
przedwojenne. „Dalej następuje okres 
wojny światowej, niejednolity, copraw 
da, gdyż warunki pracy pod zabo- 
rem rosyjskim a okupacją niemiecką 
były inne. 

Trzecim okresem jest dwuletni o- 
kres walk o Wilno i Polskę całą. 
Wreszcie — czasy obecne. 

Słowem, przeprowadzając granicę 

zgrubsza, możnaby było dwudziesto- 
lecie harcerstwa wileńskiego podzie- 

lić na dwie części: dziesięć lat wojny 
i dziesięć lat pracy pokojowej. 

Taki: podział nie byłby rażąco nie- 
ścisły. Przecież chłopcy z r. 1912 nie- 
zawodnie marzyli i przygotowywali 
się do czynu zbrojnego, który wkrót- 
ce stał się ich udziałem. I tylko w r. 
1922 mogli naprawdę złożyć broń. 
W „Kukułce*, organie przasnyskiej 

5 КО М 

Rolnik jest w położeniu katastrefalnem Austria ma ogłosić moratorjum Urlop Mac Donalda 
LONDYN. PAT. — „Daily Tele- 

graph“ donosi, iż w najbliższych 
dniach Austrja ma ogłosić moratorjum, 
które nie obejmie jednakże kuponów, 
płatnych w czerwcu z "tytułu austrja- 
ckiej pożyczki Ligi Narodów. „Daily 
Telegraph'* dowiaduje się w związku 
z tem, że w rządzie angielskim niema 

dążności do udzielenia Austrji ani po- 
życzki, ani gwarancji. Rząd angielski 
ma wychodzić z założenia, że akcją po 
mocy finansowej dla Austrji powinny 
się zająć przedewszystkiem te państwa, 
które są gospodarczo bardziej związa- 
ne z Austrją. 

KRWAWE WALKI W INDJACH 
LONDYN (PAT). — Walki religij 

ne między muzułmanami i Hindusami 
trwają w dałszym ciągu. Dotychczas 
jest 64 zabitych i 650 rannych. Ad- 
ministracja brytyjska usiłuje przy po- 
mocy wojska opanować sytuację, aie 
nie ukrywa swego zadowolenia z po- 
wodu walk, które zdają się potwier- 
dzać tezę brytyjską, co do konieczno- 
ści sprawowania rządów w Indjach 
przez neutralną Wielką Brytanję, bę- 
dącą jedynym czynnikiem, mogącym 
regulować spory między muzułmanami 
i Hindusami. W Indjach idea samorzą 
dów jest wobec istnienia sporów 
mniejszościowych, obecnie skompromi 

towana, co jest niewątpliwie na rękę 
administracji brytyjskiej. 

LONDYN. PAŁ. — Walki pomiędzy mu- 

zułmanami a hindusami, które toczyły się w 

ostatnich dniach w Bombayu i Kalkucie i 

spowodowały około 100 zabójstw i ok. 1000 

wypadków ciężkiego poranienia, dają rzą- 

dowi brytyjskiemu do rąk wygodny  argu- 

ment przeciwko szybkiemu ustanowieniu w 

Indjach tederacji z odpowiedzialnym rządem 

konstytucyjnym na czele, opartym na statu- 

cie dominjalnym. Rząd brytyjski bardziej je- 

szcze, aniżeli przedtem uzależniać będzie swą 

zgodę na konstytucję od załatwienia mniej- 

szościowych sporów. 

Złotodajne tereny 
BUENOS AIRES. PAT. — Prasa miejsco 

wa podaje, że dwaj górnicy Pedro Massi i 
Armando Whit odkryli bogate żyły złota w 
okolicach miejsowości Napo w Ekwadorze, 
we wschodniej części kraju. Wymienieni gór 

> 

Dziś 

Wielka 44. 

LMTA 
CENA 1/4 LOSU 10 ZŁOTYCH 

wzywamy wszystkich nia posiadających jeszcze naszego losu 

póki czas zaopatrzyć się w nasze losy szczęścia 

Kelektura Loterji Państwowej 

„LiCHTLOS“ 

nicy mają przystąpić do ekspołatacji tych te- 
renów natychmiast po wprowadzeniu — ро- 
trzebnych maszyn i otrzymaniu koncesji na 
eksploatację. 

jutro 

    

    

Ad. Mickiewicza 10. e 

Sprawa międzynarodowego porczumienia 
DRZEWNEGO 

Idea międzynarodowego porozumie 
nia drzewnego, która jest inicjatywą 
polską i która przyświecała odbytym 
w roku ubiegłym konierencjom w War 
szawie i Paryżu — doprowadziła do 
konferencji drzewnej w Genewie dn. 
25 — 28-go kwietnia. 

W konferencji tej wzięli udział 
przedstawiciele wszystkich zaproszo- 
nych państw eksportujących: ZSSR., 
Szwecji, Finlandji, Polski, Czechosło- 
wacji, Jugosławji,, Austrji; Rumunii, 
Łotwy, zaś z krajów importujących: — 
przedstawiciele: Anglji, Holandji, Nie- 
miec, Francji i Italji. 

Polska reprezentowana była na 
konferencji przez delegację w następu 
jącym składzie: delegat oficjalny — 
prezes Rady Nacz. Zw. Drzewnych— 
Krystyn hr. Ostrowski, eksperci: dyr. 
Izby Przemysłowo - Handlowej w Wil 
nie inż. W. Barański, dyr. Rady Nacz. 
Zw. Drzewnych — dr. W. Czerwiński, 
dyr. Zrzeszenia Właścicieli Lasów — 
dyr. W. Babiński. Ponadto brali udział 
w konferencji: dr. Silberstein, współ- 
właściciel f-my „,Dillsiger" oraz radca 
Min. Rolnictwa p. Żółtowski. jako ob- 
serwator. 

Jakie były praktyczne rezultaty 
konierencji? Przedewszystkiem umoż- 

   
liwione zostało ponowne « nawiąz: 
konkretnych rozmów między kraja 
eksportującemi, na temat kontyngento 
wania eksportu. Następnie pozyskane 
zostały dla idei porozumienia między- 
narodowego w kierunku restrykcyj eks 
portowych kraje środkowo - euro .pel- 
skie, wreszcie zarysowała się w razie 
zrealizowania _ idei umowy  kraj+w 
eksportujących — możliwość usunię- 
cia dotychczasowych utrudnień, stoso- 
wanych przy imporcie drewna przez 
niektóre kraje. 

Konferencja dała początek kiku 
naradom szczegółowym, od któzych 
leżeć będzie los całej sprawy. A mia- 
nowicie: postanowiono, że w począt- 
ku maja odbędzie się w Berlinie nara 
da przedstawicieli ZSSR., Szwecji i 
Finlandji w sprawie ustalenia klucza 
kontyngetowego między temi krajami. 
W dniu 9-go czerwca ma na ten sam 
temat obradować w Wiedniu ogóina 
konferencja zainteresowanych  kia- 
jów. Wreszcie zainicjowane zostało 
zawarcie porozumienia państw ekspor 
tujących dębinę  (Jugosławja, ZSSR., 
Rumunja, Polska), opartego 0 koniyn 
genty eksportowe, którego omówienie 
było tematem konferencji, zwołanej do 
Berlina, na dzień 9 maja. 

  

NIECH WRACA ZYWA, ZDROWA KREW W ZYŁY O|- 
CZYZNY, NIE DAJMY SIĘ WYNARODAWIAĆ NASZEJ 

EMIGRACJI 
236% grosz na „Fundusz Polskiego Szkołnictwa zagranicą", 

X III STI III IIS III AN III IATA TIT TTT OS TIT 
harcerskiej drużyny im. ks. J. Ponia- 
towskiego właśnie z r. 1922 (nr. 11— 

IV. 22 r.) znajduję korespondencję 
z Wilna, skreśloną pod wrażeniem pa 
miętnej uchwały Sejmu Wileńskiego. 

Zakończenie tej korespondencji, 
dotyczące harcerzy wileńskich, brzmi 
tak: 

— „..Z Sejmu wyniesiony został 
sztandar Najjaśniejszej Rzeczypospoli- 
tej Polskiej. Biały Orzeł dumnie po- 
wiewał nad zwartym tłumem. 

A straż przy sztandarze trzymało 
najmłodsze wojsko — harcerze... 

Już późnym wieczorem we wszy- 
stkich kierunkach od rzęsiście oświet- 
lonej katedry rozpływał się tłum. 

W jednej z uliczek spotkałem od. 
działek dziarsko maszerujących harce 
rzy. Szli, śpiewając śliczny marsz So- 
kołów. Głosy drżały ze zbytku mło- 

  

dych sił i _ wzruszenia.... 

Lecz oto stanęli. Komendant coś 
mówił do nich. Skończył. — „Czu- 
waj!” — padło z jego ust. 

— Czuwaj! — odpowiedział chór 
młodych, dźwięcznych gołsów. Drulo- 

wie kochani! Wy, którzy znajdujecie 
się tak blisko pól Grunwaldu, wy, 
którzy na własne oczy oglądaliście za 
wziętego wroga, z zachodu i dzicz 
wschodnią, wy, dla których jedynym 
celem musi być ofiarńa służba ku 

chwale Ojczyzny, — czy słyszycie, 
czy rozumiecie dobrze ten okrzyk bra 
ci naszych na wschodnich rubieżach 
Polski, to nasze hasło: 

— Czuwaj!?...* 
Tak pisał do harcerzy na Mazow- 

szu przygodny korespondent z Wilna, 
bezwiednie akcentując moment za- 
mknięcia pierwszego dziesięciolecia 
pracy harcerzy wileńskich. 

Harcerze w Wilnie byli pierwszy- 
mi żołnierzami polskimi na naszych 
ziemiach i pierwsi dostąpili zaszczy- 
tu trzymania warty honorowej przy 
sztandarze Rzeczypospolitej w chwili, 
gdy losy Ziemi Wileńskiej zostały - 
statecznie rozstrzygnięte. 

Drugie dziesięciolecie — to praca 
pokojowa, to — rozbudowywanie wie! 
kiego gmachu, którego fundamen:;-— 
mocne, trwałe, bo krwią ofiarną sce- 
mentowane — zostało już założone 

W tem dziesięcioleciu swoją kote- 
ja da się odróżnić dwa okresy. Pierw- 
szy cechowala gorączkowa rozbudo- 
wa społecznego życia szkolnego, k'c- 
ra ujemnie się odbiła na harcerstwie. 
Tworzenie na gruncie szkolnym na|- 
przeróżniejszycii organizacyj rozpra- 

szało wysiłek młodzieży, i, jako nieu- 
niknione następstwo, przyzwyczajało 
ja do bardzo powierzchownego trakto 
wania organizacji. Do pracy w har- 

LONDYN. PAT. — Premjer Mac Donald 

odjeżżda dziś wieczorem do swej posiadłości 

w Szkocji, gdzie ma spędzić 4-tygodnie na 
kuracji Z Mac Donałdem jedzie jego lekarz, 

który będzie dokonywai niezbędnych opa- 

trunków oczu i czuwał, by Mac Donald nie 
pracował i nie czytatł poza normą, dozwolo- 

ną przez lekarzy. 

13 czerwca Mac Donald ma powrócić do 

Londynu na dwa dni, poczeim uda się wraz z 

całą delegacją angielską do Lozanny. 

Prawosławie 
na ziemiach polskich 

W DRUGIEJ POŁOWIE XIX wieku. 

Na taki temat na posiedzeniu Wydziału 

Ill Tow. Fizyjaciół nauk wygłosił referaź dr. 

Seweryn Wysłouch. 

Referent, opierając się li tylko na źródłach 

rosyjskich, postanowił zbadać silę ekspansji 

Cerkwi prawosławnej w Polsce w ubiegły 

stuleciu, oraz stosunek tej Cerkwi do kultu- 

ry polskiej. 

Wymowa,danych statystycznych, sporzą- 

dzanych przecież na niekorzyść katolików, 

oraz świadectwa najzażartszych  rusyfikato- 

rów — zarysowały obraz całkiem wyraźny. 

Poza zduszeniem unji Cerkiew nie zdobyła 

się na zwycięską akcję zwalczania katolicyz- 

mu; przeciwnie: traciła swych wyznawców 

na korzyść Kościoła. 

Co zaś do kultury, którą uznawały poko- 

lenia prawosławnych, nie wyłączając du- 

chow nych, była to kultura polska. Jeszcze w 

popowstaniowym, jak stwierdzają ofi 

ne źródła rosyjskie, zdecydowana więk- 

duchownych prawosławnych gub. miń- 

j używała w domu języka polskiego; 

szereg duchownych nie umiał wcale po 

rosyjsku!.. 

Niezmiernie ciekawy i przekonywaj 

referat dr. S. Wysłoucha wkrótce ukaże się 

w druku. Odkładamy więc na później ob- 

szerniejsze omówienie, podkreślając obecnie 

o szczególną wartość, jako pracy, poru- 

szającej zagadnienie dziś bardzo aktualne. 

    

    

  

  

   

  

Na rzecz bezrobotnych 
cyki odczytów exonemicznych 

21 bm. rozpoczyna się cyki odczytów e- 
konomicznych, organizowanych staraniem 
lzby Przemysłowo  Handłowej w Wilnie— 
przy współudziale Wojewódzkiego Komitetu 
do Spraw Bezrobocia. 

Odczyty te mają na celu spopularyzowa 
nie wiadomości z dziedziny gospodarczej i 
umożliwienie szerszemu społeczeństwu ог- 
jentacji w tak zawiłych dziś zjawiskach e- 
konomicznych. Zbędnem jest dowodzenie — 
jak doniosłe znaczenie posiada dla życia go 
spodarczego należyte nastawienie społeczeń 
stwa, a zwłaszcza w okresie  dzisiejsze- 
go kryzysu. Wyświetlenie zjawisk, o których 

; mowa przez przedstawicieli życia gospodar 
czego stykających się codziennie z praktycz- 
nemi potrzebami tego życia bez nadmiaru 
teorji i abstrahujących się codziennie z prak 
tycznemi potrzebami tego życia bez nadmia 
ru teorji i abstrahując wszelką politykę—jest 
specjalnie cenne. 

Cykl został pomyślany jako całość obej- 
mująca naistotniejsze aktualne zagadnienia 
naszego życia gospodarczego. 

Cykl odczytów rozpocznie się 21 maja 
zb: prelekcją znanego działacza na niwie 

gospodarczej i ekonomisty D-ra Roraer'a de 
Battaglja, prezesa Rady Delegatów Zrzesze 
nia Związków Przemysłowych Zachodniej i 
Południowej Polski — na temat „Wychowa- 
„nie gospodarcze społeczeństwa i współczesne 
kierunki ekonomiczne”. Następne prelekcje 
obejmują tematy „Stan handlu w Polsce" — 
wygłosi 25 maja rb. dyrektor Eugenjusz Wen 
cel; „Aktualne polskie zagadnienia gospodar 
cze“ dnia 28 maja rb. — wygłosi dr Edward 
Rose; „Obecna sytuacja gospodarcza Polski 
na tle rozwoju historycznego i gospodarcze- 
go“ d. 1 czerwca — wygłosi Dr. Roger de 
Battaglja; „Aktualne zagadnienia z zakresu 
polityki socjalnej” — dnia 4 czerwca wygło 
si p. Mieczysław Jastrzębowski; „Naukowa 
organizacja i jej znaczenie w dobie obecneį“ 
— 8 czerwca wygłosi dyrektor Wacław Mi- 
lewski. 

Odczyty odbędą się w Sali 
Uniwersytetu Stefana Batorego 
godz. 6-ej wieczorem. 

Opłata za pełny cykl wynosi 3 zł., dla u- 
czącej się młodzieży 1 zł. 50 gr., pojedyńcze 
bilety zł. 1, dla młodzieży gr. 50. Karty wstę- 
pu są do nabycia w Wojewódzkim Komite- 
cie do Spraw Bezrobocia (Województwo po 
kój Nr 23) i w Izbie Przemysłowo - Handlo- 
wej — Trocka 3, od godz. 10-ej do 15 — a 
przed odczytami na miejscu. 

Nadmienić należy, że całkowity dochód 
przeznaczony został do dyspozycji Woje- 
wódzkiego Komitetu do Spraw Bezrobocia. 

Śniadeckich 
w Wilnie, o 

cerstwie, która wymaga specjalnego i 
rzetelnego stosunku, nie znaj lowało 
się dość chętnych. Z drugiej strony 
powszechnie panująca organizacjonacja 
sprawiała, iż blaga wkraczała do sze- 
regów harcerskich i zaznaczała się w 
tworzeniu drużyn - etemeryd, słabych 
i całkiem niewyrobionych. 

Sprawozdania z lat 1522 — 28 
wykazują nieraz gwałtowne wahania 
w stanie liczebnym drużyn  hsrcer- 
skich na Wileńszczyźnie. Dopiero od 
r. 1925 sytuacja została całkiem opa- 
nowana i dziś zaznacza się stały, nor 
malny dopływ nowych sił, rozbudo- 
wa zaś harcerstwa odbywa się podług 
ściśle opracowanego planu. 

Stan liczbowy Wileńskiej Chorag= 
wi Harcerzy na dzień 1 stycznia 1932 
roku przedstawia się w sposób nastę- 

pujący: 
Drużyn — 46, harcerzy — 1506, 

podharcmistrzów i harcmistzów — 
21. (W roku 1928 — drużyn — 22, 
harcerzy — 690, podharemistrzów i 
harcmistrzów — 9). 

Szkolenie harcerzy odbywa się sy- 
stematycznie w drużynach, na specjal- 
nych kursach oraz w obozach. 

W roku 1931byłozorganizóowanych 
15stałych obozów, 2 obozy węd: wne, 

kolonij — 2, kursów — 3. Ha: '*"z zy 
w obozach było 471, ilość harceizdni 

  

Zjazd orjentalistów 
polskich 

W dn. 16 i 17 bm. odbył się w Wil 
nie drugi Zjazd Orjentalistyczny. 

Zjazd ten, zwołany przez Poł. Tow. 
Orjentalistyczne, miał szczególne zna- 
czenie z tego względu, że pozwolił poł 
skim orjentalistom poznać zbliska nasz 
teren, tak ciekawy dia badaczy orjen 
talistyki, no i zetknąć się z grupą lu- 
dzi, pracujących w Wilnie nad zagad- 
nieniami, związanemi z kulturą Wscho 
du. Orjentalistyka w Polsce ma wcale 
chlubne tradycje. Ze Wschodem zetknę 
liśmy się w ciągu naszych dziejów oko 
w oko i wsześniej rozpoczęliśmy bada 
nia, zrazu mające charakter przypad- 
kowy i nie ujęty w ramy organizacyjne. 

O tych pierwszych polskich bada- 
czach Orjentu b. ciekawy referat wygło 
sił na zjeździe proi. Stefan Stasiak ze 
Lwowa. 
Lwów był pierwszym ośrodkiem nau 

kowo zorganizowanych studjów orjen- 
talistycznych i dotychczas utrzymał 
przodownictwo w tych badaniach. 

We Lwowie też w r. 1914 ukazał się 
pierwszy rocznik orjentalistyczny pod 
redakcją profesorów A. Gawrońskiego, 
J. Grzegorzewskiego, Wł. Kotwicza i 
T. Kowalskiego. Nieco później wszedł 
do redakcji prof. ]. Rozwadowski. 

Drugi rocznik, obejmujący lata 
1916—18, czyli okres wojny, pomimo 
wyjątkowe trudności techniczne, do- 
równywa pierwszemu pod względem 
jakości treści i jest dowodem energii 
naszych orjentalistów. 

W r. 1922 powstało Pol. Tow. Or- 
jentalistyczne, które zaopiekowało się 
wydawnictwem rocznika (obecnie już 
się ukazało 7 tomów) i które w roku 
zeszłym organizowało w Warszawie 

y pierwszy Zjazd badaczy orjentalistyki, 
pojętej bardzo szeroko. 

Zjazd obecny, drugi z kołei, miał 
m. in. za zadanie bliższe poznanie na- 
szego terenu. To też i referaty, wygło- 
szone na Zjeździe, w znacznym stop- 
niu były poświęcone orjentalistyce poł 
skiej, a J. Е. Hahan karaimski Seraja 
Szapszał w wygłoszonej rozprawie 
wręcz podkreślił szczególne znaczenie 
Wilna dla orjentalistyki polskiej. 

Referaty, wygłoszone na zjeździe, 
odznaczały się wysokim poziomem nau 
kowym (nic dziwnego ze względu na 
skład uczestników) i nieraz niemal re- 
welacyjną treścią. 

Ciasne ramy sprawozdawczej notatki 
nie pozwalają na 'omówienie tych refe 
ratów; to też, podkreślając ich wyjąt- 
kową wartość, należy tylko zaznaczyć, 
iż Zjazd w zupełności osiągnął swój 
cel: dał przegląd sił, poświęcających 
się badaniom  orjentalistycznym i uła- 
twił uczestnikom poznanie naszego tere 
nu. Po zjeździe odbyło się walne zgro- 
madzenie Pol. Tow. Orjent., na którem 
omówiono szereg spraw, dotyczących 
życia wewnętrznego Towarzystwa. 

Przewodniczącym Zjazdu był za- 
służony prof. Władysław Kotwicz ze 
Lwowa; sekretarzował x. prof. dr. Pa- 
weł Nowicki z Wilna. 

Termin i miejsce następnego Zja- 
zdu nie zostały wyznaczone, gdyż to 
wymaga uzgodnienia ze stanowiskiem 
lingwistów (I Zjazd orjentalistów od- 
byi się wspólnie z lingwistami, którzy 
obecnie nie dopisali). 

Przypuszczać należy, iż Iil Zjazd 
orjentalistów i lingwistów odbędzie się 
w Krakowie, w roku przyszłym, w któ- 
rym piętnastolecie swego istnienia bę 
dzie obchodziła Komisja Orjentalna Pol 
skiej Akademji Umiejętności. W. Ch. 

Podziękowanie 
Profesorowi Dr. Jakowickiemu, dyrek- 
torowi Kliniki Uniwersyteckiej za do- 

konanie poważnej operacji i opiekę, 

składam tą drogą nsjserdeczniejsze po- 

dziękowanie. Dziękuję jednocześnie z 

żywą i prawdziwą wdzięcznością pa- 

nom: docentowi dr. Zaleskiemu, dr. 

Gordonowi oraz paniom dr. Ryll- 
Nardzewskiej i dr. Rydzewskiej, za 
cierpliwość i dbałość w czasie mej 
choroby. 

  

Marja Mackiawiczowa 

  

— 12817. 
Te dane pozwalają zorjentowač się 

w tem, że praca w harcerstwie jest 
traktowana poważnie i rozwój zazna 
cza się całkiem wyraźnie. 

Poza pracą bieżącą, harcerstwo wi- 
leńskie może się poszczycić szerejzsm 

pięknych zbiorowych wysiłków. "Tak 
można wskazać na wyprawę na Litwę 
Akademickiej Drużyny Harcerskiej w 
celach kulturalno - oświatowych. na 
„Zabójstwo  Bazyliszka*,  któr:ga 
świadkami byliśmy przed dwoma la- 
ty, na udział „Czarnej Trzynastki* w 
święcie PW. i WF. w Spale oraz w 
Zlocie Skautów Słowiańskich itp. 

iekawa jest działalność „Biękit- 

nej Jedynki Żeglarskiej" — tej harcr 
skiej marynarki wileńskiej. 

Obecnie harcerstwo wileńskie przy 
gotowuje się do uroczystości dwudzie 

    

stolecia pracy, które odbędą się w 
drugiej połowie czerwca rb. 

Z okazji tych uroczystości pod 
Wilnem zostanie zorganizowany wiel- 
ki obóz harcerski i odbędzie się Zlot 
Harcerzy Chorągwi Wileńskiej. 

Będziemy więc mieli piękną okazję 
przyjrzenia się zbliska pracy i życiu 
naszych harcerzy i poznania tych, 
którzy górnie, silnie i radośnie przy- 

gotowują się do pracy dla dobra о- 

czyzny. „Ch.



“ Hajdul, ani Strachowicz, ni 

Z OBCHODÓW UROCZYSTO- 
ŚCIOWYCH 3-go MAJA 
S Milošnicy szkolnictwa mieli sposob 

ność przyjrzeć się w dniach 5 i 6 maja 
rozwojowi i kierunkowi pracy w szkole — 
„Dziecko Polskie" podczas obchodu ku ucz 
czeniu rocznicy Konstytucji Majowej. 

Deklamacje, chóry, inscenizacje i euryt 
mja, dostosowane dobrze do poglądu dzieci 
ze środowisk inteligetnych, dawały bardzo 
miły obraz dziatwy jednolitej, swobodnej, 
wesołej, grzecznej i entuzjastycznie nastro 
jonej dla czynów twórczych i bohaterskich 
w kulturze wolnej i niepodległej Polski.— 
Można było w entuzjazmie dzieci wyczuć, 
jak łatwo dziecko zespala się miłością z 
tem, co jest rozwojowe i twórcze, w prze- 
ciwstawieniu do smutków i niedoli z okresu 

   

porozbiorowego. W wygłaszaniach i dźwię 
kach przebijalo gorące serduszko małego 
Polaka do bohaterów dawnych i tych z 
doby ostatniej. Bohaterzy ci łączyli się ze 
sobą, jako nierozerwalna całość. Czyż moż- 
na lepiej osiągnąć cel, jeśli się chce w dzie 
ciach wytworzyść cześć dla twórców i bo- 
haterów? 

Połączony z uroczystością pokaz rysun- 
ków i robót ręcznych dopełniał całości, — 
symbolizując niejako współdziałanie dziatwy 
w kulturze i rozwoju chwil ostatnich. 
Rysunki i roboty są plastycznem przedsta- 
wieniem akcji dziecka w rozwoju; płastycz- 
nym czynem świadczącym o wysiłkach i 
przemianach dokonywującego się w dziecku 
człowieka. Pokaz umiejętnie rozmieszczony 
mógł dać zadowolenie każdemu miłośnikowi 
kierunków nowoczesnego wychowania. 

W rysunkach widać było z miejsca opar 
cie się na najnowszych zdobyczach i przy 
swojeniach polskiej pedagogiki. Tu panuje 
niepodzielnie kierunek, nadany przez profe- 
sora Uniwersytetu Jagiellońskiego dra Stefa 
na Szumana, przekazany w dziele p.t. „Sztu 
ka dziecka”. 

Rozwój twórczości rysunkowej dziecka 
doskonale przez nauczycielkę tego przedmio 
tu zrozumiany i szczęśliwie od pierwszych 
bazgrot w przedszkolu zebrany, był objaśnia 
ny cytatami, wyjętemi z „Sztuki dziecka“.— 
Zamiłowania dzieci w kierunku artystycznym 
są tak silnie rozbudzone, że dzieci z 3-go 
oddziału założyły samorzutnie kółko miłośni- 
ków malarstwa. 

Roboty ręczne nie poprzestają na zabaw- 
karstwie i ozdobach choinkowych lecz są 
racjonalnem zastosowaniem stopniowej roz- 
budowy kształtu we wszystkich trzech wy- 
miarach. Roboty te, nie krępując twórczości 
własnej dziecka, zdążają celowo do opano- 
wania środków poznawania, łącząc się sil: 
nie z geometrją i nauką o rzeczy. 

Tak nauczane roboty w pierwszych od- 
dzialach szkoły powszechnej są wielką po- 
mocą naukową są konkretem do wytwarza 
nia jasnych i dokładnych wyobrażeń i po 
jęć, ułatwiają dziecku przednajdywanie swe 
go stosunku do Świata zewnętrznego i są 
gwarantowanie dobrą odżywką dla wypielę 
gnowania przyszłych konstruktorów w Pol- 
sce. 

Szczęść Boże w dalszej pracy! 
Eugenjusz Kazimirowski. 

  

  

U osób przygnębionych, wyczerpanych. 
niezdolnych do pracy Tanaka Goda, 2 
ka „Franciszka - Jozeia“ pobudza obieg 
krwi wzmacnia zdolność myślenia i chęć 
do pracy. żądać w aptekach i drogerjach. 
  

CUKIER W WORKACH JUTOWYCH 
KRZEPI PLANTATORA JUTY. 

CUKIER W WORKACH LNIANYCH 
OSŁODZI DOLĘ ROLNIKA. 

= 
BIEG OKRĘŽNY O 

„_ W niedzielę odbędzie się doroczny 
bieg okrężny o nagrodę przechodnią 
puhar „Słowa”, oraz nagrody indywi- 
dualne. - 

  

  

Impreza ta zorganizowana w 
roku 1927, wywołała niemałe zainte- 

clou sezonu lekkoatletycznego. 
Trasa biegu pozostanie bez zmiany, 

a więc rozpoczynać się będzie na ui. 
Syrokomli (przy mostku na Wilence) i 
kończyć w Cielętniku przy pałacu hr. 

TRZY MECZE 
1 P.P. LEG. NA CZELE TABELI 

Rozegrane w przeciągu ub. świąt trzy me 
cze o mistrzostwo kl. A. naszego okręgu, po- 
zwoliły wysunąć się na czoło tabeli drużynie 
1 p. p. Leg. Jest to obecnie najlepsza druży- 
na i wątpić należy, czy komukolwiek uda się 
ją pokonać, a przynajmniej odebrać mistrzo- 
stwo. 

Niespodziewanie zupełnie Ognisko wysu- 
nęło się na drugie miejsce zwyciężając (też 
niespodzianie) Makabi. 

ŻAKS zaprezentował się znacznie słabiej, 
niż w ub. sezonie, a 6 p.p. Leg przy wielu 
zaletach, musi b. starannie korzystać z nauk 
P. Spojdy, aby móc walczyć jak równy z 
równym. 

1 P.P. LEG. — ŻAKS. 4:0 (1:0) 
Do „przerwy gra niemal wyrównana po 

przerwie jednak ŻAKS opada na siłach i da- 
je sobie strzelić trzy kolejne bramki. 

W ŻAKSiie zawiódł pokładane w nim na- 
dzieje Rejzin (nb. usunięty z boiska), zbyt 
powolny centr pomocy, dobra obrona (Got- 
lieb i Lewin) i bramkarz. - 

U wojskowych b. pewna obrona, dosko- 
nały pomocnik — Wysocki, ruchliwy atak z 
Lachowiczem I na pr. skrzydle. Sędziował p. 
Sznejder bez błędów. 

OGNISKO — MAKABI 2:1 (1:0) 
: „Obydwie drużyny w pełnych składach, je- 

żeli nie liczyć Zajdla, który w tym sezonie 
wystąpił na boisku tylko raz. 

Mo przerwy gra równorzędna, przyczem 
Ognisko zdobywa prowadzenie w 15 minucie. 
Po przerwie Makabi jest drużyną znacznie 
lepszą jako całość, jednak atak ogranicza 
się jedynie do wyrównania. W ostatniej mi- 
nucie Godlewski strzela niespodziewanie dru- 
ga bramkę, zdobywając dla swego klubu 
dwa punkty. 

"Tempo przez cały czas meczu ostre. Oby 
dwie drużyny grały ambitnie. 

1 P.P. LEG. — 6 P.P. LEG. 5:1 (3:0) 
Silna fizycznie, lotna i ambitna drużyna * 

była do poniedziałku zagadką. Liczono się z 
tem, że może ona spłatać niejednego figla, a 

dobra forma kilku graczy miała jej zapewnić 
szereg zwycięstw. 

Drużyna zeszłorocznego mistrza przekona 
ła nas, że przy mocnej pomocy i obronie, ani 

q tak groźni, a 
Birenbauma też można minąć i gola strzelić. 

Mecz rozpoczyna się w ostrem tempie i 
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Wscnód słońca g. 3.59 

Zachód słońca g. 1955 

  

Bernardyna 
Eo nica 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 
nego U.5.B. w Wilnie. 
Z dnia 18 maja 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 768. 
Temperatura średnia: -+20. 

Temperatura najwyższa: 23. 

Temperatura najniższa: +8. 
Opad w mm. — 

Wiart — północny 
Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: pogodnie 

URZĘDOWA 
— Zarząd Dróg Wodnych. Ukazała się 

publikacja wojewody, powiadamiająca, że 
zarząd dróg wodnych w Wilnie został wy- 
dzielony z pod kompetencji Dyrekcji Dróg 
Wodnych, która jak wiadomo została przenie 
siona z Wilna do Brześcia. 

Zarząd dróg wodnych został wcielony do 
Urzędu Wojewódzkiego jak oddział wodny 
dyr. robót publicznych. 

— Żydzi u wojewody. — Do wojewody 
wileńskiego zwróciła się delegacja żydów w 
osobach rabina Rubinsztejna, dr. Wygodzhie 
go i p. Cyncynatusa z prośbą zwrócenia u- 
wagi na plakaty „Hasła Podwawelskiego“, 
treść którego jest — zdaniem delegacji -— 
pogromowa. 

MIEJSKA 
— Spłata pożyczki angielskiej. — 

Po kilkudniowym pobycie w Wilnie 
odjechał do Warszawy delegat mini- 
sterstwa skarbu, który ustalał z przed- 
stawicielami miasta i Izby Skarbowej 
możliwości miasta przy spłacie pożycz 
ki angielskiej. Wniosek magistratu w 
tej sprawie idzie w kierunku przelania 
na rachunek pożyczki, 300 tysięcy zło- 
tych należnych magistratowi od róż- 
nych instytucyj, a w pierwszym rzędzie 
od wojskowości. 

Wniosek w tej mierze będzie skie- 
rowany do władz centralnych. 

— Redukcje w magistracie. —— Projekt 

zmniejszenia wydatków osobowych przybie- 

ra już formy konkretne. Jak słychać magi- 

strat ma wymówić posady w pierwszym rzę 

dzie mężatkom, mężowie których mają pra- 

cę, a następnie pracownikom, którzy mają za 

pewniony byt. 

— Prace nad budżetem. — Kompre 
się preliminarza budżetowego udało 
się szczęśliwie przeprowadzić i kosz- 
tem miljona złotych doprowadzić go 
do stanu realnego. W związku z tem 

“ PUHAR „SŁOWA 
Tyszkiewiczów. 

Jutro podamy plan trasy - ©, .- 
Okr. Zw. L. A. powierzył organiza- 

cję naszego biegu Klubowi Sportowe- 
mu 1 p.p. Leg. co daje rękojmię, że 
strona organizacyjna będzie bez zarzu 

  

  

„resowanie i dziś jaż uważana jest jako tu, 
Kluby wileńskie przygotowują się 

do biegu oddawna. Składy drużyn zo- 
stały już ustalone, a zawodnicy trenu- 

ją. (t) 

PIŁKARSKIE 
przez 20 minut nie wykazuje przewagi 1 uł 
ku. Dopiero po bramce strzelonej przez Pa- 
włowskiego, drużyna mistrza wpada w dryg 
i zaczyna coraz bardziej zagrażać bramce 
zielonych. 

Do przerwy padają jeszcze dwie bramki, 
zresztą obydwie samobójcze. Żle usposobic- 
ny bramkarz 6 pułku puszcza z rąk. z 

Znów samobójcza i strzał  Naczulskiego. 
6 pułk zdobywa honorową bramkę ze strzału 
Stachowicza, któremu obrona pozwoliła na 
wykończenie solowej akcji. Sędzia p. Mala- 
nowski nie uznał pięknej główki Pawłowskie- 
go, jako strzelonej rzekomo ze spalonego, po 
kornerze. 

Mecz wypadł b. ciekawie. Tempo żywe, 
cały szereg ładnych pociągnięć ataku 1 pułku 
wspieranego przez doskonałego Wysockiego 
i choć zbyt powolnego, ale grającego z gło- 
wą Puzynę. 

U Pawłowskiego znać poprawę... chęci do 
gry i zgranie z jabłonowskim, Lachowicz, 
na prawem skrzydle, dobrze centruje. 

Obrona doskonała. Chowaniec zamurował 
zupełnie Stachowicza, tak, jak w sobotę Rej- 
zina. 

Wynik 5:1 nie odpowiada przebiegowi 
gry, ani różnicy poziomów drużyn. Zieloni 
mogli przegrać jeszcze bardziej, ale powinni 

4:2. Brak jeszcze zgrania u nich. Pierwszacy 
poprawiają się z meczu na mecz. 

Sędziował p. Malanowski. (t) 
WYŚCIGI KONNE NA POŚPIESZCE. 
Będziemy mieli wyścipi konne a Pośpiesz 

ce. Wbrew przwidywaniom wielu osób uwa- 
żających, że w okresie ogólnego kryzysu nie 
znajdzi się pieniędzy na organizację tej nie- 
wątpliwie kosztownej imprezy. 

Będziemy mieli sześć dni gonitw w okre- 
sie od 18 czerwca do 4 lipca. 

Kilka stajni zgłosiło już swoje konie m. 
in. znana z ubiegłych sezonów stajnia plk. 
Karatiejewa. - 

Przedtem jeszcze, a b. możliwe, że je- 
szcze w maju będziemy mieli wielkie zawo- 
dy konne z udziałem najlepszych jeźdźców 
brygad: Wilno, Baranowicze, Białystok i Su- 
wałki. W programie: szampjonat konia, kon 
kursy hippiczne pań i panów, oraz cross 
cóuntry. 

„_ Będzie to duża i niewątpliwie b. ciekawa 
imprezą tem ciekawsza, że grupująca elitę 

jeździecką wspomnianych wyżej brygad. (t) 

  

należy spodziewać się, że obcięty tak 
znaczenie budżet w najbliższej przy- 
Szłości będzie skierowany na Radę 
Miejską w celu uzyskania zatwierdze- 
nia. 

— Bezrobocie. — Mimo rozpoczęcia się 
robót wiosennych rolnych oraz  upłynięcia 
t. zw. okresu martwego bezrobocie na tere- 
nie Wilna i województwa zmniejsza się bar 
dzo powoli. Fachowcy, jak stolarze, malarze, 
cieśle, technicy, Ślusarze i tp. wobec trwają- 
cego kryzysu nie otrzymują zamówień na 
pracę. Rozpoczęty okres budownictwa mie- 
szkaniowego równie słabo posuwa się na- 
przód z powodu trudności kredytowych. Na 
terenie Wilna znajduje się około 1000 bezro- 
batnych fachowców, nie licząc rzesz niewy- 
kwalifikowanych robotników i blisko tysiąc 
pracowników umysłowych. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Kontrola Funduszu Bezrobocia. — W 

porozumieniu z Władzami Centralnemi Fun- 
duszu Bezrobocia w dniu 17 bm. rozpoczęto 
kontroię Dorażną uprawnień bezrobotnych 
do korzystania z zasiłków z Funduszu Bezro 
bocia. 

Kontrola przeprowadzona będzie w Wil- 
nie i niektórych innych miejscowościach na 
terenie działalności Zarządu Obwodowego 
Е. В. м Wilnie, w mieszkaniach bezrobot- 
nych, oraz w Zakładach Pracy, przyczem 0- 
soby którym zostanie dowiedzione niepraw- 
ne pobieranie zasiłków, względnie wystawia- 
nie niezgodnych z prawdą zaświadczeń z pra 
cy, uprawniających bezrobotnych do ро- 
bierania zasiłków z Funduszu  Bezrobocia, 
pociągnięci będą do odpowiedzialności sądo- 
wej. 

WOJSKOWA 
— B. Ochotnicy W. P.! Prezydjum Zarzą- 

du b. Związku b. Ochotników W. P. niniej 
szem podaje do wiadomości b. Członków po- 
wyższego Związku, że zebranie likwida 
tej Organizacji odbędzie się. w piątek, dnia 
20-go b.m. o godzinie 18-ej (6-ej) w lokalu 
Komisji Zjazdu Uczestników walk o Wilno, 
Ogród po-Bernardyński, pawilon główny, il 
wejście. 

Zebranie ma się rozpocząć ogodz. 18-€j, 
w pierwszym terminie według norm przewi- 
dzianych Statutem, zaś w drugim terminie te- 
goż dnia o godz. 18,30 z ważnością uchwał 
powziętych na tem posiedzeniu bez względu 
na i obecnych. 

UNIWERSYTECKA 
— Egzaminy magisterskie na wydziate 

humanistycznym USB. w terminie letnim — 
1931 — 32 roku akademickiego odbywać się 
będą od 25 czerwca 1932 roku. Do egzami- 
now zglasz należy pisemnie wczasie 
od 5 do 10 czerwca. 

AKADEMICKA 
— Zebranie Koła Wil. Zrzeszenia Leka- 

rzy Absolwentów. USB. —. We czwartek 
dnia 19 maja o godz. 7 wiecz. przy ul. Wiel 
kiej 46 odbędzie się ogólne miesięczne-zebra 
nie członków Koła Wileńskiego Źrzeszenia 
Lekarzy Absolwentów USB. z porządkiem 
dziennym: i) kol. T. Rymkiewicz — spra- 
wozdanie z ostatnich prac Zrzeszenia, 2) 
sprawy przedwyborcze. 

— Z Zrzeszenia Asystentów USB. Wal- 
ne nadzwyczajne zebranie członków Zrzesze- 
nia odbędzie się we wtorek 24 maja r.b. w 
sali 2 w gmachu głównym Uniwersytetu o 
godzinie 19 (w drugim terminie o godz. 19 
min. 30). 

Porządek dzienny następujący: 1) odczy- 
tanie protokółu poprzedniego zebrania; 2) 
sprawozdanie delegatów ze zjazdu delegatów 
Zrzeszeń Asystenckich w Krakowie; 3) spra- 
wa przynależności do Związku Zrzeszeń Asy- 

stentów Wyższych Uczelni w Polsce; 4) 
sprawy mieszkaniowe; 5) wolne wnioski. 

— Na Walnem Zebraniu Sodalicji Marjań 
skiej Akademików USB, odbytem w dn. 8.5 
rb. został wybrany nowy Zarząd w składzie 
następującym: Prezes-Sod. J. Rodziewicz; 
vice-prezes zewnętrzny: sod. ]. Janczewski, 
vice-prezes wewnętrzny: sod. L. Hrynaszkie- 
wicz; sekret. sod. P. Delaticz de Lawal; skar 
bnik sod. R. Roder; kierownik Sekcji Uświa- 
domienia Religijnego — sod. W. Dziedziul; 
kierownik Sekcji Akcji Katolickiej — sod. j. 
Prekier; kierownik Sekcji Eucharystyczno 
Liturgicznej — sod. W. Orłowski; bibljote- 
karz i gospodarz — sod. H. Polakowski (do- 
kooptowany). Komisja Rewizyjna przewodni 
czący: sod. Z. Świeżyński; członkowie, sod. 
J. Sadowski i sod. Wł. Kulikowski. 

BRE 

Z dniem 1 września b. r. 
w prywatnej powszechnej szkole 

В. JANKOWSKIEJ - MACĄCEWICZONEJ, 
MICKIEWICZA 7 — 2 

otwiera się 4 oddział (I kl. gimn.). 
Egzaminy wstępne do wszystkich 
klas w ciągu maja i czerwca. 
ilość miejsc w klasach ograni- 

czona 
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ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyt prof. M. Limanowskiego. 

Staraniem Koła Przyrodników USB. odbę- 
dzie się odczyt prof. M. Limanowskiego p. 
t. „Barbara Radziwiłłówna” — Tajemnica 
krypty królewskiej" . 

Odczyt będzie ilustrowany przezroczanii. 
— Z T-wa Eugenicznego (Walki ze zwy 

rodnieniem rasy). — 19 maja w lokalu Po 
radni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) — 
dr. med. W. Morawski wygłosi odczyt na 
temat „W obliczu wroga groźnego". 

Początek a godz. 5 min. 30 wiecz. — 
Wstęp wolny. 
— Posiedzenie Wiłeńskiego Towarzystwa 

Neurologicznego łącznie z Towarzystwem O- 
kulistycznem i  Otolaryngologicznem odbę- 
dzie się w dniu 19 maja o godzinie 19-ej z 
następującym porządkiem obrad: 

1) Pokazy chorych Klinik: Neurologicz- 
nej, Okulistycznej i  Otolaryngologicznej; 
2) Prof. J. Szymański — Zestawienie wyra 
zów twarzy u nerwowo chorych; 3) dr. J. 
Frydman i doc. |. Hurynowicz — W врга- 
wie zaburzeń naczynioruchowych u 3-ga ro 
dzeństwa; 4) Dr. A. Wirszubski — Omó- 
wienie przypadku letargu; 5) Dr. ]. Boryso- 
wicz — Omówienie przypadku zawodowe- 
go zatrucia; Administracyjne posiedzenie — 
wybory zarządu Towarzystwa Neurologicz 
nego; 7) Wolne wnioski. 

— Klub włóczęgów. — W piątek dnia 
20 bm. w lokalu przy ul. Przyjazd 12 odbę- 
dzie się 82 gie zebranie Klubu Włóczęgów 
Senjorów. Początek o godz. 19 min. 20. — 
Na porządku dziennym sprawy  administra- 
yjne Kłubu. Obecność wszystkich człon - 

ków niezbędna. Jednocześnie Klub podaje 
do wiadomości, że zebranie Klubu w dn. 6 
bm., na którem miał wygłosić odczyt p. A. 
Wałajtis, zostało z przyczyn niezależnych 
od Klubu odwołane. 

— Walne zebranie Komitetu „Chleb 
Dzieciom". — Dnia 22 maja rb. o godz. 12 
min. 30 w pierwszym terminie, a o godzinie 
1 po poł. w drugim terminie w lokalu Czer 
wonego Krzyża (Zawalna 1) odbędzie się— 
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Lustracja placówek organizacyjnych BBWR List otwarty 
W niedzielę dnia 15 go bm. wyje- 

chał z Wilna na teren powiatu oszmiań 
skiego kierownik Sekretarjatu Woje- 
wódzkiego B.B.W.R. poseł Stanisław 
Dobosz, celem zbadania stanu komórek 
organizacyjnych oraz odbycia sprawo- 
zdawczych zebrań poselskich w ośrod 
kach Komitetów Gminnych  B.B.W.R. 
Jedno z takich zebrań odbyło się w 
dniu 17ym bm. w Sołach, zwołane 
przez tamtejszy Komitet. Na zebraniu 
tem poseł Dobosz wygłosił referat na 
temat pracy parlamentarnej, przyczem 
omówił stosunek BBWR do bieżących 
zagadnień gospodarczych. Po referacie 
odbyła się ożywiona dyskusja w wyni- 

ku której zebrani w ilości około 120 o- 
sób uchwalili rezolucję, aprobującą pra 
ce Klubu Parlamentarnego BBWR, wy- 
rażając specjalne podziękowanie po- 
słom Wileńskiego Koła Regjonalnego, 
szczególnie zaś prelegentowi, który ja 
ko kierownik Organizacji Wojewódz- 
kiej z natury rzeczy żywo interesuje 
się przejawami życia w terenie. Po ze- 
braniu poseł Dobosz przyjął kilkunastu 
interesantów, którzy złożyli na jego rę- 
ce szereg próśb, bądź skarg, wymaga- 
jących życzliwego poparcia władz or- 
ganizacyjnych. 

W dniu 15-ym b. m. takież zebranie 
odbył poseł Dobosz w Smorgoniach. 

  

Uczestnicy zajść listopadowych przed Sądem 
WILNO. — W czerwcu odbędzie 

się kolejny proces w związku z zajścia 
mi listopadowemi. Rozprawa w Sądzie 
Okręgowym wyznaczona została na 
dzień 3 czerwca. Oprócz oskarżonych 
z art. 122 k. k. studentów Solca i Fel- 
dmana o bicie studentów Polaków sta 
nie przed Sądem Sara Kryzowska, о- 

skarżona o wywołanie demonstracji 
przy zbiegu ulic Trockiej i Wileńskiej. 

Pozatem w dniu tym odbędą się je 
szcze 3 rozprawy przeciwko kilku о- 
sobnikom, oskarżonym 0 udział w zbie 
gowiskach ulicznych podczas znanych 
zajść studenckich. 

0 TRUPIEJ CZASZCE Z UL. STRASZUNA 
WILNO. — Dochodzenie policji w spra- 

wie ujawnienia przy ulicy Straszuna  trupiej 
czaszki wmurowanej do ściany nie zdoiało 
jeszcze nic konkretnego ustalić. Mimo, że ra 
Ślady szkieletu dotychczas nie natraiivno nie 
wykluczone jest, że przed łaty w mieszkanu 
tem była popełniona zbrodnia. 

Uparte twierdzenia lokatorów tego  do- 
mu, że od kiłkudziesięciu lat nikt w tej po- 
sesji nie zaginął, nie wstrzymuje policję od do 
ciekań w kierunku całkowitego wyjaśnienia 
zagadki. 

Giośną wszak była przed kilku miesiąca 
mi sprawa Hałasa, mieszkańca Poznania, któ 
ry w celach zysku zamordował podstępnie 
brata żony, chcąc zawładnąć pieniędzmi, któ 
re zabity miał przy sobie, gdyż jako woźny 
bankowy używany był do załatwiania róż- 
nych wpłat, 

Szkielet chłopca ujawniono przypadkowo 
w piwnicy domu, gdzie zamieszkiwał, przez 
robotników gazowni. 
Narazie sprawę załatwiono zwykłym trybem 

tj. skierowano do archiwum i dopiero mat- 
ka zabitego zdołała zainteresować władze po 
odkryciu kościotrupa przyczyniając się tem 
samem do ujawnienia strasznej prawdy. 

Przy ul. Straszuna znaleziono wprawdzie 
tylko czaszkę, co jeszcze nie jest dowodem, 
że inne części szkieletu są ukryte w innych 
miejscach. Dopóki jednak nie są one odna- 
lezione nic konkretnego powiedzieć nie moż- 
na. 

W każdym bądź razie sprawa przedsta- 
wia się niezwykie zagadkowo i kto wie, czy 
kiedykolwiek będzie wyjaśniona. Jest to jedna 
z tajemnic, które kryją mury naszego miasta. 

  

  

walne zebranie Komitetu „Chleb Dzieciom* 
—na które uprzejmie proszeni są o przyby- 
cie członkowie, sympatycy i ofiarodawcy. 
Porządek dzienny: 1) sprawozdanie ogólne, 
2) sprawozdanie kasowe, 3) sprawozdanie 
komisji rewizyjnej, 4) wybór zarządu, 5) 
wybór komisji rewizyjnej, 6) wolne wnio- 
ski. 

— Podziękowanie. — Zarząd Zrzeszenia 
Wojewódzkiego Związku Pracy Obywatel- 
skiej Kobiet w Wilnie niniejszem składa po- 
dziękowanie Inspektoratowi Szkolnemu m. 
Wilna za 668 zł. 96 gr. zebrane wśród dzia- 
twy Szkół Powszechnych dla uczczenia Ś. p. 
B-pa Wł. Bandurskiego — a przekazane dla 
Ochronki im. Ks. B-pa Wł. Bandurskiego w 
Wilnie. 

RÓŻNE 
— Przedziały dla niepałących w pocią- 

gach do Olechnowicz. Liczni nasi czytelnicy 
zwracają się z prośbą za naszem pośrednic- 
twem do odpowiednich władz kolejowych w 
sprawie uruchomienia przedziału dla niepałą 
cych w wagonie Il klasy w pociągu do Olech 
nowicz odchodzącym z Wilna o godz. 15.55. 
W pociągu tym idzie zwykle jeden wagon 
lil klasy, w którym nie ma przedziału dla 
niepalących. Ponieważ zawsze jest pewna 
ilość podóżnych niepalących przebywanie w 
przedziałach, gdzie palacze namiętnie ćmią 
machorką lub „Średni turecki* nie należy do 
rozkoszy. Być może władze kolejowe wezmą 
pod uwagę powyższą prośbę i na przyszłość 
wprowadzi przedziały dla niepalących. 

— Studenci kowieńscy w Wilnie. — Wczo 
raj przybyła do Wilna delegacja prezydjun 

Związku Studentów Litwinów uniwersytetu 

kowieńskiego w liczbie 4. Delegaci mają na 

celu nawiązanie stosunków koleżeńskich z 

młodzieżą w Wilnie. Delegacja była witana 

przez miejscowe społeczeństwo litewskie. Wie 

czorem Komitet Litewski urządził dla gości 
specjalne przyjęcie. 

— Organizacje i stowarzyszenia, które 
wezmą udział w procesji Bożego Ciała, ma- 
ją o tem powiadomić Ks. Jana Ostrejkę naj- 
później w poniedziałek 23 bm. Zgłaszać się 
należy listownie (ul. Śniadeckich 6 — Semi- 
narjum Duchowne) albo osobiście między 
10—1 godz. w Kurji Metropolitalnej, Zamko- 
wa 6. Porządek nabożeństwa i procesji zo- 
stanie ogłoszony we środę 25 bm. - 

— Spadek po š. p. biskupie Bandurskim. 
Sąd Grodzki ogłosił wezwanie do spadko- 

bierców ś. p. biskupa Bandurskiego zgłosze- 

nia w ciągu 6 miesięcy swych praw do po- 

zostałego po nim mienia. 
— 7 T-wa Muzycznego „Lutnia 

Z powodu zbliżających się uroczystości Mo 
niuszkowskich oraz projektowanego wysta- 
wienia w dniu 4 czerwca opery „Fiis* St. 
Moniuszki — Zarząd T-wa „Lutnia* wzy- 
wa wszystkich członków chóru do punktu- 
alnego przychodzenia na próby, które odby 
wać się będą codziennie od godz. 7 min. 30 
do godz. 9 min. 30 wiecz. Zapisy nowych 
kandydatów do chóru i orkiestry odbywa- 
ja się w poniedziałki i czwartki od godz. 
8—9 wiecz. 

— Skargi żydów na przeprowadzane par- 
celacje. — Ostatnio Nadleśnictwo Orańskie 

przystąpiło do parcelacji gruntów položo- 

nych na terenie gm. orańskiej. Z parcelacji 

nie zadowoleni są żydzi i wczoraj przyjecha- 

ła do Wilna delegacja żydów, by interwenjo- 

wać u prezesa Urzędu Ziemskiego. Delega- 
cja skarżyła się, że żydom zabrano lasy i 

ziemię i wyrzucono bez odszkodowania na 
bruk. @ 

— Pocztowcy dla bezrobotnych. Poczto- 

wy Komitet pomocy bezrobotnym Okręgu 
wileńskiej Dyrekcji P. i T. zebrał w miesiącu 
kwietniu na rzecz bezrobotnych z dobrowol- 

nych składek pracowników p.t. i t. okręgu 
Wileńskiej Dyrekcji P. i T. 257221. 25 gr. 

Kwota ta zostala w dniu 28-1V przekaza- 

na wojewódzkim i powiatowym Komitetom 
do spraw bezrobocia. ko 

Podział przeprowadzono w zaieżności od 
wpływów z urżędów i agencyj p.t., położo- 
nych na terenie poszczególnych województw 
i powiatów. 

— Zatarg w gminie żydowskiej. Konflikt 
między Związkiem Pracowników a gminą 
żydowską w Wilnie z każdym dniem się za 
ostrza. Wczoraj pierwszy zastrajkował kie- 
rownik cmentarza żydowskiego. Pracowni- 
cy innych instytucyj mają zastrajkować ju- 
tro. 

TEATR I MUZYKA 
— „Pan naczelnik — to ja" — w Ber- 

nardynce. —Dziś we czwartek 19 maja o 
godz. 8-ej min. 15 wiecz. pełna niezrówna 

LIST DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę o zamieszczenie w je- 
go poczytnem piśmie niniejszej wzmianki. 

  

  

W dniu 12 bm. w rosyjskiej gazecie 
„Nasze W:emia'* ukazał się aitvkuł, charak- 
teryzujący działalność „Wołczańskiego Ot- 
riadir* jako bandycką. 

Walczyłem w szeregich tego oddziału, 
od chwili jego powstania aż do roku 1920, 
kiedy to oddział ten wcnodził w skład Ar- 
mji Polskiej i miał chłuoną opinię w о- 
czach dowódcy armji. Znam doskonale jego 
historję, jak i stosunki miejscowe » zdaję 
sobie doskonale sprawę z powodów wystą- 
pienia gazety „Nasze Wrerata'. 

Bardzo dziękuję za ponmieszczene mego 
artykułu i łącząc wyrazy prawdziwego po 
ważania, kreślę się 

z poważaniem 
(—) Piotr Majdaczewski. 

K DO SADZENIA Ė 

„INDUSTRIA" 
(šredniowczešae) 

bardzo plenne i trwałe 
poleca y 

ZYGMUNT piAGRODZKI 
® Wilno, Zawalna 11-2. p 

nego humoru i wesołości komedja Munce- 
ya „Pan nacezlnik — to ja“, zapoznająca 
nas z przeżyciami pana Mumuche, którego 
życie pełne komicznych przygód, niedozwo 
lonych podróży i podszywania się pod cu- 
dzą skórę — napawa widza wesołością i 
sympatją dla tego beztroskiego wagabundy 
Komedja ta, ciesząca się niegdyś w całej 
Polsce szalonem powodzeniem, dziś nawet 
nie straciła nic ze swej świetności i tak jak 
dawniej —śmieszy do utraty tchu. 

Jutro w piątek 20 maja o godz. 8 min. 
15 w. „Pan naczelnik, to ja”. 

— „Bank Nemo“ w Lutni, Dziś we 
czwartek 19 maja o godz. S-ej min. 15 wie 
czorem po raz trzeci doskonała, najnowsza 
sztuka Verneui'a p. t. „Bank Nemo“, osnu 
ta na tle znanej i głośnej afery francuskie 
go finansisty  Oustrica. Zawrotna karjera 
„Gustawa Lebrache', który ze zwykłego 
chłopca bankowego szybko wznosi się na 
najwyższy szczebel hierarchji społecznej — 
nadaje sztuce posmak czegoś niezwykłego, 
i czyni, iż słucha się całej akcji z zapar- 
tym tchem oraz niesłabnącem zainteresowa 
niem. 

Jutro w piątek 20 maja o godz. 8 min. 
15 „Bank Nemo“. 

— Popoludniowka sobotnia. — W sobo 
tę 21 maja o godz. 4 po poł. w teatrze Lut 
nia odbędzie się drugi koncert — balet zna- 
nej tancerki Sawinej - Dolskiej. z udziałem 
uczenic baletu. Program tego koncertu za 
powiada się niezwykle interesująco. Ceny 
miejsc zniżone od 30 gr. do 2 zł. 

POPOŁUDNIÓWKA NIEDZIELNA 
— „Мат lat 26“ — w Bernardynce. — 

W nadchodzącą niedzielę 22 maja o godz. 
4-ej po poł. odbędzie się przedstawienie po 
południowe wciąż cieszącej się niesłabnącem 
powodzeniem sztuki „Mam lat 26", która zo 
stała przeniesiona z Pohulanki do Teatru Let 
niego w Bernardynce. Ceny miejsc zniżo- 
ne— 

— Park sportowy im. Gen. Żeligowskie- 
go. — Wejście od ogrodu po-Bernardyńskie 
go. — Sobota 21 maja 1932 r. Koncert inau 
guracyjny na otwarcie sezonu letniego kon- 
certów Wil. Orkiestry Symfonicznej. Dyryg. 
Adam Wyleżyński, soliści: Zofja Bortkiewicz- 
Wyleżyńska (Śpiew) i prof. AL. Kantorowicz 
(skrzypce). Słowo wstępne wygłosi prof. Mi 
chał Józefowicz w programie: Wagner — 
wyjątki z opery „Śpiewacy  Norymberscy", 
Sinigaglia — „Tańce  piemionekie“,  Goid- 
marck — „Sekuntala“, Svendsen „Karnawał 
paryski“, „Sarasate — „Zigeunerweiren“ i in 
ne. Początek o godz. 8,15 wiecz. Ceny: wej 
ściowe 30 gr., ulgowe 20 gr. i krzesła 60 gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Współczesny korsarz. 
Casino — Góry w płomieniach. 
Pan — Najeżdzcy. 

Światowid — Chata za wsią. 
Helios — Nenita, kwiat Hawanny. 
Stylowy — Okręt straceńców. 

CZŁONKÓW BYŁEGO ZARZĄDU 
BRATNIEJ POMOCY P.M.A. U.S.B. 

Z R. 1931/32. 
W związku z oszczerczym art. pt. „Wek- 

selki wyborcze p. Dembińskiego, zamieszczo 
nym w „Dzienniku Wileńskim* otrzymaliśmy 
obszerny list dementujący oszczerstwa pod- 
pisany przez członków b. Zarządu  Bratniej 
Pomocy Pol. Mł. Akad. USB, którego preze 
sem był p. Henryk Dembiński. 

Z treści listu wynika, iż sprawozdanie z 
działalności Zarządu nie są „drucikami i na 
ohydniejszą bibułą agitacyjną jak chce tego 
U. W., gdyż zawierają one statystyczne о- 
pracowanie potrzeb niezamożnej młodzieży 
akademickiej, zasady gospodarczej  polity- 
ki samopomocowej, metody organizacji pra- 
cy i rachunkowości Stow. 

Koszta druku tego sprawozdania w wy- 
sokości 1310 zł. miały pokrycie budżetowe. 
Natomiast koszta druku sprawozdania Komi- 
sji Rewiz. za 1930—31 r. (okres nadużyć Cze 
rewki i Puchalskiego), Nadzwyczajnej Ko- 
misji do Zbadania Gospodarki Mensy, bada- 
jacej Gospodarkę Zyblewskiego, prelimina- 
rza budź. i regul. świadcz. samop. wynoszą- 
ce 1715 zł., zostały pokryte w nast. spos 
1000 zł. z subsydjum od p. premjera A. Pry 
stora, 715 zi. od |. M. Rektora Januszkiewi- 
cza. Suma 1000 zł. została wpłacona przez p. 
Premjera w dniu 27 lutego b. r. i przeprowa- 
dzona przez księgę kasową Stow., natomiast 
715 zł. były zaliczone w pożyczce, udzielonej 
przez ]. M. Rektora w wysokości 2 tys. zł., 
Bk że Stowarzyszenie miało zwrócić 1285 
Zi. 

Ponieważ zaś drugi trymestr jest okre- 
sem, w którym wpływają do kasy najmniej- 
sze sumy, gdyż nie jest wpłacany fundusz 
na pomoc w naturze, zachodziła potrzeba za- 
ciągnięcia pożyczki bankowej, jak to czyni 
ły inne zarządy na obiady ulgowe i bieżące 
wydatki. Gdy zaś drukarnia „Znicz* zgodzi- 
ła się wydrukować sprawozdania na bezpłat- 
ny kredyt, byłoby nonsensem gospodarczym 
„marynowač“ w kasie leżące bezużytecznie 
1715 zł. i 1310 zł: z funduszów budżetowych. 
Dlatego też Zarząd zużył je na bieżące wy 
datki i wystawił weksle, płatne w trzecim 
trymestrze, gdy dochody Stow. są o wieie 
większe. 

Zarzut zaś, jakoby „dopuszczano się błę 
dów kasowych na dziesiątki tysięcy złotych*, 
jest zupełnie oszczerczy, gdyż zaszedł jedy- 
nie błąd drukarski z przestawieniem cyfr. ca 
zresztą sprostował na zebraniu wałnem p. 
Kurator Stow. 

Pisze dalej autor w art. „fałszywemi 
bilansami (dosłownie  fałszywemi!)* — jest 
to zgoła bezpodstawne kłamstwo, gdyż bi- 
lanse są prawdziwe, jedynie zachodzą pewne 
niedokładności w kalkulacjach miesięcznych 
Mensy. 

Wreszcie twierdzenie, jakoby „kasy brat- 
niackie świecą pustkami" jest z gruntu nie- 
prawdziwe, gdyż ustępujący Zarząd przeka- 
zał obecnemu saldo kasowe w dniu 19 mar- 
ca b. r. w wysokości 1480 zł. 14 gr. oraz 
niepobrane z kwestury należności z tytułu 
składek za drugi trymestr w wysokości 5402 
zł. 80 gr., nielicząc w tem sald kasowych 
przedsiębiorstw samopomocowych, jak np. 
Ogniska Ak. — 890 zł. 72 gr. 

Wreszcie były Zarząd Br. Pomocy uwa- 
ża, iż inkryminowanie wszystkich klamliwie 
przedstawionych faktów wyłącznie osobie H. 
Dembńskiego jest zgoła bezpodstawne, gdyż 
za wszystkie poczynania odpowiada cały Za 
rząd solidarnie. 

Nakoniec b. Zarząd zapytuje obecny Za- 
rząd, czy i w jakiej mierze oszczerczy arty- 
kuł „Senjora Młodzieży Wszechpolskiej' w 
„Dzienniku Wil.* wyszedł z inicjatywy obec 
nego Zarządu i w jakiej mierze on się z nim 
solidaryzuje. Jeżeli nie, to komu i z jakich 
motywów Zarząd Stow. udzielił dostępu do 
aktów i rachunkowości Stow. dla kłariiiwe- 
go i nieuczciwego ich wykorzystania. Z dru- 
giej zaś strony b. Zarząd oczekuje od obec- 
nego oficjalnego sprostowania insynuacyj 
„Senjora Mł. Wszechpol.*, szkodzących do- 
bremu imieniu Stow. i członków byłego Za- 
rządu. 

Członkowie: (—) Chmielewski Edward. 
Chmielewska Józefa, Druto jan, Grochowski 
Antoni-juljan, Jedrychowski Stefan, Kompiel- 
ska Anna, Macińska Ludwika, Obuchowicz 
Józei, Oświecimski Steian, Piekarec Wincen- 
ty, Piłsudska Wanda, Radziwon Władysław, 
Ryńca Władysław, Sawicka Gertruda, Suroż 
Włodzimierz, Wawrzynówna Weronika, Wa 
wrzyńczyk Stanisław, Wolski Tadeusz, Žyž- 
niewski Mieczysław. 

  

  

     

     
  

NIEPOKOJE WŚRÓD PRAWOSLAW- 
NYCH W WILNIE 

Nominacja o. A. K. na wikarjusza 
cerkwi św. Mikołaja w Wilnie wywo- 
łała liczne protesty ze strony prawo 
sławnych tak Rosjan, jak  Białorusi- 
nów. 

Ponieważ rozeszła się pogłoska, że 
o. K. ma w sobotę odprawić nabożeń- 
stwo w cerkwi św. Mikołaja, w sobo- 
tę i niedzielę zgromadziła się mło- 
dzież akademicka, zgrupowana w 
korporacjach rosyjskiej i białoruskiej 
z zamiarem niedopuszczenia księdza do 
cerkwi.. 

Zwolennicy zaś nowomianowanego 
duchownego do kontr-akcji i zgroma 
dzili się przed cerkwią, uzbrojeni w 
kije. 

Do gorszących zajść jednak nie do- 
szło wskutek tego, że sprawca tych 
niepokojów nominacji nie otrzymał. 

Policja czuwała nad porządkiem i 
spokojem wśród licznie zebranego tłu- 
mu. 
CZODZZECKES POTARZCZCKA OTOZ ARORAÓOYCZĄ 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— WYPADEK MOTOCYKLOWY. — Ko 

ło Rakowa uległ nieszczęśliwemu wypadko- 

wi motocyklista ]. Haniewicz z Kozłowszczy 
zny. W pełnym biegu wpadł on na słup tele 
foniczny, a następnie z motocyklem runął do 
6 metrowego rowu, łamiąc sobie rękę i roz- 

bijając głowę. Motocykl uległ zniszczeniu. 
Rannego odwieziono do szpitała. 

— USIŁOWANIE PODPALENIA. Miesz- 
kanka wsi Dziedziki, gminy  dokszyckiej 
Barbara Zakowa zameldowała , na poste- 
runku policji w Tumiłowiczach, że w nocy 
z 15 na 16 bm. nieznany sprawca usiłował 
podpalić jej zabudowania. podrzucając tłeją 
ce się szmaty do chłewa, obłewając przy- 
tem cały budynek naitą. 3 

— STRATY OD POŻARU NA UL. 
PIŁSUDSKIEGO. — Przedwczoraj po- 
żar przy ul. Piłsudskiego 41, jak się 
okazuje spowodował około 20 tysięcy 
złotych strat. Jeden tylko właściciel 
salki, który stracił całą ruchomość po- 
szkodowany jest na 8 tysięcy — #- 
tych. 
(Dokończenie kroniki wileńskiej na str. 4-ej)
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— Zwłoki chłopca. — Na odcinku gra- „ULICE WIELKOMIEJSKIE*—„STYLOWY* 
у В 23 373 < Dziś! Najwspanialszy 

ZY ARCE > ck miejscowości Szy- Jest to jeden z lepszych filmów minione- Dźwiękowy melodyjny przebój miłosny BER ETA» KWIAT HAWANKY 
mance żołnierze | OPu znaleźli nad brze- go sezonu. ap SE KINO TEATR Reżys. twórcy filmu „Trader Horn* VAN DYKE'A. W rol. gł egzotyczna kochanka LUPE VELEZ i fenomenalny 
giem Wilji zwłoki chłopca lat około 16. — Nie dlaczego wszakże, iż odzwierciadla w „HELIOS* | śpiewak LAWR. TIBBETOrkiestra kubańska. Najpiękn. Rumby. Melod. pieśni kubańskie. Nad program: Piknik 
Zarządzono dochodzenie. 

— Strzały na granicy. —Na odcinku Koł 
tyniany patrol KOP. zauważył kilku osobni 
ków, usiłujących się nielegalnie przedostać 
przez granicę. Na wezwanie żołnierzy nie 
znajomi rzucili się do ucieczki. Za zbiega- 
mi oddano szereg strzałów, raniąc ciężko 
jednego ze zbiegów. Rannym okazał się e- 
misarjusz litewski. Dwóch osobników zatrzy 
miano, jeden zdołał zbiec. 

— Napad. —W pobliżu Olkienik na prze 
chodzącego Jana Korzynieckiego napadło kil 
ku osobników, którzy zadali szereg ciężkich 
ran tępem narzędziem w głowę, przecinając 
arterję ciemieniową. 

Sprawcami napadu okazali się: St. Ra- 
dzynionek, J. Jankowski, i F. Blaszyna— 
których osadzono w areszcie. 

— Koń pod pociągiem. — Na szlaku kole 
jowym Kolonja Wileńska-Wilno, przez po- 
ciąg osobowy zdążający z Nowo - Wilejki 
do Wilna, został zabity koń, który pasł się 
na odkosiu kolejowym. Właściciela narazie 
nie ustalono. 

STUDJUM 
AKCJI KATOLICKIEJ 
W niedzielę  b.m. w sali czwartej Uni- 

wersytetu S. B. p. rektor Alfons Parczewski 
wygłosił odczyt na temat „Największy brak 
współczesnej kultury i cywilizacji”. 

Odpowiedź na pytanie, co jest najwięk- 
szem złem we współczesnej kulturze, jest 
szczególnie łatwe w Polsce. W okresie, gdy 
znajdowaliśmy się pod zaborami państw 0b- 
cych, marzyliśmy o niepodległości, a fakt 
odzyskania jej łączyliśmy z odrodzeniem ży- 
cia moralnego, łączyliśmy z pojęciem ogól- 
nego Szczęścia w ojczyźnie. A tymczasem 
obecnie życie moralne raczej cierpi, nastą- 
piło ogólne osłabienie duchowe. Czasy obec- 
ne przypominają epokę wędrówki ludów, 
gdy cywilizacji i kulturze groził zalew bar- 
barzyństwa; — teraz cywilizacji grozi je- 
szcze niebezpieczniejszy wróg — bolszewizm. 

Świat polityczny rzymski upadł, lecz kul- 
turę rzymską uratował chrystjanizm. I jak 
wtedy, tak i teraz cywilizację współczesną 
uratować może jedynie chrystjanizm. 

Upadek życia religijnego prowadzi za so- 
bą upadek moralności, a to jest upadkiem 
kultury i cywilizacji. Walka z religią, obniże 
nie poziomu moralnego, jest największym 
brakiem współczesnej kultury i cywilzacji. 

Przeciwstawić się tej walce i w szere- 
gach Akcji Katolickiej prowadzić pozytywną 
pracę w kierunku duchowego uzdrowienia 
kc jest obowiązkiem każdego katoli- 
a. 

W niedzielę 22 b.m. w sali Śniadeckich 
USB o godz. 13 odbędzie się ostatni, (dzie- 
wiąty) przewidziany przez program Studjum 
Akcji Katolickiej odczyt. Będzie to odczyt p. 
prof. Iwo Jaworskiego na temat: „Kościół a 
państwo”. W. K. 

    

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„NENITA, KWIAT HAWANNY* 

„Heljos“ 
Tytuł polski zbyt pompatycznie przedšia- 

wia urok i prostotę, o jaką Van Dyke'owi 
chodzi w jego filmie, który się w oryginale 
nazywa: pieśń miłosna z Kuby. 

Lecz o tem się rychło zapomina. gdy u- 
rok zaczyna działać. Zapomina się także o 
dokuczliwem wkopjowaniu niezbyt zgrabne- 
go tłumaczenia tekstu piosenek i o ciężka- 
wej ekspozycji. 

Gdy przed oczami widza rozwija się peł 
nia romantycznej przygody marynarza (La- 
wrence Tibbet) i ognistej Nenity z wyspy 
Kuby (Lupe Velez), owianej prymitywem 
melodji rumby — przestają istnieć usterki. 
Film opanowuje i tworzy nastrój. 

Pełen melancholji nawrót uczuciowy roz- 
budzonego po dziesięciu latach wspomnie- 
nia — to doskonałe podejście do tematu. 
Melodja „orzeszkowej* rumby, która stwo- 
rzyła miłość między rozszczebiotaną sprze- 
dawczynią fistaszków a marynarzem, prowa 
dzi siwiejącego już Terry'ego znów na Ku- 
bę, gdzie znajduje grób małej Nenity, ale 
i synka swego. 

Na powracających czeka anielsko wyro- 
zumiała żona i. przybrana matka. 

Wielką podporą filmu jest z jednej stro- 
ny Lupe Velez, która była doskonała w sce 
nach śpiewanych, jak również i Tibbet. — 
Wprawdzie głos jego nie jest tu w takiej 
mierze wyzyskany, jak to było w „Pieśnia- 
rzu gór”, ałe to, co jest, stoi na najwyż- 
szym poziomie. Melodje rodzą się z akcji, 
nie są arjami, lecz treścią (silna scena sprze 
daży orzeszków). 

Van Dyke zabarwił całość powiewem eg- 
zotyzmu, mniej niż w innych jego filmach 
skondensowanego, ale dostatecznie podkreś 
lonego dla zrozumienia pustej napozór me- 
lodji rumby. 

Obraz można nazwać 1łmową interpre- 
tacja rumby, która zyskuje i wypełnia się 
treścią. Kubańska kołysanka przez figlarną 
piosnkę o fistaszkach przechodzi w melan- 
cholijną idyllę. miłosną. 

Film zobaczyć i usłyszeć warto. Mniej 
ciekawa jest komedja nadprograniowa. 

: Tad. C. 

S. BEREZOWSKI. 

„Partbilet nr. 77777. 
Wieczorami Borys odczytywał so- 

bie listy Oli, kolejno zaczynając od 
pierwszego i starał się znaleźć po- 
między wierszami odpowiedź na gnę- 
biące go pytanie: czy ona kocha go? 
Nie mógł pogodzić się z myślą, że 0- 
na nigdy go kochać nie będzie. Pisy- 
wał do niej często, wypowiadając w 
listach swe myśli, nadzieje, projekty. 
Pisał też o miłości i o szczęściu, któ 

"re ona przynosi, ale nie wspominał o 
swych do niej uczuciach. 

„To trzeba samemu powiedzieć, 
list będzie martwy, nić odtworzy uczu 
cia tak, jak stowa“ — rozumował. 

Ola odpowiadała równie często i 
listy ich miały charakter przyjaciel- 
skiej, szczerej rozmowy. Biły z nich 
głębsze uczucia, słowa niedopowie - 
dziane zdawały się cisnąć pod pióro, 
ale trudno było uwierzyć, we własne 
szczęście! Oboje więc  wahali się i 
byli pełni zwątpienia. 

Ola odpowiadała równie często i 
Borys opisywał teraz swe polowa 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

wiernem odbiciu specyficzne stosunki ame- 
rykańskie, jak również nie dlatego, że grają 
tu doskonali artyści. To ma niewątpliwie 
swoją wagę, lecz „Ulice wielkomiejskie“ są 
ciekawe przedewszystkiem ze względu na u- 
jęcie tematu i filmowe jego potraktowanie. 

Wśród gadających i grających filmów — 
operetek, filmów niebędących w niczem sztu- 
ką kinową, „Ulice wielkomiejskie“ wyr6žnia- 
ją się korzystnie. Treść prosta: uczciwy, 
dzielny chłopiec ratuje młodą dziewczynę, 
która wpadła w sieci podziemnego świata. 
Ujęcie niezmiernie skondensowane, bez nud- 
nych opowiadań i tłumaczeń. Aparat rusza 
się, chwyta zdjęcia ze wszelkich możliwych 
miejsc. Koła samochodu, most, rzeka. 
Treść zamknięta między obrazami. Z wyso- 
kiego okna za kratą widać bramę. Więzienie. 
I tak stale. Przedmioty mówią, są żywe. Ar- 
tyści (Silvia Sydney i Gary Cooper) uzupeł- 
niają całość, podkreślają wrażenie. Że są 
świetnie umieszczeni w najmniejszym ruchu 
jest również zasługą reżysera, który film ten 
nakręcił. Jest nim R. Mamoulian, którego fil 
my znajdują coraz większe uznanie. Najnow- 
szy film Mamouliana, będący jeszcze „na 
warsztacie* „Lowe me to night* („Kochaj 
mnie tej nocy”), będzie z Mauricem Chevalie 
rem i Jeanette q Mac Donald. W Warszawie 
wyświetla się już sensacyjny film tegoż re- 
żysera p.t. „Dr. Jekyll i mr. Hyde“. Zapew- 
ne wkrótce będzie obraz ten i u nas. Tad. C. 

„NIEWINNA GRZESZNICA“ 
„Heljos“ 

Tak się złożyło, że trafiłem na gorącą 
dyskusję w sprawie tego właśnie filmu. — 
Mogłem przekonać się dobitnie, jak diame- 
tralnie są różne zdania o tym samym obra 
zie. Przerażenie ogarnęło mnie na myśl 0 
tem, ile musiałbym stoczyć batalij dysku- 
syjnych, chcąc przekonać o słuszności me- 
go sądu o tym lub owym filmie. 

Jakie są kryterja wartości filmu? Czem 
się powodujemy, orzekając, że obraz jest 
dobry lub zły? Należałoby poświęcić temu 
specjalny artykuł, co też niechybnie uczy- 
nić wypadnie. — A teraz ad rem. 

Film „Niewinna grzesznica” należy do 
tego samego rodzaju, co „Wolne dusze”, 
„Ulice wielkomiejskie* it.p. filmy z życia a- 
merykańskich  „gangsterow“ i „boottleg- 
gerów*. — Na filmowym rynku europejskim 
obrazów takich jest stosunkowo mało, gdyż 
cenzura niechętnie na nie patrzy. Ameryka 
natomiast jest zalana niemi. 

„Niewinna grzesznica“ ma charakterysty 
czne amerykańskie rysy. Zabawy i wybry 
ki płutokracji, pseudo - prohibicja, giełda, 
krach, niezdolność do pracy młodych miljo- 
nerów, podziemny świat przestępczy i 

5 ie kolizje z prawem. Energja mtodej 
dziewczyny rozjaśnia sytuację, która kosz- 
tem trupów i sensacji dziennikarskiej nie 
naprawia jednak życia. — Happy - end to 
tylko ustępstwo na rzecz gustu publiczności 
amerykańskiej. w obrazie zupełnie zbędny. 
W przeprowadzeniu akcji można mieć za- 
strzeżenia, co do końcowego momentu. Czy 
miłość siostrzana bohaterki, nie powinna by- 
ła raczej skłonić ją do ukrycia winy brata? 
O tem można dyskutować. — Wykonawcy 
ról głównych: Jean Crawford i Clearc Ga- 
ble należą do czołowych sił „„Metra“. Craw- 
ford odznacza się niezwykłym temperamen- 
tem, zgrabnością i ładnemi oczami. Zbyt 
rażącą wszakże ma mimikę, która nie do- 
daje jej uroku. Clarc Gable to najsławniej- 
szy dziś „kaweman* ekranów amerykań- 
skich. — Sądząc z roli „szefa Luvy w 
„Niefortunnej grzesznicy i z podobnej roli 
w „Wolnych duszach”, stwierdzić należy, iż 
posiada on nieprzeciętne warunki aktorskie, 
choć urodą nie grzeszy. Ale bodaj w tem się 
właśnie kryje tajemnica jego powodzenia. 

Nadprogramowy dodatek „Rewja podlot- 
ków miła i sprytnie zestawiona ze zdjęć 
oddalonych. Tad. C. 

NAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

Skradziono (es. browning Nr. 
401479 kal. 6,35 26 kwietnia 32 r. w 
majątku Osmołowo pow. Nowogródzki 
własność Witolda Kopułcewicza, po- 
zwolenie Nr. 175008/66 wydane przez 
Starostwo Bielskie Woj. Białostockie, 
ROOBOY ZA POD mj ра от 
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Kolonia rzemieślnicza 
Wileńska Izba Rzemieślnicza podaje do 

wiadomości ogółu rzemieślników, że Nowo- 
gródzki Okręgowy Urząd Ziemski organizu- 
je pod Ejszyszkami kolonję rzemieślnicza. Sa 
jeszce do nabycia 2 działki zabudowane i 2 
działki niezabudowane. 

Pożądani są do osiedlenia rzemieślnicy, 
mogący obsługiwać potrzeby ludności miej- 
scowej i okolicznej, gdyż w okolicy brak 
jest wykwalifikowanych rzemieślników (ry- 
marzy, powroźników, murarzy itp.). Nabyw- 
ca działki obowiązany jest wpłacić przed 0- 
siedleniem zadatek w wysokości 10 proc. su 
py, szącunkowej, pozostałą sumę w ciągu 20 
at. 

Miasteczko Ejszyszki liczące około 3 tys. 
ludności, znane jest z dużych targów w każ- 
dy czwartek. Na miejscu elektrownia, szkoła, 
szpital, kościół. 

Bližszych informacyji udziela Izba Rze- 
mieślnicza (ul. Mickiewicza 23) w godzi- 
nach urzędowych. 

    

   

    

   
  

Zajmujące Czytanki, Serja II polskich au- 

torów. Szczęśliwą myśl miały Zakłady Wy- 

dawnicze M. Arcta, podejmując w dalszym 

ciągu wydawnictwo Zajmujących Czytanek, 

książeczek, których poprzednie serje czytało 

już kiedyś wielu z pośród rodziców dzisiej- 

szych prenumeratorów. Obecna serja zawie- 

ra Czytanki nowe, a co najważniejsze, tylko 

polskich autorów. Na treść ich składają się 

przeżycia tylko polskich bohaterów i to prze 

ważnie trochę starszych rówieśników prenu- 

meratorów Czytanek. Stają się więc te male, 

ozdobnie wydane książeczki, w barwnych о- 

kładkach odrazu dobrymi przyjaciółmi mło- 

dzieży. Wszystkie dotychczasowe książeczki 

odznaczają się żywą i zajmującą treścią, nie- 

raz jędrnym humorem i często silnem napię- 

ciem akcji. — Zajmujące Czytanki ukazują 

się cztery razy na miesiąc, od l-go kwiet- 

nia. Poczytność ich zwiększa bardzo niska 

cena, a mianowicie: Zł. 5 — w prenumera- 

cie za serję 12 książeczek; zł. 2 — miesięcz 

nie; — 70 groszy za jedną książeczkę. 

Dotychczas ukazały się: 

Nr. 51. Stefan Łoś. — Czarny Wojtek. Pei 

na humoru opowieść, oparta na własnych 

przeżyciach agtora w Brazylji, o murzynie, 

który się uważał za Polaka. Już samo zesta- 

wienie nazwiska Wojtka Zięby ze stuprocen 

tową czarnością twarzy, wywołuje śmiech, 

zwiększony jeszcze przez liczne wesołe epi- 

zody. 
Ni. 52. Jan Powalski — W Zaklętym 

Zamku. Jest to prześliczna legenda podgór- 

ska ż czasów, kiedy na wyniosłych skałach 

sterczały dumne zamczyska, zamieszkałe 

przez rozbójniczych rycerzy, a nawiedzane 

przez djabły i strachy. 

Nr. 53. Marja Buyno-Arctowa — Syn Po- 

licjanta. Szczery duch obywatelski bije z tej 

powiastki. Autorka w umiejętny sposób uczy 

żywem i barwnem opowiadaniem szacunku 

dla władz, a przedewszystkiem dla policji. 

Stasiek, syn policjanta, marzy o wstąpieniu 

do szkoły policyjnej. Niesłusznie posądzony 

o kradzież, widzi przed sobą zamkniętą dro- 

gę i dopiero bohaterski czyn ułatwia mu peł- 

ną rehabilitację. 
Nr. 54. Leonard Chociłowski — Złamany 

bagnet. Książeczka ta stanowi to, co można 

by nazwać krótką powieścią. Autor „potrafił 

na dwóch arkuszach zawrzeć tyle ciekawej 

treści, że czytelnik nie oderwie się od książki 

zanim nie doczyta nadzwyczajnych przygód 

Olka, w czasie wielkiej wojny, w Rosji przed 

rewolucyjnej i bolszewickiej, podczas prze” 

dzierania się przez granicę i wreszcie w wol 

sku połskiem w 1920 r. 

Radio wileńskie 

CZWARTEK, 19 MAJA 
11,58 Sygnał czasu. 
12,10 Kom. meteor. 

12,15 Odczyt rolniczy z Warsz. 

12,35 Poranek szkolny z Warsz. 

15,00 Program dzienny. : 

15,25 „Rola odznaki sportowej w Spor- 

cie szerokich mas” — odczyt z Warsz. wy 

głosi W. Junosza - Dąbrowski. 
15,50 Aud. dla dzieci z Warsz. 

16,20 Lekcja francuskiego z Warsz. 

16,40 Codzienny odcinek powieściowy. 

16,50 Utwory Beethovena. (płyty). 

17,10 „Sandomierskie — odczyt z War- 

szawy wygł. dr. H. Patkowski. 

17,35 Koncert symfoniczny (płyty). — 

Słowo wstępne prof. M. Józefowicza. 

18,50 Komunikat Tow. Gimnastycznego 

„Sokół”. : 

19,00 „Silva rerum“ — ks. Kryszkowskie 

go — pogadankę wyglosi dr. Walerjan Char 

kiewicz. я 

19,20 „Мопофа“ — pogadankę wygłosi 

prof. M. Józefowicz. | Ė 

19,40 Program na piątek i 

19,45 Prasowy dziennik radjowy z 

zawy. 

z 20,00 „Dusza okrętu* — feljeton z War 

szawy wygł. Jim Poker. 
20,15 za lekka z Warsz. i 

21,15 Słuchowisko „Barbara, jeszcze 

Gasztołdowa żona” — fragment z dramatu 

Dominika Magnuszewskiego, w radjofoniza- 

cji Stanisławy Wysockiej. Słowo wstępne— 

Stefana Czarnockiego. Transmisja na wszy- 

stkie polskie stacje. 

22,00 Kom. z Warsz. || е 

22,10 Transmisja I części rewii z „Mor- 

skiego Oka“ z Warsz. p. t. „Litek figowy““. 

23,15 Muzyka, taneczna z. Warszawy. 
— 

Giełda Warszwawska 

Z dnia 18 maja 1932 roku. 

WALUTY I DEWIZY: 

Belgja 125,00—125,31—124,69. 

Holandja 361,65—362,55—360,75. 

Londyn 32,70—32,86—32,54. .. 

Nowy York kabel 8,90 925—8,885. 

Paryż 35,14—35,23—35,0: 
Praga 26,39—26,45—26,33. 

Szwajcarja 174,40—174,83—173,97. 

Włochy 45,90—46,13—45,67. 

Berlin 212,70. Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4 próc. pożyczka inwestycyjna 90,60. 5 

proc. konwersyjna 38—38,25. 7 proc. stabili- 

rozmaitości. 
War- 

   

z Filipem i Flapem. 
Parier od 1 zł. — 

Ceny miejsc na I-szy sesns Balkon 50gr Parter 80 gr. na pozostałe seansy Balkon 70 gr. 
Pocz. o godziaie 4, 6. 8 i 10.15, w dnie Świąt. o godz, 2-ej. 

  

Dźwiękowe kino Dzis! Dawno uiewidziany w emocjonującem Rod La Recque HOLLYWOGCB ulubieniec publiczności arcydziele - 

Marz | W$PÓŁCZEŚNY KORSARZ““ yi kir" 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. Pocz. o godz. 4, 6, 8 ii0.15. Na 1-szy seans ceny zniżone, 

  

Dźwiękówe Kino Dziś gigantyczne 

„PAN“ wojennej 

dzieło G. W. Pabsta 
EF.lm ten osnuty na tle powieści 

arcy- Front zachodni 
1918 r. 

CZWÓRKA PIECHURÓW” 
NAJEŹDBZE 

Ernesta Johannsena » 
Nad program: Nsjnowsze aktuaija dźwiękowe. Pocz. o godz, 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt o gcdz. 2:ej. 

    Dźw'ękowy Dziś! Największa 
inc=Testr gwiazda ekranu 

„STYLOWY 
Wielka 36 

Marlena Dietrich I Fritz Kortner ©" 
+ 

w obrazie C©RRĘT $STRACEŃCÓW Nad o dzwiękowa 

filmu 
„Br. Karamazowy“ 

  

> AAAAAAAAAAAS 

DZIŚ CIĄGN 

  

1 KLASY wielkiej 25 Loterji Państw. 

GŁÓWNA WYGRANA Zł. 1.000.000 
i 211 premii 

Co drugi los musi wygrać! 

Cena: 1/4 losu 10 zł. — 1/2 losu 20 zł. 

Śpieszcie czemprędzej nabyć los w najszczęśliwszej kolekturze 

H. MINKOWSKI 

  

OGŁOSZENIE 
DO REJESTRU SPÓŁDZIELNI SPÓŁDZIELNI SĄDU Ę- 
GOWEGO W WILNIE W DNIU 15-I 1932 r. Popo Ne. 80 

WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCY WPIS DODATKOWY: 
90. IV. Firma: „Spółdzielnia Spożywców Pracowników 

Stefana Batorego w Wilnie z odp. udz.*. 
„Na likwidatorów wyznaczono dr. Stanisława Pigonia, za 

mieszkałego w Krakowie przy ul. Zyblikowicza 5 — 68, dr. Ste- 
fana Kempistego zWilna,ul.Zamkowa 24 i dr. Witolda Staniewi- 
cza z Wilna, ul. Mickiewicza 62 — 5. Na mocy decyzji Sądu 
Okręgowego w Wilnie Wydziału Rejestru Handlowego z dnia 17 

JENIE 

— 1/1 los 40 zł 

  

lipca Iz31 r. zarządzono likwidację spółdzielni i wyznaczono 
likwidatorów — z urzędu. 

OGŁOSZENIE $ 
DO REJESTRU SPÓŁDZIELNI SPÓŁDZIELNI SĄDU OKRĘ- 
GOWEGO _W WILNIE W DNIU 19-II 1932 r. POD Nr. 719 

| 
< 

| 
| 

WILNO, KHIEMIECKA 35 tel. 13-17 PKO 80,928 ь 

Centrale: Warszawa, Nalewki 40, PKO 3,553 

Oddział: L'da, Snwalsta 22, tel. 136. PKO 20.439 
TRYVYVYTYTYYYYYYYYYVYYYTYVYVYYYYYYYYYYVYYYE VYT' 

3 

| WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCY WPIS DODATKOWY: 
R. H. Sp. 719. II. Firma: „Spółdzielnia Handlowo-Przemy- 

słowa Ogrodników i wytwórców z odp. udziałami w Wilnie”. 
Zgłoszono likwidację spółdzielni. 

A A EK ik ii 
OBWIESZCZE NI 

Koomrnik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 

wiru 8-go z siedzibą w Wilnie, przy ul. Вет- 

nardyńskiej 3 m. 3 zgodnie z art. 1030 U.P.C. 

podaje do wiadomości publicznej w dniu 

24 maja 1932 r., o godzinie 10 ra Wil- 

nie, przy ul. św. Jańskiej I, od się 
sprzedaż z licytacji należącego do Anny Lip- 
kier-Dubińskiej majątku ruchomego,  sila- 

dającego się z 2-ch luster, szały oszkio 
50 kapeiuszów filcowych różnych ga 

i innych rzeczy, oszacowanego na sumę Z 

tych 495. 

      

    

  

   

Komornik A. Rubam. 

L M A KA 

——————ll 

*" OGŁOSZENIE PRZETARGU 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 

w Wilnie ogłasza przetarg na dzierżawę re- 
stauracyj I-II kl. st. Lida, Bielsk Podlaski i 
bufetów: Malkowicze, Andrzejewicze, Czar- 
nawieś,  Juraciszki, Białowieża,  Skrzy- 
bowce, Kuźnica, Kamienna Nowa, 

Drohiczyn, Bohdanów,-  Braslaw, O- 
sowiec, Sokółka, Dubica , Siemiaty- 
cze, Juchnowicze z terminem objęcia I czer 
wca 1932 roku. i bufetów st. Oszmiana, Ko 
bryń, Postawy, fryzjerni: Białystok, Moło - 
deczno, z terminem objęcia I lipca 1932 ro 
ku. 

Termin składania ofert upływa 25 maja 
1932 r. o godz. 12 w południe. 

Szczegółowe warunki podane są w ogło- 
szeniach wywieszonych na wymienionych 
stacjach i w gmachu Dyrekcji. 

DYREKCJA OKRĘGOWA KOLEI 
PAŃSTWOWYCH W WILNIE. 
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Komornik Sądu Grodzkiego w  Wiłrie 
3-go rewiru Wacław Leśniewski, zam. w 

Wilnie, przy ul. M. Pohulance 13, na zasa- 
dzie art. 1030 U.P.C. obwieszcza, iż w dnitt 
24 maja r. b., o godzinie 10 rano, w Wilnie, 
rzy ul. Niemieckiej 22, odbędzie się sptze- 

daž z licytacji publicznej majątku rcchonie- 
go, należącego do Samuela  Karklińskiego, 
składającego się z 5 bel papieru rysunkowe- 
go, oszacowanego na sumę 1.200 złotych 
na zaspokojenie pretensji firmy Górnośląska 
Fabryka Celulozy i Papieru sp. akc, w War- 
szawie w sumie 900 złotych z %%% i koszta- 
mi. 

Komornik sądowy W. Leśniewski. 

J A it i 

zacyjna 48,13—51,13—47,75. 4 proc. dolaro- 

wa 47,25. 10 proc. Kolejowa 102. 8 proc. 
L. Z. BGK i BR, obligacje BGK 94. Te sa- 

me 7 proc. 83,25, 7 proc. L. Z. ziemskie dol. 
54 (drobne) — 52,50—53(drobne). 4 proc. 
ziemskie 28. 8 proc. ziemskie złotowe 50. 8 

proc. warszawskie 58,25—59,50 (drobne) — 

58. 8 proc. Łodzi 58,75. 8 proc. Piotrkowa 54. 

10 proc. Radomia 55. Tendencja na pożyczki 

słabsza, na listy niejednolita. 
4KCJE: 

Bank Polski 71—71,25. Tendencja nieca 
mocniejsza. 
POŻYCZKI POLSKIE W NOWYM YORKU: 

Dillonowska 50. Stabilizacyjna 47. War- 
szawska 32. Śląska 33,87 i pół. 

  

OGŁOSZENIE 
Ludowy Bank Spółdzielczy z nieograni 

czoną odpowiedzialnością w Lidzie, ul. Su- 
walska 19, niniejszem ogłasza konkurs na 
stanowisko kierownika spółdzielni z ewentu- 
alnem powołaniem na członka zarządu ban- 
ku. 

Do podania należy dołączyć: świadectwo 
obywatelstwa polskiego, świadectwo zdro- 
wia, dokumenty, stwierdzające wykształce 
nie średnie względnie wyższe fachowe, 

‚ świadectwo pracy w organizacjach gospodar 
czo - społecznych typu kredytowego i ży- 
ciorys z powołaniem się na osoby rekomen 
dujące. 

Miesięczne wynagrodzenie około 400 zło 
tych, oprócz tego mieszkanie, opał i Świat 
О. 

Podania pod adresem banku skladač do 
dnia 1 czerwca 1932 roku. 

Prezes Rady Nadzorczej 
ks. dziekan Bojaruniec. 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

VII rewiru, zamieszkały w Wilnie, przy ul. 
Połockiej 14 m. 3, zgodnie z art. 1030 U.P.C. 
obwieszcza, iż w dniu 25 maja 1932 roku o 
godzinie 10 rano w Wilnie, przy ul. Montwit- 
łowskiej 10, odbędzie się sprzedaż z li - 
cji publicznej majątku ruchomego, należące- 
go do Bolesława Szyszkowskiego, składa- 
jacego się z maszyny do pisania, oszacowa- 
nego na sumę złotych 441 na zaspokojenie 
pretensji Kasy Chorych m. Wilna. 

Komornik sądowy A. Uszyński. 

        

MAMA, 

  

AAAAAAAAALAA 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
WYYYYYYYYYYTYVYYYYTYYYYYYYYVYYYYYYVYYVYYYYY 

  

  Z SAŻIAAŻAAAAAŁŻABSKE 

AAAAAAAMAASAAAAAL AA 

us | OKBIE 
POS2dY za 

BDT я 
Тччча Mieszkanie — 

Wdowa oscbniak 
poszukuje posady pie- Słoneczne z 5 pokoi 
lęgnowania chorych Odremontowane z 
196 do wychowania Wszelkiemi wygodami, 
dzieci. Zna szycie. Be- łazienka, water i t. p. 
liny 21 m.7. ogród. Oglądać od 11 

— 1. Zwierzyniec ul. 
Tomasza Zana Nr. 15. 

haakkAńAAAAAAAAAAkóŁi Szczegóły Hotel „Bri- 
tol“ k, Nr. 5, d 

Letniska iZssi | | 

  

4—6wiecz, 
ТОЕНЕННОССННСЯ СОАМАВИСИ ———— 

VYVTYVVVYVYVYVYVYVIY 

  

umeblowany do wyna- 
LETNISKO jęcia. Osobne wejście, 

blisko Wilna, las, Wiljana piętrze. Artyleryj- ję ylery 
łódź, urocze położenie ska 1 m. 3. 
Infor. w red. „Słowa* 

    

  

  

4 Letniska KuPno 
3—4 pokojowe (z ku- Lekarze GABINET Gim) możać z u: _1_ SPRZEDAŻ 

EE" Racjonalnej  trzymaniem, lasy so- 
УРЕ L A y k | snowe i rzeka, 2 klm, 

ieczniczej od st. kolejowe! i po, 77 
DOKTOR WILNO. S Gudogaje, pl : B о "‘!8 z 

2 erżanty Tołłoczko. „ drewniany z ogrodem 
Blumowicz Mickiewicza 81—4 A + sprzedaje się. Zakreto- 

choroby oczenkiowz TO że LETNISKO wa 48, 
kórne i moczopłciowe ONSETWR- wy ttu, las sosno- ————— 

Wielka 21, je; dosko- w malak, Dom 
tel. 921, od 9—113—8 

W. Z. P. 23. 

DOKTOR 

Zeldowicz 
chor, kóre, la. Wypadanie kw 
ryczne, narządów mo- y Wii 
A ch, od 9—do 1, łupież. Iudywidnalne 

wiecz. 

jej skazy I braki, Masaż 
kozmetyczny twarzy. 

  

  

DOKTOR 
ZELDOWICZOWA 

KOBIECE, WENE- 
RYCZNE NARZĄDÓW 

ki racjonalnej. 

  

nali,sodświeża, usuwa 

Masaż ciała, elekirycz- 
uy, wyszcznplający (pa- 
nie), Natryski „Horiro= nia Adres: 

wene- a" według prof, Spnh=,.> с 

dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostat- 
ułe zdobycie kosmety« 

Codziennie od g.10—3 125, Wilje, 
W. Z. P. 43 utrzymanie, 

  

MOCZOWYCH 
od 12—3 i. ed 4—8 
ut, Kickiawicza 24. 

tel 277, 

Dr.Ginsberg 
Choroby skórne, we- 
neryczne i moczopłcio- 
we. Wileńska 3, — od 
8—1 14—8. Tel. 567 

GABINET 
Kosmetyki 
Leczniczej 

„Cedib” 
J. Hryniewiczowej 
(Wielka 18 m. 9) 

został przeniesiony 

na ul. Mickie- 
wicza 1 m. 11 

  

  

«| lub 

  

  

wy, do rzeki Wilji la- 
sem 1 klm. poczta nado sprzedania łub wy- 
miejscu, radjo, pjanino, dzierżawienia Z ogro= 
gry, bibljoteczka, Z dem owočowo-warzy- 
całkowitem  utrzyma- Wnym, stajnią, wozo- 
niem 100 zł, miesięcz- wnią. Wiadomość w 

p. Niestą- Biurze  Reklamowem 
niszki k-Swira maj, Garbarska 1, tel. 82. 
Polany I. A. K.   

  

Z powodu wyjazdu 

Pensjonat sprzedaje się 
w piękuym dworze, SKIep Spożywczy 
miejscowość sucha, Z urządzeniem. Anto- 

wykwintne kolska 33, ogląd, do 
Szczegóły 12 popoł. 

Jagiellońska 7 -5. 

Potrzebne 
na letnie miesiące dwa 

trzy pokoje w 
dworku ' obywatelskim 
w pobliżu kolei z mo- 
żnością kupowania 2 ” 
produktów i gotowa- Pianina 
nia. Wiadomość dlazupełnie nowe (wielo- 
Studnickiego w „Sło-letnia gwarancja) zł. 

wie. 1.200. £ilowska 4. H. 
Abelow, 
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nia, mieszkanie w samotnym domku, 
pośród kurników, starego „zawa“. A 
stary „zaw* siadywał całemi wieczo- 
rami przed kominkiem, z fajką w zę- 
bach, patrząc na żar piętrzący się zło- 
temi pagórkami i gotował zupę kar- 
toilaną. 

Obecność agronoma w mieście nie 
była potrzebną, przyjeżdżał tam tylko 

na jeden dzień, zmieniał książki w bi- 
bljotece i wracał do swych planów i 
polowań. Czasu miał teraz dosyć na 
wszystko. Nie codzień można spotkać 
lisa, ale w końcu grudnia wisiało już 
na strychu osiem lisich futerek. Brak- 
ło jeszcze ze cztery, na futerko dla 
Oli. 

Ciszę i jednostajność życia Bory 
sa przerwała raz tylko konferencja ro 
botników „rabkopu', na której miał re 
ferat o rozwoju ogrodownictwa i mle 
czarstwa. Połecono mu przygotować 
na marzec wyczerpujące sprawozda- 
nie ze stanu i możliwości rozwoju go 
spodarstw sowieckich. Miał z tem je- 
chać do Moskwy. 

Listy pomiędzy Kijowem a Odesą 
kursowały regularnie i bez przerwy. 
W jednym z nich, Borys znalazł fo- 

togratję Oli. Było to małe zdjęcie mi 
gawkowe, ale wyraz jej twarzy i o- 
czu był doskonale uchwycony. Ola u- 
śmiechała się, jakgdyby ktoś ją śmie- 
Szył, i uśmiech ten nadawał jej twa- 
rzy życie i szczerość. 

Kilka razy dziennie wyjmował Bo 
rys tę fotografję i za każdym razem 
uśmiechał się do niej bezwiednie. 

W odpąwiedzi Borys posłał jej swo 
ją fotogratję, zapytując, czy też po- 
znała go bez bródki, którą zgolił, aby 
się odmłodzić, i móc podobać mło- 
dym dziewczynom. 

Rozpoczęły się zawieje šniežne— 
Myśliwi byli przykuci do domu. Borys 
nie mógł już dłużej walczyć z chęcią 
odwiedzenia Oli w Odesie, wyzna- 
nia jej swej miłości i tajemnic swego 
życia pod cudzemi nazwiskami. 

X 
Zaraz pierwszego dnia pogody, Bo 

rys wpadł na ślady lisa, a tak się w 
pogoni za nim rozgorączkował, że 
czapkę z czoła odsunął i kołnierz 
palta rozpiąt. Nie powiodło mu się 
dnia tego: nie zauważył, jak stanął 
nad jarem, zasypanym puszystym śnie 

i runął, tonąc prawie w miękkim śnie 
gu. Śmiał się głośno, otrząsając śnieg 
z ubrania, z za kołnierza i mankie- 
tów. Po plecach i po piersi zaczęły 
spływać lodowate strumyki topniejące 
go śniegu. Znów podniósł kołnierz i 
wielkiemi krokami ruszył przed siebie. 
Nad rzeką zastrzelił jednego lisa, ale 
radość jego przysłoniło uczucie chło- 
du i dreszcze, wstrząsające całem 
ciałem. Przyśpieszył ' więc kroku i 
biegiem prawie powrócił do domu, u- 
siadł przed kominkiem i zjadł cały ta 
lerz gorącej kaszy, popijając herbatą. 
Ogrzał się i uspokoił. Ale nie długo: 
znów zaczęły się dreszcze. 

— Przeziębiłem się, czy co, u li- 
cha! Trzebaby coś wypić, ale skąd 
wziąć alkoholu? — myślał. 

Nie chciał posyłać starego „zawa” 
po felczera do miasta, 

— Zaczekam do jutra. Będę mu- 
siał jechać do miasta do się tam pod- 
leczę, w razie czego. 

W nocy znów dreszcze nie dały 
mu spać. 

Wypił herbatę i wyruszył na sta- 
cję — trzy kilometry drogi — to nie- 

giem. Stracił nagle grunt pod nogami.dużo! 
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Drukarnia „Słowa* Zamkowa 2. 

Žv 

asai 
> ją dą, ZEBUWOTE ^ 

Wiatr zrywał tumany śniegu i rzu 
cał je w twarz idącemu. Zaspy na dro 
dze utrudniały mu ruchy. Rozgrzał się 
więc i nie zwracał uwagi na przebie- 
gające mu chwilami po plecach mrów 
ki. Na stacji musiał czekać w nieopalo 
nym budynku. Opał należało oszczę- 
dzać dla przemysłu i transportów. — 
Gdy wsiadł wreszcie do wagonu, był 
skostniały. W wagonie znów było cias 
no i ciepło, Borys znalazł miejsce tuż 
przy drzwiach. Pociąg wlókł się, wol- 
no i senność ogarnęła przemarznię- 
tego pasażera. 

„Odniosę raport Ginsburgowi, zaj- 
dę po aspirynę i położę się, do jutra 
nie ruszę się z łóżka” —zdecydował. 

Ginsburg zwrócił uwagę na jego 
przyśpieszony oddech: 

— (Co się z wami dzieje, towarzy- 
szu? 

— Przeziębiłem się, pójdę się le- 
czyć i jutro będę zdrów. 

— Idźcie do polikliniki. 
— Głupstwo, — przeziębienie, nic 

więcej. Aspiryna wystarczy... 
— No, jak uważacie.... 
Dowidzenia! 

Jadąc windą na górę, Borys doznał 

zawrotu głowy, z trudnością doszedł 
do swego pokoju: w oczach wirowały 
mu zielone i czerwone koła. Wysił- 
kiem woli zmusił siebie do rozebra- 
nia się i okrył się paltem i kołdrą. 
Gorąca herbata i aspiryna przyniosły 
mu ulgę. Ogarnęła go samotność. W 
jakimś chaotycznym półśnie majaczy- 
ły mu się obrazy i myśli. 

Oto Ola stoi pomiędzy swemi żół- 
ciutkiemi wychowankami. Borys robi 
wysiłek, by się do niej zbliżyć i 
znika, rozpływa się we mgle. 
znów lisy kręcą się... tańczą na śnie- 
gu, kołują, wirują... coraz pręedzej...-- 
Pot em stary leśniczy, — „Zaw* z ron 
delkiem kaszy, rondelek rośnie w jego 

rękach... rośnie... rozsadza czaszkę... 
ból wyrywa jęki z ust.... „Ja nie chcę, 
skąd ten rondel w mojej głowie?*... A 
Jakowlew śmieje się i mówi: „Wyrzu 
cimy Olę z „rabiaku“, bo ona jest li- 
sem... Borys jęczy, krzyczy: „Nie, wy 

nie możecie jej wyrzucić, ona jest naj- 
lepsza z was wszystkich, to kryształo 
wy człowiek!*.... 

„Co to szumi.... 
o skały. 

To morże uderza 

D.-GEN 

Redaktor w z.: Witold Tatarzyński -   
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