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0 program 
Profesor Michał  Bobrzyński w 

trzecim tomie swego dzieła „Dzieje 
Polski w zarysie“ pisze o szkolnictwie 
galicyjskiem: 54) 

„Powstał ogólny pęd ludnošci, -— 
zwłaszcza włościańskiej — do korzy- 
stania ze szkół średnich, celem zapew- 
nienia dzieciom swoim lepszego u- 
trzymania nietylko w stanie duckow- 
nym, łecz także nauczycielskim, urzęd- 
niczym i w wolnych zawodach. Prąd 
ten był zdrowy, mnożył wars i 
vgencji, ai: łączył się z naci 1 
szkełę, ażeby obniżyła  wymagiwia 
naukowe i uko tie szkoły umożli- 
wiała także misd.ieży, mniej ue 
nej... Skarżyłi się głośno, prou:s0ro- 
wie uniwersytetu na niski pozioni wie- 
dzy . rozwoju umysłowego uczusów 

ępujących ла uniwersytet... Liczba 
gimnazjów: 12 pełnych, a 7 niższych 
w roku 1874 wzrosła do 56 państwo- 
wych, 17 prywatnych, 13 żeńskich, — 
zaś liczba szkół realnych wzrosła do 
14. Groziła hiperprodukcja inteligencji 
bez utrzymania i byłoby do niej przy 
szło w Galicji, gdyby dla wielkiej ma- 
sy kształcących się w gimnazjach i 
na uniwersytetach nie otwarło się sze - 
rokie połe we wskrzeszonej Rzeczypo- 
spolitej“ (str. 291). 

Mieliśmy w 1927 — 28 roku 794 
szkoły średnie ogólnokształcące, w 
tem 270 rządowych. Polska obecna 
liczy cztery razy tyle ludności, co Ga- 
licja przedwojenna, ma zaś mniej wi; 
cej dziewięć razy tyleż szkół średnich, 
ile Galicja przedwojenna. Bolłączki 
szkolnictwa średniego i wyższego 
Galicji zostały spotęgowane wielokroi 
nie. Poziom szkół średnich i ich wy- 
chowańców, poziom wychowańców n- 
niwersytetu obniżył się. Posziiśmy w 
kierunku ilościowym na szkodę jako- 
ści. Zaznaczyć musimy, że pozinm 
nauczycielstwa szkół średnich jest niż- 
izy, niż w Galicji przed wojną. Jest 
gorzej uposażony, bardziej ob ty 
pracą, posiada mniej środków, muiej 
czasu dła pracy naukowej. Słabe były 
uniwersytety galicyjskie i dały stale 
kadry dła nowych naszych uniwersv- 
tetów. Mamy obecnie 43 tysiące mło- 
dzieży, kształcącej się w wyższych za- 
kładach naukowych, w tem studjuja- 
cych prawo i nauki polityczne oi:az 
nauki handlowe — około 15 tysięcy. 
"Tymczasem książka treści politycznej 
ivb ekonomicznej rozchodzi siż w 
ł'ołsce maksimum w 400 egzeripla- 
rzach. Mamy kilka tysięcy studjuja- 
cych historję, mamy parę tysięcy nau- 
czycieli historji, książka jednak tresci 
historycznej ma dziś mniejsze powo- 
dzenie, niż przed wojną, Mamy naogół 
upadek czytelnictwa, upadek twórczo- 
ser i konsumpcji płodów nauk-wych. 

Złe warunki odżywiania, jaki miu 
vlegało podrastające pokolenie w 0- 
kiesie wojny, jest to zdaje 516 1>41а 
z przyczyn. Dla przeciwdziałan:a cher 
żactwu tizycznemu, rozwinęła się pro- 
paganda sportu; w sporcie znalasła 
zaspokojenie swej ambicji część mło - 
dzieży. Mniej wprawdzie sportują, niż 
mówią o sporcie. Ważnym czynnikiem 
cstabienia prądów umysłowych jest 
też ta okoliczność, że obecnie dal :ko 
inniejszy procent młodzieży wy;eżdza 
na studja na Zachód, czerpie z obiit- 
szego i pożywniejszego źródła nańk*. 
brak też większej ideowej siły moro- 
rowej Pewien czas tą siłą niotorową 
dia pokolenia wstępującego w życie w 
dziesięciołeciu zeszłego wieku był sc- 
cjalizm; potem —. prąd niepodległo- 
ściowy. Dziś nastąpiło pewne szuka- 

nie idei u nielicznych, powtarzanie ha- 
seł bezmyślnie — u tłumów młodzieży 
akademickiej. Większość jej jest en- 
decka. Ciasny nacjonalizm, obawa 
współzawodnictwa żydów i mniejszo- 
ści narodowycii, germanofobstwo, ja- 
ko produkt moskalofistwa endeckiego 
z okresu wojny, — oto uboga treść 
ideowa tej młodzieży... _ Przeciwnicy 

endecji zaniepokoili się, że młodzież 
niemał w całości staje się rezerwą en- 
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decji; postanowili więc wytworzyć 
nowe ugrupowania wśród młodzieży 
z inną ideologją. Szukano idej ze- 
wnątrz: włoski faszyzm, rosyjski bol- 
szewizm dostarczyły pewnej ilości ma- 
terjału. Powstało stąd jakieś mixtum 
compositum, z którego robiono dekla- 
rację jdeowa Legjonu Młodych. 

Mamy tam szereg postulatów nie- 
przemyślanych, sprzecznych z do- 
świadczeniem dziejowem. Mamy tam 
ogólnikowe irazesy, którym można na 
dać całkiem odmienną treść. Mówi się 
tam: Państwo Polskie musi zerwać z 

młodzieży 
niewytrzymującem już prób życia u- 
strojem gospodarczym, liberalno - ka- 
pitalistycznym, i przekształcić się w 
państwo zorganizowanej pracy, opie- 
rające swą gospodarkę na zasadach 
planowošci“. 

Ustrój liberalno .- kapitalistyczny w 
czystej formie już dawno nie istnieje, 
a nawet, można powiedzieć, niemal 
nie istniał. Cła ochronne, prawodaw- 
stwo społeczne —— cała polityka go- 
spodarcza, charakteryzująca ostatnie 
pięćdziesiątlecie, była zerwaniem z za- 
sadą liberalno - kapitalistyczną, zasa- 
dą nieinterwencji państwa w stosun- 
ki gospodarcze. Każda polityka ekono 
miczna posiada pierwiastek planowo- 
ści. Jeżeli się jednak mówi o zerwaniu 
z obecnym systemem gospodarczym, 
czyli zerwaniu ze współczesną ewolu- 
cją gospodarczą, której czynnikiem 
jest interwencja państwa; jeżeli się 
mówi o przekształceniu dzisiejszego 
państwa w państwo zorganizowanej 
pracy, opierającej swą gospodarkę na 
zasadach planowości, to się ma na 
myśli ustrój, wzorowany na Rosji so- 
wieckiej. Rozumiemy ten prąd wśród 
naszej młodzieży. Przeżywamy ogrom- 
ny kryzys gospodarczy, charakteryzu- 
jący się wzrostem bezrobocia. Znacz- 
ny procent młodzieży, kończącej dziś 
studja, ma przed sobą w perspektywie 
stanięcie w szeregu bezrobotnych. Do- 
chodzą do nich wieści, że w Rosji so- 
wieckiej obecnie nie ma bezrobocia. 
To, że tam jest nędza, to, że jest tam 
przymusowa praca, że ustrój społecz- 
ny musi być tam oparty na gwałcie i 
terrorze, gdyż się sprzeciwia natural- 
nym dążnościom człowieka cywilizo- 
wanego — tego ona sobie nie uświa- 
damia. W innym paragrafie deklara- 
cji Legjionu Młodych czytamy: „Uwa- 
żamy za konieczność dziejową zespole 
nie myśli państwowej Polski z pol- 
sxim Światem pracy, uznając jedynie 
pracujące warstwy społeczeństwa za 
element twórczy*. 

Praca robotnika fizycznego w wie- 
lu wypadkach zawiera tyleż pierwia- 
stku twórczego, co praca konia lub 
wołu. Pracą twórczą jest tylko praca in 
telektualna. Więcej twórczości przeja- 
wia Ford lub Ratenau, niż setki tysię- 
cy robotników, zatrudnionych w jego 
zakładach. Warstwy posiadające i 
kierujące produkcją są właściwie war- 
stwami twórczemi. 

Deklaracja mówi o przymusowych 
związkach zawodowych, o oparciu u- 
stroju państwowego na odpowiednio 
zbudowanych związkach _ zawodo- 
wych. jest to naśladownictwo progra- 
mu faszystowskiego, programu właś- 
ciwie niezrealizowanego. We Wło- 
szech mamy dyktaturę Mussoliniego, 
many korporację, mające na celu zła- 

godzenie antagonizmu kapitału i pra- 
cy przez obejmowanie przedstawicieli 
jednych i drugich w związku danej 
gałęzi produkcji. Było to potrzebne 
dla przeciwstawienia się próbom bol- 
szewizmu; zrobiło swoje i dziś jest 
tylko akcesorją. 

Jako zadania polityki ekonomicz- 
nej, stawia deklaracja „opracowanie i 
wykonanie planu rozbudowy gospo- 
darczej kraju celem osiągnięcia pod 
tym względem samodzielności w sto- 
sunku do zagranicy, usunięcie klęski 
bezrobocia oraz podniesienie pozio- 
mu moralnego i kulturalnego warstw 
pracujących". 

O zupełnej samodzielności w sto- 
sunku do zagranicy nie może być mo- 
wy w państwie, które nie jest i nie 
może być samowystarczalnem. Nie 
przez oddzielenie się murem celnym 
od zagranicy, lecz przez uzyskanie 
stamtąd pomocy na inwestycje, które- 
by wzmacniając nasze siły, wzmacnia 

łyby nasze stanewisko w międzynaro- 
dowej walce o byt, możemy dojść do 
możliwego usamodzielnienia się. Przez 

politykę produkcji możemy usunąć klę 
skę bezrobocia i podnieść poziom ma 
terjalny warstw pracujących. Lecz dla 
tej polityki produkcji potrzebne jest u- 
sunięcie dowolności państwowej co do 
warsztatów pracy. Dążenie do spra- 

wiedliwego rozdziału dochodu spo- 
łecznego, doprowadza częstokroć do 
tego, że właśćiwie niema co dzielić i 
polityka gospodarcza przybiera tormę 
walki z bogactwem, a w rezultacie na- 
stępuje triumf nędzy. Taka polityka 
wypływa z programu Legjonu Mło- 
dych. 

Mogą powiedzieć: „„Odrzucacie ca- 
łą ideologję Legjonu Młodych, a co za 
to dajecie?*, Młodzież i nietylko mło 
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PRZEDSTAWICIELSTA 
BRASŁAW — Ksjęgarnia T-wa „Lot 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ui, Szeptyckiego 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 
DUKSZTY -— Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzimierow 
GRÓDNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, : 
HORODZIEį — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytonjowy — S, 
KLECK -- Sklep „Jednosė“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-.wa 

Mateskį, 
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Zwierzyński, 

„Ruch“, 

  

NIEŚWIEŻ -— ud. Matuszowa -— Księgarnia jazwłńskicya, 
NOWOGRÓDEK — 
N.-ŚWIĘCIANY -—- Księgarnia T-wa „Ruch”, 

MIANA — Ksjęgarnia Spółdz, Nancz. 
PINSK — Ksiegarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Kajęgaūrnia Polskjej Macjerzy Szkolneį, 
STOLPCE — Kaiegarmja Tewa „Ruch“, 

SLONIM — Ksiegarnia D. Lubowskjego, mi, Mickjewjoza 13, 
ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ui, 3 Maja B 
WILEJKA POWIATOWĄ — ut, Mickiewicza 24, F, jaczewska. 
WARSZAWA — Tow, Księgarni Kol, „Ruch“, 

Kiosk St, Michalskiego, 

GSE APAOOOATKEELCACZEŃ КЗДЛИГЧИЩИКЛЕДАДОРТИИТ САЕ ЯЕО ORA BYWA TR TRYPEA RITA ACT CNOTDC TO ONDA 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stroaje 2-ej I 3-6į gr, 40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, oraz 
nadesłane, milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątęcznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cytrowe j tabelaryczne o 50 proc, drożej, Adrajujstracja nie przyjmuje zastrzeżeż co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Adrujnistrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr, 
  

Przemówienie delegatów polskich 
GENEWA. PAT. — W dyskusji nad roz- 

brojeniem jakościowem w komisji morskiej, 
konierencji rozbrojeniowej zabrał we środę 

delegat polski, komandor Soiski, pod- 
kreślając przedewszystkiem, że komisja musi 
zawsze patniętać o rezolucji komisji głównej 
z dnia 19 kwietnia, prokłamując konieczność 
wzięcia pod uwagę sytuacji geograiicznej i 
warunków specjałnych każdego państwa. 

istotnie, w państwie, które ze wzgledu na 
koniigurację swego wybrzeża nie może sta- 
nowić najmniejszego niebezpieczeństwa dla 
innych państw, jakakolwiek byłaby broń, któ 
rąby rozporządzało, broń ta nie będzie mogła 
nigdy stać się ofenzywną. 

Komandor Solski podkreślił, że Połska nie 
posiada ani okrętów linjowych, ani awjoma- 
tek. Są to kategorje okrętów, interesujące 
państwa o roziegiych interesach morskich. 

Dełegacja polska jest zdania, że łodzie 
podwodne nie sa specjalnie skierowane prze- 
ciw obronie narodowej ani ludności cywilnej, 
gdyż reguły używania łodzi podwodnych. 
proklamowane przez traktat londyński, pod- 
porządkowały akcję łodzi podwodnych prze- 
ciw okrętom handlowym, przepisom, obowią- 
zujących dłą statków nawodnych. 

  

W tym duchu, co delegacja polska, wy- 
powiedziały się delegacja japońska i finiandz- 
ka, które podkreśliły wybitnie defenzywny 
charakter łodzi podwodnych. 

Delegacja sowiecka zgłosiła propozycję, 
by za broń oienzywną zostały uznane: 1) о- 
kręty powyżej 10 tysięcy ton, 2) okręty a- 
wiomatki, 3) łodzie ponad 500 ton, 4) mor- 
skie środki wojny chemicznej i bakterjolo- 
gicznej. 

Propozycja sowiecka wykazuje dużo ana- 
logii do propozycji niemieckiej, istnieje jed- 
nak ta zasadnicza różnica, że delegacja so- 
wiecka nie proponuje zniesienia wszystkich 
łodzi podwodnych, lecz jedynie jednostek 
wielkich. : 

GENEWA. PAT. — Komisja lotnicza kon 
ferencji rozbrojeniowej rozpoczęła w dniu 
27 bm. dyskusję nad ustaleniem rodzajów 
broni lotniczej, podpadających pod trzy kry- 
terja, przyjęte przez komisję główna, tj. 1) 
broń specjalnie ofenzywna, 2) broń najbar- 
dziej skuteczna przeciw obronie narodowej i 
3) broń najbardziej groźna dła ludności cy- 
wilnej. 

W dyskusji zabrał głos delegat polski Ra- 
czyński, który podkreślił, jak trudnem i de- 

Powrót min. | Zaleskiego 
GENEWA. PAT. — Minister Zaleski w dniu 27 b. m. po południu 

opuścił Genewę, udając się do Warszawy. 

  

Posiedzenie Rady Ministrów 
WARSZAWA. PAT. — We środę 

dnia 27 bm. odbyło się pod-przewod= 
nictwem p. premjera Prystora posie- 
dzenie Rady Ministrów." 

Na posiedzeniu tem, poza załatwie- 
niem szeregu spraw bieżących, Rada 
Ministrów uchwaliła rozporządzenia: 
w sprawie ulg przy spłacie należności 
instytucyj  kredytowo - osadniczych 
byłych państw zaborczych, w sprawie 
obniżenia kar za zwłokę przy egzeku- 
cjach należności Powszechnegó Żakia- 
du Ubezpieczeń, w sprawie obniżenia 
kar za zwłokę od zaległych należnosci 
skarbu państwa, powstałych w zwi4z- 

ku z przebudową ustroju rolnego. w 
sprawie powiatów miejskich oraz roz- 
porządzenie o częściowem zniesieniu 
grup zarobkowych w ubezpieczeniu na 
wypadek choroby. 

Pozatem Rada Ministrów powzięła 
uchwały: o nadaniu koncesji na budo- 
wę i eksploatację odgałęzienia kolei e- 
lektrycznej Warszawa — Grodzisk, do 
Włoch i Milanówka, oraz o przekaza- 
niu państwowego gruntu leśnego w po- 
wiecie lublinieckim pod zarząd Mini- 
sterswa Komunikacji w celu urządze- 
nia toru wyciągowego na stacji kolejo- 
wej Herby Nowe. 

Audjencje u Pana Prezydenta 
WARSZAWA. PAT. — Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej przyjął w dniu 
27 bm. p. sen. Ewerta oraz ks. Lotha, 
którzy zaprosili Pana Prezydenta na 
uroczystości 150-lecia zboru ewange- 

lickiego. Następnie Pan Prezydent przy 
jał delegację Muzeum Przemysłu i Te- 
chniki, w osobach prof. Ponikowskie- 
go, Czochralskiego i płk. Czuruka. 

DEMONSTRACJE NIEMIECKIE 
KRÓLEWIEC. PAT. — Związek 

pod nazwą „Der Deutsche Ostbund“ 
rozesłał zaproszenia na zjazd do miej- 
scowości (iernrode, położonej w gó- 
rach Harzu. 

Zjazd odbędzie się podczas Zielo- 
nych Świąt u grobu margrafa Gerona, 
słynnego z wypraw, przedsiębranych 

przeciw Mieszkowi I. 
Cełem zjazdu ma być manifestacja 

przeciwko obecnym gramcom. Wybór 
iniasteczka Gernrode, gdzie spoczywa- 
ją kości Gerona, jest celowy, chodziło 
bowiem o to, by zaakcentować, że 
„Drang nach Osten* już przed tysią- 
cem lat miał swoich wykonawców. 

  

Sytuacja żegiugi polskiej 
WARSZAWA. PAT. —- Dyrektor Depar- 

tamentu morskiego dr. Feliks Hilchen podzie- 
lii się z przedstawicielem PAT m. in. nastę- 

pującemi uwagami о najważniejszych za- 

gadnieniach morskich dła Polski. 

Pomimo rełatywnego spadku naszej wy- 

miany towarowej ze światem, spadek obro- 

tu towarowego przez granice ladowe jest 

nieporównanie większy, aniżeli przez nasze 

porty. 

Tem się tłómaczy również i to zjawisko, 
że nasze żeglugi proporcjonalnie mniej cier- 

pią z powodu wszechświatowego kryzysu 
przewozu okrętowego, aniżeli to ma miejsce 
w innych państwach, w których całe brze- 

mię towarzystwa okrętowe przerzucają na 
barki budżetów państwowych. 

We Francji, Angli, Italji, Niemczech, Ho- 

REC ZET DARTS UT TSRS 

dzież potrzebuje idei, odpowiadamy 
na to. Idea współczesnej Polski musi 
wyrastać z jej realnych warunków. — 
Niech młodzież przypomni, jak cięż- 
kim dla rozwoju narodowego był 0- 
kres ujarzmienia. Niech uświadomi so- 
bie, jak mocno zagrożone jest nasze 
istnienie państwowe. Wówczas przez 
poznanie Pelski i świata będzie szu- 
kała drogi wyjścia z obecnych nie- 

bezpiecznych warunków. Trzeba szu- 
kać dróg, a nie przyjmować bezkry- 
tycznie dogmaty. 

Władysław Studnicki. 

landji i Stanach Zjednoczonych A. P. prze- 
stały już właściwie istnieć prywatne towa- 
rzystwa żeglugowe, a wszystkie istniejące 
wielkie kompanje okrętowe są na utrzymaniu 
rządów, które są zmuszone dokładać setki 

milionów złotych do ich utrzymania, nie mó- 

wiąc już o setkach miljonów, jakie łożyły na 
budowę tych pływających kolosów. 

Żegiuga nasza przetrzymywałaby jeszcze 

lepiej obecny kryzys, gdyby i nastawienie 
gospodarcze całego społeczeństwa było już 

odpowiednio skierowane do wykorzystania 

własnego morza. Mam na myśli ten procen- 

towy udziai w przewozie towarów do i od 

naszych portów, jaki przypada na żeglugę 

polską. Z 13 miljonów ton obrotu towaro- 

wego przez oba porty w roku 1931 udział 
żeglug polskich jest znikomo mały i wynosi 
zaledwie kilka procent. Jak wielkie więc połe 

do działania i rozwoju miałaby żegluga pol- 

ska, gdyby mogło brać udział choćby w 30 
proc. wymiany towarowej portów polskich, 
to jest w procencie, jaki inne żeglugi w sto- 
sunku do swych krajów uważają raczej za 

niski, aniżeli średni. 

Ażeby to jednak osiągnąć, trzebaby by- 
ło, aby nastąpiło nastawienie naszego gospo- 
darstwa narodowego w kierunku morza, to 

jest trzebaby było świadomej i celowej ak- 
cji wszystkich zainteresowanych czynników 

w gospodarstwie narodowem w kierunku wy 

korzystania własnej żeglugi narodowej. 

likatnem zagadnieniem jest ustalenie rodza- 
jów broni, podpadających pod te trzy kry- 
terja. O ile chodzi o broń lotniczą, która mia 
łąby charakter specjalnie oienzywny, p. Ra- 
czyński podkreślił, że na przewagę powietrz- 
ną składają się wszystkie rodzaje lotnictwa, 
a więc samoloty myśliwskie, samołoty bom- 
bardujące i obserwacyjne. 

Żaden rodzaj samolotów nie może być 
uważany za niedostateczny do aktywnej 
współpracy w akcji ofenzywnej. 

Co się tyczy drugiego kryterjum, to jest 
broni najbardziej skutecznej przeciw obronie 
narodowej, to Polska jest zdania, że uznać 
za takie należy bombardowanie powietrzne, 
do którego mogą być użyte zarówno samo- 
łoty wojskowe, cywilne, jak i sterowce. 

„ Bombardowanie powietrzne podpada rów 
nież pod trzecie kryterjum, to jest broni naj- 
bardziej groźnej dla ludności cywilnej. W 
konkluzji nacz, Raczyński oświadczył, że de- 

legacja polska gotowa jest współpracować 
czynnie w pracach komisji łotniczej nad roz- 
brojeniem jakościowem, ale jest zdania, że 
prace te mogą doprowadzić do pożądanych 
rezultatów tylko pod warunkiem stworzenia 

dostatecznej międzynarodowej siły zbrojnej 
i jednoczesnego umiędzynarodowienia  lot- 
nictwa cywilnego. 

Delegat włoski wypowiedział się z pew- 
nemi zastrzeżeniami za zniesieniem lotnic- 
twa wojskowego. Delegat niemiecki, powo- 
łując Się na postanowienia traktatu wersal- 
skiego w stosunku do lotnictwa niemieckie- 
80, zgłosił rezolucję, uznającą całe lotnictwo 
BASE a ae pod trzy ustalone 

erja i domagał się, by propozycja ta by- 
ła rozpatrywana jako pierwsza. ! Z 

Przewodniczący przypomniai, że dotąd zgłoszonych zostało około 20 propozycyj. i 
zaproponował, by systematyczne uporządko- wanie tych propozycyj i stworzenie jednoli- 
tej podstawy do dyskusji powierzone zostało 
podkomitetowi, 

Propozycja ta zostala przyjęta. 
Ę Na wniosek przewodniczącego do podko- mitetu weszli reprezentanci 12 Gelogasyj. m. 

in. i polskiej. 

MAC DONALD JEST 
ROZCZAROWANY. 

GENEWA, PAT. — W dniu 27 bm. wie- czorem odbył Mac Donald konierencję pra- sową, która miała charakter niewiążący. — 
Można stwierdzić, że delegacja brytyjska z Mac Donaldzin na czele jest rozczarowana wynikami rozmów, odbytych tu w ostatnich dniach między Mac Donaldem, Stimsonem 
Tardieu, Brueningiem i Grandim. ; 

i Jedną z głównych trosk delegacji brytyj- 
skiej, jak również amerykańskiej, jest pro- 
blem rozbrojenia morskiego, w szczególności losy traktatu londyńskiego. Brak widoków na przystąpienie Francji i Włoch do tego u- kładu Sprawia, że zdaniem delegacji brytyj- skiej, „Wielka Brytanja, Stany Zjednoczone i 
Japonja być może nie będą mogły utrzymaż 
obecnego poziomu zbrojeń morskich, ustalo- 
uego w tym traktacie. 

DYPLOMATYCZNA CHOROBA. 
LONDYN. PAT. — W kołach politycz- 

nych kursuje pogłoska, że choroba premjera 
Tardieu jest chorobą dyplomatyczną i wybie- 
giem, aby udaremnić porozumienie genew- 
skie, do jakiego zmierzał Mac Donald. 

W Londynie przypuszczają, że Mac Do- 
nald usiłował skłonić Tardieu do pewnego 
kompromisu reparacyjno - rozbrojeniowego, 
omawianego ostatnio przez Mac Donalda ze 
Stimsonem i Brueningiem. 

Wobec nieobecności Tardieu cała impre- 
za uważaną jest w Londynie za rozchwianą. 

Г 

SILVA RERUM 
Dekada Akademicka (11) podaje 

ciekawe, lecz mało znane informacje © 
polonistyce na obcych uczelniach. — 
Dowiadujemy się, że w Europie są ka- 
tedry i lektoraty polskie w następuja 
cych miejscowościach: | 

W ANGLII są 2 katedry języka i lite- 
ratury polskie w Londynie i w Cambri- 
dge. *W uniwersytecie londyńskim wykłada 
docent dr, Wacław Borowy. 

W BELGJI w uniwersytecie państwowym 
w Brukseli katedrę literatur słowiańskich 
zajmuje docent dr. Manfred Kridl, prowa- 
dząc m. in. wykłady języka i literatury pol 
skiej. 

Tu możemy dodać, iż prof. M. 
Kridl otrzymał katedrę literatury pol- 
skiej na naszym uniwersytecie; na je- 
go miejsce, do Brukseli ma wyjechać 
znany krytyk literacki K. W. Zawo- 
dziński. 

W. CZECHOSŁOWACJI istnieje lektorat 
w uniwersytecie w Bratisławie, prowadzo- 
ny przez dr. WŁ Bobkę. 

We FRANCJI statystyka przedstawia się 
następująco: w Paryżu, w Szkole Języków 
Wschodnich lektorem jęz. polskiego jest dr. 
J. A. Teslar. W Lille istnieją dwie katedry 
jęz. i lit. polskiej: w uniw. państ., gdzie 
w roku ub. wykładał prof. A. Martel, oraz 
w Uniwersytecie Katolickim, gdzie wykła- 
dał ks. proi. Ch. Moyse. Lektoraty jęz. pol. 
na obu uczelniach prowadził Jerzy Prądzyń- 
ski W Strasburgu istnieje lektorat, prowa- 
dzony przez p. Helenę Chełmińską. 

Tu znów dodać należy, iż poza 
stalemi katedrami i lektoratami poi- 
skiemi odbywają się we Francji do- 
rywcze kursy i cykle wykładów, jak 
np. zeszłoroczny wykład w Sorbonie 
doc. dr. Z. Załeskiego. na temat „Rok 
1930 — 31 w literaturze polskiej”. 

W SZWAJCARII istnieje katedra lit.- 
poł, w Uniw. Genewskim, którą zajmuje dr. 
Edward Cros. W uniwersytecie w Neucha- 
tel lektorat jęz. pol. prowadzi dr. Alfons 
Bronarski. 

WE WŁOSZECH w Uniw. Rzymskie 
katedrę lit.-pol. zajmuje znany nam z nie- 
dawnego swego pobytu w Polsce proi. Gio- 
vanni Maver. Natomiast lektorem jęz. pol. 
jest dr. Mieczysław Brahmer. W Uniw. Tu- 
ryńskim lektorat jęz. pol. prowadzi p. Zo- 
ija Kazarynowa. W najbliższym czasie ma 
powstać lektorat w uniw. we Florencji. 

_ Jak informuje Dekada, katedry poł 
skie zagranicą posiadają małą iłość 
stałych siuchaczy (od kilkunastu do 
dwudziestu osób), ale i to ma wiel- 
kie znaczenie dla nas. Należy dążyć 
do dalszego zwiększenia katedr i lek- 
toratów polskich zagranicą. 

Nasze niewiasty spisują się coraz 
dzielniej. 

Kurjer Warszawski (114) opowia- 
da o nowem odkryciu docentki poli- 
techniki warszawskiej dr. Alicji Dora- 
bialskiej: 

Doświadczenia jej ujawniły, że niektóre 
minerały, zawierające pewne pierwiastki 
chem. lżejsze (mianowicie z grupy łanta- 
nu, i itru) wydzielają energję cieplna, nie 
będącą wynikiem żadnych znanych proce- 
sów chemiczno - fizycznych. Ilošci wydzie- 
łanej energji cieplnej są tak drobne, że dla 
zmierzenia jej opracować trzeba było spe- - 
cjalny przyrząd  ;mikrokalorymetr* (kon- 
strukcji proi. Świętosławskiego i dr. Ai. 
Dorabiaiskiej). Badania drobiazgowe dopro- 
wadziły do zebrania riaterjału dowodów, 
stwierdzających stałe wydzielanie się ener- 
gji u wspomnianych pierwiastków chemicz- 
nych. Dotychczas zjawisko stałego wydzie- 
lania energji zaobserwowane było jedynie u 
atomów ciężkich, zatem sądzićby można, — 
że odkrycie dr. Al. Dorabialskiej zmierza w 
kierunku rzucenia nowego światła na budo- 
wę atomów lżejszych, a co za tem idzie — 
i całego świata materji. 

Górą niewiasty! Lector. 

  

Powstanie w Mandżurii 
CHARBIN. PAT. Ze wzgiędu na to, 

że we wschodniej i północnej Mandżu- 
rji szerzy się powstanie przeciwko no- 
wemu rządowi, wojska japońskie w 
Mandżurji rozpoczęły operacje, zakro- 
jone na bardzo wielką skalę. Gen. Hi- 
rise rzucił trzy brygady na powstań- 
ców, których liczbę oceniają na 20.000 
osób. Oddziały te mają przeprowadzić 

akcję wojskową we wschodniej części 
strefy kolei wschodnio - chińskiej. — 
Brygady gen. Muraja skierowane zo- 
stały na Fang-Czeng. Brygady Neka- 
mury płyną wdói rzeki Sungari na 22 
statkach, uzbrojonych w armaty i es- 
kortowanych przez 4 kanonierki man- 
dżurskie. 

  

WOJEWÓDZKI ROZSTRZELANY 
RYGA. 27 4. (tel. wł.). Z Moskwy 

nadeszła wiadomość, której oczywiście 
nie można sprawdzić, że na mocy wy- 
roku kolegjum G. P. U. został rozstrze- 
lany Sylwester Wojewódzki. 

Wojewódzki był swego czasu po- 
słem Wyzwołenia. Wystąpiwszy z Wy- 
zwolenia, utworzyi wraz z Balinem i 

czterema innymi posłami chłopskimi 
Niezależną Partję Chłopską. 

W 1927 roku ujawniło się, że Wo- 
jewódzki na stworzenie nowej partji 0- 
trzymał fundusze z Rosji. 

Wówczas, aby uniknąć aresztowa- 
nia i procesu, wyjechał do Rosji So- 
wieckiej. : 

Zabójca lgi Korczyńskiej przed sądem 
przed Sądem Okręgowym w Warszawie roz 

oczął się proces przeciwko Zacharjaszowi 

jasiek oskarżonemu o zabojstwo igi 

Korczyńskiej, tancerki teatrzyku „Ananas“. 

Rozprawie przewodniczy sędzia Hermanow- 

ski, oskarża prokurator Grabowski. Oskaržo- 

nego bronia adwokaci Jan Nowodworski i 

Mieczysław Gołdstein.



Pierwszy krok republiki hiszpańskiej 
Od jednego z wybitnych publicy- 

stów hiszpańskich, p. Juan Rodrigo, 0- 
trzymujemy następujące uwagi na te- 
mat rocznicy republiki hiszpańskiej: 

W dniu 14 kwietnia upłynął rok od 
upadku monarchji i powstania „repu- 
bliki radości" w Hiszpanji. Okazuje się 

coraz wyraźniej, że zeszłoroczne wybo 
ry, które sprowadziły tę zmianę, za- 
wierały raczej votum nieufności dla da 
wnego rządu, nie zaś przyznanie się do 
nowego kursu. Nadzieje, z nim połą- 

czone i podsycane obietnicami nowych 

ludzi, zawiodły. Kto zwiedza Hiszpa- 

nję, może obecnie stwierdzić taki sam 

jak w roku ubiegłym niepokój i nieza- 

dowolenie, zdające się zapowadać no- 

wą burzę. Działalność rządu i położe- 

nie kraju, zwłaszcza katolików, uza- 

sadniają najgorsze obawy. 
W zasadniczych punktach przepro- 

wadziła republika swój program „kul- 

turalny'. Równocześnie z upadkiem 

monarchji masonerji zażądała wydale- 

nia kardynała prymasa w Toledo, roz- 

wiązania zakonu jezuitów, oraz laicy- 

zacji szkoły i małżeństwa. Przyszli do 

władzy członkowie przeróżnych lóż hi- 

szpańskich i zagranicznych: . Alcala, 

Zamora, Azana, Marcelino, Domingo, 

Martonez Barrios, wielki mistrz hisz- 

pańskiego Wielkiego Wschodu. Josć 

Gjiral, Lerroux, Fernando de los Rios, 

Albornoz, sami ministrowie; generalny 

dyrektor szkolnictwa ludowego Lopis, 
dwaj gubernatorzy Madrytu E. Orte- 
ga'y, Gasset i E. Paloma, Pedro Rico, 
starszy burmistrz Madrytu, Macia, 
władca Katalonji, generał Sanjurjo i 
wielu innych dygnitarzy rządu central- 
nego i władz prowincjonalnych. Nie- 

którzy z pomiędzy nich zajmują także 

naczelne stanowiska w loży. Łącznie z 

socjalistami wzięli w ręcę rządy kraju. 

Nowa konstytucja wzoruje się na kon- 

stytucji _ niemieckiej. Najważniejszą 
różnicą jest brak przepisu, zawartego 
w $ 48 ostatniej, to jest, že w Iiszpa- 
nji nawet władza wykonawcza spoczy- 
wa w rękach parlamentu. Ustawy nie 
wspominają ani słowem o istnieniu 
Kościoła katolickiego, mówią tylko o 
różnych, równouprawnionych wyzna- 
niach religijnych, których w rzeczywi- 
stosci prawie niema. 

Zeszłoroczny atak na klasztory i 
kościoły był, jak się okazuje, z powie 
dzeń byłego odpowiedzialnego  mini- 
stra Maury, przez członków rządu do- 
puszczony i przez rząd popierany. W 
Maladze, gdzie zostało spalonych lub 
zrabowanych 10 kościołów  parafjal- 
nych i 29 klasztorów i kościołów, о- 
trzymali przywódcy band podpalaczy, 
stojący pod komendą braci Taillefer, 
po 3000 pesetów, poszczególni zaś 
członkowie band, mieli tam i w in- 
nych miejscowościach otrzymywać po 
30 pesetów. 

Przez dekrety rządu i ustawy usu- 
nięto krucyfiksy ze szkół i ze wszyst- 
kich publicznych zakładów i budyn- 
ków, oraz zniesiono stanowiska kape- 
lanów wojskowych, szpitalnych i wię- 
ziennych. Świadczenia pieniężne na 
rzecz Kościoła zmniejszono o jedną 
trzecią, a w ciągu dwóch lat mają one 
być zupełnie wstrzymane. Pogrzeb ko- 
ścielny na zešwiecczonych  cmenta- 
rzach może nastąpić tylko na wyraźne 
życzenie zmarłego. Prośby krewnych 
nie są uwzględniane: wymagane jest 
pisemne życzenie zmarłego. Notarju- 
szom zakazano używania w tym celu 
drukowanych formularzy i wogóle 
wsżelkiej interwencji. Ze wszystkich 
części kraju nadchodzą wiadomości, że 

wskutek braku pisemnego oświadcze- 
nia wielu znanych katolików zostało 
pozbawionych kościelnego pogrzebu. 
Wiele innych nadużyć poszczególnych 
władz przeciw kościelnym  urządze- 
niom i osobom, nie można wprawdzie 
kłaść na karb rządu centralnego, są 0- 

0 „GALILEUSZACH” 
Temat niecó drażliwy, ale wciąż 

niestety, aktualny. Niedawno, całkiem 
niezależnie od siebie, rozległy się w 
nowych numerach dwu czasopism, dwa 
przeciwne głosy na ten temat. 

Aleksander /Świętochowski, druku- 
jący w „Wiadomościach Literackich 
swe niezmiernie ciekawe wspomnienia, 
wyraził się na temat „Gafilei* w ten 
sposób: 
— „Niewola w trzech zaborach po- 

psuła charaktery Polaków, ale w żad- 
nym tak dalece, jak w tym, który u- 
chodził za ich opiekuna i dobroczyńcę. 
Odczuwamy to jeszcze dziś w Polsce 
niepodległej z postępowania małopol- 
skich urzędników. Królestwo starło z 
siebie rękę rosyjską, Poznańskie oka- 
zało się dzielnicą największej energji 
państwowej i kulturalnej, Galicja cią- 
gle zdradza skutki austrjackiej gan- 
greny“... 

Słowa mocne, oskarżenie wyraźne. 
Wręcz przeciwne stanowisko -zaj- 

muje redakcja „Naszej przyszłości”, 
która w ostatnim numerze swego cie- 

kawego i poważnego pisma zastana- 
wia się nad przyczyną ogólnej niechę- 
ci do „galileuszy* i występuje z oskar- 
żeniem pod adresem, Polaków z b. za- 
borów rosyjskiego i niemieckiego. 

— „Niecierpię tych galileuszów!— 

oto najgłębszy, mimowoli najszczerszy 
krzyk serca każdego rdzennego kon- 
gresowiaka, a zwłaszcza warszawia- 
ka; oto zarazem wszystko (!) na co 
zdobył się b. zabór rosyjski, a za jego 

ne jednak zgodne z duchem, wskutek 
którego np. pismo katolickie „El De- 
bate'* zostało bez powodu na 66 dni 
zawieszone, przywódca katolików ba- 
skijskich J. M., de Urguijo, był przez 
kilka miesięcy trzymany w więzieniu 
bez podania winy i t.p. 

Rząd dąży do zniszczenia charakte- 
ru katolickiego kraju. Jasnym wyra- 
zem tej decyzji jest polityka prezesa 
ministrów Azana. 

wymaga jednak, 
aby podkreślić także niektóre, godne 
uznania usiłowania tego rządu. Po- 
wzięto plan otwarcia około 27.000 
szkół powszechnych. Fernando de los 
Rios, podaje, że w pierwszym roku re- 
publiki otwarto ich około 7 tysięcy. 
Liczba ta, przez wielu uznana za myl- 
ną, obejmuje istotnie wiele szkół, któ- 
rych budowę zaczęto za czasów dy- 
ktatury. Uczyniono także wiele na 
rzecz założenia nowych seminarjow 
nauczycielskich. 

Podczas, gdy program antyreligij- 
ny rządu został już prawie wykonany, 
przed gospodarką państwową piętrzą< 
się największe trudności. Miasto Ma- 
dryt; które w czasie powstania repu- 
bliki posiadało około 50 miljonów pe- 
setów kapitału, ma obecnie tyleż dłu- 
gów i stara się dotychczas bezowoc- 
nie o pożyczkę. Peseta spadła poniżej 
1,3 wartości i spada ciągle dalej. Prze 
mysł kraju Basków, Asturji i Katalo- 
nji, coraz bardziej zamiera. Położenie 
włościaństwa, zwłaszcza na południu, 
jest coraz trudniejsze. Zapewnienia Fer 
nanda de los Rios, że już z końcem 
września z.r. nastąpi kolonizacja 70 
tys. chłopów, poszły. dawno w niepa- 

Przekonano się, że należy po- 

Sprawiedliwość 

  

  wrócić do polityki dyktatury i naj- 
pierw rozwiązać zagadnienie rolne 
przez zaprowadzenie meljoracyj  rol- 
nych. Znamiennym taktem jest, że mi- 
nistrowie socjalistyczni zwolna powo- 
łują z powrotem do służby fachowców 
rządu Primo de Rivery. Projekty ustaw 
stają się zwolna coraz podobniejsze do 
planów dawnego rządu. Rozczarowa- 
nie wyborców socjalistycznych rośnie 
i ułatwia propagandę komunistom. Za 
chodzi wielkie pytanie, czy partja so- 
cjalistyczna znajdzie odwagę na dal- 
sze postępowanie wbrew swym obiet- 
nicom, czy też przejdzie do opozycji i 
rozbije dotychczasową większość. Mó 
wią także o nastąpić mających pró- 

bach anarchistów, zdążających do uję- 
cia władzy w swoje ręce. Ważne jest 
bezwątpienia, że Koła intelektualne, 
które za czasów monarchji stale pra- 
cowały na rzecz republiki, są wrógo 
usposobione dla obecnego rządu. Tak 
np. J. Ortega a Gasset, filozof madryc- 
ki i Unamuno nie ukrywają wcale swe 
go rozczarowania i niezadowolenia. 

Inni znów mówią o próbach zama- 
chu, w których ma wziąć udział woj- 
sko, wzburzone przeciwko Azanie. Pró 
ba taka byłaby jednak skazana na nie- 
powodzenie, ponieważ jej inicjatoro- 
wie nie liczą się z rzeczywistemi siła- 
mi sfer lewicowych w mieście i na 
prowincji. 
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Tajemnica willi w Brzuchowicaci 
PROCES RITY GORGONOWEJ 

LWÓW. PAT. W dniu 27 bm. na rozpra- 
wie przeciwko Gorgonowej zeznawali dalsi 
świadkowie. Świadek dr. Czała, kekarz, za- 
mieszkujący w Brzuchowicach naprzeciw wil 
li architekta Zaremby, który został wezwany 
na miejsce zbrodni tuż po wykryciu morder- 
stwa, zeznaje podobnie jak w śledztwie, i 
stwierdza, że sprawcą zbrodniczego czynu 
mógi być tylko ktoś z domowników, przy- 
czem na podstawie stosunków między Gor- 
$onową a Elżbietą Zarembianką sądzi, że 
mogła to być tylko oskarżona. 

CO MówI STAŚ ZAREMBA? 
Następnie zeznaje świadek Kamiński, 0- 

grodnik, zajęty w willi Zaremby. 

Obrońca dr. Axer sprzeciwia się zaprzy- 
siężeniu tego świadka ze względu na to, że 
jest on w równej mierze podejrzany jak Go! 
gonowa o zamordowanie Zaremby. Trybunał 
po naradzie uchwalił wniosek obrońcy odrzu- 
cić i świadek Kamiński został zaprzysiężony. 
Przesłachiwani Kamiński i jego żona przyno- 
szą w swych zeznaniach nowe szczegóły, o 
których w śledztwie nie mówili, mianowicie, 

  

że syn Zaremby, 14-letni Stanisław, który 
krytycznej nocy ujrzał na tle szklanych drzwi 
jakąś postać, miał oświadczyć im obojgu, 
natychmiast po przebudzeniu się domowni- 
ków, że w postaci tej rozpoznał Gorgonową. 
Następnie prokurator Łaniewski złożył 0- 
świadczenie, w którem zaznaczyj, że metoda 
obrony rzucania podejrzeń na Świadków 
przechodzi wszelkie granice i prosi wobec 
tego trybunał, aby nie dopuścił do tego ro- 
dzaju publicznego rzucania podejrzeń na 
świadków. W odpowiedzi na to, obrońca dr. 
Axer zaznaczył, że jest prawem obrońcy sta- 
wianie wniosków, jakie uważa za wskazane, 
oświadcza jednak, że nie będzie się sprze- 
ciwiał zaprzysiężenia Świadków-kobiet, po- 
nieważ sposób wykonania morderstwa wy- 
klucza, aby kobieta popełniła tę zbrodnię. Po 
tych słowach rozległy się na sali głośne 
Szmery, wobec czego przewodniczący pole- 
cii usunąć z sali część publiczności. 

W dalszym ciągu rozprawy przewodni- 
czący zarządził konirontację świadka Kamiń- 
skiego i Stanisława Zaremby, aby wyjaśnić 
sprzeczności w ich zeznaniach. 
  

Amerykanizacja techniki złodziejskiej 
WARSZAWA. PAT. — Na magazyny ko- 

jejowe Dworca Głównego zorganizowano w 

nocy napad w stylu amerykańskim. Specjal- 

nemi furmankami przywieziono do składów 

dwie ogromne skrzynie, które złożono w 

magazynie. W nocy, gdy składy były zam- 

knięte, ze skrzyń tych wyszło 4 złodziei, któ- 

rzy naładowali przywiezione ze sobą worki 

różnemi przedmiotami ze składu. Wartownik, 

słysząc podejrzane szmery w składzie, zanie- 

pokoji się. Gdy chciał zatrzymać wychodzą- 

cych opryszków, bandyci przy pomocy re- 

wolwerów obezwładnili go. Wszczęty za zło- 

dziejami pościg dotychczas nie dai rezultatu. 

DEMONSTRACJE WOJSKOWE MOSKWY 
TALLIN. W kołach dyplomatycz- 

nych państw bałtyckich wiele komex- 
tarzy wywołuje w Moskwie program 
obchodu dnia 1-go Maja. 

Wedle programu odbyć się ma w 
Moskwie rewia i defilada większych 
oddzałów wojskowych garnizon mo- 
skiewskiego i garnizonów okolicznych 
czerwonej armji. Jednocześnie eskadra 
kiikuset (około 600) ciężkich samoio- 
tów bombardujących wykonać mia łoty 
pokazowe. Samoloty te — po deiila- 
dzie moskiewskiej— mają być odtrans 
portowane na Daleki Wschód. 

Koła dyplomatyczne zwracają uwa 
gę, że rewia ciężkiego lotnictwa sowie- 
ckiege w Moskwie i odesłanie go na 
Daleki Wschód jest demonstracja wo- 
jenną antyjapońską, teimbardziej, że— 
jak wiadomo — garnizony sowieckie 
na Dalekim Wschodzie sa nieliczne i 
dlatego dowództwo armji sowieckiej 
chce przez pokazanie zdolności bojo- 
wej swego ciężkiego lotnictwa zade- 
monstrowač, iż może z łatwością 
zbombardować wojskowe bazy japoń- 
skie, nie uruchamiając nawet swojej 
armji lądowej. (ISKRA). 

Liczba dzieci w rodzinach urzędniczych 
Polski Instytut Barania Zagadnień Lud- 

nościowych przeprowadził próbną ankietę 
na temat powyższy na terenie jednego z u- 
rzędów państwowych w Warszawie. Jakkol- 
wiek wyników ankiety nie można uogólniać 
— są one jednak próbą oświetlenia stosun- 
ków w życiu 'rodzinnem określonego odła- 
mu pracowników umysłowych. 

Wyniki ankiety potwierdzają fakt, iż mę- 
žczyžni wstępują w związki małżeńskie w 
wieku 20 — 34 lat, a odsetek takich właś- 
nie małżeństw wynosi 90,9 proc. Do lat 
19 lub wcześniej nie zawarto ani jednego 
małżeństwa, wówczas gdy np. wśród*ludno- 
Ści rolniczej na wsi jest to zjawisko doś 
częste. Kobiety wychodzą zamąż  stosunko- 
wo wcześniej od mężczyzn, 89,6 proc. bo- 
wiem małżeństw przypada 
kres 19 — 20 lat. 

Na jedno małżeństwo, zawarte przed woj- 
ną przypada 1,86 dzieci żywourodzonych, 
po lub w czasie wojny — jedno dziecko, a 
więc znacznie mniej. Jakkolwiek  małżeń- 
stwa powojenne są młodsze i mogiyby 
mieć jeszcze dzieci, jednak liczba dzieci w 
małżeństwach urzędniczych jest niezwykle 
mała i wskazuje na tendencję cofania się 
w tej mierze, Na 100 małżeństw w Polsce, 
gdy wiek żony wynosi 20 — 29 lat przypa- 
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Buchalter - Bilansista i Kalkulator ° 
zaprzysiężony księgowy przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Wilnie, 
z praktyką w przedsiębiorstwach bankowych, przemysłowych i han- 
dlowych, znający ustawodawstwo podatkowe, przyjmuje prace w 
zakres księgowości wchodzące. W szczególności zakłada i prowadzi 

księgi handłowe, sprawuje nadzór i sporządza bilanse. 
Łaskawe oferty skierowywać: 

JERZYR 
Stowarzyszenie Kupców i 

w Wilnie — Bakszta 11, 

AKOWSKI, 
Przemysłowców Chrześcijan 

Tel. 1030 (godz, 12 — 2). 
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i i ai a ai aa 
przykładem (!) i b. zabór pruski wo- 
bec owego Piemontu, który przez pół 
wieku przed wybuchem wojny świa- 
towej był jedynym swobodnym, a sil- 
nym ośrodkiem polskiej myśli i pracy 
narodowej we wszystkich dziedzinach, 
przyciągając do siebie z natury rzeczy 
także współpracę długiego szeregu 
wybitnych umysłów z innnych zabo- 
row“. 

Sprostujmy najpierw pewne niešci- 
słości. Otóż Polacy z byłych innych za 
borów w stosunku do ex-obywateli 
Królestwa Galicji i Lodomerji zdobyli 
się nietylko na idący z głębi serca o- 
krzyk: „Niecierpię tych Galileuszów.. 
Przecież ci „galileusze* szczególnię w 
pierwszych łatach odrodzenia państwa 
niepodzielnie kierowali państwem, ma- 
jąc w ręku wszystkie kierownicze 
stanowiska we wszystkich, dziedzi- 
nach i na całym obszarze Rzeczypo- 
spolitej. Cieszyli się więc zaufaniem 
ogółu Polaków. 

Druga nieścisłość dotyczy Poznań- 
skiego, które w swej niechęci do ga- 
lileuszy miało pójść za przykładem 
kongresowiaków. Gdzież tam! Poznań- 
skie pod tym względem wykazało wiel 
ką samodzielność i nietylko z prze- 
kąsem mówiło o,„Galilei', ale nawet 
połączyło galileuszy z koroniarzami, 
stworzyło—„Galileję z Kongresówy*. 

„ Jakaż jest przyczyna tej powszech- 
nej, a jak stwierdza „Nasza Prze- 
szłość"',, szczerej niechęci ogółu Pola- 
ków do „galileuszy*? 

Zazdrość! — odpowiada reda- 
kcja „N. P.*. 

— Oto psychologiczną, podświa- 

domą — u niektórych może nawet i 
świadomą — „organiczną* przyczyną 
tej niechęci jest nic innego, jak tylko 
błędne uczucie zazdrości tej czę- 
ści społeczeństwa polskiego, któ- 
re zmuszone było przemocą wy- 
chowywać się i pracować w nie- 
woli, względem tej drugiej je- 
go części, która dzięki różnojęzycz- 
ności monarchji austrowęgierskiej — 
znalazła się, coprawda nie bez cięż- 
kich zmagań, w szczęśliwem położeniu 
względnej swobody. To tłumaczy po 
ludzku wszystko... 

A więc tylka — zazdrość?... W tem, 
niezawodnie, jest pewna racja, ale tyl- 
ko częściowa. 

Przecież my, naprzykład, napraw- 
dę zazdrościmy wielkopolanom ich or- 
ganizacji życia gospodarczego, oraz 
ich dobrobytu, ale czy wilnianin czuje 
z tej racji niechęć do poznańczyka? 
Przeciwnie — uznajemy ich autorytet 
w dziedzinie gospodarczej !... 

Dlaczegoż tylko z „galileuszami* 
wciąż jeszcze nie możemy dość do ła- 
diu?.., 

Spróbujmy odpowiedzieć na to, 
uwzględniając przedewszystkiem sto- 
sunki wileńskie. 

Przed wojną było pewne stopnio- 
wanie dążeń narodowych. Wilno z po- 
dziwem, szacunkiem i zazdrością spo- 
glądało na Warszawę, gdzie życie pol- 
skie zaznaczało się wyraziście. War- 
szwa z szacunkiem i uznaniem patrza- 
ła na Kraków — stolicę duchową Po!- 

„ski. Dla Wilna Kraków był Mekką i 
Medyną polskości. Mam wrażenie, iż 

  

  

  

da 102 dzieci, natomiast w Anglji w tych 
samych warunkach (tj. również w sierze u- 
rzędniczej, w tymże wieku żony) — 149, a 
więc w stosunkach angielskich urzędnicy 
mają o 45 proc. więcej dzieci, aniżeli u nas. 
Wpływają na to niewątpliwie — oprócz in- 
nych przyczyn — i lepsze warunki mate- 
rjałne urzędnika angielskiego. 

Ankieta wykazała dalej, że w małżeń- 
stwach badanych pierwsze dziecko  przy- 
chodzi na świat wkrótce po zawarciu mał- 
żeństwa, w ciągu 2 — 3 lat. drugie — 
mniej więcej w tymże czasie po pierwszem. 
Trzecie dziecko przychodzi na świat w ra- 

śmierci innego, z czego należałoby wy- 
ągnąć wniosek, że małżeństwa wśród in- 

teligencji zdradzają dążność do posiadania 
określonej liczby dzieci. Warunki materjalne 
występują tu całkowicie wyraźnie. 

Bardzo ciekawie przedstawia się kwestja 
dziedziczności w zakresie rozrodczości. O- 
kazuje się, że kobieta dziedziczy tę zdolność 
bardzo silnie, tak np. wśród małżeństw bez 
dzietnych rodzice żony mieli przeciętnie 3 
dzieci, wśród małżeństw z jednem dziec- 
kiem — .4, wśród małżeństw z 2 dzieci —- 
6 i wśród małżeństw z 3 lub więcej dzie- 
ci rodzice żony mieli 7 dzieci. Progresja w 
obu pokoleniach jest zupełnie wyraźna, jak 
kolwiek rzuca się w oczy ogromny spadek 
rozrodczości wśród dzisiejszej inteligencji 
pracującej w porównaniu z pokoleniem po- 

  

  

  
    

  

. przedniem. Płodność rodziców męża nie od- 
grywa żadnej roli w danym razie, Ciężkie 
warunki materjalne, trudność wychowania, 
a nawet wyżywienia dzieci w wielkiem 
mieście niewątpliwie wpływają na zmniej- 
szenie ilości dzieci w dobie obecnej. 

Parę słów należy poświęcić i sprawie 
rozwodów, separacyj itp. Wśród badanych 
była znaczna ilość osób owdowiałych, roz- 

„wiedzionych lub żyjących w separacji. U- 
trwaliła się opinja, że największa ilość roz- 
wodów przypada na małżeństwa bezdzietne. 
Tymczasem ankieta powyższa najzupełniej 
temu przeczy. Na małżeństwa bezdzietne 
przypada 12,1 proc. rozwiedzionych, z jed- 
nem dzieckiem — 12,5, proc., a na małżeń- 
stwa z 2 dzieci — 15 proc. 

podobny stosunek do Krakowa był i 
w Poznaniu. 

Nierówny rozkład ucisku wroga, 
a wskutek tego nieco odmienne warun 
ki polskiego życia społecznego i kul- 
turalnego na różnych terenach Polski 
sprawiły, że przykład szczęśliwszej 
dzielnicy nietylko budził zazdrość (by- 
ło to uczucie!) ale i zachęcał do czy- 
nu! 

Szczególnie kresy — tak wschod- 
nie, jak zachodnie, czerpały z przykła- 
du Krakowa zdolność do wytrwałości 
i chęć do walki. 

A więc Kraków i cała „Galileja“ 

nietylko nie były niepopularne w szer- 
szych warstwach społeczeństwa .pol- 
skiego pod innemi zaborami, lecz prze 
ciwnie były raczej apoteozowane i w 
tem zbyt wielkiem napięciu uczucio- 
wem w stosunku do wymarzonego Kra 
kowa, można znaleźć jedną z przyczyn 
późniejszej niechęci: rozczarowanie 
jest uczuciem przykrem i trudnem do 
opanowania. 

Zasadnicze nieporozumienie psy- 
chiczne pomiędzy przedstawicielami 
różnych zaborów polegało, mam wra- 
żenie, na tem, że Polak z Wilna, Po- 
znania, czy nawet Warszawy, nie uwa- 
żał ani siebie, ani swoich warunków 
do życia, — za ideał. Przeciwnie: wi- 
dizał konieczność walki, więc walczył. 

Otóż w szczęśliwszem królestwie 
Galicji panował inny nastrój: zbyt wiel 
ka ilość Polaków, czuła się całkiem 
dobrze i była zadowolona tak z wa- 
runków politycznych, jak — przede- 
wszystkiem — z siebie samych. 

Zetknięcie się różnych typów Pola- 

MISJA DETEKTYWA. 

Wreszcie Sąd przesłuchał świadka Anto- 
niego Halembę, byłego detektywa z Tarnow- 
skich Gór, który zeznaje, że pewnego dnia 
otrzyma list z banknotem stu-złotowym, wzy 
wający go do Lwowa. Po przyjeździe spot- 
kai się z dwiema paniami, z których jedna 
zażądała od niego, aby za zapłatą doprowa- 
dzii do nawiązania stosunku z pewną młodą 
dziewczyną. 

Po morderstwie zobaczył w jednem z 
pism fotogratję Gorgonowej, w której poznał 
jedną z wymienionych wyżej pań i wtedy, 
kojarząc stawianą mu propozycję z iaktem 
morderstwa, zgłosił się do sędziego śled- 
czego. 

Na pytanie obrońcy zaznacza, że był dwu 
krotnie w zakładzie dla umysłowo chorych. 
Obrońca prosi trybunał o zatrzymanie świad- 
ka, gdyż jutro ma otrzymać co do jego 0- 
soby ważne informacje, na to jednak przewo- 
dniczący nie zgodził się. 

W końcu środowej rozprawy zeznawał 
komendant posterunku policji państwowej, 
Nuckowski, którego zeznania nie wnoszą nic 
nowegc. 

W czwartek po południu Sąd udać się ma 
na miejsce zbrodni do Brzuchowic, celem 
przeprowadzenia wizji lokalnej. 

Dzień króla Jerzego 
PO PRACY WIECZOREM — ROZ- 

RYWKA RADJOWA 

Tyłko w bajkach Andersena król 
spędza czas, siedząc na tronie i trzy- 
mając złote berło w ręce. Dziś stano- 
jisko królewskie jest urzędem, czyn- 

państwa nader uciążliwą dla te- 
kto ją wykonywa. Król Jerzy V pa- 

nuje nad obszarem, obejmującym 
wszystkie pięć części świata, w lmpe- 
rjum jego „nigdy słońce nie zachodzi”. 

Król Jerzy jest niestrudzonym pra- 
cownikiem. Od czasu, gdy wstąpił na 
tron, a więc od lat 22, pracuje nieustan 
nie, korzystając z kilkodniowych zale- 
dwie urlopów rocznie. Już o godzinie 
w pół do ósmej rano, gdy służba pała- 
cu Buckingham odkurza 500 pokojów, 
oraz całe kilometry dywanów i chod- 
ników, któl jest na nogach. Po wcze- 
snej przejażdżce konnej w Hyde Par- 
ku, król przystępuje do pracy przygo- 
towawczej: przegląda urzędowe komu 
nikaty, depesze i poranne dzienniki. O 
9 i pół następuje śniadanie, spożywa- 
ne przez parę królewską częstokroć w 
towarzystwie młodszego syna — księ- 
cia Gloucester, lub córki z mężem w 
Chińskiej Sali pałacu. 

Zaraz po śniadaniu rozpoczyna się 
żmudna całodzienna praca. Przy po- 
mócy swego osobistego sekretarza, si- 
ra Clive Wigrama, król czyta nadesła- 
ną korespondencję, robi adnotację, dy- 
ktuje odpowiedzi. Wiele pism nadcho 
dzi z tajemniczym napisem „рошту“, 
„tylko do rąk własnych J. K. M.*. Tru- 
dno sobie. też wyobrazić, jakie stosy 
pism musi król dziennie podpisać. Czy- 
ni to zaś z taką pedanterją, że odczy- 
tuje każdy papierek, zanim złoży swój 
podpis. W trakcie tej pracy król jerzy 
wypija filiżankę rosołu. Zaledwie upo- 
ra się z pocztą bieżącą, następuje czas 
audjencyj. ` 3 

Dla odpoczynku — krótki spacer 
w ogrodzie pałacowym 'w  towarzy- 
stwie wiernego terrierka — Boba, po- 
czem następuje o godz. 1 min. 30 śnia 
danie, zaów w Chińskiej Sali. 

Po krótkiej drzemce — znów pra- 
ca. Przybywa poczta popołudniowa, 

ów stosy pism do podpisania, znów 
śłęczenie nad biurkiem bez przerwy. 
Dwa razy tygodniowo — w poniedział 
ki i piątki, król Jerzy przeznacza po- 
południowe godziny na wyjazdy. Zwie 
dza on wówczas szpitale i wystawy, 
uczestniczy w zakładaniu nowych re- 
prezentacyį gmachów, odwiedza szko- 
ły, ochronki. 

Król angielski jest zapalonym fila- 

  

        

  

ków musiało wywołać nieporozumienia 
i tarcia i nic dziwnego, że ofiarą pa- 
dli „galileusze* — niezwykle ruchliwi, 
niesamowicie ugrzecznieni, zdumiewa- 
jąco wygadani, lecz wyglądający zbli- 
ska nieco inaczej, niż to się wyobra- 
żało niegdyś, gdy łzy się nasuwały 
na oczy, na widok krakowskich  suk- 
man i wspaniałych kontuszów. 

Nieufhość do „galileuszy'* budziła 
już ich osobliwa forma towarzyskiego 
obcowania. Sam nigdy nie zapomnę 
niesłychanie przykrego uczucia, któ- 
rego doznałem, gdy w gmachu 
Sztabu Generalnego oficer, wyż- 
szy ode mnie rangą,—„upadł mi do 
stópek* i „ucałował rączki"... 

Tej, niby żartobliwej, formy poże- 
gnania nieraz wystarczało, aby zbu- 
dzić niechęć do wszystkich „całujęrącz 
ków. 

Chwała Bogu, że te lokajskie słów 
ka już wyszły z użycia! 

Drugą przyczyną oziębienia uczu- 
cia do „prawdziwych Polaków '', za ja- 
kich uważano „galileuszy”, był ich ję- 
zyk. 

Nie trzeba zapominać, że my „tu- 
tejsi*, nie mając prawa rozmawiać po 
polsku na ulicy, w urzędach, szkole i 
tp. obcowaliśmy przeważnie z pol- 
szczyzną Mickiewicza, „Sienkiewicza, 
Prusa. Książka polska odgrywała u 
nas wyjątkową rolę; dlatego też wła- 
Śnie na naszych terenach powstało cie 
kawe zjawisko hiperpoprawności ję- 
zykowej. Boimy się błędów, wpada- 
my w przesadę poprawności. Z wielką 
też nieśmiałością zaczynaliśmy pierw- 
sze rozmowy z ludźmi, którzy ukoń- 

W_WIRZE STOLICY. 
KRYZYS A WYŚCIGI.—SZCZĘŚCIE 

ŻYDKA а 
3-go maja jest święto narodowe w War- 

szawie: zaczyna się wiosenny sezon wyści- 

gowy. Obecnie, gdy kto wchodzi do ka- 
wiarni i jest jako tako znany, zagabują go 

ze wszystkich stron: E 

— Chce pan należeć do 

rzystwa — po 3 złote. 

— Panie, potrzebujemy dziesiątego — u 
nas po złotówce. 

— 50 groszy, najnowszy, niezawodny sy 
stem — gramy wszystkie konie! 

Ludzie siędzą bez pracy, z tą odrobina 
pieniędzy, którą wyłuskują z Z.U.P.U. czy 
starej książeczki P.K.O0. Co robić? Jedyna 
nadzieja wygrać na wyścigach. 

Ale wejście kosztuje 2, 3 złote, program 
50 groszy, najmniejsza stawka w totaliza- 
torze 10 zł. Wydatki nie na kieszeń dzisiej- 
szych Łazarzy. Więc przeciwnicy kryzysu 
zawiązują kółka, towarzystwa akcyjne, zbie- 
rają się co rana, kupują wspólnie jeden pro- 
gram (jeśli się uda wypożyczają tylko), po- 
czem debatują, roztrząsają szanse czworo- 
nogów. Większością głosów postanawia się 
na jaką chabetę grać. Akcjonarjusze wpłaca- 
ja określoną stawkę — owe 50 groszy, zło- 
tówkę, czy dwa, — zależnie od ilości człon- 
ków. jeden kolejno będzie chodził na torii 
stawiał na wyznaczone konie, zebrane pie- 
niądze. Towa stwo dzieli naturalnie 
proporcjonalnie zyskami. 

Inżynier Helling, ex-dyrektor wielkiej fa- 
bryki na Śląsku, stojącej obecnie dokument- 
nie, wymyślił taki em: stawiać na wszy- 
stkie konie. Biega 6 koni wykupuje 6 
różnych biletów. Na konia, który już raz 
wygrał, przestaje grać. Wedle jego obliczeń 
— to murowany sposób i pewien, acz nie- 
wielki, zysk musi być. Ponieważ jednak jest 
dyplomowanym inżynierem — nikt nie ma 
zaurania do jego obliczeń. 

Acumulativy mają być zniesione. Są nie- 
wygodne dla totka, grożą rozbiciem. banku. 
Bidula Żyd w zeszłym sezonie postawił 30 
zł. do acumulativu na 5 koni. Cztery pierw- 

sze wygrały, żyd miał w kasie 8000 zł., a: w 
kieszeni 20 groszy. Szał go ogarnął. Leci do: 
zarządu Towarzystwa — błaga, by mu dali 
odebrać pieniadze, wzamian za co on mu 

odda połowę, 5 tysięcy, 6 tysięcy. Nie po- 

zwalają. Pędzi do dżokejów, proponuje ty- 

siąc zł., dwa, cztery, by „zrobili* bieg. Bieg 

ważny, nagroda duża — szwindle wyklu- 

czone. Żyd chce sprzedać swój acumułativ, 

oddaje go za 2 tysiące, za tysiąc, za 500 

2. Nikt nie chce. 

Dzwonek. Zrozpaczony, zrezygnowany 
Żyd idzie za trybunę, nie ma siły patrzeć. O 

krok ad majątku, za chwilę wszystko straci. 

Strzał, te parę minut ryku i świstu, na 

Żyaa wali się cały tłum. Każdy go ściska, 

klepie, winszuje ma setki przyjaciół. Jego 

koń wygrał — 5-ty z rzędu. Płacą 30 zł., 

żyd dostał 24,000 zł, żył nieprzytomny ze 

wzruszenia. Karol. 

ŁADNIE -OUSWAYDACEOBIEC PZPN T PREZ WROGÓW WAHA 

Przy cierpieniach serca i  zwapnieniu 
naczyń, skłonności do udaru i ataków apo- 
plektycznych, naturalna woda gorzka „Fran 
ciszka - Jozeia“ zapewnia łagodne wypróż- 
nienie bez nadwyrężania się. Žadač w apt. 

naszego towa- 

  

się 

  

        

  

telistą, urywa nieraz godzinkę, lub 
dwie, by spędzić je w ciszy swych ga- 
binetów markowych, przeglądając swo 
je kolekcje. 

Godzina szósta. Znów rozpoczyna 
się korowód wizyt: teraz przybywają 
ministrowie, przeważnie premjer, se- 
kretarz do spraw zagranieznych, lub 
sekretarz stanu dominjów. Obiad jest 
bardzo późno: o godz. 8.30. Ale nawet 
przy największej pracą, zdąży król Je- 
rzy przebrać się do obiadu... ! 

Po obiedzie oboje królestwo, podo- 
bnie jak i miljony ich poddanych, na- 
stawiają radjo i „łapią'* koncerty z ca- 
łego Świata. Wówczas król zasiada 
w fotelu z gazetą i zsuniętemi na nos 
binoklami, królowa zaś robi jakąś ro- 
bótkę. Około godz. 11-ej udają się na 
spoczynek. Pracowity dzień króla 
Wielkiej Brytanji dobiegł końca. 

czyli szkoły i uniwersytety polskie. 
Lecz gdy .ci ultra-Polacy obdarzyli 

nas „cedowanemi monitami w koszul- 
kach“ i wprowadzili do urzędów ję- 
zyk, wymagający tlumaczenia, przeko- 
nališmy się, iž z nami nie įest tak žle, 
a z „galileuszami“ zbyt dobrze!.. 

Dwie jednak cechy  „galileuszy“ 
szczególnie utrudniały obcowanie z ni- 
mi: tupet i blaga, czyli typowe cechy 
drobno-mieszczańskie, które szczegól-- 
nie raziły w Wilnie, prżesiąkniętem 
kulturą szlachecką. 

Nie zazdrość, lecz głębsze różnice 
psychiczne były przyczyną niechęci 
wilnian do „galileuszy*. ВО 

Przecież do Wilna przyjeżdżali 
dygnitarze z Galilei, prawie  wyłącz- 
nie pochodzenia nieszlacheckiego, a 
więc ludzie nie umiejący cenić trady- 
cyj, szczególnie chętni do wszelkiego 
nowatorstwa, chociażby najmniej prze 
myślanego i uważający siebie za wyż- 
szy gatunek Połaków. 

Na tem tle powstawały największe 
nieporozumienia. 

Dziś już różnice dzielnicowe szczę- 
śliwie się zacierają. Wilno stato 
się stolicą drobnomieszczaństwa. 

Produkujemy więc na potęgę rodzi- 
my tupet (pozbawiony połoru „galiłej- 
skiego“) oraz swojską blagę (cóż za 
potworna tytułomanja opanowała nie- 
gdyś skromne Wilno!). 

Ba! Wkroczyliśmy nawet w dzie- 
dzinę, zdawało się, wyłącznego przy- 
wileju Galilei: mamy już własnych 
doktorów, wszelakich gatunków wie- 
dzy, choć ci doktorzy nie nauczyli się 
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WSPÓŁZAWODNICZYĆ 
czy WSPÓŁDZIAŁAĆ? 

Z wielu przyczyn, które stanowią nietyl- 
ko samo podłoże obecnego kryzysu, ale ró- 
wnież i jego coraz większe zaostrzanie się 
— jedna szczególnie zasługuje na uwagę. 

Zwykle omawia się w tym wypadku wy 
łącznie zagadnienia gospodarcze, pomijana 
zaś jest zasadnicza kwestja, a mianowicie 
budowa wewnętrzna społeczeństwa, od jako 
ści, której zależy takie, lub inne ustosunko- 
wanie się do wypadków z zewnątrz. 

ł odrazu trzeba zaznaczyć, że właśnie 
te społeczeństwa, które posiadają wewnętrz 
ną budowę najbardziej wadliwą, te, które | 
nie potrafią stworzyć wspólnego frontu wo- 
bec niepomyślnej sytuacji, w których każda 
jednostka działa tylko indywidualnie i sa- 
mia dla siebie, te właśnie społeczeństwa naj 
bardziej są przesileniami gospodarczemi do- 
tknięte, najbardziej cierpią i co gorzej, naj 
bardziej trudnem jest ich uzdrowienie. 

Oddawna już została stwierdzona zasa- 
da, że podłożem wszystkich ludzkich wy 
ków jest jedynie konieczność zaspokojenia 
potrzeb człowieka. Tylko tu możemy szukać 
początku ludzkich poczynań i tylko na 
tym poziomie rozpoczyna się istotna treść 
każdego działania. 

I tutaj właśnie występują dwa zasadni- 
cze kierunki, dwie zasadnicze drogi, któremi 
istota żyjąca dąży do  urzeczywistnienia 
swych celów. 

Pierwszy kierunek, to straszna i nieubia 
gana walka o byt czyli współzawodnictwo; 
drugi — to WSPÓŁDZIAŁANIE. 

Odwieczne te dwie drogi prowadzą do 
jednego punktu, ale jakże różnemi są sposo- 
by ich postępowania. й 

Stwarzając jak najbardziej rozwinięte 
współzawodnictwo, walka o byt stała się o- 
krutną i nieprzebierającą w środkach dzia 
łania, Ginie w niej słabszy, zwycięża sil- 
niejszy, a zasadniczą cechą jest tu korzyść 
tylko jednostki, nawet za cenę dobra ogó- 
łu—. 

Współdziałanie — to kierunek zupełnie 
odmienny. W odróżnieniu od walki o byt 
współdziałanie ma na celu dobro ogółu, a 
co za tem idzie, i dobro jednostki, ale nie 
brane pod uwagę bezwzględnie i ze stra- 
tą innych, ale z uwzględnieniem korzyści o- 
gółu. 

Obecny ustrój — oparty na zasadach 
skrajnego indywidualizmu, jest główną przy 
czyną dzisiejszych niedomagań. 

ota jego przebudowy nie leży w innej 
płaszczyźnie, jak tylko w postępowaniu o- 
gółu jednostek ludzkich, które przebudują 
go jedynie wtedy, gdy potrafią naprawdę z 
życia swego wykreślić prywatne „JA* i za 
stąpią go słowem „MY* — jeżeli przestaną 
współzawodniczyć, a zaczną WSPÓŁDZIA- 
LAC. 

Ale utworzona w ten sposób spółdzielnia 
— to nie sklep, ani biuro, które są tylko 
dokonanym tworem spółdzielców i zasadni- 
czą podstawą spółdzielni. Spółdzielnią jest 
tu ogół współdziałających członków, od któ 
rych zależy powodzenie samej instytucji i 
istotne dokonanie przebudowy niesprawiedli 
wego ustroju. 

Głównym orężem spółdzielczości jest nie 
pieniądz, siła materjalna, ale człowiek, wie- 
rzący w potęgę pracy zbiorowej i umieją- 
cy współdziałać. 

I dziś kiedy warunki życia codziennego 
stają się coraz bardziej uciążliwe, kiedy zna 
lezienie środków do życia staje się coraz 
trudniejsze, jakiż kierunek należałoby ściśle 
stosowac, by ludzkie potrzeby były dosta- 
tecznie zaspokojne, by nie było krzywdy 
jednostki słabszej i by kultura rzeczywiście 
wzniosła do poziomu 20-go stulecia? 

Jedna jest tylko odpowiedż. 

Wykreślić z życia współzawodnictwo jed 
nostek i. razem czynnie WSPÓŁDZIAŁAĆ 
by te warunki życia codziennego stały się 
lepsze w niedalekiej przyszłości. S. M. 

Przypisek Redakcji. Powyższy artykulik 
nam nadesłany został przez Zw. Spół. Spoż. 
i na jego prośbę umieszczony. 

Józef Fioryd 
LEKCJE GRUPOWE 

| RYSUNKU i MALARSTWA 
Atelier Wileńska 48 — 1. 

   

  

  

   

  

   

PRZY BÓLACH NERWOWYCH 
I GŁOWY 

należy niezwłocznie zastosować ta- 
bletki Togal, które skutecznie uśmie- 
rzają te bóle, nie wywierając żadne+ 
go szkodliwego wpływu na serce, żo- 
łądek i inne organy. Spróbujcie i 
przekonajcie się sami, lecz  żądajcie 
we własnym interesie tylko orygina|- 

nych tabletek Togal. Do nabycia we 
wszystkich aptekach. 

Nr. Rej. M.S.W. 1364. Cena zł. 2 

BEZDZU TZ TZZZOTEZ, (RODZA OCR 

jeszcze dokuczliwie popisywać swem 
at 

Nie mamy dziś powodu ani do za- 
zdrości w stosunku do „galileuszy*, 
ani do obaw przed ich nadzwyczajne- 
mi talentami. 

A że pośród „galileuszy* spotkali- 
śmy wielką ilość głębokich i rzetel- 
nych jednostek, przeto nie każdego 
małopolanina nazywamy: obecnie „ga- 
lileuszeni“. 

A więc nie potępiając w czambuł 
wszystkich „galileuszy”, jak to zrobił 
nestor pisarzy polskich, musimy też 
bronić się, przed zarzutem redakcji 
„Naszej przyszłości”, która całą winę 
składa na nas. 

Natomiast (z zastrzeżeniem, co do 
„zawiści*) — możemy się zgodzić na 
ostateczny wniosek „Naszej Przyszło- 
ŚCI; 

— „Czas z tem skończyć, bo kom- 
promituje nas to nawet wobec zagra- 
nicy. Ot, pierwszy lepszy Czech z brze 
gu, wyczytując z naszej prasy i lite- 
ratury tę zawiść Kongresówki do Ga- 
licji, omija „austrjacki* Kraków i je- 
dzie, jak w dym, do Warszawy, bo jest 
przekonany, że tu, w mieście „istinno- 
słowiańskiem*, można swobodniej, niż 
tam, pogwarzyć i pomarzyć o przyszłej 
białej Słowiańszczyźnie .pod berłem 
Moskwy i Pragi"... 

A swoją drogą, ten Czech będzie 
miał rację, bo przecież tylko w War- 
szawie są ludzie,  propagujący 
idee unji słowiańskiej, podług re- 
cepty znakomitego naszego filozofa 
Hoene-Wrońskiego, czyli unję Słowian 
pod berłem cara rosyjskiego!.. W. Ch. 

  

   
    

  

SEDRIWEEPYOKE 
CZWARTEK 

Dziś 28 

Pawła 
jutro 

Piotra 
DARTS 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 

nego U.S.B. w Wilnie. 
z dnia 27 kwietnia 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 761. 

Temperatura średnia: 

Temperatura najwyższa: 12. 

Temperatura najniższa: 0. 

Opad w mm: —. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pogodnie. 

URZĘDOWA 
-— Powrót Pana Wojewody. Wojewoda 

wileński p. Beczkowicz wrócił dziś z War- 

szawy i objął urzędowanie. 

— Delegat rządowy dła miasta. Delegat 

rządu przy magistracie wileńskim, p. Adam 

Piłsudski, złożył wczoraj wicewojewodzie 

Jankowskiemu wizytę z racji objęcia stano- 

wiska. 

— Za użycie sacharyny. Starostwo grodz- 
kie nakazało policji pilne baczenie na wypad 

ki ujawnienia fałszywych środków słodzą- 

cych. — W myśl nowych przepisów, ujaw- 
nienie w artykułach spożywczych sacharyny 

pociągnie za sobą karę do 3 miesięcy wię- 

zienia i likwidację przedsiębiorstwa wino- 

wajcy. 

MIEJSKA 
— Pożyczka dła miasta. Do Warszawy 

wyjechał ławnik Żejmo, w celu przeprowa- 

dzenia pertaktacyj w sprawie uzyskania po- 

życzki 150.000 złotych w Zakładzie ubezpie- 

czeń Pracowników Umysłowych. Projekt po- 

życzki został onegdaj zatwierdzony przez Ra 

dę Miejską 'z tem, że użyta ona będzie na 

rozbudowę elektrowni i prace kanalizacyjne. 

— Memorjai o sytuacji finansowej 

miasta. Sekcja finansowa magistratu 
opracowuje obecnie szczegółowy me- 
morjał o sytuacji finansowej miasta, 
który posłuży za materjał w czasie na- 
rad nad gospodarką samorządu wileń- 

skiego i wynalezieniem środków zarad 

czych. 
— Remonty domów. Książki porządkowe 

w poszczególnych domach są kontrolowane 

przez komisarjaty policji, w celu przypomnie 

nia, jakie remonty i poprawki winny być 
przeprowadzone przez właścicieli domów w 
bieżącym sezonie. 

— Kasy Banku Polskiego w Wilnie będą 

czynne od dnia 2 maja do 30 września r.b. 

w dnie powszechne od godziny 8 rano do 

13-tej w soboty od godz. 8 do 12-ej. 

—0 cenę cukru. Stowarzyszenie Kupców 
i Przemysłowców m. Wiłna zwróciło ostatnio 
uwagę, iż kooperatywy miejscowe sprzedają 
cukier kryształ po cenie I zł. 65 gr. za 1 kg., 
zmuszając tem samem i kupców do odpo- 
wiedniego obniżenia cen. Ta zniżka cen po- 
chodzi stąd, że kooperatywy nabywają cu- 
kier na warunkach ulgowych i opłacają po- 
nadto mniejszy podatek obrotowy, niż han- 
del prywatny. Kupcy branży kolonjalnej czu- 

ja się pokrzywdzeni i zamierzają poczynić 

kroki, któreby uchroniły ich od konkurencji, 

Wscnód słońca g. 438 

Zachód słońca g. 1919 

  

| jakiej nie mogą wytrzymać. 

— Kolonje letnie. Państwowe władze o- 
pieki społecznej zmniejszyły znacznie dotacje 

na urządzenie w roku bież. kolonij letnich 

dia dzieci. W związku z tem, część wydat- 

ków na ten cel pokryje samo szkołńictwo. 

Na kolonje przyjmowane będą wyłącznie 
dzieci, mieszkające stale w Wilnie i zagro- 
żone na zdrowiu. 

— 13.800 protestów. W marcu liczba za- 
protestowanych weksli na terenie wojewódz- 

twa wileńskiego dosięgła 13.800 sztuk,.na 0- 
gólną sumę 2 miljony 500 tysięcy złotych. 

W porównaniu z miesiącem lutym, liczba 
weksli zwiększyła się, lecz pod wzgiędem 
wartości zmniejszyła się wybitnie. 

— Niema pracy we Francji. PUPP. w 
Wilnie wstrzymał rejestrację robotników do 
Francji. Zarządzenie to nastąpiło wobec nie- 
pomyślnej sytuacji na rynku pracy we Fran- 
cji i.zwiększenia się zastępu bezrobotnych 

Polaków. 
— Meldunki dla letników. Władze miej- 

skie i administracyjne wyjaśniają, iż osoby, 
wyjeżdżające na letniska koło Wilna, nie są 
obowiązane wymeldowywać swoje wyjazdy 
w odnośnych komisarjatach. 

— Kontakt magistratu z samorządem go- 

spodarczym. W wykonaniu uchwały Wydzia- 

łu Wojewódzkiego, magistrat m. Wilna po- 

stanowił nawiązać kontakt z pracującymi na 

terenie miasta organizacjami samorządu go- 

spodarczego, celem uzgodnienia polityki fi- 

nansowo-gospodarczej m. Wilna. W wysto- 

sowanem do Prezydenta m. Wilna w związ- 

ku z powyższem piśmie, Izba Przemysłowo- 

Handlowa w Wilnie, witając z uznaniem 

chęć współpracy samorządu Wilna z Izba, 

zaznaczyła, iż nieodzownym warunkiem 

współpracy jest powiadomienie zawczasu Iz- 

by o zamierzeniach podatkowych i gospo- 

darczych magistratu, bowiem tylko w tym 

wypadku Izba będzie w stanie należycie u- 

stosunkować się do odnośnych spraw, po u- 

przedniem porozumieniu się ze sferami bez- 
pośrednio zainteresowanemi. 

— Likwidacja strajku. Wobec przyznania 
podwyżki płac, skończył się strajk szewców 
chałupników. Zatarg z właścicielami sklepów 
trwał trzy tygodnie. 

— Kolejne Targi Północne w Wil- 
nie. Powstała przed paru miesiącami 

koncepcja urządzenia w roku bieżącym 
kolejnych trzecich Targów Północnych _ 
«w Wilnie, nabiera obecnie form reali- 
zacji. Sprawą tą interesują się przede- 
wszystkiem stery handlowe i wojsko, 
przy życzliwem ustosunkowaniu się 

władz wojewódzkich. 
Targi urządzonoby w jesieni 1 о- 

bejmowałyby one trzy główne działy: 
przemysłowo - handlowy (obrazujący 

SŁ OSMO 

NIKA 
dorobek w tej dziedzinie ziem wschod- 
nich), dostaw wojskowych i Iniarski. 

— Nakazy na podatek przemysłowy. — 
W dniu 15 kwietnia rb. zostały rozesłane 
nakazy płatnicze na państwowy podatek 
przemysłowy za rok 1931. 

Uwidoczniony w nakazach podatek płat- 
ny jest w terminie do dnia 15 maja rb. 

W tymże terminie przysługuje prawo 
wniesienia odwołań od ustalonych sum obro 
tu obliczonych kwot podatku. 

Zainteresowani płatnicy mogą iniormo- 
wać się o kwotach wymierzonego podatku 
w imiennych listach płatników, wyłożonych 
w Urzędach Skarbowych i gminach oraz 
w magistratach. 

AKADEMICKA 
— Czwartek Akademicki odbędzie się w 

„Ognisku Ak.* dnia 28 kwietnia br. Program 
wypełni „Żywa gazetka“ pod redakcją kol. 
Jerzego Zagórskiego. Początek o godz. 20. 

—oOgólnopolski Zjazd delegatów Bratnich 
Pomocy Młodzieży Akademickiej, Prezydjum 
Ogólnopolskiego Związku Bratnich Pomocy 
Młodzieży Akademickiej zwołało 15-tą Zwy- 
czajną ję Rady Delegatów O. Z. B. P. 
М. А. — Zjazd odbędzie się w Wilnie w 
dniach 3, 4 i 5 maja br. Czynione przygoto- 
wania uświetnia uroczystości zjazdowe. 

— Pożyczki na opłacenie kwestury USB. 
Na skutek zarządzenia Pana Kuratora Stowa 
rzyszenia Prof. Dr. WI. Jakowickiego, poda- 
nia z prośbą o pożyczki na opłacenie Kwes- 

tury, składane do Bratniej Pomocy Pol. Mi. 
Akadem. USB., będą zaopiniowane przez Ko 
misję Kwalifikacyjną i przesłane Panu Kura- 
torowi, który osobiście będzie interweniować 
w poszczególnych Dziekanatach, celem odro 
czenia opłat. 

— Zebranie Akademików Spółdzielców. 
W dniu 24 b.m. w lokalu Oddziału Związku 
Spółdzielni Spożywców R. P. („Społem*) od 
było się zebranie poświęcone zagadnieniom 
spółdzielczości, na którem po referacie p. in- 

struktora Matuszkiewicza wyłoniono Komi- 

tet Organizacyjny Koła Spółdzielców-Akade- 
mików w składzie następującym: Prezes — 
kol. Alechno M., członkowie kol. kol. Szkop 

J. Kordowicz W. Muraszko K. i Korejwo. 
Zadaniem Komitetu będzie zorganizowa- 

nie Naukowego Koła Akademików Spółdziel- 

ców na U.5.B. 
ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Z T-wa Krajoznawczego. W piątek, 
29 kwietnia odbędzie się Wałne Zebranie Od- 
działu Wileńskiego Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego w lokalu Gimnazjum im. 
Adama Mickiewicza, ul. Dominikańska 3. — 
Pierwszy termin zebrania o godz. 17,30, dru- 
gi termin, w którym odbędzie się zebranie, 
niezależnie od liczby przybyłych Członków 
— o godzinie 18. ё 

Wszyscy Członkowie O. W. P. T. K. i 
sympatycy proszeni są o obecność na Ze- 

braniu. 
— Z Twa Prawniczego im. Ign. Danilo- 

wicza w Wilnie. — Rada Towarzystwa 

Prawniczego zawiadamia, że walne zgroma 

dzenie powyższego Towarzystwa odbędzie 
się w gmachu Sądu Okręgowego w Wilnie 

w lokalu Rady Adwokackiej dnia 6 maja b. 

r. o godzinie 19. W razie niestawienia się 

dostatecznej ilości członków — powtórne 

zebranie odbędzie się o godzinie 20 tegoż 

dnia. 
Porządek dzienny: 1) zagajenie, 2) 

sprawozdanie administracyjne, 3) sprawo- 

zdanie kasowe, 4) wnioski komisji rewizyj- 
nej, 5) preliminarz na rok następny, 6) wy 

bór członków Rady na miejsce ustępują- 
cych, 7) wolne wnioski. 

— 9-ty odczyt z cyklu „Święci Pańscy'* 

p.t. „Sw. Ignacy Loyola“ — ks. dr. Kazimie 

rza Kucharskiego T. J. odbędzie się w Do- 
mu Sodalicyjnym (ul. Królewska 9 II p.) w 
piątek dnia 29 kwietnia o godz. 7 wiecz. — 
Wstęp dla członków sodalicyj marjańskich i 
zaproszonych gości. 

OSOBISTE 

— W dniu 27 bm. prezes Sądu A- 

pelacyjnego p. Wacław Wyszyński wy- 
jechał do Warszawy w sprawach służ- 
bowych. 

RÓŻNE 
— Likwidacja urzędu celnego. W związ- 

ku z ruchem granicznym na pograniczu pol- 
sko-łotewskiem, władze celne postanowiły 
zlikwidować Urząd Celny w Dziśnie, jego zaś 
agendy przekazać częściowo organom K. U. 
P. i Urzędowi Celnemu w Drui. 

— Zamierzone  zwinięcie  seminarjum 
nauczycielskiego im. Franciszka Bohuszewi- 
cza w Wilnie i seminarjum nauczycielskie- 

go w Borunach. — W związku z podanemi 

przez prasę wiadomościami o postanowie- 

niu władz szkolnych w sprawie likwidacji 

białoruskiego seminarjum nauczycielskiego 

im. Franciszka Bohuszewicza w Wilnie Ku- 

ratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego po 

daje, że postanowienie takie jeszcze nie 

zostało powzięte, że natomiast wobec po- 

stanowień nowej ustawy o ustroju szkolni- 

ctwa przestają istnieć od początku roku 

szkolnego 1932 — 33 pierwsze kursy wszy- 

stkich państwowych seminarjów nauczyciel- 

skich. W związku z tem zamierzone jest 
zwinięcie dwu państwowych seminarjów 

nauczycielskich w okręgu szkolnym wileń- 

skim, a mianowicie — seminarjum im. Fran- 
ciszka Bohuszewicza w Wilnie i semina- 

rjum nauczycielskiego w Borunach, z któ- 

rych pierwsze posiada jedynie dwa kursy, a 

drugie trzy kursy. Postanowienia  ustawo- 

we, zamykające dopływ młodzieży do istnie 

jących seminarjów nauczycielskich, spowo= 

dowałyby w wypadku utrzymania wymie- 

nionych dwu seminarjów prowadzenie ich w 

ciągu kilku lat, jako uczelni o dwu kursach, 

co pociągałoby za sobą duże trudności or- 

ganizacyjne i nadmierne w stosunku do in 
nych uczelni wydatki budżetowe. 

— Pocztowcy @ bezrobotnych. 
Pocztowy Komitet Pomocy Bezrobotnym 
Okręgu Wileńskiej Dyrekcji P. i T. zebrał 
w m-cu marcu rb. na rzecz bezrobotnych 
z dobrowolnych składek pracowników p. -t. 
Okręgu Wileńskiej Dyrekcji P.i T. 
2907 zł. 35 gr. 

Kwota ta została w dniu 30 marca rb.— 
przekazana wojewódzkim i powiatowym 
komitetom do spraw bezrobocia. 

— Regulacja Granicy z Łotyszami. 

Ww pierwszej połowie maja rb. na granicy 
polsko - łotewskiej ma się odbyć konferen- 

    

WŁADYSŁAWA 

cja delegatów polskich i łotewskich. którzy 

omówią sprawę uregulowania granicy pol- 

sko - łotewskiej. 

Uzgadnianie rozkładu koiejowego-— 
W związku z niedaleką zmianą rozkładu ja- 
zdy pociągów polskich 'w najbliższych 
dniach w rejonie Stołpców zbiorą się dele- 
gaci kolejnictwa polskiego i sowieckiego, 
którzy omówią sposób przeprowadzenia 
zmian w rozkładzie pociągów. międzynarodo 
wych. 

— Rezultat zbiórki na bezrobotnych. — 
Wojewódzki Komitet dla Spraw Bezrobocia 
podaje, że czysty dochód z imprez, zorga- 
nizowanych w „Dniu dla bezrobotnych* 3 
kwietnia rb. wyraził się sumą złotych 2,210 
gr. 51 (dwa tysiące dwieście dziesięć zło- 
tych i 51 gr.). — Kwota powyższa została 
przelana na rachunek bieżący Komitetu. 

TEATR I MUZYKA 

    

— „Car Lenin“ — na Pohulance. — 
Dziš, we czwartek 28 kwietnia o godz. 8-ej 
wiecz. „Car Lenin". Franciszek Porche w 
sztuce swej objął całokształt życia Lenina, 
jego poglądy na cele i istetę rewolucji, u- 
padek caratu, wybuch rewolucji i całą jej 
epopeję.. Autor zaznacza nastroje różnych 
klas społecznych w tym czasie w Rosji i 
ich ustosunkowanie się do osoby Lenina i 
jego idei. Sztuka napisana jest niezmiernie 
interesująco, i żywo, a na scenach teatru 
w Paryżu, a obecnie w Warszawie i w 
Wilnie odnosi rekordowy sukces. 

Jutro w piątek 29 bm. o godz. S-ej w. 
„Car Lenin". 

„Miłość przez małe i przez duże „M* 
— odczyt w Lutni. — Dzi'śś we czwartek 
28 bm. o godz. 8 min. 30 wiecz. czeka Wil- 
no nielada atrakcja — którą stanie się nie- 
bywale ciekawy odczyt Zdzisława Kleszczyń 
skiego. p.t. „Miłość przez małe i przez du- 
že „М“.* 

— Ostatni koncert Aleksandra Unińskie- 
go w Lutni. — jutro w piątek 29 kwietnia o 
godz. 8-ej wiecz. siery muzykalne Wilna ob 
darzone zostaną drugim i ostatnim koncer- 
tem Aleksandra Unińskiego. W programie: 
Chopin, Beethoven, (Apassionata), Strawiń 
ski (Pietruszka) i inni. Bilety wcześniej do 

nabycia w kasie zamawiań Lutnia. 

— Premjera „Damy w jedwabiach* — 
w Lutni. — Już w sobotę 30 kwietnia o 
godz. 8-ej wiecz. teatr Lutnia wystąpi z pre 
mjerą przezabawnej komedji „Dama w jed- 
wabiach*. W tytułowej roli Irena Brenoczy. 

  

  

  

— Popołudniówka niedzielna. — W nie- 
dzielę l-go maja o godz. 4-ej p. p. po raz 
37-my — niezwykle interesująca sztuka wę 

  

gierska p.t. „Mam lat *. Ceny miejsc po- 
południowe. 

— Koncert chóru „Echo* na Pohulance. 
—W poniedziałek dnia 2 maja w teatrze 
miejskim na Pohulance odbędzie się koncert 
zespołu '$piewaczego „Echo*”. Bilety w ce- 
nie od 30 gr. do 4 zł. można już nabywać 
w kasie teatru Lutnia. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos: Noc w raju. 

Hollywood: Znajoma z ulicy. 
Casino: Odwieczna pieśń. 
Pan: Noce kaukaskie. 

Stylowy: Gehenna miłości. 

Światowid: Odrodzenie. 
Lux: „Jej chłopczyk”. 

Ognisko: „W szponach djablicy*. 
Miejskie: Tajny kurjer. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— W sprawie wypadku przy ul. 

Zakrętowej. W związku z notatką z dn. 
26 bm., omawiającą nieszczęśliwy wy- 
padek przy ul. Zakretowej Nr. 15, któ- 
remu uległa p. M. Bejnarowiczowa na- 
leży wyjaśnić, że wypadek ten powstał 
wskutek tego, że nożyczki zostały przy 
padkowo upuszczone z okna innego 
mieszkania. W żadnym więc razie nie 
można mówić, iż sąsiadka była zgor- 
szona negliżem p. B., gdyż p. B. wca- 
le nie zażywała kąpieli słonecznych. 

— OKRADZIONA FABRYKA. — Niezna 
ni sprawcy zapomocą odsunięcia zasuwki 
w drzwiach dostali się do fabryki Fajwusze 
wicza Hirsza (Bakszta 14) i skradli politu- 
rę lakier oraz farby łącznej wartości 600— 
złotych. 

— Lęk przed karą. W dniu wczorajszym 
popełnił samobójstwo kapral 13 p. ułanów, 

    

Wielki pro 
Siódmy dzień procesu upłynął ua dalszem 

badaniu świadków. 
Św. Michał MORAWSKI, kolejarz, i św. 

Kazimierz STOCKI, zeznają krótko, że prze- 
syłki wydawano zgodnie z dokumentami. 

BADANIE BIEGŁYCH. 
Sąd przystępuje do zasiągnięcia opinii 

biegłych. ` 
Badanie idzie w kierunku ustałenia, jakie 

skórki podlegają ocleniu i jaki poszczegółny 
gatunek skór należy uważać za wyrobiony. 

Biegli opisują sposób wyrabiania skór z 
osobna do każdego gatunku. Z. oświadczenia 
biegłych widać, że niektóre gatunki skór za- 

Przyjemności 
Gdy człowiek „projektuje 

przyjemność, nie zapomina o najdrob- 
niejszych szczegółach. Przewidzi wszy 
stko, ba, nawet zgadnie, jak będzie i 
z różnemi możliwościami już zgóry bę 
dzie się liczył. 

jeżeli ma to być przyjęcie dla zna- 
jomych, usiądzie z ołówkiem i obli- 
czy, ile czego trzeba kupić, żeby było 

dobrze, smacznie i dosyć. Doskona- 
le orjentuje się w proporcjach, liczy 
się z gusteim i  przyzwyczajeniami 
swych gości. 

Jeżeli to będzie premjera w teatrze 
to zawczasu kupi bilety, bo może ich 
zabraknąć. 

Jeżeli nowa suknia, czy garnitur, 
mój Boże, ile będzie przedtem myśli i. 
wahań. żeby była odpowiednia i na 
ulicę i do pokoju (rękawy można zro 
bić przyszywane oddzielnie). Żeby 
garnitur był dobry i na jesień i na 
wiosnę. ы 

Jeżeli to podróż wakacyjna, to już 
od marca myśli: dokąd?, jak?, — Że- 
by było zdrowo, wygodnie i tanio. 

Jeżeli wycieczka samochodem, to 
największą troska o zastępcze opony i 
benzynę. Samochód przedtem w re- 
moncie, żeby się nic nie stało w dro- 
dze. Zapas benzyny konieczny. Lepiej 
żeby było więcej, niż żeby ich miało 

zbraknąć. 

W jednej tylko dziedzinie życia po 

został człowiek nieprzewidującym, za 

mało troszczy się o swoją własną przy 

szłość. 
Dlatego są ludzie na starość bez 

dachu nad głową, na łasce krewnych. 

Dlatego są zredukowani urzędnicy, 
którzy nie mogą przetrwać złego cza- 

su. I są młode dziewczyny i młodzi 
chłopcy, którym rodzice, — choć mo- 
gli, — nic na początek życiowej po- 
dróży nie przygotowali. 

Wielki rezerwuar paliwa przyszło- 
ści czeka na dopełnienie. To PKO.— 
Przyjmuje każdą kropelkę, powiększa 
ja, chroni od niebezpieczeństwa, żeby 
gdy trzeba będzie, oddać  podróżni- 
kom życia. Dlaczego tak mało pamię- 
tają ludzie o Р.К.О.? 

Ubezpieczenie na życie można za- 
łatwić w P.K.O. — centrali i w każ- 
dym urzędzie pocztowym. Formalno- 
ści trwają zaledwie parę minut. 

P.K.O. nie wymaga oględzin lekar- 
skich, a w razie śmierci z powodu 
wypadku wypłaca rodzinie ubezpie- 
czonego podwójną premię ubezpiecze- 
niową. 

niki raki 
Szwedzkiej Fabryki „MUNKTELLS*' 

po zniżonych cenach poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11 a. 

  

      
"Tadeusz Dolgiński. Powodem tego rozpacz- 

liwego kroku była obawa przed karą za pi- 

jaństwo i awantury. Zwłoki samobójcy za- 

bezpieczono do przybycia władz śledczych. 

— ZŁODZIEJE OFIAR NA KOS- 
CIóŁ. Pościg policyjny za sprawcami 
kradzieży ofiar, złożonych na odbudo- 
wę kościoła po-Trynitarskiego, nie dał 
narazie rezultatu. 

Niezależnie od zarządzeń władz po- 
licyjnych, aranżera kradzieży, szere- 

liczane na Łotwie do wyrobionych, tu nas 
kwalifikowano jako skóry niewyrobione. 

Pozatem biegli określają pochodzenie skór 
i ich wartość materjalną. 

Badanie biegłych trwa przeszło 3 godzi- 
ny. 

_ SKÓRY POCHODZIŁY Z ZAGRANICY. 
Biegli p. Chowańczuk i Porodumiński je- 

dnogłośnie stwierdzają, że skórki, które zo- 
stały okazane na przewodzie sądowym, są 
pochodzenia zagranicznego, z fabryk niemiec 
kich, nie wyklucza to jednak możliwości, że 
skórki były sprowadzone z Francji, gdyż 

  

Fałszerstwa książeczek P.K.O. 
SZEŚĆ OSÓB BRAŁO UDZIAŁ W DSZUSTWIE 

WILNO. śledztwo policyjne w sprawie u 
jawnionej przed paru tygodniami alery z ksią 
żeczkami P. K. O. zostało już ukończone. 

W wyniku dochodzeń wszyscy fałszerze 
w liczbie 6 osób zostali aresztowani. Są to: 
przodownik dozorców nocnych Michał Cicho 
niak (N.-Wilejka, Letnia 42), Bronisław Woj 
niłowicz (Popławska 21) i Marcin Niewiaro- 
wicz (Popławska 21), właściciel piwiarni w 
tym domu. Pomocna ponadto mu była żona 
i dwaj dorośli synowie: Józei i Wacław, któ 
rzy przed kilku laty mieli już sprawę sądo- 
wą za podrabianie dokumentów osobistych 

DWA WYROKI ŚMIERCI w 

i świadectw szkolnych. 
Wszyscy oni zaopatrzywszy się w ksią- 

žeczki P. K. O., na które wpłacali drobne 
sumy, podrabiali następnie końcowe stany 
oszczędnościowe i tym sposobem od grudnia 
r. ub. do połowy marca r. bieżącego w od- 
działach wileńskich podjęli ogółem parę ty- 
sięcy złotych. 

Fałszerstwo ujawniono dzięki uwadze je- 
dnej z urzędniczek pocztowych, która otrzy- 
mawszy książeczkę P. K. O. powzięła po- 
dejrzenie, że jest ona sfałszowaną. 

LIDZIE 
) PROŚBA © UŁASKAWIENIE ODRZUCONA 
| WILNO. Przedwczoraj wyrokiem 

Sądu Doraźnego w Lidzie na karę 
śmierci przez powieszenie zostali ska- 

STUDNICKIEGO 

„Rosja sowiecka w polityce Światowej” 
CENA s ZŁ. STR. 196. 

w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

zani szpiedzy sowieccy Józet Turbacz 

i Michał Czechowicz. Skazani zwrócili 

się za pośrednictwem obrony do Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej z prośbą 

© uiaskawienie. W dniu 26 bm. późną 
nocą nadeszła z Warszawy odpowiedź, 
iż Pan Prezydent nie skorzystał z pra- 
wa łaski, wobec tego w dniu 27 bm. 
w godzinach rannych przybyły z War- 
szawy kat stracił obu szpiegów na szu- 
bienicy, ustawionej na dziedzińcu wię- 
zienia lidzkiego. 

jakaś 

Z OSTATNIEJ PREMJERY. 

  

P. Bąbecki w roli Lenina. 

  

gowca 6 pp. Droko, poszukuje żandar- 
merja. 

— NIEUWAŻNY SZOFER. — Szoter 
'Tubis Mieczysław (Subocz 37) prowadząc 
taksówkę nr. 14064 na ulicy Sadowej naje- 
chai na dorožkę, powožoną przez Feliksa 
Ošwiecimskiego (Subocz 102), wskutek cze 
go lekko okaleczył konia i złamał dyszei. 
Wypadku w ludziach nie było. 

— Przez balkon. — Zapomocą wybicia 
szyby złodzieje dostali się na balkon Leopol- 
da jankowskiego (Ciasna 3) i skradli gar- 
derobę męską i damską oraz bieliznę łącz- 
nej wartości 580 zł. 

MOŁODECZNO 
— Qd rzemieślników mołodeczań- 

skich. W dniu 20 marca 1932 r. odby- 
ło się walne zgromadzeńie członków 
powiatowego cechu mieszanego rze- 
mieślników chrześcijan w Mołodecz- 
nie w lokalu własnym Cechu, przy ul. 
Zamkowej 86. Na zebraniu tem poru- 
szano szereg spraw gospodarczych i 
dokonano wyboru nowego Zarządu Ce 
chu w składzie następującym: p. Buj- 
xiewicz Józef, krawiec z Mołodeczna 
— starszy cechu, członkowie zarządu: 
p. Jaczniakowski Karol z Mołodeczna, 
p. Nagrabecki Elizeusz z Kraśnego, p. 
Niemcewicz Józef z Radoszkowicz, p. 

Leonard z Mołodeczna, oraz Olewiński 
Wacław z Mołodeczna. Zebranie za- 
szczycił swoją obecnością p. zastępca 
starosty pow. Mołodeckiego Jerzy Nie- 
działkowski, interesując się żywo po- 
ruszanemi sprawami, związanemi z о- 
becną sytuacją ekonomiczną mieįsco- 
wych rzemieślników. Zebrani między 
innymi postanowili przekazać t. zw. Sa 
lę Rzemieślniczą, niezdatną obecnie do 
przeznaczonego jej użytku do dyspozy- 
cji Komitetu Budowy Kościoła Garri- 
zonowego w Mołodecznie. 

  

  

  

17 przynosi Tygodnik liustrowany nr. 
pierwszy od dłuższego cyklu ieljeton Ferdy 
nanda Goetła „Na południu Indyj*. W nrze 

bieżącym kreśli autor swe wrażenta na tie 
Kalkuty i Madrasu. Zygmunt Lityński w 
artykule p.t. „Jubileusz konferencji rozbro- 
jeniowej“ odtwarza zabiegi dypiomatyczne, 
zainicjowane przed stu laty przez Sebastia- 
niego w zakresie rozbrojenia zarówno 3:0- 
ralnego, jak i wojennego. Pozatem 
Tygodnik Ilustrowany zawiera, jak zwykie, 
szereg aktualnych notatek, recenzyj, dział 
łdee i zdarzenia, powieść Parandowskiego, 
artykuł W. Husarskiego o wystawie w la- 
stytucie P. S. itd. 

  

  

ces 0 nadużycia celne 
Siódmy dzień procesu 

Niemcy wobec wojny celnej, często swe to-. 
wary lokowali na składach francuskich. 

JAKIE BYŁY ZABEZPIECZENIA CŁA. 
Biegli stwierdzają, że zabezpieczenia cio- 

we były nakładane tylko na całe przesyłki, 
natomiast pojedyncze przedmioty nie miały 
zabezpieczenia z Urzędu Celnego. 

" BIEGŁY PURYNCZ. 
W trakcie badania biegłych, niejednokrot 

nie był wzywany przez Sąd obywatel łotew- 
ski Puryncz. Zeznania jego noszą zawsze 
charakter obrony porządku i ustawodawstwa 
łotewskiego. 

BADANIE ŚWIADKÓW. 
Św. Władysław WISZNIEWSKI, ekspe- 

dytor P. K. P., w Zemgale, zeznaje, że ło- 
tewskie wykazy odbiorczo - zdawcze często 
nie zgadzały się z rzeczywistością. Na po- 
parcie tego okazuje wyciąg z książki towa- 
rowej łotewskiej. Teka 

DOOKOŁA WYCIĄGU. 
Obrona prosi o załączenie wyciągu do 

aktów sprawy. Prokurator oponuje, motywu- 
jac tem, że wyciąg jest pochodzenia niele- 
galnego i niema poświadczenia konsułatu 
polskiego w Rydze. 

Adwokat p. Petrusewicz w krótkich sło- 
wach polemizuje z prokuratorem: „Sądowi 
chodzi o wyjaśnienie materjalnej prawdy*— 
mówi — „a ta prawda jest w tych dowo- 
dach“. 

Sad po naradzie załącza do aktów spra- 
wy wyciąg książki towarowej. 

DALSZE ZEZNANIA ŚWIADKÓW. 
‚ Świadek Wiszniewski zeznaje w dałszym 

ciągu. Przeładewywanie wagonów w Zem- 
gale — powiada — nie zawsze odbywało się 
w obecności urzędnika polskiego. Bywały 
wypadki, że towar, przeznaczony do Polski, 
po kilką dni leżał bez żadnego dozoru na 
rampie, w oczekiwaniu wagonów polskich, 
a przesyłki nadzwyczajne nieraz wysyłano 
wagonami towarowemi, 

di NIECO O PURYNCZU. 
Sąd powołuje biegłego Puryncza, by wy- 

jaśnił, czy mogło być tak, jak zeznawali 
świadkowie. 

Puryncz oponuje. Wówczas Sąd zapytuje 
świadków: Wiszniewskiego i Wojtasika, czy 
widzieli kiedykotwiek pana Puryncza na sta- 
cji Zemgale. Obydwaj świadkowie odpowia- 
dają przecząco. 

Na tem zakończono siódmy dzień pro- 
ceStt.



  

  

ЭНОО МО 

ZAGADKA PRZYDROŻNEGO GROBU NA FILMOWEJ TAŚMIE Dźwiękowe Dziś premjers, Przebój wiosenny, Słodka, AA N N A 6 N D R A 

Sana Kino 

WILNO. Onegdaj mieszkańcy wsi Wiel- szów, którzy dziecko bez powiadomienia i zNOCEIRA CENA: HELIOS w najpiękniejszym dźwiękowcu erotycznym „KDE w RAJU 

    

   

Pola w gminie gródeckiej w czasie ko- 

nia dołu obok krzyża, znajdującego się 

drodze, wykopali trumnę ze zwłokami 

syna małżonków Konstantego i Marji Su- 

zezwolenia władz, pochowali w nocy. 

Władze śledcze rozpoczęły w tej sprawie 

dochodzen ak się bowiem okazało, dziec- 

ko zmarło wśród zagadkowych okoliczności. 

    

Urzedniczka-defraudantka 
WILNO. W czasie inspekcji kontrolnej w 

Kołtynianach (Święciany), ujawniono nadu- 

życie i niedobory w kasie. Deiraudacji do- 

konała kierowniczka agencji Helena Cybul- 

ska, którą z polecenia władz pocztowych a- 

resztowano. Według prowizorycznych obii- 

czeń, zdeiraudowała ona 2.100 złotych. Dal- 

sze badanie ksiąg kasowych przeprowadza 

się. 

Bezbożnicy działają 
WILNO. W pobliżu wsi Żabinki gminy 

aszewskiej nieznani sprawcy wywrėcili 

przydrożny Oraz roztrzaskali figurę 

    

ZE STOWARZYSZENIA 

Matki Boskiej. Po zarządzonem dochodzeniu, 

jednego ze sprawców odnaleziono. Jest to BE 

Konstanty Rozumow, mieszkaniec tejże wsi. 

    LEI 

KUPCÓW i PRZEMY- 
SŁOWCÓW CHRZEŚCIJAN m. WILNA 

W niedzielę dnia 24 bm. odbyło się Do- 
roczne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 
członków Stowarzyszenia. Na przewodniczą- 
cego zebrania powołano p. inż. Dudo, 
z kolei zaprosił na sekretarza p. Sobeckie 
Po odczytaniu i przyjęciu protokółów 7 о- 
statniego zebrania Sprawozdawczego i Wa! 
nego Zgromadzenia Nadzwyczajnego, pre 
Zejmo złożył sprawozdanie z działalno 
Zarządu za rok ubiegły. Sprawozdawca n. 
podstawie danych statystycznych, dotyczą 
cych wykupionych świadectw  przemysio- 
wych w latach 1930 i 1931, zobrazował u- 
padek handlu i przemysłu na Wileńszczyź- 
nie. Z przytoczonych przez prez. Zejmo cyir 
eynika, że w Województwie Wileńskiem wy 
upiono w 1951 roku w porównaniu z ro- 

kiem 1930 mniej świadectw przemysłowych 
«!а handlu o 590 — dla przemysłu o —1.219, 

przyczem jest to zjawiska charakterystycz- 
ne, że ulegają likwidacji przedsiębiorstwa 
tak większe, jak i drobne. Z kolei prez. Zej- 
mo omówił współpracę Stowarzyszenia z Na 
czelną Radą Zrzeszeń Kupiectwa Polsk 
z lzbą Przemysłowo - Handlową w Witnie, 
sprawy podatkowe, prace Sekcyj bran 

śch, sprawę akcji prasowej, odczyiów, 
ł handlowych, prac biura i poradnictwa 

awnego. 
Zarząd miał w okresie sprawozdaw- 

1 25 posiedzeń i załatwił, jak stwierdza 
ażka protokółów, 221 spraw. Przybyło w 

roku ubiegłym do Stowarzyszenia 25 człon- 
ków, ubyło 3. Ogółem w dniu 31 grudnia 
1931 roku naieżało do Stowarzyszenia 155 
członków. Następnie złożył sprawozdanie z 
działalności Sekcji winno - spożywczej p. W. 
Gołębiowski. Pracę Sekcji bławatno - gałan- 
teryjnej, papierniczo - pi$mienniczej i dro- 
geryjnej omówiono w sprawozdaniu Zarzą- 
du. Sprawozdanie rachunkowe, które 2107 
dyr. biura Rakowski, przyjęto bez dyskusji. 
Protokół Komisji Rewizyjnej odczytał p. j. 
Urbanowicz, poczem zebranie uchwaliło je- 
dnogłośnie wniosek udzielenia Zarządowi 
absojutorjum. ё 

Po uchw. iu preliminarza budżetowego 
na rok 1932 prezes Żejmo umotywował zgło- 
szony przez Zarząd wniosek, dotyczący przy 
znania Zarządowi pełnomocnictw w spra- 
wie zmniejszenia składek wzgłędnie umarza- 
nia niešciągalnych należności zaległych. — 
Wniosek został przyjęty. 

    
   

    

   

  

   

              

  

  

  

   

  

    

Sprawę wyboru Zarządu zreferowal prez 
Żejmo, komunikując zebranym powody zgło 
szonej przez dotychczasowy Zarząd dymisji. 
W dyskusji zabrał głos p. Zwierzyński, skła- 
dając wniosek, ażeby Zebranie nie przyjęło 
dymisji całego Zarządu lecz tylko wybrało 
3 nowych członków na miejsce tyluż ustępu- 
jących w myśl statutu według starszeństwa 
wyboru. Wniosek został przyjęty. W wyni- 
ku tajnego głosowania zostali wybrani do 
Zarządu: pp: Rutkowski i Zapolski (ponow- 
nie) i p. Żebrowski. Do Komisji Rewizyjnej 
wybrano pp: St. Profica, J. Urbanowicza, J. 
Wysockiego, Kl. Wecewicza i A. Zawadzkie 
go. Do Sądu Rozjemczego pp: E. Kowalski, 
A. Zwierzyński, Z. Nagrodzki, K. Gorzuchow 
ski, R. Ruciński, W. Augustowski, St. Kog- 
nowicki i Ki. Marcinowski. 

Zkolei prez. Żejmo poinformował zebra- 
nych o programie doraźnej pomocy dla han- 
dłu, opracowanym przez Naczelną Radę 
Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego. którv nasten- 
nie za pośrednictwem Związku lzb' został 
przedstawiony rządowi. 

Dalszym punktem porządku dziennego 
był referat radcy prawnego p. mecenasa Ma- 

  

   5. BEREZOWSKI. с 

„Partbilet nr. 77777. 
— A dlaczegoż to u mnie nie ogry- 

zają robaków? 
— Nie wiem ojcze Antoni... Ot i 

znowu! — wyciągnął gwałtownie węd- 
kę i na haczyku błysnęła duża rybka. 

Ą widzisz, że tylko nie w porę 
wyciągasz, Jakimie, — zaśmiał się ©. 
Antoni. A potem ryby winne... Tak to 
zawsze człowiek własną winę na in- 
nych zrzuca, ażeby wniknął w siebie, 
zobaczyłby, że sam najwinniejszy! 

Jakim zdjął rybkę z haczyka, od- 
wrócił się i, widząc Borysa, zerwał 
czapkę z głowy, kłaniając się nisko. Du 
chowny również odwrócił się i popa- 
trzyt. Borys zdjął czapkę również i u- 
kłonił się. — O. Antoni zmieszał się 
nagle i powiedział: * 

— Czy nie macie nic przeciw temu, 
że łowię ryby na ziemi „„sowchoza'”'? 
— Proszę bardzo, — odpowiedzia! 

rprzejmie, — kiedy chcecie i ile chce- 
cie... Ale przecież daleko macie do do- 
mu, przecież rzekę macie koło wioski? 

— Tam towarzyszu nic złapać nie 

można! — zauważył Jakim, stary za- 
Frystjan i organista. — Tam „gławry- 

ba“ tyle „artieli“ napakowała, że ryby 
wystraszyli... a tutaj u was, jak w o- 

gródku.... a i nie pozwalają tam łowić.. 
°° — Tak, macie tu wygodne miejsce 
dla rybołóstwa — potakiwał dobrodu- 

sznie o. Antoni — Te rybki podtrzy- 

mują nasze siły... 

— Ot, kieby tak Zz niewodem tu 

przyjść, — ciągnat dalej jakim, — pu- 

damiby można nałapać. 

GNT OOENDĄDINAKOAWA 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 
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riana Kowalskiego, ktėry omėwil nowele 6 
postępowaniu egzekucyjnem. 

w 
  

wolnych wnioskach 

  

przemawiał w 
    

  

| Kowalski, składając też wniosek o 
zwróceniu się z prośbą do czynników mia- 
odajnych, ażeby zatrudniono bezrobotnych 

przy umacnianiu brzegów Wilji, która w cza 
ie rozdawania pieniędzy za przymusową bez 
-zynność, bez przeszkód rujnuje mienie, tak 
zakładów przemysłowych i handlowych, jak 
i mieszkańców strefy nadbrzeżnej. Wniosek 
ten Zgromadzenie przekazało Zarządowi. 
TTK ASZPONAZZWA PARYOOORAEPACZEDSTOOWOOSZEO WODZIE 

Tegoroczne ćwiczenia 
oficerów rezerwy 

; — Z Komendy PKU. dowiadujemy się, 
że p. minister spraw wojskowych zarządził 
powołanie w roku bieżącym na ćwiczenia 
wojskowe oficerów rezerwy i podchorą- 
żych rezerwy niżej wyszczególnionych kate- 
goryj w następujących korpusach  osobo- 
wyci:. 

Piechoty, kawalerji 
tyki, saperów, łączn 
rów, uzbrojenia, sanitar 
mowanych lekarzy i 
ki wojennej. 

Na 6-tygodniowe 
wojskowe: oficerów rezerwy: ) wszy- 
stkich, którzy byli objęci powołaniem w ro- 
ku ubiegłym, a nie odbyli ćwiczeń z jakich 
kołwiek powodów, 2) na pierwsze ćwicze- 
nia w stopniu o: kim niezależnie od ro- 
ku urodzenia wszystkich porporuczników re- 

    
   

  

artylerji, aeronau- 
samochodów, tabo- 
ch, (tylko dyplo- 

magistrów), marynar- 

  

   
    

  

ćwiczenia 

   

   

  

  

       

zerwy promocji 1931 roku (tylko nominacje 
ogłoszone w Dzien 

1-32). 3) ws; 
1900, 1899, i 

Podchor 

  

u Pers. nr. 4-31 i nr. 
kich z roczników: 1904, 

1897,. 

ch rezerwy: 1) wszystkich 
którzy doły as nie odbyli żadnego i 
czenia, 2) wszystkich, którzy po 1-szen 
ćwiczeniu nie zostali zakwalifikowani do no 
minacji na podporuczników rezerwy. 

Na  8-tygodniowe ćwiczenia 
wojskowe: kandydatów na podporuczni- 
ków rezerwy z pośród ochotników b. forma 

yj polskich i PW. w latach 1914 — 1921, 
zakwalifikowanych przez szefa Dep. Piech. 
M. S$. Wojsk. 

Prośby o odroczenie terminu odbycia 
ćwiczeń wojskowych do następnego roku 
względnie o przesunięcie okresu ćwiczeń na 
inny termin w tym samym roku kalendarze 
wym wnoszą oficerowie i. podchorążowie 
rezerwy przynajmniej na 4 tygodnie przed 
terminem ćwiczeń do dowódcy swojej for- 
macji ewidencyjnej. 

Władze państwowe, samorządowe moga 
jednak nie później jak na 4 tygodnie przed 
rozpoczęciem ćwiczeń występować z urzędu 
o odroczenie, wzgłędnie przesunięcie termi- 
nu ćwiczeń podległym im funkcjonarjuszom. 

Podporucznikom rezerwy, powołanym na 
pierwsze ćwiczenie w stopniu oficerskim, w 
myśl zarządzenia MS. Wojsk. (Dz. Rozk. 
18-31 p. 221), jednorazowy dodatek mundu 
rowy nie wypłaca się, natomiast wzamian о- 
trzymują w formacji, w której odbywają 
ćwiczenia, umundurowanie i wyekwipunek 
w naturze. 

WO WWO W WON OOOO 
ROLNIKU! ŻĄDAJ WORKÓW LN 
NYCH, ZAMIAST — JUTOWYCH. 

JŲ ik JU PM 

  

    

     
    

  

     
  

  

   

    

—A wy, dziadku, — dacie sobie ra 
dy z niewodem? 

— boże zachowaj, nie 
bym sobie na to! 

— My tylko na wędkę łowimy, do- 
dał o. Antoni. 

— Ależ nie o to chodzi, — uspo- 
koił ich Borys, — co innego mam na 
myśli. Czy nie zabralibyście ze sobą 
paru jeszcze mężczyzn i, powiedzmy, 
raz na tydzień, przeciągnęli niewodem. 
Trzecia część połowu byłaby dla was, 
a dwie trzecie dla sowchozu. Ale nie 
łowić więcej jak pięć pudów naraz. Że 
swoją częścią możecie robić, co się 
wam podoba. Łódkę mamy, więc wy- 
bierajcie dzień np. poniedziałki, albo 
wtorki. 

— Sprawa dobra... ale żeby tak 
„gtawryba“ nie skrzywdzita mnie po- 
tem? 

— Nie skrzywdzi. Będziecie to ro- 
bić dla „sowchozu*, będziecie naszym 
rybakiem. Rozumiecie, a w razie czego 

do mnie przysyłajcie. Mówcie, że o 
niczem nie wiecie. tak wam kazano 
robić. 

— No to i spróbować można! Ro- 
boty nie mam dużo i to nie tak, żeby 
ważna: ot kukurudzy trochę... 

-— Więc zdecydowane? Pojutrze 
spróbujcie zarzucić o świcie. Ja tu wóz 
przyślę po rybę. 

— No cóż, batiuszka, błogosławi- 
cie? 

— Łowić, łowić, Jakim, to 
grzech! Zawsze coś sobie zarobisz. 

A Borys myślał, że ryba urozmaici 
pożywienie robotników „sowchozu”. 

Cieszył się, że znajduje nowe możli- 
wości. 

pozwolił- 

nie 

Drukarnia „Słowa'* Zamkowa 2. 

akcji zwalczania bezrobocia p. Ed- Ž 

    

a 
Kina wileńskie zdobywają się na pomys- 

ły reklamowe. Gdy wyšwietlano w „Casi- 
nie* — „Klątwę rodu mandarynów*, u 
zali się na ulicach ucharakteryzowani C! 
czycy z plakatami. Teraz znów „Pan* rekla 
muje się zapomocą przebranych czerkiesó 
Przynajmniej jest ruch i bezrobotny „cze: 
kies' parę groszy zarobi. 

Sam film „Noce kaukaskie* zawodzi. 
Przedewszystkiem jest to obraz stary, z do- 
robioną muzyką, źle zmontowany i  posia- 
dający zasadnicze błędy scenarjusza. Zanim 
jednak do tych wad przejdziemy, podkreś- 

ży plusy, jakie film ten posiada. Naj 
y — to sentyment wspomnień. Ci 

z pośród widzów, którzy znali Kaukaz, wi- 
dzieli kiedyś dżigitówkę lub lezginkę, którzy 
stykali się w wojsku z dywizją dagestańska 
— znaleźli w „Nocach kaukaskich * moc do- 
znań osobist jeżeli chodzi o ujęcie fil- 
mowe — to doskonałe były sceny popisow 
hippicznych (t. zw. dżigitówka) i precyzyj- 
ne wykonanie lezginki, narodowego ta 
plemion kaukaskich. Tu jednak 2 У 

     

              

     
      

      

ją muzyczną! 
ecydowany węzeł dramatyczny 

emigrantki do chorego wspólziomika 

      
       

    
i kontrakcja księcia gruzińskiego) został roz 
iagnięty i osłabiony przeładowaniem tła. 

ie i książęta, trudniący się w 
zoierką, sutenerstwem, występami 

1 mi itp. — to motyw ciekawy, 
prawd i żywotny, ale użyty w zbyt 
wielkiej dozie, jako trick reklamowy, stał się 
niesmaczny, razi jakąś rynsztokową tenden- 
cją. Zamiast tego więcej należało poświęcić 
uwagi różnym nieścisłościom: skąd młody 
Heridze zdobywa raptem pieniądze? Czy 
wątły i chory człowiek, wyżyje od ciosu 
sztyletem w pierś? Chyba nie! Dlaczego bo 
haterka, siedząc w cyrku nad areną, patrzy 
wciąż w górę? Można tak wyliczać bez koń 
ca. bo cały film zrobiony jest niedbale. 

Aktorska najlepszy był „czarny charak- 
ter" — książę (Nestor Ariani). — Gina Ma- 
nes i Jacques Catelaine (doskonały ongiś 
w „Kónigsmarcku*) — nie w swoich rolach 
zgrywają się iatalnie. 

Napisy polskie napuszone i 
scu powkiejane. 

Na zakończenie słówko o dodatkach. Ry 
sunkowy był dobry. Ale te „aktualne* zdję- 
cia zimowe z Zakopanego z przed kilku lat 
zakrawają na bezczelne kpiny! Jeżeli się pi- 
sze na afiszu „aktualne dodatki“ i za to 

ę bierze pieniądze, to należy dać zdjęcia 
aktualne, co po polsku oznacza współczesne, 

z bieżącej chwili. coś, jak dziennik lub ty- 
godnik. Zmuszanie widza do oglądania sta- 
rej, wyświechtanej lichoty należy w tym wy 
padku traktować jako oszustwo. Tad. C. 

Radło wileńskie 
CZWARTEK, DNIA 28 KWIETNIA 
11.58: Sygnał czasu. 
12.10: Komunikat meteorologiczny. 
12.15: Odczyt roln. z Warszawy. 
12.35: Poranek szkołny z Warszawy. 
15.00: Program dzienny. 
15.05: Komunikaty z Warszawy. 

  

    

    

nie na miej- 
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HER 
HERALD 

Dla Członków Kolegjum 
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ORGAN KOLEGJUM 

(W 1932 r. WYCHODZI JAKO MIESIĘCZNIK) 

PRZEDPŁATA: Kwartalnie z przesyłką — zł. 9.— 

Cena zeszytu zł. 3.— 

KONTO „HEROLDA“ W P. K. O. Nr. 22941. 

Redakcja i Administracja: Warszawa, ul. Dąbrowiecka 24, 

tel. 10 10 05. : 

Na 1-szy seans ceny znižone. Początek o godz. 4, 6. 8 i 10.15 w dnie świąt, o godz. 2-ej 
  

  ora Casino) 
U 

  

Dziś uroczysia premjera. |Dźwiękowe 
Najpiękniejszego polskiego filmu p. t. | 

S 

  

С 
kino Hollywood 

ZA 
scenarjusz w g powieści Józefa Weyssenhoffa z udziałem najnowszych gwiazd polskiego ekranu Jny Benity, 

Niny Grudzińskiej i Jerzego Marra 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015. 
  

  

Dziś! Wielka symtonja Śpiewu i tańca! Najpiękniejsze tance gruzińskie! 
wykonany przez członków rodziny carskiej przebywających na wygnaniu w Paryżu 

НО СЕ KAURAŚSKREE 
Dramat arystokracji rosyjskiej i gruzińskiej w emigracji, W rolach głównych GINA MANES JACQUES CATELAIN 

P.czątek o gadr. 4, 6. 8 i 10.15. Na 1-szy seans ceny znizone. 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Nad prog'am: Aktualne dodatki : Źwiękowe. 

WszecnŚwialowy szlagier dźwiękowy 

  

  

Dzwięzowy 

Kino-Testr 

„STYLOWY“ 
Wieika 36 twan Petrowicz, Vivian Gibson i i Groro Alaksandov, — 

Dzis! Uddawra Lapowiedziaue 1 OczekiWaue liajnowsze Gzwiękowe Wydanie «,LyWSpabIade aiLYd.ieł Ё } < Р 

› ОККЕОМ/А > GEHENNA MIŁOŚCI 
Przepiękny dźwiękcwy dramat w 10 akt. emigracji rosyjskiej wygn:nej z ojczyzny przez bolszewików, W rol. gł: 

Cv'a5skie romanse i pieśni w jezvtu resvįskim, 

rosyjskie 

  

„Wielka emigracja" — odczyt dla 
ów z Warszawy. wygłosi prof. H. 

  

Mościcki. 
15. 50: Audycja dla dzieci z Warszawy. 
16.20: Lekcja francuskiego z Warszawy. 
16.40: Audycja muzyczna z Warszawy. 

  

17.10: „Odwadnianie Polesia* — odczyt 
z Warszawy. й 

17. 35: Koncert z Warszawy. 
18.30: „Skrzynka pocztowa Nr. 196% —- 

listy radjosłuchaczów omówi Witołd Hule- 
wicz. 

18.50 „W świetle rampy” nowości teatral 
ne omówi Tadeusz Łopalewski. 

19.65: Program na piątek i rozm. 
19.30: Audycja japońska z Warszawy. 
20.00: „Trzy święte, skarby Japonji“ — 

feljaton z Warszawy. 
20.15: Muzyka lekka z Warszawy. 

Słuchowisko z Krakowa. 
: Kom. i muzyka taneczna z War- 

ъ 

  

Giełda warszawska 
z dnia 27 kwietnia 1932 r. 

WALUTY I DEWIZY: 
Dolary: 8,895 — 6,915 — 8,875. 

Holandja: 361,15 362,05 — 360,25. 
Londyn: 32,70 — 32,86 — 32,54. 
Nowy York kabel: 8,907 — 8,927—8,887. 

Nowy York: 8,902 — 8,922 — 8,882. 

Paryż: 35,11 — 35,20 — 35,02. 
Praga: 26,37 — 26,43 — 26,31. 

Szwajcarja: 173,20 — 173,63 — 172,77. 

Włoch: 45,85 — 46,08 — 45,62. 
Berlin w obrotach nieoficjalnych: 

Tendencja niejednolita. 

AKCJE: 
Bank Polski 75—74. 
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— Już czas na nas Jakimie, — o. An 
toni zaczął skręcać wędkę. 

— ldę, idę, — zaczął kręcić się i 
śpieszyć Jakim. — A w poniedziałek 
przyjdziemy z niewodkiem. Nieduży 
mam, dwa, trzy razy zarzucimy. 

— Dobrze. Sprawa zdecydowana. 
Rybacy odeszli ze swą zdobyczą, 

żegnając się wesoło z Borysem. 
— Więc to ojciec Oli! — pomyślał 

Borys. — Nawet podobna jest do nie- 
go. Oto jak wygląda mój teść! — u- 
śmiechnął się do siebie. — Miły staru- 
szek, dobrotliwy 

Tak rozmyślając rozebrał się szyb- 
ko, skoczył do wody z wysokiego brze 
gu i zaczął pływać po czystej wodzie, 
wśród trzcin Potem wydostał się na 
brzeg i stanął nad rzeką. Woda różo- 
wiała jeszcze od zachodu, ale wzdłuż 
trzcin leżały fioletowe cienie. Spokoj- 
ną taflę rzeki, mąciły chwilami gwal- 
towne skoki ryb. 3 

Wieś i łąka otuliły się przezroczy- 
stą mgiełką. Borys rozpętał swego ko- 
nia i wskoczył na siodło. W pół drogi 
do „sowchozu** dopędził grabielników. 

Szli z grablami na ramionach, śpiewa- 

  

jąc. Smutna melodja ukraińskiej pio- 
senki snuła się daleko do stepie. \ 

XX + 

Ptactwo rosło doskonale. Odgro- 
dzono część podwórka siatką, odbu- 
dowano starą szopę i dodano drugie 
pięterko, z wielu drzwicźkami i dra- 
binkami. Na podwórku mrowiły się pi- 
sklęta, które zmienić już zdążyły lekki 
puch na piórka. Dwaj chłopacy z pał- 
kami, ozdobionemi gałganami, pilno-, 
wali tego małego gospodarstwa, przez 

dzień cały, przed napaścią drapieżni- 
ków. W tymże celu rozwieszono kil- 
ka zabitych wron, na wysokich żer- 
dziach. Były tó ofiary gniewu Borysa, 
wywołanego przez wiadomość, że wro 
ny porwały kilka piskląt. 

W inkubatorach leżała już druga 
partja jaj. W jednym z nich były jaja 
kur rasowych, przeznaczonych na ho- 
dowlę sowchozu. Były tam gatunki roz 
maite: holenderskie i hiszpańskie, ko- 
chinchiny, orintony i t.d. i t.d. Oła do- 
stała jeszcze jedną pomocnicę. 

Z chwilą, gdy Ola ukazywała się w 
swem królestwie, rozlegał się głośniej- 
szy pisk i cała chmara żółtych kulek, 
rzucała się ku jej nogom. Siadała 
wśród tego drobiazgu i w tej chwili 
kolana jej pokrywały się ruchomenii 
kulkami. Zapewne w tych małych ser- 
duszkach pisklęcych tliły jakieś iskier- 
ki, które były przeznaczone dla matki, 
a zwróciły się ku Oli. 

Dobroduszny agronom Siergiej Ale- 
ksandrowicz Orłow, żartował z Oli, 
nazywając ją „matką piskląt", ale inni 
członkowie „sowchozu* mówili o niej 
„inkubatorsza”. 

Ola żyła wciąż jeszcze wspomnie- 
niami dwóch dni spędzonych w Ode- 
sie. Borysa widywała rzadko. W pa- 
rę dni po powrocie, wezwał ją do kan- 
celarji, dał jej ankiety do wypełnienia, 
przedyktował podanie i wziął świade- 
ctwo z „trudszkoły* (szkoły pracy). 
A potem przez pięć dni nie widziała go 
ani razu. Przykro jej było, że nie mo- 
gła opowiedzieć mu wszystkich szcze- 
gółów z życia swych wychowanków, 
że rosną dobrze, że inkubatory funkcjo 
nują świetnie... 

  

› АААААААААМ…АААААААААААААААЩААЩА 

5 ŽĄBAJCIE $ 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

Środka oń odcisków 

Prow. A. PAKA. 
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imi ALŲ 

Sad Fartepiaadw, Pinin, Fishartodji 

K. Dadrowsia 
; k (F-ma istnieje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 
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OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
IX rew. K. Karmelitow, zam. w Wilnie ul. 
Gimnazjalna Nr. 6 m. 14, na zasadzie art. 
1030 U.P.C. ogłasza, że w dniu 10 maja 
1932 roku od godz. 10 rano w Wilnie przy 
ul. Mostowej Nr. 27 odbędzie się sprzedaż 
z przetargu publicznego ruchomości, należą- 
cych do f-my „Browar Parowy f-ka słodu” 
na rzecz Pow. Kasy Chorych i sktadają- 
cych się z zegara, szafy, lamp, biurka i in- 
tych rzeczy, oszacowanych na sumę zł. 
850.— 

  

Komornik 
K. Karmelitow. 

  

Młoda Krawcowi mesacawene .. - 
poszukuje stałej posa- 

immithmmmmmmmmmmsASECH zarządzać iKuPno 
vvvvvvyvyvrtrywyvrvęyryvyryyyyyyyyyyyyyyyy demem, opiekowsć się i SPRZEDAŻ 

dziećmi, przy!mie chęt- 
nie possdę na wyjszd. 
Posiada bardzo dobre 
referencje. 7głoszenia 
do Adm. „Słowa* dla 
Н 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

IX rew. K. Karmelitow, zam. w Wilnie ul. 
Gimnazjalna Nr. 6 m. 14, na zasadzie art. 

  

Maszynę 
do pisania używarą w 

1030 U.P.C. ogłasza, że w dniu 10 maja 
1932 roku od godz. 10 rano w Wilnie przy 
ul. Plutonowej odbędzie się sprzedaż z prze 
targu publicznego ruchomości 
do Feliksa Hryniewicza, na 
„Zjednoczone T-wo Elektryczne” i 
iacych się z silnika i 
oszacowanych na sumę zł. 900.— 

Komornik 
K. Karmelitow. 

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4 AAA 

- Inteligentna DOERODWWACZRA SREB 
KesmetykKa wychowawczyni 
МЕЫЕ ES 

VAKARO A KADDAKAANKRAE W: 

znsjąca Ireblow. met, 

  

wv poszukuje possdy do 
6 ABI N ET ddieci, umie szyć, Mo» 

że się zająć domem, 

Racjonalnej dobre Śsiadectwai re- 
fere ,  Skromnych 

KOsSMEety Klum chemie wii 
leczniczej 

wymag, chętnie wyje- 

WILNO, 
edzie, Adres Bakszta 

Mickiewicza 31—4 

Składa- Handlowy<h poszukcje 
młota mechanicznego jakiejkolwiek pracy. — 

Zgłoszenia 
Antokol 12 m.15, Sar- 
necka, 

  

11, 3a m, od3do 7 я, 

kobiecą 
Uroderiss 
: je, dosk«- 
nali,: odśówieże, usuwz 
jej skazy i braki, Masaż 
kozmetyczny twarzy. 
Masaż ciała, elektrycz- 
uy, wyszczuplający (pa- 
nie), Natryski „Hormo- 
na" według prot. Spub- 
la. Wypadanie w usów, 

GABINET 
Kosmstyki 
Leczniczej 

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

został przeniesiony 

na uł. Mickie-       

  

łapież, Indywidualne|  wicza 1 m. 11 
dobieranie kosmetyków TT A a, 

do każdej cery. Ostar- OTWOCK 

nie zdobycie kosmety+ 
ki racjonsinej. 

Codziernie od g. 10—% 
W. Ż. P. 43 

POPIERAJCIE 

L.0.P.P 

lśma stacja kkKmaty- 

choroby pluc, 
nerwów, 
stość, 

  

wyczerpanie, 

ue sauatorja, 

umiarkowane. 

czna leczy skutecznie = —= 
Serca 

niedokrwi- 

dobrym stanie. tanio 
sprzed.m, tarnże wó- 
zek dziecinny. Otze- Panienka 

  

należących z ukończonemi Liceum szkowej 3 m 5. 
rzecz i-iny Filomatów i   Kursów 

Foiwark 
150 ba, powiat wi- 
leński  wydzierża- 
wia się od 7ara 

lnformacje  Kalwa- 
ryjska 2, m. 4. 

listownie: 

  

Matura 
przygotowywanie 
wszystkich | przedinio- Dom 
tów do egzaminów w nowowybudowany 
zakresie szkół średnich sprzedam. Dochód ro* 
Języki obce: francns-. czny netto 50C0 zł. 
ki, niemiecki (konwer- Wielka Pohulanka 34 
sacja) oraz łacina | m. 4. 
grecki, Lekcyj ndzieją= === -——— — - 
ją rutynowani korepe- KUPTĘ 
torzy b. nanczyciele ośrodek lub maleńki 

gima. mag. lilozotji | tolwsrczek 15—25 ha, 
spec matematyki. Zgł, nad rzeczką, jeziorom, 
do Adm. „Słowa* pod łądnie zadrzewiony, Z 
„Matura“, domem conajmniej 5 

- pokojowym — Gotów- 
Ładnie umeblowany ką 25.000 zł. Białystok 

РОКО] Skrzynka pocztowa 89 
parter, telefon, łazien- L 5. 

ka, do wynajęcia. 

  

  

zem 

  

  

Ofiarna 4, m. 1, tel „AA444AAAAAAAAA4444A4 
14-78. Między 2—4. Róż 

POKÓJ : пе 
cd 1 maja ładnie ITA 
blowany wejście ое Wdowie H. S. 
krępujące, parter. Zy8- hojnie wspartej przez 
muntowska 20 m. I, ogloszenie brakuje je- 
od 3—5 po. szcze 75 zł. na ostate- 

czne opłacenie maszy- 
uy — Tow. Pań Miło- 

ze sierdzia św. Wincente- 
wygodami go a Paulo uprzejmie 

  

# 38 i 4 pokoi 
wszelkiemi 

zołzy, krzywicę. Licz- nowoczesnemi, wanna przeto prosi o pomoc, 
komfor- na 

towe pensjonaty. Ceny najęcis, 
miejscu do wy-by zapewnić przysz- 

Wilno, ul.łość biednej wdowy i 
Słowackiego 17 jej córeczek. 

  

Miała i inne tematy do omówienia 
z nim, ale to były inne sprawy, nie 
mające nic wspólnego z gospodar- 
stwem. 

Brakło jej rozmów z tym człowie- 
kiem, którego tak niedawno poznała. 
Ale kiedy Borys wyrywał godzinkę cza 
su z pracowitego dnia i wpadał do jej 
gospodarstwa, rozjaśniała się z wew- 
nętrznego szczęścia, a rozmowy ich 
intresowały ją i cieszyły. 

Siadywali czasami długo na ła- 
weczce. Ola nie czuła skrępowania, 
nawet wspomnienie o prezentach, któ- 
re od niego dostała nie było jej przy- 
kre. Postanowiła zwrócić mu pieniądze 
z pierwszego stypendjum, które spo- 
dziewała się dostać. Postać „Wierszy- 
nina“ stawała jej często przed oczyma 
szczególnie wieczorami, gdy była sa- 
ma. On również uważał chwile spotka- 
nia z „žoną“ za najmilsze. Miała w so- 
bie tyle szczerości, dziecinnej prosto- 
ty, że obcowanie z nią było prawdzi- 
wą przyjemnością. 

Ale nie często mógł sobie Borys 
pozwolić na te chwile odpoczynku: za- 
ledwie zebrano siano, jak rozpoczęły 
się żniwa. Praca ideowa w rejono- 
wym klubie musiała być również odło- 
żona na później. 

Wczesna wiosna i siejba przyśpie- 
Szyły dojrzewanie zbóż. Zaklekotały 
na polach żniwiarki, zaturkotały, cią- 
gnące je traktory. Jak pożar ogarnęła 
ludzi gorączka pracy. З 

Na ogólnem zebraniu robotników 
„Sowchoza“, ,„„Wierszynin“ wypowie- 
dział gorącą mowę: т 

— Wszystkie sowchozy biorą nas 
za przykład i zazdroszczą nam, czyż 

  

    

  

mamy teraz, w czasie żniw, okazać 
swoją nieudolność? Żniwiarki mamy 
gotowe do pracy, traktory działają do- 
skonale. Pożywienie macie dobre: co 
drugi dzień mięso, poza tem rybę, obec 
nie mamy na składzie półtora tysiąca 
metrów płótna — pojutrze wszyscy 
dostaną po 6 metrów, a ja wyślę dziś 
jeszcze żądanie na obuwie i perkale. 
Porcje cukru będą zwiększone i chle- 
ba także. Ale musimy wykonać dobrze 
naszą pracę. Pozatem brygady robot- 
nicze, które się odznaczą, będą spe- 
cjalnie wynagrodzone. Ale jeżeli robo- 
ta źle pójdzie — rzucam wasz „sow- 
choz** — róbcie co chcecie, żyjcie so- 
bie po dawnemu! 

Przemówienie to nie wywotato aiti 
okrzyków sprzeciwu, ani pochwały. 
Stary „brygadjer* podszedł do Bory- 
sa i rzekł prosto: 

— Dobrze, Andrzeju Michajłowi- 
czu, spróbujemy Przygotujcie na ranek 
nowe plany. 

Całą noc pracował Borys z pomoc- 
nikami układając plan pracy dla każ- 
dej „brygady*. A gdy świt posrebrzył 
niebo, gong wezwał wszystkich na 
śniadanie, po którem wyruszono w po- 
le, skąd już nie mieli wrócić do koń- 
ca żniw. Praca szła składnie i meto- 
dycznie. Robotnicy spali nawet w polu 
i Borys przez długie tygodnie nie wra- 
cał do swego pokoju, chyba na chwilę, 
aby się przebrać. Chodziło o to, by 
zebrać z pól zboże, zanim się zacznie 
Sypać. Przez cały miesiąc nie mieli ro- 
botnicy jednego dnia wypoczynku, ale 
zebrali w porę. 

(DC. N.) . 

Redaktor w z.: Witold Tatarzyński. 

i 
| 

 


