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Litua nie może być antypolska. 
P. (Doidemaras © pułapce, 

Wiadomości, które dochodzą nas 

x Rygi budzą uczucia sprzeczne. Od- 
był się tam kongres socjalistów litew- 

skich z udziałem posła Polakiewicza 

i socjalisty estońskiege, innemi sło- 

wy kongres ten odbył się pod zna- 

kiem orjentacji polskiej wypędzonych 
z kraju swego socjal-demokratów 

litewskich. Czyli.z jednej strony kon- 
gres ten jest jakby zamknięciem pier- 

ścienia naokoło p. Voldemarasa i jego 
polityki. Pana Voldemarasa nie pod- 

trzymują Sowiety, z Niemcami p. 
Voldemaras poważnie się  pokłó- 
cił, dziś własna jego opezycja urzą- 
dza mu Targowicę, łącząc się z poli= 

tyką esteńską i polityką polską, pro- 

sząc nas o pemoc w obaleniu nie- 

wygodnego dla nich rządu w Kownie, 
W tensposob p. Voldemaras potyka 

i wywraca się jak dlugi ze swoim 

planem o neutralizacji republiki litew- 
skiej, z którą to neuiralnością miał 

» oczekiwać, aż Polska się rozpadnie, 

aż prowincje nasze zachądnie odejdą 
do Niemiec, a on Voldemaras iryum- 

falnie wkroczy do Wilna. 

To upokerzenie p. Voldemarasa 
stanowi dla nas stronę przyjemną w 

doniesieniach z Rygi. Cieszymy się z 
upokorzenia Voldemerasa nie @а- 

tego, że te jest _ premier 
rządu  kowitńskiego. Na  upa- 

karzaniu Litwy bynajmniej nam nie 
zależy. Chodziło nam natomiast zaw- 

sze by (dowieść p. Voldemarasowi, 
że polityka litewska powinna być ro- 

biona nie przeciw Polsce, lecz z Pol- 
ską. Powinno tak być nietylko w imię 

tych iradycyj historycznych, które są 
święte dla nas a nig są Święte dla 
p. Voldemarasa,, lecz także dlatego 
że tylko oparcie się o Polskę może 
zapewnić Litw e byt samodzieiny,įmo- 

że ocalić Litwę od wpadnięcia w łapy 
Niemiec czy Rosji. Dowodów. nie 
potrzebujemy daleko szukać. Dostar- 
cza ich polityka sąsiadów Litwy naj- 
bliższych i najpodobniejszych do 
niej. Estonja zdecydoweła się na 

szczerze filopolską linję polityczną, a 

Łotwa otwarła swe drzwi przed So- 
wietami i szybkiemi krokami zdąża 

do całkowitego uzależnienia się od 

Sowietów. Już dziś — Lorenz,Ę wyma- 
wia się podobnie jak — Repnin. 

Pan Voldemaras jest więc osaczo- 

ny. Znikąd nie przyjdzie mu pomoc. 
Nie może on mieć nadziei, aby So- 
wiety chciały w czemkolwiek wiązać 

ręce Polsce w jej stosunku de rządu 
„faszystów litewskich". Sowiety prze” 

cież od kilku miesięcy uprawiają 
politykę jaskrawie flopolską, a artykuły 

w Izwiestjach napozór groźnis wy- 

magające od Polski, żeby cofnęła się 
od polityki bałłyckiej oznaczają prze- 

cież tylko: „panowie Pelacy, darujcie 

nam Łotwę i Estonję, a róbcie sobie 

co chcecie z tym Voldemarasem i je- 

go Litwą”. : 
У — Słowo jest uważane przez niektó- 

re organy w prasie warszawskiej, nie- 

orjentujące się zupełnie w polityce 

wobec Litwy, za pismo skrajnie anty- 

kowieńskie, za pismo czyhsjące na 
niepodległość litewską. Tak nie jest, 

unji polsko-litewskiej nigdy nie rozu- 
miemy jako odebrania Litwie jej nie- 
podległości, która się jej słusznie 
należy na mocy praw historycznych 
i świadomości narodowej. W  da- 

nej jednak chwili chcielibyśmy zło- 
żyć narodowi litewskiemu  świa- 
dectwo, że my _ konserwatyści 
wileńscy nie życzymy mu źle i nigdy 
nie žyczylišmy mu źle. Nie chodzi 

nam oczywiście o p. Voldemarasa. 

Nie jest om wszystkiem w rządzie 
obecnym. Przeciwnie podobno po 

„między nim, a tymi w których rę- 
kach naprawdę znajduję się klucz 
rządów w republice kowieńskiej, za 

chodzą poważne tarcia. Pan Volde- 
maras może doskonale okazać się 
pPewnegozpięknego poranku zwyczaj- 

nym ministrem na wyłocie. Ale chó- 

dzi nam o tych wszystkich patryjetów 
litewskich, którzy jakkolwiek w spra- 
wie stosunku do Polski nie zeszli ze 
zbrodniczej, obłędnej drogi nienawiści 
do Polski, lecz wewnątrz «wego peń- 

stwa przywrócili spokój, ukróciłi de- 
magogię, wskazali normalne drogi 
pracy i rozwoju. To wszystko socjal- 
demokraci litewscy zebrani w Rydze 

chcą zniszczyć. Pan Polekiewicz tam 

pojechał i prawi im dusery. Mówi im 

zresztą słuszne rzeczy, że pomiędzy 

Polakami i Litwinami powinno być bra- 
terstwo. Ale my konserwatyści, monar= 

chiści wileńscy powiedźmy teraz że gdy- 

by w naszem państwie panowali najgor- 

si nasi przeciwnicy polityczni, socja- 

liści czy endecy to jeszcze nie poje- 
chalibyśmy do p. Voldemarasa z 
z przypomnieniem o braterstwie. Nie 

oznacza to, abyśmy Litwę , uznawali 

za ziemię obcą, a nawet za pzństwo 
obce. Nie — tylko takie postępowa- 
nie nie jest może zdradzieckie wobec 

własnego kraju, którsm by było, gdy* 
by socjaliści litewscy udali się pod 
opiekę Niemiec, czy też Rosji, lecz 
zanadto smaczne nie jest. 

Streszczając nasz artykuł powtórz- 
my raz jęszcze: Kongres socjal - de- 
mokratyczny w Rydze jest objawem 
nader dodatnim, bo okazuje jak da- 
lece osaczonym jest p. Voldemaras, 
który tak niedawno snuł ambiine pla- 

ny antypolskie. Kongres socjal-demo- 

kratów w Rydze jest bardzo niebez- 
pieczny dla republiki kowieńskiej, bo 
może być lontem do tej miny, która 
jest tam założona pod władztwem 

rządu obzenego i która wybuchnąć 

może. A gdy wybuchnie sprowadzi 
na Litwę chaos, bezrząd, anarchię. 

Nie jest to dla nas pomyślne. Odpo- 
wiedzialność jednak cała spada na 
rząd kowieński. Przez pewien czas 

był on całkowitym panem sytuacji w 

swej republice. Mógł zarzucić obłędną 

linję antypolską, która jego kraj tylko 

do katastrofy doprowadzić może. Sam 

chciałeś tego, panie Dandin. Cat, 

Z Rygi donoszą: O godz. 6-ej pp. 
otwarty zestał w Rydze kongres emi- 
grantów politycznych litewskich z ini- 
cjatywy Najwyższego Komitetu Oca- 
lenia Republiki Litewskiej. 

Obrady kongresu odbywać się bę- 
dą w lokalu łotewskich związków za- 
wodowych, które w ten sposób we- 
spół z sccjaldemokratami zadeklaro: 
wały swoje poparcie kongresowi. W 
kongresie prócz całego szeregu 
przedstawicieli organizacyj zawodo- 
wych i parlji socjaldemokratyczneį 10- 
tewskej w pierwszym dniu obrad u- 
czestniczyli także w charakterze gości 
leader socjalistów estońskich, poseł 
co perlamentu Karoi Ast, oraz post! 
Polakiewicz+ 

Zegaił posiedzenie poseł socjalde- 
mokrata Pieczkajtis (Litwa). W pre- 
zydjum zasiedli jako przewodniczący panji. 
pos: Popłauskas, ludowiec Mickaus i 
Wikonis. Sekretarzował Ancewicz, re- 
daktor pisma <Pirmin» w Wilnie, 

Pierwszy wygłosił powitanie so- 
cialista estoński, poseł Karol Ast. 

Złożył on deklarację, iż całe postępo* 
we społeczeństwo estońskie na czele 
z kłasą robotniczą Estonii śledzi ży- 
wo bieg wypadków w Litwie, wyraża- 

jąc najszczersze współczucie klasia 
robotniczej litewskiej, gnębionej krwa- 
wym terorem, stosowanym przez rząd 
zbrodniczych uzurpatorów. Pos. Ast 
z naciskiem przypomniał uczestnikom 
kongresu, iż ostatni» komisja Spraw 

zagranicznych parlamentu estońskiego 

wypowiedziała się zgodnie, że dotąd 

Litwa nie może wejść do związku 
państw bałtyckich dopóki rządzi tam 

grupa zbrodniczych uzurpatorów. 

Prowadzić jakiekolwiek rokowania z 
tym rządem — byłoby to akceptować 
łego gwałiy nad narodem litewskim. 
Jeśli co stanowi główną przeszkodę 
współpracy i zbliżenia pańztw bałtyc= 
kich, to jest nią właśnie obecny regi- 
mie, panujący na Litwie, który zagra” 
ża nietylko Litwie, łecz całej demo- 
kracji bałtyckiej. Dlatego też przeciw- 
ko uzurpatorom litewskim winna zjed- 
moczyć się cała demokracja bałtycka. 

Takie stanewisko wobec rządu 
litewskiego zajmuję bez wyjątku całe 

W sprzedaty detalicznej cena 
Opłata pocztowa z! 

Społeczeństwe estońskie. Niema ani 
jednej grupy, ani jednej dosłownie 
grupy — powtórzył poseł Ast — któ- 
raby sympatyzowała z rządem  Wol- 
demarasa. Nawet grupy burżuazyjne 
zwróciły się przeciwko rządowi Wol- 
demarasa. Pos. Ast wskazał najpe- 
ważniejsze organy prawicy „Kaja* i 
„Paewalthi“. Opinja estońska nie 
uważa obecnego rządu litewskiego 
za właściwy rząd Litwy. jesteśmy 
przekoneni, zakończył pos. Ast, że 
demokracja litewska rychło zrzuci 
jarzmo uzurpatorów, a następne na- 
sze spotkanie będzie już witało wolną 
Litwę Mowa pos. Asta przyjęta zo- 
stała burzliwemi,  entuzjastycznemi 
okłaskami. 

Następnie w imieniu demokracji 
polskiej powitał kongres poseł sejmo- 
wy, Karol Polakiewicz, który po ży- 
czeniach powitalnych złożył nastęgu- 
łącą deklarację: 

1) Poiska demokratyczna szczerze 
wyciąga bratnie dłonie do przedstawi- 
cieli robotników, chłopów i pracują- 
cej intel'gencji ludu litewskiego i uro- 
czyście oświadcza, że nigdy w niczem 
naruszyć nie pragnie i nie pezwoli 
suwerenności, niepodiegłości i inte- 
gralneści terytorium Litwy, 2) kraj 
nasz pragnie żyć ze wszystkiemi bez 
wyłątku sąsiadami w zupełaym poko- 
ju i zgodzie, gorąco pragnąc najzu- 
ptłniejszego rozkwitu i rozwoju pań- 
stwa i narodu litewskiego, 3) z tych 
też powodów najgorętszem życzeniem 
demokracji polskiej jest aby kraj nasz 
nawiązał z Litwą jak najrychleį nor 
malne sąsiedzkie stosunki zarówno 
pod wzgłędem politycznym, jak go- 
spodarczym i kulturalnym, 4) demo- 
kracja polska nie chcąc wtrącać S'Ę 
w wewnętrzne stosunki Litwy pragnie 
jednak siwierdzić, że sama dąłąc do 
ugruntowania w Polsce ustroju de" 
mokratycznego drogą przeprowadze- 
nia reform socjalnych, przedewszyst- 
kiem reformy agrarnej, wita z uzna- 
niem wysiłki demokracji litewskiej 
idące w tym kierunku, 5) stoimy na 
stanowisku, że wszystkie sporne kwe- 
sije istniejące pomiędzy Litwą a Pol- 
ską winni być załatwione w drodze 
bezpośrednich przyjaznych rokowań, 
6) demokracja polska nie wirącając 
się, jak to zaznaczyłem, do stosun- 
ków wewnętrznych Litwy, pragnie wy- 
razić swoją solidarność z demokracją 
litewską idącą przeciw rządom gweł- 
tu i teroru Woldemarasa, Nie może- 
my też nie nadmienić, że rząd ten w 
najwyższym stopniu uniemożliwia po- 
rozumienie tak potrzebne dla obu 
narodów, 

W dalszym ciągu przemawiali 
przedstawiciele poszczególnych orga” 
nizącj emigracyjnych litewskich, a 
więc Małinauskas, przedstawiciel ltew. 
skiej sekcji socjal- demokratycznej przy 
łotewskiej partji s. d., prezes postę- 
powej młodzieży litewskiej Ruta, i inni. 

RB TEZZZWEECA WOOGOSSZALAPROWAREANH. 
Co śpiewano na Bielanach., 

W sprawie komunikatu polskiej katolic- 
kiej agencji prasowej o <znieważeniu ke. kar- 
dynzła arcyb. Kakowskiego», stan śc śle fake 
tyczny przedstawia się następująco: 

Ne jychmiast po ukazaniu się komunika* 
tu,wszczęto dochodzenie, k:óre prowadziły: 
d-two 36 pp-, żanda:merja 1 ref: inf. DOK. I. 

Ścisłe dochodzenie prowadzone w dniu 
213 b: m. wykszeło: 

W dniu 29 X około godziny 16 wracała 
ze strzelnicy na Bieląnach kompanja 36 pp. 
Kompanja śpiewała, takt do Śpiewu poda* 
wał dyrygując, kapral, idący na czele kom- 

Oficer jechął kilkadziesiąt kroków na* 
przód na rowerze. i 

W chwili zbliżania sę karety, kompanja 
Śpiewała piosenkę <Hej panienki posłuchaj- 
cie», Śpiewaną na dwie uuty. Właściwy tekst 
Śpiewa się na inrą nuię, na inną nutę zaś 
refren powierzający się po każdej strofie» 
Między strofami robią oddziały Śpiewające 
zawsze przerwę, dla nabrania oddechu, po- 
prawienia taktu i przygoicwania się w czło” 
Ści do dalszego Śpiewu. 

Gdy eiicer jadący na rowerze, zobaczył 
wysiadających z karetw księży, (pozatem kar: 
dypała nie znał), słysząc rezpoczynającą się 
strofę, w której mowa o item, że ksiądz 
chciał zostzć kapelanem, odwrócił sią i dał 
ustalony w pułku znzk ręką <d<ŚĆ» na za- 
przestanie pieśni, poczem po zobaczeniu 
znaku przez idącego ną czele kompanji po- 
doficera, ten wydał komendę i kompanja 
śpiewać przestała. 

Ten ruch oficera, który miał iniencje 
delikatności mógł być źle zrozumiany. 

Samochód wojskowy, kióry p'zejeżdżał 
obok kompanji — przejeżdżał bez związku z 
kompanją. Siedzący w nim oficer, pozdra« 
wiał księdza kardynała, 

Tekst Śpiewanej pieśni (śpiewano tę 
właśnie pieśń, co stwierdził osobiście ks. 
kardynał) jest następujący: 

Hej panienki posłuchajcie raz dwa trzy 
I gazetki przeczytajcie raz dwa trzy. 
Są tam wesołe nowiny, wesołe nowiny, 
Będzie pobór na dziewczyny raz dwa trzy. 

(Refren), 5 
Jak się o tem ksiądz dowiedział 
Na piebanji nie usiedzieł. 
Myślał w nocy i nad ranem, 
Jakby zostać kapelanem. 

(Refren). 
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Wznowienie rokownń z Niemcami 
Oświadczenie v.=premjera Bartla 

„ _ WARSZAWA, 5- XI. (tel wł Słowa. W dniu dzisiejszym p. 
Vice Premjer Bartel odczytał na konferencji prasowej następującą 
deklarację: 
ies Rząd Polski ożywiony dobrą wolą 1 chęcią ustalenia nor- 
malnych stosunków handlowych z Niemcami oraz pobudzony 
wyłącznie zrozumieniem obustronnych interesów gospodarczych 
wyraża gotowość zawrzeć z Niemcami traktat handlowy na 
zwykłych zasadach europejskich. Rząd Polski w stosunku do 
Rządu Rzeszy Niemieckiej nie posiada żadnych specjalnych żą: 
dań gospodarczych, któreby odbiegały od ogólnie przyjętych 
norm zachodnio-europejskich handlowych i od uchwał między- 
narodowej konferencji gospodarczej w Genewie oraz kongresu 
rolniczego w Rzymie 

, Rząd Rzplitej sądzi, że zawarcie nórmalnej umowy  handlo- 
wej z Niemcami jest możliwe. 

Po złożeniu powyższej deklaracji p. v.-premier Bartel i о- 
becny na konferencji minister Kwiatkowski oświadczył, że głów- 
nemi przeszkodami w chwili obecnej są obecnie dwie kwestje: 
Sprawa węgla i sprawa wywozu bydła: Dotychczas w kwestjach 
tych nie nadeszły odpowiedzi ze strony niemieckiej. 

. Następnie na jedno z pytań minister Kwlatkowski odpowie: 
dział, že od roku Opracowywane są taryfy celne, a Obecne 
stawki. 

Wreszcie Vice-premjer Bartel, zamykając konferencję oświad- 
czył, iż rząd polski, deklarując chęć zawarcia traktatu handło: 
wego z Niemcami, czyni to po długich i ścisłych rozważaniach. 
Bierze też na siebie wszelką odpowiedzialność za skutki. 

- Zmiany statutu Banku Polskiego. 
Obrady Rady Ministrów. 

WARSZAWA, 5 11 PAT. O godz. 5ej popołudnu pod pize- 
wodn ctwem p. Marszałka Piłsudskiego odbyło się posiedzen e 
R-dy M'nstrów, nad którem obradowano nad sprawą zmiany 
statutu Banku Po sk ego. 

Walne zebranię akcjonarjuszów Banku Polskiego. 
WARSZAWA, 5 Il. PAT. Dna 5 listopada br. 

nictwem prezesa Banku Poiskego p. Stan siawa Karp ńsk ego od- 
było sę nadzwyczajne wane zebranie akcjonarjuszów Banku Po!- 
skęego Przedmiotem ob'ad był wnosek Rady, dotyczący zmia- 
ny statutu Banku, koniecznych dia wykonania planu stab lizacyj- 
nego, przyjętego przez rząd w związku z pożyczką amtrykańską, 
Wszystkie projektowane zm any zostały przyjęte przez zebranych 
jednogłośnie Po ogłoszeniu przyjętych zmian w D.ienniku Ustaw 
można będzie ctrzymać w Backu Poiskm nowe wydane statutu, 
uwzględn.ające wszystkie dokonane zmiany. 

PORE ZOE 

Traktat łotewsko-sowiecki wszedł w życie. 
RYGA, 5 XI PAT. Dziś nastąpiła tu wymiana dokumen- 

tów ratyfikacyjnych traktatu handlowego łotewsko-rosyj' 
skiego. W ten sposób traktat wchodzi w życię z dniem dzi. 
siejszym. 

Votum zaufania dla rządu łotewskiego. 
RYGA, 5—XI. PAT. Po burzliwej kampanji przeciwko rzą- 

dowi lewicowemu sejm łotewski uchwalił wczoraj 50 głosami 
przeciw 48 votum zaufania do rządu. 

Referendum na Łotwie, 
RYGA, 5—X. Pat. Sejm odrzucił 53 głosami przeciwko 43 

projekt uchylenia nowej ustawy o obywatelstwie. W myśl po- 
glądów przeciwników ustawa wywołałaby nadmierny napływ 
do kraju elementów cudzoziemskich, a zwłaszcza Żydów. Spra- 
wa utrzymania, względnie uchylenia ustawy, rozstrzygnięta będzie 
ostatecznie w drodze referendum. 

Aresztowanie emisarjusza Kominternu. 
PARYŻ. 5 Xi. PAT. Aresztowano tu dziś rano obywatela 

zwajcarskiego Hub. rta Droza, sekretarza trzeciej międzynarodów: 
ki dia kr.jów łacńskich, który przybył do Peryża w celu porozu- 
mienia sę z komunistami francuskim, Hubert Dioz został areszto- 
wany i wydzlony z gran c Francji za swe poprztdnie wystąpiena.g „ 

Komuniści angielscy w Petersburgu. 
MOSKWA 5 Xi PAT. Angielska delegacja robotnicza złożona ze 106 człon- 

ków przybyła do Leningradu. Delegację powitali przedstawi: a 
nizacyj oraz liczne rzesze pabiizasśóć В й smiois B 

Uroczystości bolszewickie. 
MOSKWA 5 XI PAT. Radjostacja moskiewska podaje, że z okazji rozpo- 

częcia się uroczystości 10 rocznicy rewolucji październikowej Moskwa, Leningrad 
oraz inne miasta Związku Sowietów przybrały odświętną szatę. W Moskwie 
i Leningradzie wiele domów przybrano sztandarami i zielenią. Na placach pu- 
blicznych wzniesieno dekoracyjno-artystyczne instalacje, mające symbolizować 
różne momenty dziejów ostatniego dziesięciolecia. 

Ks. Karol zaprzecza. 
PARYŻ, 5. XI, PAT. Jak donosi agencja Havasa, eks'następca tronu rumuńskiego 

Karol ogłosił notę, w której zaprzecza pogłosce, że zawarł z premjerem Bratianu 
układ w sprawie swoich pretensyj finansowych i stwierdza, że żadne jtendecyjne wia- 
domości nie zmienią jego stanowiska scharakteryzowanego w poprzednich deklaracjach 

„ BUKARESZT, 5. XI. PAT. Prasa rumuńska otrzymała dziś pozwolenie na ogło. 
szenie doklaracji ks, Karol:, która we czwartek ukazała się w prasie europejskiej. Gen. 
O w przemówieniu swem wygłoszonem dziś w parlamencie zaatakował partję 

rąłów. 

Znów powódź w Ameryce. 
NOWY YORK 5-Xl PAT, Według wiadomości, nadchodzących z nawiedzo« 

nych powodzią miast Nowej Augjji, liczba osób, które zginęły tam podczas ostat- 
niej katastrofy jest bardzo poważna a szkody wyncszą kilka miijonów dolarów. 
Według niepotwierdzonych doniesień w Montpeli, zginęło sto kilkadziesiąt 
osób Informacje z innych miejscowości wskazują, iż w zalanych okolicach, pra- 
wie każde z miast poniosło szkody dochodzące do 100.000 dolarów w następ- 
stwie zniszczenia fabryk i mostów. 

Włamanie do fabryki lokomotywa 
KRAKÓW 5X! PAT, Dziśw nocy dokonano niezwykle śmiałego włamania 

do fabryki lokomotyw w Chrzanowie, gdzie napastnicy spodziewali się znaleść 
znaczną sumę gotówki z powodu zbliżającej się wypłaty. Bandsci obezwładnili 
obu stróżów nocnych poczemi rozpruli kasę, zabierając x niej 30 — 40 tysięcy 

pod przewod- 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa I 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — Rynek 19 
STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
SWIR — ul -*-go Maja В 
WILEJKA POWiATOWA-—-ul Mickiewicza 24 

jed it na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
węch oraz z prowincji o 25 proc' drożej. Zagraniczne 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe o 25proc. drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gt: 

Za i przeciw. 

„Robotnik“ się myli. 

Robotnik pisze, že rząd fobowią- 
zany jest „zaraz po“ wygašnię:iu 

mandatów poselskich rozpisać nowe 

wybory. Inaczej, pisze Robotnik, wej- 
dziemy w «stan zamachu stanu», 

Robotnik nie rozumie, że określe- 
nie «po upływie czasu» użyte przez 

art. 26 w konstytucji nie może być 
zmienione dowolnie przez redakcję 

Robotnika wsadzeniem wyrazu „Za- 
raz”. Dzisiaj tekst att. 26 mówi tylko 

«pa upływie czasu»,nie krępując Pre- 
zydenta żadaym innym terminem, 

UPos. Daszyński pierwszy tak ro- 

zumie korstytucję, jak my, skore w 
wywiadzie cgłoszonym (rzy dni temu 

oświadczył wyraźnie, że nie wierzy, 
aby bszpośrednio po 28 Listopada 

rozpoczął się okres wyborczy. 

Rewizja u Pidhirskiego a mar- 
szałęk R taj, 

W sprawie znalezienia u pos. Pid- 
hirskiego bibuły antypaństwowej, o 
czem komunikowaliśmy wczoraj, nad- 
chodzą z Warszawy następujące 
szczegóły: 

W ostatnich czasach w wojewódz- 
twach wschodnich peczęła się ukazy- 
wać literatura komunistyczna w języ: 
ku ukraińskim, pochodzenia zakordo- 
nowego. 

Dzięki zarządzoneį  iawigilacji, 
władze bezpieczeństwa ustaliły wkrót- 
ce, że ślady kolportażu prowadzą do 
hotelu poselskiego w gmachu sejmu 
w Warszawie, a ostatnio stwierdziły, 
że ślady prowadzą do mieszkania 

- posła ukraińskiego Samuela  Pidhir- 
skiego, który magazynewał nielegalne 
druki. 

W związku z tem wczoraj o 
6-ej 30 funkcjonarjusze urzędu ślede 
cztgo dokonali rewizji w mieszkaniu 
pos. Pidhirsk'ego. 

Ujawniono dwie walizy, zawiera- 
jące około stu klg. druków Central- 
nego Komiietu Komunistycznej Partji 
Zachodniej Ukrainy. W tem wiele 
wydawnictw i okolo 15 kilogramów 
odezw nawcłujątych do oderwania 
Galicji Wschodniej i przyłączenia jej 
do Ukrainy sowieckiej. Podczas rewi* 
zji znaleziono także dwie teczki i 
paczkę z takiemiż odezwami, 

Mimo, iż klucz: do walizek znaj- 
dowały się w walizce z prywatnemi 
rzeczami pos. Pidh.rśkiego, nie przy 
znawał się eu do winy twierdząc, że 
ujawnione dowody rzeczowe należą 
do zamieszkałego w tymże m/eszka- 
niu nos. Kozickiego. : 

Gdy jednak do lokalu wszedł sen. 
Pasiernak, pos. Pidhirski zdetonował 
się, cofaął swoje poprzednie oświad- 
czenie i starał się przekenzć funkcjo- 
narjuszy policji, że nie zna pocho- 
dzenia niełegalnej bibuły i nic o niej 
nie wiedział. 

Po spisaniu protokółu, którego 
nie chciał podpisać poseł  Pidhirski, 
funkcjonarjusze urzędu śledczego - 
przeprosili obecnych w lokalu sen, 
Pasternaka i pos. D.mitriuka i opuś- 
cili hotel poselski. 

Należy tu dodać, że pos. Pidh'r- 
ski zwrócił się przez posła Kozickie- 
go do marsz. Rataja, który obiecał 
zająć się tą sprawą. Jak widzimy, nie- 
tykalaość poselska ma być znowu tak 
stawiana w Sejmie, aby umożliwić 
uprawianie agitacji antypaństwowej. 
Do tego jednak dopuścić nie można. 

Na mniejszościowym frencie. 
Od paru tygodni wśród mniejszości па- 

rodowych w Pol toczą się ożywione roz- 
mowy na temat wskrzeszenia bloku mniej- 

8z08Ci Brzy nadchodzących wyborach. Szcze. 
gólnie usilnie dookoła tej sprawy zabiegają 
żydzi-sjoniści z posłem Grynbaumem na 
czele. Proces Szwarcbarda podobno zakoń 
czył się tak szybko dlatego, że nastąpiło po- 
rozumienie pomiędzy Żydami i Ukraińcami 
na skutek którego strony zrzekły się dalsze- 
go przesłuchiwania świadków aby nie zaog= 
niać stosunków. Rzecz charakterystyczna, że 
w prasie żydewskiej natychmłast po wyroku 
paryskim przestano pisać o Szwarcbardzie 
i (Eur urządzanych przez Ukraińców;- 
Filarami bloku oczywista byliby Żydzi I 
Ukraińcy. Podobno według projektu blok 
musiałby obejmować ugrupowania miesz- 
Czańskie i chłopskie wszystkich mniejszości 
zą wyjątkiem bodaj mniejszości rosyjskiej, 
Udział tej ostatniej uzależniony jest od sta- 
nowiska Ukraińców, którzy mają wiele za: 
strzeżeń przeciwko działalności Rosyjskiego 
zjednoczenia Narodowego w Galicji Wscho* 
dniej. Z stronnictw żydowskich w bloku w 
razie jego dojścia do skutku wezmą udział 
sjoniści wszysikich odcieni oraz demokraci, 
z partyj politycznych białoruskich, Chrze- 
ścijańska demokracja, Sielanskij Sojuz oraz 
grupa Naszej Pracy składająca się z b, Hro- 
madowców. 

Słynna Wróżka Chiromanttea 

Przepowiada przyszłość, sprawy sądowe, 
o miłości it. d. Przyjmuje ou 10 do 8 
wieczór. U| Młysowa 21, m. 6, 
naprzeciw Krzyża (Za:zecze), w bra: 
mie na prawo na schody.



  

POSEŁ SOWIETÓW W PARYŻU. 
O nowomianowanym pośle sowie: 

tów w Paryżu, pan S*rgiusz Chessin 
podaje na łamach „Echo de Paris” 
szczegóły nieznane. Pan Dawgalew- 
ski wśród swoich kolegów, w Ludo- 
wym Komisarjacie Spraw Zagranicz- 
mych w Moskwie, nosił przezwisko 
«Maiichen fii: ałlese. Odwołano go 
gwaltowniee z Tokjo, narażając się 
na ironję Japończyków, aby zapełnić 
lukę, powstałą przez wypędzenie Ra- 
kowsklego z Paryża. Przed swoim 
pobytem w Tokjo pan Dowgalewski 
był przedstawicielem Sowietów w 
Stockholmie. Stał tam na czele po- 
selstwa, które zatrudniało 80 urzęd- 
ników, pobierających razem skromną 
sumkę 700 000 złotych franków mie- 
sięcznie. Większość tego personelu 
nie umiała nic i do niczego nie była 
zdolna. Pan Dowgalewski urządzał 
jednak zebrania towarzyskie, na któ- 
rych wszyscy jego urzędnicy wystę- 
powali w czarnych smokingach z 
czerwonemi chusteczkami, wyglądają- 
cemi z kieszonek. Opowiadano . tak- 
że, że personel poselstwa zabawiał 

-sztowana przez czeka, 

  

5 & 

Se atpiniė senaja z code.  _ IENÓANY zamach na Łotojle, 
wanie mszy katolickiej, czy mabo- Rządowe psma kowieńskie donoszą z Ryg: Wczoraj Kowno 
żeństw protestanckich z przedrzeźcia- zaczęły cbiegać pogłoski, że w Łotwie praw ca dokonała zamachu 
niem obrzędów, mówione także, że Stanu. Ryski korespondent „Lietuvy* podaje: 
gmach poselstwa stał się widownią Pogłoski znacznie przesadzone. Podstawę temu daly doko- 
tragedji, kiedy jedna z dyktylografek, nane przez polcje poltyczną rewizje w mieszkanach aktywnych 
Szwedka z po:h3dzenia, została za. nacjonal stów. Policja aresztowała członka «ruchu aktywnych 
szantażowana tem, że rodzina jej, narodowców» Adgarda Sljan:a, który ostatnio jezdz.ił pa wsiach 
przebywająca w Rosji, zostanie are- i agtował za urządzenie przewrotu celem obalenia rządu iewi- 

Nieszczęśliwa cowego. Zwłaszcza kus! łotewskch aj:sa:rgów (strzelców). 
popelniła samobójstwo. Oprócz t*go aresztowano przywódczynię nacjonaiistów p. Łazdin, 

Nie wiemy w jaki sposób pan która zaczęła przewodniczyć ruchowi nacjonalstyczaemu po tem 
Chessin pozbierał swe wiadomości, jak przebywający obecnie w Kownie Indriks Pone musiał wy- 
zaznaczyć tylko należy, że wob:ce jechać z Łotwy. U aresztowanego Sijanisa zna'ezono kilka 
ambasadorów sowieckich prasa fran. listów Pone w których dawał on instrukcje nacjonlistom ryskim. 
cuska łamie dotychczas przyjęty zwy- Dotychc:as takie tylko waiomości ogłoszono o zamiarach i po- 

o oO 

czaj miepisania nic przykrego o oso- 
bie przedstawiciela obcego państwa. 

Dowgalewski czytali o sobie bardzo 

niejszych pism paryskich. Na 

czynanach nacjonaiistów. 
Trzeba jes:cze dodać, że ostatn'o usunięto z wojska kilku 

Zarówno pan Rakowski, jak pan wyżs'ych ofcerów. Są oni oskarżeni o rozmaite przestępstwa. 
Dokonano jednocześnie aresztów i wśród komunistów. Między 

przykre rzeczy па łamach najpzczyt- aresztowanym| znajduj: sę niejaki Kugrens Kretulis który za rzą: 
to dów komunistycznych odznacył masowymi rozstrzeliwaniami. 

wszystko jednak prasa sowiecka ed- Ares:tywania dokonano w kiiku miejscach Łatgaj, gdzie komuni- 
powiada: „Nic nie szkodzi. 
szłych wyborach komuniści odniosą 
zwycięstwo, a wówczas... sędziami 
będziem my”. 

W przy- ści mieli zorganizowane «oddziały bojowe». 

Aresztowanie komunistów w Kownie 
Policja kryminalna miała wiadomości 

której stał członek centralnego komitetu litewskiej 
o organizacji komunistycznej, na czele 

partji komunistycznej, student 
EEE III  NMeskupas. Działalność Meskupa długo była obserwowana i w nocy na 1 Ustopada 

aresztowano 14 członków tej partji razem z Meskupem, = 
U sresztowanych znaieziono instrukcje z Rosji Sowieckiej, wiele korespondencji 

w języku żydowskim, moc literatury komunistycznej i zgó'ą 2000 proklamacyj. Prokla- 
macje przeznaczone były dla rekrutów. Aresztowano nastę>ujące fosoby: 1) Meskupas, 

Złoto admirała Kołczaka 
w Tokio. 

W Tokio odbyła się przed sądem 

krajowym rozprawa sądowa, w Spra« 

wie wydania złota zdeponowanego w 

Yokohama Specie Banku. 

Tym razem nie chodziło o legen- 
darne złoto moskiewskie, które po* 

służyło do wzniecenia rewolucji, lecz 

o prawdziwy metal w sztabach, wat: 

tości przeszło 2 miljonów. Złoto te 

przeznaczońe było pierwotnie na cele 

zwalczenia Sowietów na Syberji, lecz 

od przeszło 5 lat leży nienaruszone 

w pwnicach Vokohama Specie Banku 

i stanowi przedmiot zaciekłego sporu 

stron, które chcą przywłaszczyć sobie 

ten skarb. Od czasu do czasu pisma 

japońskie obszernie e tem pisały, 

zwłaszcza, gdy hetman kozaków i ra- 

busiów Semionow pojawił się w To- 

kio i swych przyjaciół japońskich z 

czasów wielkiej międzynarodowej wy- 

prawy syberyjskiej chciał pozyskać 

dla nowych awantur czy też interesów, 

względnie z powołaniem się na te 

miljony i czerwone niebezpieczeństwo 

naciągnąć, co mu się stopniowo co- 

raz rzadziej udawało. 

Najważniejszą rzeczą jest stwier- 

dzenie, skąd to zloto wogóle pocho- 

dzi. Sam Semionow twierdzi, że on 

wraz ze swymi towarzyszami zabrał 

te złoto wówczas, gdy po uwięzieniu: 

admirała Kołczaka objął był naczelne 

dowództwo na Syberji i że złoto 

to, za peśrednictwem altachs woj- 

skowego dawnej Ambasady Rosyj- 

skiej w Tokio, jenerała Podjagina, 

zdeponował vw Yokahama  Specie 

Banku, by móc zapłacić za materjał 

wojenny, zamówiony w Japonii. Do 

tego jednak nie doszło, ponieważ woj- 

ska przeciwsowieckie musiały ustąpić 

z Syberji. Vokshama Specie Bank 

odmówił następnie wydania S:miodo- 

wowi złota, gdy on się po nie zgło- 

sił i uzasadnił odmowę tem, że nie 

jest to własność prywatna  Sie- 

mionowa, lecz własność ówczesnego 

tymczasowego Rządu Republiki Dale- 

kiego Wschodu, która przypaść ти- 

si w udziale prawym następcom tej 

Republiki. Przeciwko temu zaprotesto- 

wał zarówno Simionow jak i jen, 

Podjagin, który przeniósł się do głów: 

  

Dobra rada. — Najprostszy i najpe- 

wniejszy sposób pozbycia się zaparcia, kto“ 

re często staje się źródłem znużenia i cho- 

rób. polega na racjonalnem stosowaniu 

Cascarine Leprince w ilości 1 lub 2 pi- 

gułek wieczoręm podczas jedzenia, co _przy* 

wrąca prawidłową działalność kiszek. Sprze: 

daż we wszystkich aptekach, Cena zł. 4.60 

za flakon, Nie najeży dowierzać środkom 

zastępczym. Prawdziwe tylko w polskiem 

opakowaniu: białe litery na niebieskiem tie. 

Wydz. Zdr. 15 VII 1925 r. Nr 34 

  

nej rosyjskiej 
dvjskiej w Paryżu 
ank o wydanis im złota. 

kwatery białogwar« 
i obaj zaskarżyli 

Szmujła, 2) Kaba Hirsz, 3) Grinsztejn Lejba, 4) Widuczinkis Maksas, 5) Aleksandrowi- 

Sąd Krajowy w Toklo odrzucił tę zius Gawrelis, 6) Nassniukaite Mija, 7; Ajzin Ucjel, 8) Rejbak Abram. 0) Porad Chac- 

skargę, coprawda dopiero po latach, 
ponieważ, jak orzekł, sprawa nastrę- 
czała niebywałe trudności. Lecz na 
em sprawa się nie końzzy. Obacnie 
skarga wejdzie do Sądu Peństwowe- 
go i wówczas wyłoni się ciekawa 
sprawa, kogo należy uważać zapraw- 
nego następcę Rządu Republi i Dałe- 
kiego Wschodu: obscny Rząd So: 
wietów czy też kogo innego, Nie trze- 
ba dodawać, że Moskwa z najwigk- 
szą uwagą śledzi rozwój tej sprawy. 
Moskwa dotąd nie zwróciła sią do 
sądów japońskich z żądaniem wy: 
dania jej złota, lecz jest bezwątpienia 
silnie w tem zainteresowana. 

BREZZORKI PADZIE KRA RST ATI Ьа б 

Polscy bandyci we 
Francji. 

Przed sądem przysięgłym Dzparta- 
meniu Sskwany stanęło 19 Polaków, 
oskarżonych o cały szereg zabójstw, 
rabunków i kradzieży. Stanowili oni =——25 TUI DNS ORA STAR GAIS STATE PERKU TVOU KIA UEI 
w 19 zorganizowaną bandę pod prze- 
wództwem słynnego  Wladka, który 
sam zresztą Połakistn nie był. Banda 
ta w krótkim stosunkowo czasie po. 
trafła dokonać 10 morderstw i 68 ra- 
bunków. Pracowała więc wydatnie. 

Nazwiska członków bandy są: 
Stanisław Przybyliński, Stanisław Go- 
toe Juljan Pachowski, Romuald 
zkepowicz, Bolesław Jabloński, Ka: 

zimierz Mryc, Gustaw Jasiek, Stani- 
sław Nawrecki, Władysław Tombek, 
Bariłotmiej Sznabel, Wacław Furmań- 
czuk, Władysław Zak, Zdzisław Ky- 
stowski, Wacław Smigielski, Zygmunt 
Kwiatkowski, Stefan Sumiński i Fran- 
ciszek Sawicki, Prócz tego w bandzie 
brała udział kobieta Zofja Wernicka. 
Do tej samej bandy należało ośmiu 
innych bandytów, których dotychczas 
policja ująć nie mogła i którzy nadal 
są grozą mieszkańców wsi francu- 
skich. 

Banda operowała w miastach, jek 
naprzykład w Relms, gdzie napadła 
na sklep jubilerski, w Soissons, Wer- 
salu. Ofarami jej stawali 
robotnicy, jak naprzykład zabili oni 
robotnika Araba z Algieru nazwiskiem 
Ali Musza, robotnika Polaka Różyc- 
kiego. Lecz n:jchętniej banda opero- 
wała na wsi, gdzie napadała na fermy 
włościan francuskich, które dawały 
się łatwo teroryzować i w których 
bandyci obławiali się obficie. 

Oskarżonych broni cały szereg 
wybitnych adwokatów: Pomiędzy ty- 
mi adwokatami spotykamy nazwiska 
polskie, jak Rudenko i Dzikowski, a 
także słynuego z procesu 
adwokata Żyda Torresa. 

Petlury 

  

Wsażenia teatralne. 
Andrzeja Rybickiego „Okno*, sztu- 

ka w 3 aktach wystawiona na sce- 

nie Reduty w dniu rozpoczęcia sezo: 
nu 1927/1928 dn. 4-go listopada. 

Jak się wyprobowuje wytrzymałość 

mostu? Obciążając go zdawałoby się 

nadmiernym ciężarem. jak się wypro: 

bowuje frekweneyjdą wytrzymałość 

publiczności teatralnej? Dając jednego 
i tegoź wieczora dwie premiery. Wy- 
starczy. publiczneści—np. wileńskiej— 
ma dwie premiery? Dobrze. Niewy* 
starczy? Ma znaczyć, że eksperymen- 
ta powtarzać nie należy. 

Nie wiem j*k wyglądała widownia 
na premjerze <Fury słomy»  Kawec- 
kiego w Teatrze Polskim; wiem tyle 
tyłke, że sala Reduty na Pohulance 
Jaśniała na premjerze «Okna» Rybic- 
kiego kompletem publiczności zgoła 
wyjątkowym. 

Zrobile swcjz: zaciekawienie. Pier- 
wszy debiut sceniczny młodego pisa- 
rzal Rzecz podobro arcyoryginalna? 
Sama zapowiedź na afiszach porozle- 
pianych na mieście... to intrygujące 
okno ze smugą za niem niebieską! 
Zreszią po Reducie można się za- 
wsze... wszystkiego spodziewać! 

Owóż i na premierze «Okna» mie- 
liśmy onegdaj w Reducie—fouć Vila, 
elitę naszego towarzystwa... 

A co sią stało ensgdaj na inau: 
guracji sezonu w teatrze dyr, Osterwy? 

- Powtórzyła się historja ze «Snem» 

  

Kruszewskisj. Inscenizacja i interore- 
tacja sztuki przerosły jej pisarskie 
wałory w tym sensie, że skupiły ma 
sobie całą uwagę widowni — no, i 
jej niekłamany zachwyt. Premjerowy 
wieczór onegdajszy był znowu  ie- 
dnym z najrzetelniejszych tryumfów 
Reduty. 

Nie zbije zaś mnie bynajmniej z 
tropu to, com z własnych ust autora 
„Okna* kilkakroć powtórzone słyszał, 
że Reduta najprzedziwniej utrafiła w 
jego, autora sztuki, intencja, idee—i 
duchowe nastroje. Na premjerze „Snu“ 
p. Feliėja Kruszewska omal, že nie 
zalewała się łzami z racji, že jej utwór 
Reduta w interpretacji scenicznej beze 
litośnie... wypaczyła. Autorka „Siu“ 

przekonała się rychło, że Reduta właś: 
nie takiem a nis innem  zainscenize- 
waniem i wystylizowaniem „Snu* za- 
pewniła mu wcale mawst honorowy 
byt i żywot na scenach polskich, Co 
zaś do sztuki p. Rybickiego, to na- 
wet niemaly twórczy wysiłek Reduty 
nie zdołał z niej wydobyć tyle treści 
wewnętrznej ile jej Reduta znalazła— 
aby się tak wyrazić — w pskładach 
geologicznych „Sau“ Kruszewskieį. 

W intencji autora „Okna* miała 
być osią ideową jego sztuki całkiem 
«oryginalnma" koncspcja Ofiary, jako— 
czegoś radośnego, czegoś, co czło- 
wiek Boży spełdia z najwyższem za- 
dowoleniem wewnętrznem. Ozzekiwa- 
liśmy, przyznam się, z nielada zainte- 
rasowaniem, pokazania nam źak właś: 

się także 

kiel, 10) Limbinas Józef, 11) Szapiro Mejer, 12) Indurskis Eljasż 13) Kagut Dwejra, 
14) Feldberg Samuel, 15) Tarsis Abram, 16) Grinsztejn, 17) Kuglański Szloma, 18) Įndson 
Ajzik. 

  

W sprawie prowokacji litewskej straży. 
Żołnierze K. O: P. będą strzelać. 

W ostataim czasie litewska straż graniczna dopuszczała się systematycz- 
nego niszczenia polskich słupów granicznych, zuieważania godeł państwowych, 
przestawiania wiech granicznych w głąb terytorjum Polski i Łd. Wobec tej 
systematycznej prowokacji ze strony ltewskiej, władze K,O.P czuły się narazie 
bezsilne. 

Onegdaj w miejscowości Łyatupy ma granicy litewskiej, miało miejsce 
spotkanie przedstawiciela Kopu por, Cedlera z komendantem 4 rejonu straży 
litewskiej lejtn. Purenosem. Por. Cedler złożył lejtn. Purenosowi protest z po. 
wodu wybryków straży litewskiej oswladczając zarazem, że żołnierze K. O. P. 
otrzymali rozkaz użycia broni w wypadkach kiedyby zauważyli strażników litew- 
skich dokonywujących dalszych prowokacyj. Lejta. Puranos w odpowiedzi ną to 
oświadczył, że o wspomnianych czynąch fuakcjonarjaszy straży nie wie, i obie- 
cał wydać odnośne zarządzenie. 

Sowiety odrzuciły dezerterów, 
rytorjum 

W przeciągu ostatniego tygodnia, władze sowieckie odrzuciły przez granicę na te” 
olski trzydzieści osób, dawnych dezerterów z armji polskiej, którzy swego 

czasu uciekli na terytorjum Rosji Sowieckiej, 
Dezerterzy ci przetrzymywani byli przez szereg miesięcy w GPU w Mińsku. Cha- 

rakterystyczne, że władze sowieckie nie oddały wspomnianych dezerterów do rąk władz 
polskich, a wprost odrzuciły przez granicę. 

Q Polsce zagranicą. 
Polska i Litwa. 

Na łamach tygodnika paryskiego Pax, 
redagowanego przez wybitnego dyplomatę 
francuskiego, p. Jakóba Seydoux, ukazał się 
dnia 21 października artykuł p. E. F. Jack- 
son'ą p. t. <lskra półaocna». Autor zastana- 
wią się nad powodem nienormąlnych sto- 
aurków panujących pomęlzy Polską a Li- 
twą. Uważa on, 2е trzeba sprawę tę zała- 
twić ostatecznie ma rłaszczyźaie szerokiej. 
Rozumie on, że ani Polska nigdy z Wilną 
nie zrezygnuje, ani Litwa nigdy z obecnym 
stanem rzeczy się nie prgodzi, raczej <ze- 
mdleje w objęciach Moskwy». 

A więc? Więc autor uważa, że jedynem 
rozwiązaniem jest <pozostawiś Wilno obu 
narodom połączonym w podwójnej monarchii, 
tak jak były połączone Austrja i Węgry». 

Tą samą sprawą zajmuje sie w artykule 
wap tygodnik Europe Nouvelle (22 
października), redagowany przez panią Luizę 
Weiss. Artykuł kończy się tak: «Litwa przed: 
łożyła Lidze Narodów konflikt szkolny. Na- 
darza się więc sposobność wszechstronnego 
zbadania sprawy. Mamy nadzieję, że Rada 
Ligi stanie na wysokości zadania  Niewarto 
byłoby załatwiał drobnego incydentu jeśii- 
by mie chciano usunąć głównej przyczyny 
sporu»: 

O požyczce polskiej we Francji. 
O szczęśliwem ukończenia rokowań w 

sprawie pożyczki zagranicznej, prasa napisa- 
ła dotychczas niewiele. Oczywiście, cała pra- 
sa podała wiadomość o zawarciu pożyczki, 
ale artykuły okolicznościowe, uwypuklające 
sukces Polski zamieściły tylko cztery dzien- 
niki: Temps (p. Frederic Jenny), Acfion 
Frangaise (p. Jacques Bainvilie), Journal 
(p. Georges Favier) I Journal des Debats 
(p. K. Smogorzewski). 

Bardzo swoiście skomentował zawarcie 
pożyczki p Gustave Tć:v w Oeuvre (24-X): 
zażądał mianowicie, aby Polska zaczęła spła: 
cać swoją ozęść długu rosyjskiego, co naza- 
jutrz skwapliwie podchwycił Paris Matinal, 
organ popierany materjalnie przez ambasadę 
sowiecką. 

      

a opałowy i 
į kowalski z 
| 18 dostawą 

od 1 tony 

w zamkniętych plombowanych wozach 
Ceny najniższe. 

M. Deuli Jagieloūska 3 m. 6, 
tel. 811. 

  

PEGI 
        

nie spełnianej ofiary. Dotąd bowiem 
poczytywaliśmy wszelką ofiarą za coś, 
co łamie egoizm ludzki i przez to 
samo, ježeli mie ból to przykrość 
sprawia. A jakaż byłaby w 6fierze za- 
sługa feśli by dokonanie ofiary przy- 
nosiło człowiekowi ..radość a nawet 
upojne, ekstatyczne zadowolenie? Lecz 
nie sprzeczajmy się. Przez „Okno* p. 
Rybiekiego nie ujrzymy ani przykrej 
efiary ani przyjemnej. 

Lecz niech nam wyrozumiałość do 
ostatniej sceny ostatniego aktu towa- 
rzyszy! P. Andrzej Rybicki jest nie- 
słychanie, jak widać, sensytywnym 
produktem symboliki literackiej, W 
jego sztuce pokuiuje przedewszyst- 
kiem duch (i styl) Macterlincka, a i 
naszego Przybyszewskiego, ilbsena, i 
Rabindranatha Tagory.,. Truduo. Kte 
raz na Maeterlinckowską wstąpił dro« 
gę, ten potoczy się aż do dywagacyj, 
których by Się sam p. Jean Cocteau 
nis wyparł P. Rybicki jakby pragnął 
sztukę swoją wręcz nadziać po brze» 
gi symboliką — najrezmaitszej pro- 
wenjencji, od czysto szaradowej do 
nastrojowej włącznie (achl te dzwo- 
ny..). Poprostu: w ciągu bitych trzech 
aktów nie wychsdzimy z Svmboliki, 
A jest w sztuce symbolika wkradają- 
ca się w dany frazes, w dany zwrot 
rozmewy wręcz podstępnie, i jest 
inna wwalająca się bez ceremonji 
nagle i niespodziewanie np. w roz: 
mowę sam na sam przy Śniądaniu 
leśniczego Styksa z Łucją. Po stracze 

Po trzęsieniu 

  

Nie tak dawno jeszcze dochodziły 
alarmujące wieści z Krymu o kilka- 
krotnych niezwykle silnych trzęsieniach 
ziemi, które wyrządziły olbrzymie stra: 
ty ma Krymie. Cały szereg miast i 
miasteczek przedstawia obecnie jakieś 
niesamowite rumowiska. Najbardziej 
ucierpiał Sewastopoł i ] łła, gdzie w 
znacznym stopniu zniszczone zostały 
gmachy dawnej cesarskiej rezydencji. 

"ekręgów Uxrainy. 

ziemi na Krymie. 

  
Na ilustracji naszej widzimy jeden z 
domów w Bałakławie, przedstawiający 
właś iwie kupę gruzu po  trzęsieniQ 
ziemi. Żywiołowe katastrofy na Kry- 
mie spowodowały masową ucieczkę 
ludności do okręgu Danieckiego i 

Ludaość ta po- 
większyła szeregi bezdomnych nędza- 
rzy, których w państwie Sowietow 
liczy się na setki: tysięcy. 

List do Redakcji, 
Szanowny Panie Redaktorze. 

W Nr 253 Dziennika Wileńskiego z dnia 
5 XI 27 r. umieszczoną została anonimowa 
notatka w sprawie dożywiania dzieci w szko- 
łach powszechnych miasta Wilna, pochodzą- 
ca, rzekomo, ze sfer nauczyciełskich. 

We wspomnianej notatce poza widocz: 
nym brakiem orjentacji co do sposobów i 
celu akcji dożywiania oraz szeregiem nieści- 
słości, zwraca uwagę pogląd autora, że zbę- 
dnem jest kontrolowanie funduszów, wypła* 
canych szkołom na dożywianie, wreszcie 
wztnianka o nietaktownem zachowaniu się 
funkcjonarjuszów W-łu Szsolnego w sto- 
sunku do nauczycielstwa, 

Całość tę zamyka informacja Redakcji, 
co do personaljów W łu Szkolnego. 

Z tendencją trudno walczyć, ograniczam 
się przeto do sprostowania. Akcja dożywia: 
nia zapoczątkowana bzła w roku ubiegłym 
na wniosek Naczelaego lekarza Szkół Po- 
wszechnych. Organizacja jej i rezultaty po- 
dane są w <sprawozdaniu z opieki higjeni- 
czno-lekarskiej za rok szkolny 1926-27», któ: 
rego drukowany egzemplarz znajduje się 
w Redakcji «Dziennika Wileńskiego». W 
bieżącym roku kalendarzowym akcja zosta- 
ła rozszerzona i wzbudziła szczegó:niejsze 
zainteresowanie Rady miej:kiej, która uchwa- 
liła normy podzialu i sposób kontroli. Wł 
Szkolny uchwałę Rady miejskiej realizuje, 

Zarządzona przez Magisirąt kontrola nad, 
wspomnianemi funduszami nie budzi żad- 
nych protestów wś.ód kierowniciwa Szkół, 
poza jedynym wypadkiem, który prawdopo- 
dobnie autorowi wspomnianej notatki jest 
dokładnie znany. Dla każdego jest jasnem i |= 
zrozumiałem, że fundusze publiczne muszą 
znajdować się pod kontrolą. 

Wzmianka o nietaktownem zachowaniu 
się pracowników Wydziału Szkolnego w 
sjosunku do interesantów jest oburzającym 
fałszem. Przeciwnie stwierdzić mogę, że 
Wydział ten odznacza się wyjątkową uprzej- 
miością i uwagą przy załatwianiu interesów, 
a zwłaszcza ze sfer zycielskich, z kió-    

Ozdoby choinkowe na 

Fabryki Papieru, Fabryczna sprz. 
Leszczyński i S-ka 

rymi istnieje łączność nie tylko służbowa, 
ale i Ideowa; 

Co do rzekomo autorytatywnych infor. 
macji Redakcji Dziennika Wileń:kiego nad- 
mienić muszę, że od czterech lat staram się 
zainteresowzć wszystkie czasopisma wileń- 
skie zagadnieniami higjeny szkolnej, a mię: 
dzy inaemi i Dziennik Wileński, podsjąc 10- 
jalnie wszelkie informacje, sprawozdania z 
prac, posiedzeń i t. p; Giyby Dziennik Wi- 
teński więcej zwracał uwagę na zakres i zna- 
Czenie tej pracy, jaką w dziale higjeny szkol- 
nej od kilka lat. w tymże W:le Szkolnym, 
prowadzę — to niewątpliwie trudno byłoby 
przecisnąć przez szpalty podobne informacje: 
Ale w danym razie zwycężyła tendencja, 
zwyciężył wpływ jednostki, która przypisuje 
sobie reprezentację sfer nauczycielskich, a 
dla której wogóle miano «nauczyciela» 
<wycoowawcy» jest pod wielkim znakiem 
zapylania, nie tylko dla mnie. Nie mam za-ą 
miaru tłomaczyć się przed Dziennikiem Wi: 
leńskim, w jaki sposób spełniam swe obo- 
wiązki, czynię to przed bardziej miarodajny* 
mi organami. Co do moich przekonań  poli- 
tycznych, to nigdy z tego tajemnicy nie czy- 
niłem i przypomniecie Dziennika Wileńskie- 
go nie jest rewelacją. Natomiast wiadomem 
powinno być, tak dobrze polnformowanemu 
organowi, moje stanowisko, które w słowie, 
p.šmie i czynie staje ujawniam, że szkołę i 
wojsko należy bronić przed destrukcyjnemi 
wpływami polityki, 

Łączę wyrazy poważania 
Dr. Brokowski. 
Naczelny Lekzrz 

. Szkół powsz. m. Wiina 
Wilno, dnią 5 Xi 27. $ 

  

  

| Racjonalna pielęgnacja 
nabłonka, ulrzymanie świeżej i 
gładkiej cery tylko przez idealny 

| KremFascinata | 

    

Jedyna na Kresach Wschodnich Polska Hurtownia 
Papieru i Materjałów Piśmiennych 

p. £ „PAPIER* S-ka Akc 
WILNO, ZAWALNA 13, Telefon 501. 

Poleca: Kalendarze ścienne, biurkowei kieszonkowe narok 1928. 
nadchodzące święta. 

Własna wytwórnia zeszytów, btuljonów i In. wvrobów introliga- 
torskich. Wyłączna sprzedaż papieru Tow. Akc. Mirkowskiej 

edaż wyrobów Chem, Fabr. M. 
i innych Fabryk. 

Dziś „Krodwe” Widowisko 
Rafuszowym o godzinie 15-ej. 
miu przytomności i odzyskaniu zmy- 
słów, Łucja kontynuuje przerwaną 
rozmowę... jak gdyby nic się ekstra 
ordynarnego nie zdarzyło; lecz widzo- 
wie i słuchaczel Ależ oni przez dob- 
rych minut parę muszą... nie mogą 
przyjić do siebie po takiem uderze- 
niu w łeb. Autor się z tęm nie liczy. 

Za wiele tej symboliki. Toujours 
perdrixl 

A jakże wygląda filozofja; co sły- 
chać z wybuchami oryginalnej ideo- 
logji w sztuce? J:st jeden, pryncysal- 
ny okaz. Pani Łucja nie- ma dziecka. 
A uczucia matczynz niezaspokojone 
formalnie doprowadzają ją do obłędu. 
Mąż obawia się, że nieszczęsna ko- 
bieta, którą kocha, gotowa jest — za 
to, że dziecka nie ma—samą siebie 
znienawidzieć. Cóż przeta czyni? 
Ś:iąga całą nienawiść p. Łucji... na 
siebie. Lżej—powiada — będzie bie- 
daczce gdy całą swą nienawiść wyła- 
duje na mnie! No, i istotnie z rafl- 
nerją sadysty dręczy bez miłosierdzia 
ukochaną kobietę, ebraża w niej wła- 
śnie uczucia matczyne.., I tem—utrzy- 
muje autor sztuki—dr. Antym O:wit 
ratuje swoją żonę od niechybnego... 

A może przypiszmy to własnemu 
wzrokowi, nis dość mocnemu? Dia: 
czegoż jednak widzieliśmy najwyraž- 
niej przez też same «okno»!, prze- 
chodzącego mimo po drodze Pana 
Boga i błogosławienym, cudotwór- 
czym  pałcem swoim dotykającego 
szyby, pukającego w nią? , Dlaczegoż 

po przez szybę zamkniętego okna 
państwa Orwitów, Antymasi Łucji, do- 
słyszeliśmy najwyraźajej słowa Pana 
nad Pany, który „mówil: «Niech sią 
udręki i mizerja wasze zakończą. Za: 
prawdę powiadam wam, jako wscho* 
dzące słońce ziemię tak Radość opro: 
mieni powoli dusze wasze». 

Tylko, że u tych państwa Orwitów 
dziwnemi zaiste sziakami chadza..! 
szukanie Boga. Sztuka mogłaby mieć 
za motto nasze, białoruskit: «Zaglia- 
nie sonca i unasza wakonca», Nie 
wolno, poucza Kościół, wątpić w Łas- 
kę. Spedziewać się jej należy — zaw- 
sze. Ale, na litość Boską, pod to ok- 
no istnego piekła, w którem smażą 
się, jakby — pardon — we własnym 
sosie pan Antym i pani Łucja, Pan 
Bóg przychodzi... jakby przypadkiem. 
Juści, dobre i to; bardze nawet dob- 
re. Ale przez to sztuka, czyli obraz 
całej gehenny małżeńskiego pożycia 
dwojga moćno chorych duchowo lu: 
dzi — nie wywiera zamierzonego 
wrażenia, 

Zaiste, nie potrzebujemy docierać 
przez labirynt wyszukanych symbo- 
lów i ultranodern skrótów myśli i 
sposobu jej wyrażania do jądra nader 
prostej i, zdaje mi się, murowanej 
prawdy wyrażonej choć niewyszukanie 
lecz z bardzo mceną prostotą w sta- 
roświeckiej piosence: 

Dobrym wszędzie dobrze będzie 
A złym wszędzie kwas. 

“ 

  

Ale — od tak mocnej prostoty 
popękałyby szyby w «Oknies ip. Ry- 
bickiega. Mogą ję tylko muskać prze- 
misternie posplatane frazesy, symbo» 
łe tak subtelne, 
chwytne... 

Dramatis personae mówią, mówią, 
mówią. Akcja dramatu, przepraszam, 
akcja misterjum rozgrywa się w ich 
duszach. Sytuacja dojrzewa i napięta 
do ostatecznych granic—wyraźmy się 
—pęka lecz wydając nie jakiś prze- 
raźliwy dysonans, lub strzał rewolwe- 
rowy, tylko przeciwnie rozpływając 
się, jakby jaka Dziewiąta Symfonja 
Beethovena, w ekstatyczny, wniebo- 

wzięty okrzyk padającej na kolana 
pani Lucji: „Radość! Radość"! 

że zaledwie po- ^ 

  

  

| 
I owszem: wierzymy chętnie, że 4 

radość i szczęście zrewanżują tym 
dwojgu łagodnych soena, cie 
lata przeraźliwej udręki, którą jakoś 
udało się im wytrzymać—lecz nam, 
nam premjerowej publicznoścj oneg- 
dajszej któż wróci ciężka udrękę tych 
trzech godzin spędzonych w  towa-- 
rzystwie nieszczęsnych, ciężko cho- 
rych duchowo ludzi, formalnie zjadz- 
jących siebie na scenie jak ludzkie, 
nieprzymierzając, skorpjony? N czem 
zmora. Takiego znęcania się ze sceny 
nad Bogu ducha winaą widownią, 
pełniutką przecie do ostatniego miej- 
steczka—dawno nie pamiętamy.



Pamietajcie o VI Tygodniu Akademika! 
  

> ° 
Gość z Ameryki. 
— Słuchajcie! — ktoś złapał mię 

za guzik — przyjechał tu jegomość — 
chyba Amerykanin — fajka w zębach— 
prawie nic nie gada... pewnie trzeba 
mu pokazać Wilno — Od dwóch dni 
go oprowadzam — zmieńcie mię przez 
litość. 

Z trudem oderwałem się od własne- 
go guzika, który kol. B. schował pośpie- 
sznie do kieszeni. 

— A Ruszczyc? — poddałem skrom- 
nie. 

— Ruszczyc skrobie. Smuglewicza— 
wiecie, tam w bibljotece— wyjaśnił mój 
interlokutor i zaczął z precyzją odkrę- 
cać mi drugi guzik. 

Palto rozwarło się gościnnie na- 
šciažaj. 

— A Kłos? — oponowałem słabo— 
— Skrobie — I wyrwał z mięsem 

trzeci — 
— Każdy sobie rzepkę skrobie — 

jęknąłem spoglądając na zagrożone gu- 
ziki marynarki i flegmatycznego Ame- 
rykanina, stojącego opodal. * 

— Komunał. Wstrętny komunał — 
powtórzył kol. B. i sięgnął po guziki 
kamizelki. 

W obawie przed rozebraniem mię 
do reszty, rzuciłem się truchcikiem ku 
pamiątkom Wilna, wlokąc za sobą ze- 
morskiego gościa. Kol. B. również szyb- 
ko się oddalił. : 

— Pobiegl do Bratniaka grać w gu- 
ziki — syknąłem z pasją; spojrzałem 
na Amerykanina. Ten się odezwał. 

— Przepraszam, właściwie ja... 
— Ależ głupstwo — niech się pan 

nie krępuje z największą przyjemnoś- 
cią pokażę panu Wilno. Czem chata 
bogata... 

—"Bo to ja... | 
— Oto jest dom, w ktėrym o ma- 

ły włos nie zamieszkał Mickiewicz — 
— W tym ogródku prof. Lutosław= 

ski sieje pranę i pasie witaminy — obja- 
šnialem uslužnie. 

— Ten pan, co tędy idzie — By- 
delski. | 

Amerykanin : z uznaniem kiwnął 

głową. 
   
   

Na falach eteru. 
O. udział młodzieży akademickiej w broad- 

castingu wileńskim. 

Będziemy mieć swoją stację radjową, swo- 
je studjo, swoje programy.Stacja to prawda 
będzie „staba, bo zaledwie 1/4 kilowata 
mająca w antenie, ale .w każdym razie O Za- 
sięgu kryształkowym 30 km. Nie w tem jed- 
nak leży sedno rzeczy. 

Oto dnia 21.X. przemówi po raz pierwszy 
Wilno. Głos jego spłynie na falach eteru do 
odległych, a może nawet do bardzo odległych 
słuchawek i głośników, może w. niejednem 
sercu wzbudzi gamę wspomnień, w niejednem 
może ciekawość, ale przedewszystkiem natrafi 
na czułe ucho opinji. Otóż zadaniem wszyst- 
kich, całego Wilna jest dołożyć wszelkich 
starań, aby sprostać zadaniu — ożywić i na 
odpowiednim poziomie nastawić tak stronę 
techniczną, jak i programową naszego radja. 

Mamy potemu wszelkie warunki, przedewszyst- 
kiem kierownika programowego, którego wy- 
starczy wymienić nazwisko, ażeby wzbudzić 
pełne zaulanie — jest nim p. Witold  Hu- 
lewicz. Ale to nie wszystko, tu trzeba współ- 
pracy jak już powiedziałem wszystkich czynni- 
ków. z 

Chcę trochę powiedzieć o współudziale 
akademickim. Otóż programy radjowe uwzględ- 
niają, dotąd cały szereg odłamów życia spo- 
łecznego, dając nawet stałe, że tak. powiem, 
rubryki np. Harcerzom, zarządowi L. O.P. P.. 
u it. p. nigdy jednak dotąd nie słyszeliś- 
my młodzieży akademickiej, nigdy jeszcze nie 
były nasze studja świadkami jakiegoś obrazu 
z życia akademickiego, nigdy mikrofon spra- 
wozdawczy nie łapał na gorącym uczynku 

p P"     

cia gromady akademickiej. Tak stwo- 
rzylyby się potęžnie akumulatory sily, 
zdolnošci, gromadzonych nie na jedno 
dzisiai. ale i na przyszłości. 

W tem oświetleniu zarysują się już 
teraz wyraźnie kontury idei, która 
przewodziła organizatorom ,czwartków”". 
Chodziłoby mianowicie o stworzenie 
już zaraz terenu, gdzieby populus a- 
kademicki, nasze koleżeństwo zaczęło 
się spotykać dla zobaczenia, co się u 
nas poważnego robi, jak się i o czem 
myśli. Inicjuje „Czwartki*  Bratniak, 
organizacja najsilniejsza, wzywając do 
współpracy wszystkie organizacje, co 
się dotychczas wykazały pracą war- 
tościowszą. 

Zaczynamy od prób, od małego. 
To podkreślam. O stworzeniu „Repre- 
zentacji apostolując“, jak się wyrazi- 

łem wyżej dopiero myśleć możemy. 
Są objawy, które jednak nie czynią 
zbyt odległą tej chwili od naszych 
czasów. Bo już się zaczyna ruch i po 

czynania zbiorowe. Ten okres mgła- 
wicowy napewno poprzedza robotę wy- 
raźną i planową. 

Mając więc jasny cel, wierząc w 
jego realizację, stwarzamy sobiew wy- 
obraźni taki obraz przyszłości:—w du- 
żej pięknej sali Domu Akademickiego 
w Wilnie tysjąc braci Akademickiej 
szczelnie zapełnia ławy. W pierwszych 
rzędach profesorowie, wszyscy profe- 
sorowie. A na wzniesieniu toczy się 
dysputa, jak za najlepszych czasów 
scholarów. To „Czwartek Akademicki" 
w roku pańskim tysiąc dziewięćset... 
Mój Boże, gdybyż to było już za parę 
lat! 

ъ A. Bobdziewicz. 

3) › 

— A to jest' nasz uniwersytet, 
którym uczył się Stefan Batory 1683- 
1699 za rektoratu prof. Kopernika 
(Mikołaja). Wie pan, o nim nasz wieszcz 
napisał: 

Jeśliś znawcą, nie laikiem 
Pij herbatę z Kopernikiem — 

— Właśnie ja... probował dojść do 
głosu Amerykanin 

— Pan właśnie chce obejrzeć — 
o jak to miło — chodźmy stary 
gmach — dodałem ze znawstwem. 

Trafiliśmy w zwarty tłum wypada- 
jących z sal „przyszłych inteligentów ', 
którego to terminu używa dowcipnie 
tegoroczna odezwa Komitetu Woje- 
wódzkiego. ` 

Zalazłszy dogodne miejsce we fra- 
mudze okna gestami przywoływałem 
do siebie mego cudzoziemca, który jak- 
by szukał kogoś w tłumie... 

Nagle stała się rzecz straszna: 
Amerykanin potrącił fuksa 
Dwie kartki jak dwa śnieżnej 

białości gołąbki frunęły do góry. 
Jak z pod ziemi wyrosło dwóch se- 

kundantów. 
W kątach błysnęły szpady... 
Złowieszcza cisza... 
Ktoś załkał spazmatycznie... 
Amerykanin podniósł prawą brew. 
— Wszystko — znikło....... 
Poszliśmy dalej. 
Kilka chwil szliśmy w milczeniu... 
—Mój siostrzeniec—zaczął mój to- 

warzysz. 
— Zapewne jest studentem w Chi- 

cago. 0 — nasz uniwersytet nie może 
rywalizować z Nowym Światem. Ale my 
kochamy tradycję. Staropolskie owacje, 
kolacje, korporacje — imatrykulacje.— 

Kocham, swojskie. 
— Bo widzi pan... 
Przerwałem mu, wznawiając wyja- 

Śnienie. 
— Oto najwyższy akademik. 
— Oto kol. Leo. — wskazałem na 

niearyjczyka z olbrzymią tarczą białe- 
go orła na łonie. 

— Ostrożnie, tu są schodki, a teraz 
zakręt. To nie jenerał, to woźny —ato 
dystylowana w laboratorjum U. S. B. 
woda do picia—wskazalem na kran pod 
zegarem. 

` 
  

naszego radosnego, bujnego życia. 
— Niechże więc Wilno zawstydzi swoje 

starsze siostry! 
W imię tej zasady Koło Dramatyczne, 

jako sekcja Bratniej Pomocy, ogniskująca 
przecie to życie artystyczne, zwróciło się 
przez swego delegata do Dyrektora Polskiego 
Radja p. Chamca z prośbą o poparcie naszych 
postulatów. P. Chamiec przystał b. chętnie skła- 
dając jednocześnie serdeczne pozdrowienie Mło- 
dzieży Akademickiej od Polskiego Radja. Udział 
w programach młodzieży akademickiej jest 
omawiany teraz szczegółowo przez tegoż de- 
legata z p. Hulewiczem. 

Nałęcz. 
  

  

Ogłoszenia i komunikaty. 
Prosimy wszystkie organizacje i stowarzy- 

szenia akademickie, oraz wszelkie instytucje, 
mające jakikolwiek związek z życiem akade- 
mickiem, o przesyłanie nam wszelkich swoich 
komunikatów i informacyj o ważniejszych prze- 
jawach życia swego. 

  

w H. MARKIEWICZOWNA. 
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twojej, a „VI Tydzień Akademika* jako siebie samego. 

SŁOWO/ AKADEMICKIE. 

PRELUDJUM. 

O szyby dzwoni deszcz... 
ciężki, jesienny, smutny deszcz. — 
Drzewa są szare, — 
obwisłe gałęzie drzew, — 
Rodzą się dziwne koszmary , — 
drogami, gdzie się czai wiew, 
jesieni chłodny wiew — 
idą chocbhoły. — 

Korowodem upiornym — bez końca, — 
z tęsknotą okrutną — do słońca 
przed siebie idą chochoły słomiane... 
a deszcz o szyby dzwoni szklane — 
i od pożółkłych pól, 
od kartoflisk, zanurzonych w mgły 
idzie wiew wiatru zły — 
i pada ciężki deszcz, 
jesienny, szary deszcz. — 

Zapomniałaś już dawno radości, 
coś przyniosła ze sobą na świat — i 
i tęczowej, dziecięcej miłości... — 
urojeń sennych lat...—. 
Zapomniałaś, — że dzisiaj już tylko 
są te drzewa koszmarne i szare,—.. ' 
i cbhocbhołów jesienne mary,—... 
i deszcz... szary, jesienny deszcz.— 

Zapomniałaś, — że ci kochać nie wolno, — 
bo jesteś — szary cień, — : 
jesiennych smutków mgła... 
a gdziekolwiek pójdziesz w taki dzień — 
za tobą, — pójdzie w ślad 
twoja dola żałobna i złal 
— wierna... od tylu lat. — 
A deszcz o szyby dzwoni wciąż... 
jesienny, ciężki deszcz. — 

Niech mi na czoło kto położy 
rekę cichą i chłodną, — jak lód; 
niech się spełni na zawsze, na zawsze — 
moich. urojeń cud —. 
Niech choć we śnie, choćby w urojeniu — 

'ktoś mię czułem zawezwie imieniem — 
i popieści mię... — cbhoć we Śnie... 
Tak mi już trudno... — tak mi źle... 

A wciąż o szyby dzwoni deszcz... 0 
jesienna, szara deszczu mgla. — 

Jur. L. 

Diesięcioro przykazań społecznych. 
Jam jest biedny akademik, który cię wywiódł z krainy smutku i nudy. 

Nie będziesz cenił innych organizacji ponad państwowość AĄkademosa. 

Nie będziesz wymyślał akademikowi, bo to i tak nie pomoże. 
Pamiętaj, abyś Tydzień Akademika zawsze trochę pieniędzmi poświęcił. 

Czcij ofiarność i myśl o braci akademickiej. 

Nie zabijaj życia akademickiego swoją obojętnością. 

Nie łóż cudzym pieniędzy, tylko swoim. 

Nie kradnij, bo i tak akademikowi nic się z tego nie dostanie. 

Nie mów o akademiku tego, co on o tobie mówi. 

Nie pożądaj żony bliźniego twego, bo i tak nie wytrzymasz konku- 

rencji z akademikiem. 

Pożądaj i dom i sługę i służebnice i osła i wołu i wogóle wszystkie 

rzeczy, a nabywszy—bilet na loterję akademicką wszystkie je posiędziesz. 

Będziesz miłował akademika z całej kieszeni twojej i z każdej rzeczy 

PAMIĘTAJ!!! 
  

Dość mamideł i 

„Wszystko to już było... 
— A Wy czytacie. 
„Akademicy, synowie ludu!* 
„Przekraczacie mury Batorowej Wszechnicy, aby podzielić z nami nie- 

dolę akademika... przybywacie pomimo strasznego widma nędzy, która Was 
tu czeka...” 

Ale gdybyż, to tylko ten kabotyński, a zabijający wszystko i zresztą 
bezmiernie przesadzony pesymizm... 

— Czytajcie dalej. 
„.. Wierzymy (w znaczeniu pożądane, aby tak bylo!!!) że w duszach 

Waszych rozbrzmiewa dotąd gorzka, żywa skarga, którąście od kolebki sły- 
szeli w poszumie zbóż, zroszonych potem chłopa... Toć każdy z nas doś- 
wiadczył nieraz przykrości z tego tylko powodu, że się pod chłopską. uro- 

zorganizowane partje majętnych 
i uprzywilejowanych (?!) Starają się uszczuplać obywatelskie, a nawet ludzkie 
dził strzechą. Toć wiemy wszyscy, 

prawo chłopa..." (co za absurd). 
Ale to nie wszystko, idźcie dalej a znajdziecie reminiscencje haseł bol- 

szewickich, znajdziecie misternie ukryte pod formułką frazesu straszne, nie- 
nawiścią ziejące wezwanie do walki. 

„— Któż ma chronić od poniewierki społecznej naszych braci? Kto, 
jeśli nie my, inteligencja z ludu wyrastająca! A szkołą przygotowującą do 
walki! (o wielką ideę, do walki o faktyczną równość. ., (podczas gdy o parę 
wierszy wyżej spotykamy się zwezwaniem do walki o decydujące stanowisko 
we wszystkich dziedzinach życia państwowego i społecznego jest Organiza- 
cja Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej, 

— Nie wolno hańbić w ten sposób murów Wszechnicy Batorowej, 
niech hasła takie idą na wiece komunistyczne, gdzie każdy wie z kim ma 
do czynienia. 

Chcemy przypuszczać, że odezwa powyższa jest jakiemś nieporozumie- 
niem i że Organizacja Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej tak nie 
myśli, bo jeśli sobie takie stawia zadania i tylko takich używa środków 
to.. to wówczas nie może być traktowana w żadnym 

częściowy rzecznik przekonań polskiej młodzieży ludowej i nie można się 

jak 

frazesów. 
Do Was się oto zwracam Młodzieży Ludowa, do ciebie drogi Ko- 

lego z czarnego zagonu ziemi naszej, do ciebie siostro kochana. 
— Oto wchodzicie dziś” może poraz pierwszy w te wrota ukochanej 

Wszechnicy naszej, idziecie odziani w szatę godową znojnej pracy Waszej, 
ale z otuchą w lepsze jutro, z radością i miłością w sercu. 

Potęga wiary i zapału bije z oczu Waszych — to Wasze i nasze klej- 
noty. A biada temu, kto je zniszczy. Szukacie swych marzeń, o tej' wielkiej 
skarbnicy wiedzy, szukacie tej radości i pełni życia akademickiego. 

„.| oto szmata upiorna... oto widmo jakiegoś ciemnego średniowiecza... 
krwawe postaci Szeli, Gonty i Żeleźniaka chichoczą strasznie po kątach — 

będzie na przyszłość zupełnie z nią liczyć. 
A ty kochana Siostro i drogi Bracie z ludu, idź szlakiem Judyma, ale 

szlakiem wytkniętym przez miłość, a nie jak chce odezwa przez nienawiść. 
A idź z czołem do góry i z sercem wezbranem radością, bo oto otwiera się 

przed tobą nowe piękne życie wiedzy i przyjaźni koleżeńskiej. 
Podaj dłoń bratnią, niech nas nic nie dzieli, a wszystko łączy, buduj 

my wspólnie potęgę Państwa i dobrobytu społeczeństwa naszego. 
— Oto cele nasze! 
Nie wolno nam hańbić tradycji Promienistych. 
„— Młodości ty nad poziomy wylatuj!* | pomnij że „w szczęściu wszyste 

kiego..." winny... być „wszystkich cele" 
— Niechaj króluje miłość a zgodal 

WOLNA TRYBUNA. _ pierwszy czwartek. 
Czwartek, ale proszę nie myśleć, 

že ot taki sobie zwyczajny czwartek, 
i nie jakiś tam obiadek króla Stasia, 
ale calusienka kolacja (i to jeszcze 
jaka!) wesołego Antka i to nie Antka 
z nad Wisły (no bo i zresztą, czy war- 
to byłoby przyjeżdżać!) 

Jednem słowem czwartek akade- 
micki! Ale zresztą co tu dużo mówić, 
chodźcie ze mną mili czytelnicy i 
patrzcie. Godz. 20 min. 30 Sala Brat- 
niaka nabita powyżej brzegów. Ciężko 
myśleć, a o oddychaniu, to już mowy 
niema. Ale zato miło bajecznie, tak 
szczerze, prosto i wesoło —po akade- 
micku, wszyscy swoi — jedna wielka 
rodzina! Godz. 21. Przybywa J. M. 
Rektor. 

W imieniu „Komitetu czwartkowe- 
go“ wita zgromadzonych kol. Boh- 
dziewicz. Ze względu na to, iž prze- 
mówienie to jest podane w niniejszym 
numerze, pominę jego treść, a po- 
wiem tylko, że ma słuszność. 

* 
/ * * 

Następny punkt — autorecytacje 
Kol. Landfisz. Porywają  wszystkic 
mocne a pełne młodzieńczego entuzjaz- 
mu słowa! „Na falach współczesności”, 
„Piešniarz“, „Do przyjaciela". Twarde 
nieco rymy, a przecie jest coś w glę- 
bi tych szkatułek myślowych, pozako- 
tarą prostych słów się wije, łka, coś 
pnie się w jakieś tęsknocie ku lepszej 
cząstce człowieczeństwa. Jest w tych 
wierszach może nie tak wyrazista, ale 
nie mniej silna gama liryzmu. Szkoda 
tylko, że nie wiem, czy to z racji 
chwilowej niedyspozycji, czy może 
tremy, głos recytatora nie zupełnie 
odpowiedział swemu zadaniu, co nie- 
co obniżyło efekt ogólny, ale to zre- 
sztą stała przywara autorecytacji. 

Kol. Bujnicki, a no stary znajomy, 
coś tam już sobie przypominamy... 
Alma Mater... jakieś inne pisma. Wy- 
rabia się, daj Boże jak najprędzej 
„Lato*, „Gwiazdy spadające", „Książ- 
ka Leblanca*, Wiersze ciekawe prze- 
dewszystkiem ze względu na formę 
— żywe, pełne niespodziewanych efek- 
tów. Par excellence nowe. Trochę 
się gdzieniegdzie przewijają reminis- 

razie jako choćby 

Jur. L. 

  

— Teraz pokażę panu najciekaw- 
szy okaz. Słuchaczka teologji: teolożka. 
W ósmej sali — powiadałem  szczę- 
śliwy, że mamy coś naprawdę godne- 
go uwagi. 

Niestety nie udało się. Tłum. Żeby 
to tłum! Zbita masa czterech setek 
studentów stłoczyła się koło piątej sa- 
li. Ani mowy o przedostaniu się na 
drugi brzeg. — Jak niema wykładu — 
to przejść nie można, a jak wykład — 
to nie pozwalają — nasunęła mi się 
gorzka refreksja. 

Ograniczyłem się na pokazaniu me- 
mu towarzyszowi przez wyskrobaną 
w drzwiach szparkę pani asystentki od 
romanistyki. 

— Dokończymy po obiedzie. Teraz 
znów miasto. Na Mickiewicza. Jerek 
Street-objaśniłem po angielsku. 

Opuściliśmy gościnne batorowe ko- 
rytarze, ozdobione malowniczemi ogło- 
szeniami i automatycznemi spluwacz- 
kami. ; 

Skierowaliśniy się w stronę placu 
katedralnego i stanęliśmy wobec ma- 
jestatu głównej arterji Wilna. 

— Chciałbym nareszcie... 
Amerykanin... 

— A — domyśliłem się odrazu — 
i państwo w Ameryce o nim słyszeli. 
Ale oglądać niewarto: pomnik postawi- 
li żołnierze, żeby odstraszyć litwinów 
i bolszewików — inne wersje — nie- 
prawda. 

— Ot lepiej pokażę panu znakomi- 
ty chronometr — Całe Wilno zeń ko- 
rzysta. Niech pan spojrzy. Maszynka 
niewielka — a fabrykuje najcenniejszą 
rzecz na świecie — czas. Cóż to jest 
czas? Nie wiemy. Mija, mija. Płynie— 
Wszystko płynie — panta rei — żyje- 
my, a potem Śmierć. Starożytmi, to oni 
już dawno umarli, to im nic, ale my— 

jęknął 

ludzie nowocześni, to jeszcze się boi- 
my śmierci — wiadomo nie przyzwy- 
czajeni... dałem ujście filozofji — 

— Ostrożnie! — niech pan nie u- 
szkodzi kosza do śmieci! Największa 
ozdoba Wilna! Rzeczywiście europejskie 
nowoczesne urządzenie.. zawołałem 
strwożony widząc, że Amerykanin prag- 
nie wytrząsnąć popiół z fajki do este- 
аьнач авЕа пНЕ ТИ EEK TEKSTAI 

  

cencje, ale zresztą przypuszczam zu- 
pełnie nieświadomie, a to przecie nie 
grzech. 

Krótka przerwa — występuje p. 
Szeligowski. Nawiązując do przemó- 
wienia Bohdziewicza, rzuca szereg 
smutnych promyczków, oświetlając sła- 
be strony młodzieży akademickiej, — 
mówi z nieobowiązkowości, o chórze, 
który z tego powodu przestał istnieć 
it. p. Podnosi znaczenie czwartków, 
które może, choć w części wyrwą mło- 
dziež z z apatji. 

Po przemówieniu gra 
ręce z p. Hulewiczem. 

Uwertura z „Alcesty* Gliicka i 
fantazje Bacha wypadły, może ze 
względów jakustycznych (mała sala), tro- 
chę słabiej, za to uwertura Egmonta 
Bethowena była cudowna. Tyle było 
niemal w każdym uderzeniu zapału i 
siły, że-wszyscy byli wprost porwani. 

Prosimy o podobne uczty częściej. 
A, oto i. kol. Samowicz. Rzesza po- 

trzebujących akademików duża, wy- 
datków moc, a nietylko nie ma pie- 
niędzy, ale i niema rąk do pracy choć- 
by przy organizacji Tygodnia akade- 
mickiego. Na niemal trzy tysięczną rze- 
szę studentów pracy.., 140. O hańbo, 
o wstydzie! Ręce wprost opadają. Oto 
niektórzy dnie i noce za was praco- 
wać muszą. Spełńcie swój obowiązek 
— to nie frazes. W przeciwnym razie 
będzie źle. Ą więc do szeregu. To o- 
gromnie smutne, a więc obiecujcie 
prędzej solenną poprawę i chodźcie 40 
rzeczy weselszych. 

Widzicie tego blondyna o tak mi- 
łej powierzchowności, to kol. Rew- 
kowski, wcale znów tak b. naiwnie 
nie wygląda, a mówi takie naiwne i 
śmieszne rzeczy. 

— Słynna „Żywa Gazetka“ szu- 
kajcie a znajdziecie na łamach niniej- 
szego numeru. Sama za siebie prze- 
mówi. 

Zebrani niechętnie, choć to już 23 
opuszczają salę. 

Kończąc kreślenie tych paru uwag, 
które mi się (naprędce numer idzie do 
druku) pod pióro nasunęły życzę po- 
wodzenia w pracy Komitetowi czwart- 
kowemu na tej znojnej drodze powol- 
nego rozwoju, a szersze masy tak rze- 
czypospolitej akademjckiej, jak i star- 
szego społeczeństwa zachęcam do jak- 
najliczniejszego uczestnictwa. Nie na- 
mawiam, bo to zdaje mi się zbytecz- 
ne — przyjdźcie raz choćby z obo- 
wiązku, a potem to już pewny jestem. 
że trzeba będzie pomyśleć o... więk- 
szej sali. ; 

i Jur L. 

na cztery 

  

  

  

W jedności siła! 

Wszyscy do szeregu! 

Pamiętajcie o Tygod- 
niu Akademika! 

Zapisy w Bratniaku. 

  

"dzień w tym autobusie... Ani się poru- 

Rok I. 

tycznej urny, ogrodzonej płotkiem z e- 
stetycznych desek. 

— Ma pan tu kawałek Ameryki — 
konstantowałem z dumą wskazując na 
teatr, przez niektórych zwany polskim— 
Arcydzieła waszej sztuki dramatycznej: 
pan zna? Pociąg Widmo. „Znak na pię- 
cie...* „Fałszywy dolar'— wyliczałem. 

— Proszę pana... znów się odezwał 
mój zamorski gość. 8 

Pan pewno sądzi, že to kanali- 
zacja? Nie. To wykopaliska archeolo- 
giczne, Prowadzi prof. Antoniewicz. 

Już trzy szkielety z epoki kamienia 
tłuczonego... 

— A ol Żubr, żubr!-Bisson europa- 
еиз! — pokazałem palcem na głowę, 
wychylającą się przez okno redakcji 
Iowa — poczem wyjaśniłem znacze- 

nie kilku podstawowych terminów po- 
litycznych. 

Zbliżała się pora obiadowa, poka- 
zawszy więc jeszcze chlubę Wilna — 
brodatego policjanta naprzeciw braci 
Jabłkowskich, władowałem cudzoziem= 
ca i siebie do autobusu. Zgięci w kab- 
łąk, deptani i potrącani, usiedliśmy 
sobie w kąciku. 

— Panie tu zachodzi nieporozumie- 
nie—probował wyrazić swe myśli po pol- 
sku biedny zamorczyk... 

— Rozumiem, Pana dziwi fakt, że- 
szofer rozmawia z tą panną i z tym 
policjantem na służbie — ale zrozum 
pan sam — Siedzi taki człowiek cały 

szyć — ani wstać. Rozmaitości żadnych 
— chyba jakaś baba przejechana... 
Nudno. A tu przyjemni ludzie, inteli- 
gentni — weseli... Czemuż nie rozma- 
wiać. Zakazy są na to, aby je mijać— 
sam policjant rozmawia — to znaczy, 
że można. 

Dojechaliśmy do poczty. 
— Pójdziemy na obiadek do men- 

sy. Bakszta 11. Śliczny lokał — sta- 
rożytny... Tylko niech pan myśli, że 
to te lochy... Zresztą dużo podobieństw. 

Jedząc obiad, skonstantowaliśmy ze 
zdziwieniem, że talerze są gorętsze od 
potraw, które są na nich. 

— To nowoczesne, — pośpieszy- 
łem ratować opinję mensy w oczach 
gościa — modne. 

Po obiedzie udaliśmy się znów do 
gmachu głównego. Tym razem tłok 
był mniejszy, choć hałas pozostał taki 
sam, tylko nieco wyżej nastrojony. 

— Same koležanki—ušmiechalem 
się do Amerykanina, który już zanie- 
chał prób mówienia po polsku — 

    
Koło szóstej sali przystanęliśmy. 

Amerykanin był wyraźnie zaintrygo- 
wany. Krwawe światło sączylo się 
przez drzwi. 

— Kino prof. Antoniewicza. Poka-, 
zuje sztuki prehistoryczne. — 

/W tem usłyszeliśmy jęk — Jęk 
człowieka katowanego — Otworzyły się 
drzwi sali dziewiątej i wyszedł z nich 
jakiś osobnik blady jak trup. 

Poznałem go. 
— Kolego! Co ci jest? — Co ci 

się stało? — 
— Šciąll — 
— Kto? — 
— Chomiūski — 
Uciekajmy! — Chwycilem za rękę 

Amerykanina. 
Pomknęlišmy chyžo — 
Na dole spotkališmy prof. Limano- 

wskiego. Zmierzyl nas wzrokiem. 
— Panie profesorze — począlem 

błagać — cudzoziemiec. Nie zna Wil- 
na — Oprowadzam od dwóch dni... 

— Nie zna pan Wilna? — zwrócił 
się prof. Limanowski do mego towa- 
rzysza — Niezna pan Wilna? — tej 
prawdziwej oazy bujnej roślinności 
i kultury šrėdziemnomorskiej -— šwia- 
towego centru piękna i minaretowości. 
Wilno to jest wielka rzeczl... 

Niedawno Mickiewicz, ten Berwar- 
dyn z nad Wilenki... 

Szybko i dyskretnie się wykradłem, 
zostawiając Jankesa z profesorem. 

— Imanentne klucze do ukosmicz- 
nienia! Kurhan mesjanizmul.. słysza- 
łem z oddali. 

* 
* * 

„— Wyobraź ty sobie idę ja do 
domu — opowiadał mi w dwa dnipo- : 
tem mój kalega Józio — patrzę, a tu 
stoi profesor Limanowski i jakiś typ 
z fajką. On coś chce powiedzieć, a 
Limanowski mu nie daje, a on ogląda 
się dokoła. Popatrzyłem i idę do do- 
mu. Przychodzę ja dodomu — patrzę 
— niema teki! — Znów idę do uni- 
werku. Przychodzę — a ta para jesz- 
cze stoi i profesor ręką zasłonił usta 
tego drugiego i mówi o posłannictwie 
Wilna io erach geologicznych: Aż tu 
idzie jakiś korporani. 

Wtedy ten jak nie wyrwie się Li- 
manowskiemu i do tego korporanta —* 
Siostrzeńcze mój! — powiada — a ja 
przyjechałem zobaczyć, jak się spra- 
wujesz, a tu mnie jak złapali cioprowa- | 
dzacze, to trzy dni ciągają po mieście 

i do słowa dojść nie dają. Całe szczęś- 
cie — powiada — że panie tego — 
ciebie nareszcie widzę — może mnie 
od -nich obronisz — Ale . powiedz 
mnie tylko— panie tego — gdzie 100 zło- 
tych — na prezent dla ciotki Pulcherji 
— podzialeš?.. 

— Więc to nie był wcale Amery 
kanin!?? — A tak był podobny! — 
I wierz ty tu komu! —przerwałem!!! 

»



    
: 

' 

| 

6 

GDZIE TO, GDZIE 
Zagłębiając się pamięcią 

w odległą przeszłość ubieg* 
łych wspomnień, odnajduję 

w niej, jak w starym zapomnianym 
lamusie, przepełaienym najrozmaitszą 
rupiecią, czasami i cenniejsze, w 
swych szczegółach ciekawsze, nie- 

' zatarte epizody i dziś, po wielu latach 
reljetnie odzwierciadłające się. Otóż 
jednym z nich pragnę podzielić się 
ze stałymi czytelnikami „Dodatku Ło: 
wieckiego" Słowa. 

Gdy się przeszło ćwierć wieku 
przeżyło w rozmaitych miejscowo- 
ściach kolosalnej—bezkreśnej Syberji, 
gdy się nigdy mie zaniedbywało, by 
każdą niemal chwilę, każdy ad pracy 
wolny dzień, stosownie de sezonu 
t. į. pory roku i miejscowości zużyć 
najproduktywniej na największą przy- 
jemność, na najwytworniejszą ucztę 
dla duszy m, śliwskiej, jaką nam bra- 
ciom z pod zielonego sztandaru Św. 
Huberta daje polowanie, to staje się 
zrozumiałem, że w tym skarbcu 
swych licznych wspomnień, niektóre 
z nich po wielu nawet latach wyła- 
niają się z całą jasnością w najdrob- 
niejszych swych szczegółach — od- 
grzebują z przeszłości. 

Tu muszę przyznać się, że takie 
odgrzebywanie z minionej przeszłości 
tych lub innych wypadków i: wrażeń, 
czasami napawa me serce goryczą, 
że ie poszczególne epizody, że te 
chwile i dnie szczęśliwe, a tak boga- 
te w silne przeżycia i barwne wspo: 
mnienia, już bezpowrotnie przeminęły, 
a wraz z niemi i młode lata, pełne 
ongi nadziei, zapałów i wiary w sie- 
bie, już się nie wrócą. 

Refleksje te, jakie z czasów. nie- 
' powrotnej młodości wywiera zagłę- 

bianie się w okres ubiegłego życia, 
wywołują zwykle mimowolne westch- 
nienie i smętną zadumę; z tego a 
nie innego wzgłędu i tym razem nie- 
co odbiegłem od właściwego tematu 
i wytkniętego przedmiotu, czego niech 
mi nie biorą za złe młodzi czytelnicy, 
bo starsi z pewnością będą wyrozu: 
miali, ci bowiem łatwo w stan mój 
duchowy potrafią wniknąć, 

Wracam tedy do rzeczy, Oddawna 
mi było wiadomo, że najbardziej cb- 

Trzy 
strzały. 

į 

| fitującym w sarny krajem jest Irkut- 
ska gub. za wyjątkiem pod tym, jak i 
pod każdym innym względem, doty< 
czącym zarówno obfitości jak też i 
rozmaitóści zwierzostanu, bajecznego 
Urianchaju. 

W 1907 roku, a więc przed dwu- 
dziestu laty znalazłem się w Tułunie 
nad rzeką lją. Tułun jest, a raczej 
był przed wojną światową bardzo o- 
żywionym handlowym punktem, miał 
wielkie we wszystko zaopatrzne ma- 
Fezyny znanej w Irkucku poważnej 

irmy Szczełkunowa i Mietielowa, za 
_" lją przy przystanku kolejowym Niura 

 Welistowskie kopalnie węgla z esta- 
kadą do ładowania, pozatem wielką 
rządową rektyfikację spirytusu i skład 
monopolowy, a wkoło rozległe lasy 
rozpostarte na pagórkowym terenie z 
wielkiemi po paręset hektarów  pola- 
nami; z przepysznemi tłustemi pastwi- 

/ skami i bujną roslinnością do jesieni 
kwitnących traw i burzanów, gdzie 
mógł się schować jeździec z ke- 
niem dalej szły błota i jeziora, a choć 
nie była to w ścisłem znaczeniu taj- 
ga, jednak dla saren szczególnie były 
to pod każdym względem wymarzone 
tereny, prawdziwy raj sarni; miały 
tam one wszystkiego aż do zbytku. 
Tępione też były sarny niemiłosiernie, 
a zwłaszcza barbarzyńko w marcu 
po zlodowaciałym sniegu „po nastu* 
jak się zwykło mówić, wybijano je 
dziesiątkami. 

Podczas mojej bytności, chociaż 
ilość saren w porównaniu z tem, co 
było przed kilku jeszcze laty podczas 
budowy syberyjskiej magistrali, zna- 
cznie się zmniejszyła, polowania na 
nie były jeszcze wcale dobre i nigdy 
nie wracało się z nich z pustemi rę: 
kami. Sposób polowania przez „ochot- 
ników—promyszlenników ', polegał na 
tem, że najczęściej we dwójkę, cza- 
sami pojedyńczo o świcie wyjeżdżali 
konno po pierwszym Śniegu, albo 
i wcześniej, zeczynając od Święta 

° Рокгома (1 października  stare- 
go stylu) i, znając / wyśmieni- 
nicie okolicę i stałe miejsca przeby» 
wania sarn, jechało się pod wiatr, 

- pilnie wypatrując zwierzęta, co przy 
dobrym wzroku i wielkiej wprawie 
zwykle udawało się myśliwemu, który 
był odziany w t. zw. „dochuszkę“ — 
kurtę ze skór sarnich sierścią naze- 
wnątrz, co też miało swoje specjalne 
znaczenie, gdyż ułatwiało podjeżdża- 

"dwójae wynagrodzenie plus 

nie lub podchodzenie. ; Żoczywszy 
zdaleka sarny, taki „ochotnik* za- 
wracą konia za najbliższy krzak lub 
drzewo, lekko zsuwa się z siodła, 
najczęściej z dery i kociemi krokami 
podchodzi niczego niespodziewające 
się, pasące się, czasem — ойросгума- 
jące, leżące zwierzęta. Uzbrojenie „ocho- 
tnika” najczęściej stanowił stary woj- 
skowy karabin Berdana, czasami po 
wojnie Japońskiej i nowoczesna ro- 
syjska trzylinijka, o wiele przewyż- 
szająca pod każdym względem ber- 
dankę. 
&& I jedna i druga, w ręku doświad- 
czonego dobrego strzelca, dla saren 
stawały się fatalne, czyniąc wśród 
nich straszne zniszczenie. W Tułunie 
znany był za najlepszego taki właśnie 
„przemyslowiec“ ślusarz  Jugancew, 
którego wkrótce po przebyciu do Tu- 
łunu poznałem; uprawianego przez 
niego sposobu polowania nie sprė- 
bowałem ani razu, lecz wykorzysta- 
łem jego znajomość okolicznych bliż- 
szych i dalszych terenów w inny 
sposób, mianowicie dla towarzyskich 
polowań z nagaaką. 

Utartym na Sykerji zwyczajem, 
polowanie na sarny z naganką urzą- 
dza się w sposób następujący: na 
każdego myśliwego bierze się jeden 
naganiacz konny, więc każdy opłaca 
swego naganiacza, a wszystkimi па 
ganiaczami rozporządza | kieruje je- 
den doświadczony <przemysłowiec— 
ochotnik», który, oczywiście, tereny 
zna jak własną kieszeń i oerjentuje 
się w nich jak najlepiej, 
więc faktycznie zależy całkowicie wy- 
nik połowania, za co otrzymuje po- 

premję 
od ubitej sztuki; konnym nagania- 
czom w owych czasach płaciło się 2 
ruble. W Tułunie (może wyjątkowo) 
był zwyczaj brania dla naganki paru 
ćwierci wódki, co Stanowiło wielką 
zachętę dla ludzi, którzy wódkę ce: 
nili może więcej niż te parę rubli. 

Wiadomą jest zresztą rzeczą, jaki 
nieprzezwyciężony pociąg ma wódka 
dla każdego Rosjanina, a sybiracy 
pod tym względem przodują. Byliśmy 
w tych, pod względem łatwości do- 
stania wódki, wyjątkowo pomyśl- 
nych warunkach, że mieliśmy ją gra- 
tsową od zawsze nieodłącznego na 
wszystkich zbiorowych polowaniach 
zawiadewcy składu monopolowego, 
sympatycznego, przez wszystkich lu- 
bianego Michała Wasiljewicza Woło- 
Szyna, bez uczęstnictwa którego nie 
obeszło się żadne polowanie. ani 
teatr amatorski, ani wint, ani wogó- 
le żadna zabawa. Zawsze pełen hu- 
moru i dowscipu Wołoszyn miał w 
sobie wiele z typu ruskiego barina i 
w towarzystwie czy to męskiem czy 
damskiem tem, co Rosjanie zwykli na- 
zywać «dusza obszczestwa», słusznie 
więc był w Tułunie przez wszystkich 
lubiany i, jak to już powiedziałem, 
mile witany — «le bien venu>. 

Otóż zgromadziliśmy się i przy- 
gotowali zawczasu ma niedzielę na 
polowanie i pewnego listopadowego 
poranku wyruszyliśmy © świcie na 
dwóch wielkich saniach—rozwalniach 
za Iję. W umówienem miejscu miała 
nas czekać naganka po drodze, po 
czem już razem mieliśmy jechać do 
pierwszego miotu, gdzie nas Jugan- 
cew powinien na stanowiskach usta: 
wić. : 

Zaledwo rozwidniać się zaczęło, 
gdysmy zdaleka zobaczyli na drodze 
rozniecone ognisko, a wkoło skupio- 
nych, rozgrzewających się i palących 
fajki naganiaczy przy wesoło w górę 
buchającym i obficie skrami sypią- 
cym ogniu. Grupa tych ludzi przyo- 
dzianych w kurty z sarnich skór sier- 
ścią nazewnątrz, w waloakach i wiel- 
kich uszatych czapach z nieodłączne: 
mi fajkami, na tle brzasku wśród sta- 
rodrzewu sosnowych i jodłowych pni, 
trzeba przyznać, przedstawiała się 
małowniczo i płastycznie: jedni przy- 
kucnęli przy ognisku, drudzy zdjąwszy 
ogromne ja< zarękawki kosmate rę- 
kawice grzali ręce, inni stali trzyma- 
jąc za trendzie spokojnie stojące wło- 
chate mierzyny syberyjskie i tak o 
czemś gwarzyli. Fałat albo Kowalski 
mogliby taki obraz na płótno przelać, 
tchnąć weń życie, stwarzając piękną 
rzecz i nazwać, dajmy na te «w ocze' 
kiwaniu przybycia myśliwych». 

Widząc nas podježdzających, po- 
Śpiesznie zgasili ognisko, zasypująć 
śniegiem, i wskoczyli na konie, po- 
przedzając nas o jakie pięćdziesiąt 
kroków. Przejechaliśtny z taką awan- 
gardą może pół wiorsty, gdy cała ka: 
walkada nagle zatrzymała się, a na 
przedzie jadący Jugancew daje nam 

- Ostatnie polowania. 
Towarzystwo Myśliwskię zwycza- 

jem utartym urządza co niedzielę, lub 
" majwyżej co drugą polowanie. Do- 
tychczas większych polowań nie by- 
ło. Wyjeżdża przeciętnie 6—8 esób. 
Dn. 18 września rb. odbjła się po- 
lowanie w Kienle na terenie t zw. 
„Pagórki*. Ubito 3 zające i 1 jarząb- 
ka. 

Następne polowanie—w Zatroczań- 
skim rewirze—więcej przyniosło zdo- 
byczy bo 6 zajęcy, kozła i 2 kaczki. 

Dn. 9 października na prywatnych 
terenach kolo Rudziszek natraficno 
przypadkowo na wilki. Ponieważ jed- 
nak myśliwi mieli strzelby ładewane 
śrutem zajęczym więc wilki, chociaż 
przewracaly się to jednak z pięciu 
napotkanych sztuk tylko dwa zosiały 

ubite. W tym samym ostępie wyszedł 
na myśliwych dzik, lecz mowy być 
nie mogło o upolowaniu go śrutem 
zajęczym. W wyniku tego polowania 
zabito jeszcze kozła 1 zająca. Incy- 
dent z wilkami i dzikiem uczynił po- 
lowanie to stosunk:wo najciekaw- 
szem. ' 

Nasiępne polowanie odbyło się 16 
października w Ż*garynie,tu padło 6 
zajęcy i jerząbek. Da. 23 październi. 
ka w Wojsze upolowano tylko 3 za- 
jące. Dn. 30 peździarnika w Między” 
rzeczu—6 kaczek. 

W najbliższej przyszłości z poja: 
wieniem się śniegu projektuje Towa- 
rzystwo Myśl wskie urządzć wielką 
obławę na dziki, oraz tępienie wil- 
ków na wszystkich terenach rależą: 
cych do Towarzystwa. (c). 

od ni:go 

MYSLIWSKIE?.. 
znaki ostrzegawcze; podjeżdżamy bli- 
żej i widzimy, że wskszuje coś od 
drogi na prawo na wierzchołku wy- 
sokiej sosny; każemy koniom stanąć, 
a bliżej nas znajdujący się konny 
składa ręce przy ustach i przyciszo- 
nym głosem mówi: „głuchar”. 

Momentalnie rozpinam futerał i 
jednym nagłym ruchem. wyciągam za: 
bezpieczony, nabity sztucer, jed10- 
cześnie mój sąsiad wkłada ładunki do 
strzelby i odwodzi kurki, в0 mnie 

    

  

trochę denerwuje, tem bardziej, że 
wiem dobrze, że na tę metę ze śró- 
tówki nawet najlepszej, strzał - nie 
może być skuteczny. Głuszca widzę 
O jakie sto metrów na wierzchołku 
egromnej sosny i, nie zmieniając sie- 
dzącej pozycji, prędko składam się i 
strzelam, a królewski ptak pio owo 
spada na oczach: wszystkich: myśli- 
wych i naganiaczy; widok efektowny, 
dla mnie szczególniej miły, 

.Na przedzie obok wcźnicy sie. 

MÓJ NIEDŹWIEDŹ, 
Było to w latach ośmdziesiątych 

ubiegłego stulecia; — dawno—bardzu 
dawno, a jednak epizody polewania 
na króla puszcz litewskich wyryły się 
w pamięci z fotograficzną dokładnoś- 
cią i nie w tem dziwnego — był gto 
mój pierwszy i zarazem ostatni niedź- 
wiedź. Zresztą w naszych lasach wię: 
cej o żadnym już nie słyszałem, 

Dawniej rok rocznie w olbrzymich 
puszczach powiatu Rzeczyckiego, sty« 
kających się nieskończonemi łasami 
Bobrujskilemi i Mózyrskiemi, niedź- 
wiedź był zjawiskiem pospolitem. 

Z lat dziecianych pamiętam, że 
kilka razy w lesie widziałem niedź- 
wied.i żerujących na jagedach, grzy- | 
bach i mrówkach. Mój dziad Oiton 
Horwatt, ostatni z wyboru marszałek 
gubern. M ński, a myśliwiec zaweła: 
ny, ubił ich trzydzieści trzy a nie 
było па Polesiu strzelca, któryby 
przynajmniej paru nie mia! na sumle- 
niu. rak ! 

Otóż pewnego razu otrzymuję u- 
przejme zaproszenie „na niedźwiedzia” 
od administratora dóbr  Konstancjo- 
nów p. Michała Kierbedzia (t, zw. 
Brah ńszczyzna) do lasów Amelkow- 

skich. . - 
Było to jakoś z początkach mar: 

ca: naturalnie radość wielka no i ani- 
musz srogi wstąpił we mnie. Ubiję 
Miszkę niechybnie byleby tylko ze- 
chciał się na strzał zbliżyć! 

Do Amelkowszczyzny wiorst dob- 
rych 45, ale co to znaczyło dla na- 
szych wybieganych koni, które potra- 
fiły bez popa'u a tylko” z półgodzin: 
nym postojem w 6—7 godzin dosta- 
wić naso 75 wiorst do powiatowej 
Rzeczycy. 

We trzy godziny stanąłem w do: 
mu łowczego tuż koło wsi tejże naz- 
wy, a prócz wioski Horoszków, 
drodze innych osiedli ludzkich nie 
byłe, jeno las i las,—to bór sosnowy, 
to znów mieszany czarny las z ode 
wiecznemi dębami pokrytemi liszajami 
kołoru złota, olchami, jesionami, gra- 
bami, wiąszami, lipami i brzozami na 
mokrych nizech rosnącemi. Drożyna 
leśna wije się wśród tych olbrzymów 
łeśnych, wypadając chwilami na pokry- 
te lodem błota; wówczas jedzie się 
wśród gęstych oczeretów, których 
szerokie kity chwieją sę nad naszemi 
głowami. 

Sanna wyborne; śniegu z jaki metr 
ale šeiele sę on równą 
warstwą,—nigdzie wybojów, nigdzie 
nawianych hurb tak nieznośnych na 
stepie między Chojaikami i Brahi- 

niem, $ 
Nadleśny wita nas na ganku, a w 

wielkiej izbie, przy potężnym komin- 
ku, na którym całe szczapy ploną 
wesoło, już spore grono myśliwych 
Sę grzeje. 

Pan admioistrator Wojtkowski a- 
powiada właśnie gdzie leży niedź- 
wiedź, jaki plan polowania, ilu naga- 
niaczy i psów a myśliwska brać, cała 
w słuch obrócona, łyka chciwie wszel- 
kie wiadomości, kombinując jak te 

eo najkorzystniej spożytko» 
wać. ' 

Hr. jan Rokicki, najzažariszy  b9- 
daj Nemrod z całej Brahińszczyzny, 
zwykle milczący, ceś peroruje (myś- 
listwo język mu rozwiązuje) do p. 
Kieniewicza, który wywodów słucha 
acz uważnie ale z lekką ironją; — ma 
już trzech niedźwiedzi w swym formu 
larzu łowieckim. Pan rządca z Ruda- 
kowa Leon Niewiarowski — krółewiak 
z Lubelskiego, pudlarz nad pudiarze, 
wprawia w podziw p. Purzyckiego 
swemi opowieściami, przypom nające” 
mi opowiadania barona Miihlhause- 
na, a grono myśliwych z okolicznej 
szlachty słucha czyszcząc strzelby, 
dopasowując kule, dociskając pisteny 
i raz wraz składając broń do strzału 
dla wprawy. ` 

Jemy coś naprędce i posłuszni 
komendzie nadleśnego, wychodzimy 
na ganek, przed którym ze dwadzieś- 
cie sanek objazdowych czeka w dłu- 
gim szeregu, a tyleż bodaj szłoj ob- 
sadzonych przez straż leśną i <zapa- 
dę» (naganiaczy) rusza za nami. 
u..Cisza zapadła wśród. myśliwych 
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jak przystało: słychać tylko parskanie 
koni i miarowy klekot ohłobli. 

Miny poważnieją w miarę zbliża- 
nia się do celu. Po przejechaniu ja- 
kichś 8—9 wiorst, wjeżdżamy na ol- 
brzymie błoto, kierując się ku brzozo. 
wemu gajowi. Łowczy, jadący przo- 
dem, wskazuje biczyskiem na gęstą 
łozę zajmującą ze cztery hektary; ro- 
zumiemy, że tam leży ów  SŚpioch, 
którego zbudzić mamy by go do 
snu wiecznego ułożyć. Na skraju bla- 
ta staje p. Niewiarowski, za nim p. 
Purzycki, następne |stanowisko przy- 
padło mnie w udziale, a za mną jest 
p. Kienewicz i reszta myśliwych. 

Ża ostatnim strzelcem zaczyna się 
łańcuch naganiaczy uzbrojonych w 
samopały odwieczne, pistolety bodaj 
napoleońskie, rohatyny i topory. * 

Ci mają stać nieruchomie i krzy- 
kiem zawrócić zwiefza gdyby nie szedł 
na myśliwych. 

Straż leśna wraz z dębranymi lep- 
szymi znawcami z pośród leśnych 
Poleszuków otacza zwartem kołem 
owe łozy, my zaś z bronią gotową 
do strzału stoimy nieruchomie ze 
wzrokiem u kwionym w gąszcz. 

Za mną stoi mój strzelec Michał 
trzymający nieocenioną Lebiodę, z 
z której na sto kroków strzał jest 
pewny, choć broń te gładka, ja zaś 
ściskam w garści sztucer angielski 
pistonowy, ale zażywający niepówszed- 
niej sławy, ‚ 

Upływa pewnie kwadrans nim o- 
zwały się pierwsze ujadania psów, 
trzymanych na smyczy, i pierwsze 
krzyki «wstawaj,—a nu, a nu». 

Naraz niedźwiedź widocznie ruszył, 
bo puszcza zahuczała od  przeraźli- 
wego krzyku wzdłuż stojącej linji na- 
ganiaczy: zwierz szedł w ich stronę. 
Naraz widzę ciemny kształł posuwa- 
jący się wprawo ku oczeretom;— 
chwilkę tracę go z Oczu, aż naraz u- 
kazuje się na wprost p. Purzyckiego 
i za gęstwiną znika mi z oczu. 

Sztucer trzymam gotowy do strza- 
lu, ale mój sąsiad a.e strzeła, choć 
ma niedźwiedzia na jakie 25 kroków 
przed sobą. ; 

Naraz, widocznie spostrzegłszy 
myśliwego, niedźwiedź zawraca i su- 
sami potężnemi zatacza półkole przede- 
mną. Strzelam raz, niedźwiedź jakby 
przysiadł, strzelam z drugiej lufy— 
bestja galopuje dalej, wówczas pory- 
wam Lebiodę i ps strzale niedźw edź 
roluje przez głowę. Na chwilę podno- 
si przód, ryknął i leży nieruchomy. 

Z gorączki lecę ku niemu aż mię 
Michał za ramię chwyta i osadza. 
Dobrze zrobił, gdyż do nieżywego 
Miszki palą ze wszystkich stron i 
mógłbym kulę dostać, jak te kilkana- 
ście drzew z których drzazgi leciały, 

Wreszcie schodzimy się i ogląda». 
my zabitego; pierwsza moja kula 
przeszła przez pachwinę, druga gdzieś 
w las powędrowała, za te trzecia, na 
sto dwadzieścia kroków, przeszyła 
serce. Innych kul nie było. 

Tryumf nie lada i powinszowania 
ogólne, jeden tylko p. Purzycki, wi- 
docznie speszony, twierdzi, że niedź- 
wiedzia nie widział, czemu wspania- 
łomyślnie wierzę, bo któż ze zwycięz- 
ców nie jest -hojnym w chwili try- 
umiu!? ' 

Siarym zwyczajem, po powrecis 
do leśniczówki, spożywaliśmy trady- 
cyjny bigos, przeplatany opowiada- 
niami świeżych wrażeń oraz ohfitemi 
„pogrzebowemi”; nic więc dziwnego 
że w drodze powrotnej las wydawał 
się być dwukrataje a może i cżtero- 
krotnie gęstszym. : 

W domu przyjęto mnie owacyj- 
nie—no bo i warto byłe. Próbowa- 
łem niedźwiedzich łap—mogę śmiało 
świadczyć, że chyba za bardzo daw- 
nych czasów mogły uchodzić za przye 
smak, Skórę niedźwiedzicy wypchałem 
i aż do opuszczenia Rudakowa stała 
ona na tylaych łapach w przedpokoju 
z tacą w łapach. Bolszewicy skórę 
zabrali-=tak znikł Ślad ostatniej niedź- 
wiedzicy w Brah ńszczyźnie; żyje tyl- 
ko wspomnienie, którem się z Wami Pa: 
nowie myśliwi, dziś dzielę, 

St. Wańkowicz, 

    

  

dzący Wołoszyn zeskakujs z Sań, 
biegnie pod sosnę, podnosi głuszca 
i niosąc ptaka schowanego za sobą 
woła do mnie: „no, niech pan teraz 
powie gdzie głuszec trafiony?" „Po: 
wyżej piersi*, odpowiadam, i rzeczy- 
wiście kula przeszyła ptaka w _ miej- 
scu gdzie się wola zaczyna. Wało- 
szyn, co do strzałów kulowych, nie 
wiem czemu, był wogóle sceptykiem: 

i uwatal je za przypadkowe w więk- 
szośći wypadków, lub niepewne. W 
tym dniu dwa następne moje strzały 
przekonały go, że się mylił i wątpli 
wości jego co do tego przedmiotu 
zostały ostatecznie rozwiane. 

O wschodzie słońca wzięliśmy 
pierwszy miot i staliśmy w starym 
wysokopiennym rzadkolesiu — зозпо- 
wem. 

Sąsiadem moim z lewej strony o- 
kazał się ten sam myśliwy, którego 
uprzedziłem w strzaie do głuszca z 
sami po drodze jadąc, a staliśmy o 
półterasta kroków, každen oparty o 
pień olbrzymiej sosny. 

Odgłosy naganki w mrcźaym ci- 
chym poranku dochodziły z oddale- 
nia paru wiorst łędwo  dosłyszalne, 
wszystko jakby zamarło w koło, a 
tylko na šniugu od pierwszych ukoś- 
nych promieni wschedzącego słońca 
błyszczały iskierki, mieniąc się jak 
djamenty; nawet dzięcioł nie zakłócał 
ciszy. 

W te] ciszy zamarłego beru dola- 
tuje mnie charakterystyczny  łopot 
skrzydeł gdzieś daleko, może o wior- 
stę porywającego się głuszca, a po 
jakiejś minucie widzę już wyraźnie 
zbliżającego się ku mnie ptaka, nisko 
w pół sosen lecącego, który nie do- 
latując linji myśliwych i nie podno- 
sząc się wyżej na wysokośći swego 
l.tu zasiada przy pniu na grubej od- 
nodze, wlęc nie tracąc chwili w mo: 
mencie lokowania się głuszca skla- 
dam się i strzelam, zanim obejrzeć się 
zdołał. 

‘° Strzelony robi ruch jakby 
miał lecieć, łecz wnet ukośnie 
Spada i potem długo trzepie się w a- 
gonji 6 kilka kroków od pnia sosny, 
na której nawet nie zdążył dobrze 
usiąść. 

Jednocześnie słyszę żpod swoim 
adresem ze złością po rosyjsku wy” 
powiedziane: „to czort wie co takiego, 
skąd on się tu znów (opiat”) znalazł, 
niech go wszyscy djabli wezmą z je- 
go sztucerem”. Tłumiłera śmiech w 
sobie i wcale za takie dictum nie 
guiewałem się. Do głuszca mój nie: 
fortunny sąsiad miał jakie czterdzie- 
ści kroków, odemnie dystans był trzy- 
krotnie większy; należy dodać, żem 
go za drzewami nie widział i napew- 
no nie wiedziałem gdzie stał, a że 
wpierw strzelić nie zdążył, to już je- 
go wina, nie miał widocznie potrzeb< 
nej sprawności, 

W tym pierwszym miocie saren 
nie okazało się i nikt prócz mnie nie 
strzelał; pośpieszyliśmy więc do na- 
stępnego, nieco oddalonego, sąsiadu- 
jącego z polami miotu, do których 
dochedzila wielka leśna polana, po- 
rośnięta małemi rzadkiemi  krzaczka- 
mi i równemi z niemi suchemi bady- 
lami wislkich burzanów, 

Ze względu na rozległość terenu 
i małe przykrycie, musieliśmy rozsta- 
wiać się daleko, starając się przytem 
lokować o iłe się dało pod natural- 
nem przykryciem. Pamiętam, że wy- 
padło mi iść długo, zanim dobrałem 
się po głębokim śniegu do grubej 
jodły samotnej, a byłem przedostatni; 
ostatnim stanął na swym numerze 
Wołoszyn, pod starą jak bukiet roz- 
łożystą sosną, od której zaczynał się 
wielki bór. Ponieważ Wołoszyn wła: 
snej broni nie posiadał i brał raz u 
jednego, drugi raz u drugiego ze zna- 
fomych sirzeiby, więc zaproponowa- 
łem mu tym razem swoją  trójlufkę, 
zaznajamiając dokładnie jak się z bro* 
nią obchodzić, jak zabezpieczać, jak 
odbezpieczać i jak na szyjce ku przo» 
dowi przesuwać specjalną zasuwkę 
— guzik na kulę: 

Stał on pod swoją bukistową s0- 
sną © jakie trzysta kroków na małym 
NEW gdzie go doskonale widzia- 
em. 

Na śniegu widniały w wielu miej- 
scach ślady sarnie i miało się nadzie- 
je, że w tym miocie spotkamy się 
z niemi. 

Jugancew ze swą kawalerją poklu- 
sowal. drogą, żeby po przejechaniu 
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Licytacja broni myślioskiej 
W dniu 25 i 26 listopada b. r. odbędzie 

się w Wilnie w Urzędzie 
(ul Magdaleny 2, w podwórzu, wejście z 
bramy) sprzedaż z przetargu pub- 

(licytacji) 
broni myśliwskiej rozmaitych systemów 
i kalibrów, zdatnej do użytku, przeważnie po 
dokonaniu niedużych reperacji, i ocenionej 
"cena wywoławcza) od 7 do 50 złotych. 

„ ZAGRAŁY TRĄBKI 
paru wiorst zawrócić pod prostym 
kątem, wyrównać linję naganki na 
dystans około wiorsty lub więcej i 
na dany sygnał stępa ruszyć prosto 
przed siebie w kierunku linji strzeł- 
ców. Upłynęła może godzina, zanim 
ustawiony w porządku szereg konnej 
naganki wreszcie ruszył, a jej buka- 
nia pomimo oddalenia w cichy mroź 
ny dzień zimowy dochodziy nas z 
początku niewyraźne, ledwo dosłysza- 
ne, a potem w miarę zbliżania się, 
stopniowo coraz wyr.źniejsze. W na- 
prężonem wyczekiwaniu przechodzi 
kwadrans, pół godziny, a nic nie w:- 
dzimy, nigdzie strzał nie zamąca ci- 
szy. Wreszcie słyszy się zupełnie wy- 
raźae bliskie już hukanie i wkrótce 
spostrzega jednego, potem drugiego 
konnego, przesuwającego się pomię- 
dzy krzakami . badylami, o jakie mo- 
że pięćset kroków, więc nadzieja słab- 
nie i myślę, że już niema się czego 
spodziewać. 

Jakoś mimowolnie odwracam gło- 
wę ma lewo w kierunku sosny pod 
którą stoi Wołoszyn i naraz widzę o 
jakie sto kroków przed nim w małem 
zagłębieniu w burzanach sylwetki 
trzech saren, właśnie w chwili jch za- 
trzymania się i widocznego niezdycy- 
dowania .przed obraniem dalszego 
kierunku. Nierówność terenu pozwala 
mi widzieć tułowia powyżej brzuchów, 
trzecia sztuka wydaje się największą, 
meta przeszło trzysta kroków i w 
każdym razie nie mniej. Orjeniuję się 
w Sytuacji momentalnie, podnoszę 
drugi wizjer i nie śpiesząc celuję, a 
kiedy muszka doskonale jest uloko- 
wana trochę niżej linji grzbietu i bli- 
żej karku, strzelam. Narazie nie wiam 
co się stało ze sztuką strzeloną, lecz 
widzę, jak dwie pierwsze sarny w 
szalonych susach, jakby niewidzialne- 
mi podrzucane sprężynami lecą pro- 
sto na Wołoszyna, a ten o kilkanaś- 
cie kroków wali z obu luf do mija- 
jących go saren i w nerwowem wi: 
docznie podnieceniu będąc, haniebnie 
pudłuje, zamiast zrobić, jak należało 
ładny dublet. Niebawem któryś z na* 
ganiaczy jadący świeżym śladem wol- 
no uchodzącej trójki podniósł już 
gotowego ładnego rogacza, chociaż o 
tym czasiė bezrogiego. Na taką metę 
ani przed tem ani potem nigdy nie | 
strzelałem, no i nie przypominam so- 
bie, żeby mi się kiedy tak szczęściło. 

Była jedynasta, kiedyśmy wyszli z 
powrotem na drogę, gdzie nas cze- 
kały sanie i domyślny Jugancew ka: 
zał rozniecić suie ognisko, więć ze- 
szliśmy się wszyscy w koło, żeby jak 
się patrzy pokrzepić i wypić pogrze- 
bowego, z wyjątkiem mnie jednego, 
nie pijącego wódki. Humory były do: 
skonałe i zaczęto podkpiwać z Wo: 
łoszyna, utrzymując, że niewiele bra- 
kowało, żeby go. sarny stratowały. 
Wołoszyn zawsze m ły i wesoły śmiał 
się wraz z innymi i wcale nie obra- 
żał, a o ile może był niezadowolony, 
nie pokazał tego po sobie i nie psuł 
ogólnej harmonji. 

Opowiadał, że zdaleka widział z 
pagórka w jego stronę wolno zbliża- 
jącą sig sarnią trójkę i wyczekiwał, 
aż się na pewny strzał zbliżą, miał 
wszelkie szanse posługując się moją 
precyzyjną bronią, przynajmniej jedną 
sztukę położyć. : 

Wyprowadził z równowagi Woło- 
szyna mój niespodziany strzał no, i 
ten „atak* pozostałej pary; o strze- 
leniu kulą widocznie zapomniał i 
trzeciego strzału” nie dał, 

Po sniadaniu, które przedługo za- 
ciągnęło się, wzięliśmy tylko trzeci i 
ostatni najdalszy miot po prawej 
„stronie drogi i Tułunu do Gladiefi- 
skich jezior. W tym miocie, jak i w 
pierwszym saren nie okazało się i 
tylko dwa głuszce przeleciały, a je: 
den z nich doskonałe, może o szešč- 
dziesiąt kroków przez odkryte miej- 
sce na ukos koło mnie przelatywał i 
do dzisiejszego dnia nie mogę sobie 
darować, że nie strzeliłem. Kto: wie, 
czy w tym wyjątkowo dla mnie szczę: 
śllwym dnlu i ten niedoszły de 
skutku czwarty strzał „nie byłby 
równie pomyślny jak trzy poprzed: 
nie. 

Gdy się teraz po wielu latach z 
mimowolnem westchnieniem wspomi- 
ną sybtryjskie polowania i ubiegłą 
przeszłość, same usta szeptą: to były 
czasy! 

Bohdan Grzymała Przecławski. 

Helenowo. 
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SŁOW о 

"KURIER GOSPODARCZY 
W dniu Zjazdu 

Nawiązując do dzisiejszego Zjazdu 

Rzemieśln czego, którego — рогга- 
dek dzienny podajemy poniżej, 

chcielibyśmy na tem miejscu podkre- 
ślić tak rolę  rzemios! w na 

szem życiu gospodarczem, jak rów= 

nież konieczność ich organizacyjnego 

skonsolidowania celem zawodowej 
obrony i zapewnienia normalnych 

warunków rozwoju. 

Przy obecnych stosunkach, zwła- 

szcza na Kresach Wschodnich, gdzie 

przemysł wielki tyle co nie istnieje, 

rzemiosła w walce o byt naogół na- 

„ potykają u nas na mniejsze trudności 

niż na Zachodzie, Brak jednak we- 

wnętrznej konsolidacji częstokroć 

stwarza warunki niepomyślne, utrud- 

niające rozwój, krępujące normalną 

pracę. Nowa ustawa przemysłowa, 

wprowadzająca w życie izby rzemie- 

ślnicze, abstrahując od jej. usterek 

lub zalet, już przez same wybory nie- 

wątpliwie przyczyni się do tej we- 

wnętrznej konsolidacji i wytworzenia 

jednolitego frontu rzemieślniczego — 
o ile w grę nie wejdą czynniki poli 
tycznę i hasła partyjne. Mówimy 

<o iles, bo pod tym względem cał- 
kowitej pewności nie mamy, zwłasz- 
cza, że tu na naszym gruncie pamię- 

tamy o usiłowaniach pewnej раг 
wciągnięcia cechów w wir walki par- 
tyjnej podczas wyborów do Rady 
miejskiej. 

O znaczeniu rzemiósł w życiu 
gospodarczem niech mówią cyfry. 
Ogólna ilość: zatrudnionych w  rzę- 
miośle (wliczając majstrów, czeladni- 
ków i terminatorów) na terenie woje- 
wództwa Wileńskiego wynosiła w 
roku ubiegłym około 12000 osób 

czyli około 1 proc. ludności. Według 
powiatów rozmieszczenie rzemiósł 

przedstawia się następująco: 

$ 
o RE 

SSE 
Wilno 6519 4.0 
pow. Brasławski 519 082 

„  Wilejski i Mołodeczański 1013 0.78 
„  Oszmiański 524 0.60 
„ _ Wileńsko-Trocki 991 057 
„  Święciański 632 046 
„ Dzišniefiski 822 0.47 
„ Postawski 382 0.32 

Przytoczone cyfry nie są całkiem 

ścisłe, — rzeczywista ilość zatrudnio- 

nych w rzemiośle niewątpliwie jest 
nieco większa. 

Z organizacyj rzemieślniczych na. 

leży wymienić cechy: 1) krawców, 2) 

jubilerów, bronzowników,  grawerów 
i zegarmistrzów, 3) stolarzy, 4) szew- 

ców, 5) kowali, stelmachów. |lakiern'- 
ków i rymarzy, 6) zdunów i garnca- 

rzy, 7) fryzjerów, 8) piekarzy, 9) cu- 

kierników, 10) blacharzy i kotlarzy, 

11) ślusarzy, 12) murarzy i malarzy, 
13) rzeźaików i wędliniarzy, 14) bed- 

narzy, 15) kominiarzy, 16) fotografów 
i 17) kuchmistrżów. Związek Cechów 
w Wilnie łączy wszystkie cechy 2 te- 

renem działalności na województwo 
Wileńskie. 

C:chy liczą ponad 400 członków 
mistrzów; ponadto do ksiąg cecho- 
wych zapisano do 200 czeladników i 
uczniów (terminatorów). Cechy rzeź* 
ników i krawców posiadają własne 
nieruchomości. Następnie mamy Bank 
cechu rzeźników i wędliniarzy (121 

Rzemieślniczego: 
członków, kapitał udziałowy 66 715 zł. 

wkłady 77.102 zł., kredyt w P.K.O, 
80.000 zł, w bankach miejscowych 

109 900 zł), hurtownię cechu rzeźni- 

ków i wędliniarzy (12 członków, han- 

del tłuszczem i artykułami przemysłu 

rzeźniczego), hurtownię cechu piekarzy 

(hurtownię mączną), spółdzielnię 810° 

larską „Zjedneczeni. Stolarze* (skład 
i sprzedaż mebli wytwarzanych w 

poszczególnych warsztatach „członków 

spółdzielni). : 
Powyższe dane dotyczą rzemiósł 

znajdujących się wrękach chrzescijań- 

skich, Związek rzemisślników żydów 

na Ziemię Wileńską liczy powyżej 

2000 członków; dzieli się na szereg 

sekcyj fachowych, posiada oddziały 

powiatowe. Żydowska kooperatywa 
wytwórcza ma działy: 1) stolarski, 2) 

slusarski, 3) szewcki, 4) drukarski. 

Podkreślając wybitną relę rzemio- 

sła w ogólnym rozwoju gospodarczym 

Państwa, musimy jednak stwierdzić, 

że przyszłość rzemiosła leży w ręku 
przedewszystkiem rzemieślników. Wi- 
tając przeto dzisiejszy Zjazd, życzy- 
my, by stał się on pomostem dla 

ugruntowania wewnętrznej konsolida* 

dacji rzemieślników ma zasadach  fa- 

chowych, z wyelimiaowaniem niezdro- 

wych odiuchów partyjnictwa. 
H-ski. 

* 

Na zjezdzie, który się rozpečzyna 
dziś, dnia 6 listopada 1927 r. o godz. 10 
rano w Sali „Szkoła* przy ulicy Wi- 
leńskiej 10, zostaną wygłoszone refe- 
raty przez p. posła Jana Rudnickiego 
prezesa Centralnego Towarzystwa Rze- 
mieślniczego w Warszawie, p: L. Pie- 
karskiego delegata C. T. Rzem. i p. 
inż. Stanisława Kubilusa radnego m.. 
Wilna. 

REBEZA 

Nowe niepowodzenie 
rolników. 

Oi dłuższego czasu toczyły się 
debaty pomiędzy Ministerstwem R.1- 
nictwa a Ministerstwem Przemysłu i 
Handlu w sprawie oclonego lub wol- 
nego od cła eksportu otrąb za gra- 
nicę. 

Jedno ministerstwo dowodziło po- 
trzeby zalrzymania tego niezbędnego 
dla hodowli i mleczarstwa produktu 
w kraju, drugie zaś szło po linji 
uwzględnienia żądań młynarzy, którym 
chodziło o osiągnięcie nie tylko wyż- 
szych cen za uboczny produkt mle- 
wa przy wywozie, ale i podniesienia 
cen. na rynku wewnętrznym przez 
zmniejszoną podaż. 

Nie wiem jak argumentowali ebroń- 
cy rolnictwa, ale wiem że młynarze 
straszyli podniesieniem ceny mąki o 
5—6 gr. na kilogr. „dyby im otrąb 
wywozić nie pozwolono. 

Ciekawym jest fakt, że podczas 
gdy pertraktacje się toczyły i mlynarze 
wykazywali, że posiadają na składzie 
ogremne zapasy otrąb, kźórych nikt 
nie kupuje, wszyscy nabywcy otrąb 
próżno pisali i telegrafowali do wszyst- 
kich młynów przez parę tygodni bącź 
nie otrzymując żadnej odpowiedzi, 
bądź t:ż listy odmawiające czasowo 
sprzedaży z racji świąt żydowskich, 
czyszczenia młynów lub strajku ro- 
botników. 

Giy miesiąc temu sprzedawano 
otręby po-22 gr. za kilo, wczasie per- 
traktacji płacono już 25 gr. loco Wilno, 
a gdy przyszła wiadomość, że żądaniu 
młynarzy stało się zadość, cena od- 
razu poskoczyla na 30 gr. Jednocze- 

z, НАО нНЕа 

albo ja wiem?.. 'samobėjstwa, po- 
padnięcia w nieuleczalny obłęd, 

Składam pióro—w ręce mego ła- 
skawego czytelnika a jeszcze iepiej 
w ręce najśliczniejszej z moich naj: 
łaskawszych czytelniczek. Niech za 
mnie odpowiedzą: czy przypadkiem 
taka kuracja nie gorsza jest od naj: 
dokucztiwszej choroby? 

Jest jeszcze jedna <oryginalność» 
w Sztuce. Tuż u pokoju gdzię za- 
dręczają siebie na śmierć państwo 
Orwitowie, oglądamy strych, po któ- 
rym w ciągu całej sztuki wałęsają się 
upersonifikowane myśli pani Łucji. 
Więc: dziewczątko może pigcio-526- 
ścioletnie bawiące się piłką, Dosko- 
nale! Tęsknota do macierzyństwa. Któż- 
by nie odgadl? Ale—zakonnik? Kobie- 
ta z dziecklem—znowu dobrze. Rozu 
miemy. Ale—paź? C3 robi paź wśród 
myśli pani Łucji? Wyobraźmy sobie, 
ze siedzącego na scenie Napoleona z 
ebrazu Delaroche'a. Papier przed nim; 
pióro w ręku. Ma podpisać swoją 
abdykację. Po przyległym pokoju krą: 
żą jego—myśli, Chybaż w realistycz- 
nem odtworzeniu musiałyby być ściśle 
związane z tem, co domniemanie mu- 
siało snuć się pod czaszką Napole- 
ona-=w takiej chwilil A im wyraźniej 
będą odbijały nastrój duchowy wiel- 
kiego zwyciężonego — tem chyba ich 
aparycja mocniejsze będzie wywierała 
wrażenie. Tymczasem w  «Oknie», 
zjawy na strychu, nawet wówczas gdy 
wtargają do pokoju — nie sprawują 

zamierzonego wrażenia. Muszę, nie- 
stety, powiedzieć bez ogródek. Są 
zbyteczne. Chwiłami brużażą. 

Piękny natomiast język, zaledwie 
tylko gdzie niegdzie popadający w 
zawiłość, jest rzetelną sztuki ozdobą. 
„Realistyczne kontrastowe błyski umie- 
jetnie porozkładane. Urodzonym pi- 
sarzem jest, jak widać, twórca „Okna”, 
Obyż chciał rzucć choćby już nie 
granit tylko mocniejszy giuat pod 
ięcze swej duszy tonącej w spekula- 
cjach filozoficzno -- djalektycznych. 
Okazji po temu nie zabraknie. P. Ry- 
bicki ma przed sobą długi jeszcze 
zawód literacki—a i ewolucyjny szlak, 
który go może któż wie dokąd je* 
szcze zaprowadzić. 

Reduta — jak czytamy na progra- 
mach — pracę sceniczną włożoną w 
sztukę «Okno» poświęciła artystom 
i pisarzom skupionym około wydaw- 
nictwa «Ż'ódła Mocy». Sama przeto, 
jak widzć, ocenia wysoko to, co dla 
realizacji «Okna» uczyniła, Słusznie 
bardzo. Możnaby Samą tylko grę ar. 
tystów dedykować — choćby np. Te- 
atrowi Artystycznemu Stanisławskiego, 

Nad całą atoli premjerą onegdajszą 
(do której jeszcze wrócimy) góruje 
zasługa: poruszenia nią opinji naszej 
publicznej na gruncie pierwszej wy- 
stawionej sztuki polskiego pisarza nie 
zaś na gruncie partyjnej walki poli- 
tycznej lub, co gorsza jeszcze, jakiejś 
skandalicznej sensacji. 

Czest Jankowski, 

śnie kuch Iniany skoczył z 46 na 
50 gr. jako nieuniknione następstwo. 

Powstaje pytanie, czy posunięcie 
w stronę uwzględnienia żądań mły- 
narzy jest korzystne dla kraju, czy też 
przydiesie mu szkodę? 

Sądzič by naležalo, že raczej szko- 
dę, a to dla następująeych powodów: 

Zarobek młynarza kalkuluje się 
jako różnica ceny kupna ziarna od 
cery sprzedanej mąki, po potrąceniu 
kosztów przemiału i innych kosztów 
własnych, przyczem na otrębach |- 
czy się zwrot ich wartości w stosun- 
ku procentowym do ceny zboża. 

Takie kalkulacje są zawsze przed- 
stawiane przy normowaniu cen na 
mąkę i słusznie, bo gromadzić wiel- 
kich bardzo ilości objętowościowego 
towaru przez czas dłuższy nie spo- 
sób, a zbywa się go w miarę pro» 
dukcji. 

Zarobek więć młynarza jest pra- 
wie zawsze zapewniony a najczęściej 
przy nabywaniu większych  partyj je- 
senią, realizują oni jeszcze różnicę 
ceny, która zwykle ku wiośnie sę 
podnosi a nie wchodzi ena w kalku: 
lację, bo cena dnia bywa i może być 
tylko brana pod uwagę przez komi- 
sje ustanawiające ceny, у 

ądanie więc powiększenia įesz- 
cze zarobków na produkcie ubocz- 
nym, aczkolwiek usprawiedliwione chę- 
cią zysku, nie jest dowiedzione jako 
konieczność kalkulacyjna. 

Groźba podniesienia ceny mąki 
widocznie podziałała, ate z obawy by 
obrońcy robotnika nie zgłosili głoś- 
nego protestu przeciw zdrożenia chle- 
ba, choć dawne jest rzeczą dowiedzio- 
ną, że cena chleba w małym stosun- 
kowo stopniu zależy od ceny ziarna 
a głównie od kosztów przemiału i 
kosztów wypieku, co do których 
właśnie robotnicy odegrywają najpo- 
ważniejszą rolę. 

Naszem więc zdaniem cena otrąb 
odegrywa wielką rolę w cenie mąki, 
która będzie się podnosiła w zależ: 
ności od tych samych powodów, od 
jakich wzrasta ogólna drożyzna. 

A teraz rozpatrzmy wpływ ceny 
otrąb na stosunki w hodowli i mie- 
czarstwie. 

Wiemy, że kilo otrąb na sztukę 
bydła jest niezbędne dla utrzymania 
tak zwanej normy życiowej, zaś na 
powiększenie ilości mleka dawka 
otrąb na litr wyprodukowanego mleka 
wynosi 0,4 kig. co przy podniesieniu 
ceny o'rąb o 8 groszy na klg. da 
podwyżkę trzech i pół groszy na 
litrze, zaś przyjmując średnio 24 litry 
na klg. masła podniesie jego cenę © 
84 gr. czyli przy obecnej cenie 7 zł. 
50 gr. da 11 proc. zwyżki, nie doli- 
czając dodatkowej zwyżki na normie 
życiowej. 

Rolnik PO mieko, masło 
l ser będzie więc zmuszony podnieść 
cenę swych produktów, przyczem za- 
robków swych nie zwiększy, zaś kon* 
sument zapłaci młynarzowi haracz, na 
który obrońcy rzesz robotniczych. nie 
będą reagowali, gdyż tylko hasło 
„tani chleb* ma wzięcie. 

Rolnik hodowca, nim  spienięży 
hodowaną sztukę bydła będzie zmu- 
szony przez 2 — 4 lat powiększać 
wydatki na otręby albo karmić nie- 
racjonalnie, a więc ze szkodą własną, 
bo go niestać na zwiększony wyda- 
tek,a gdy dzięki temu zmniejszy się 
podaż bydła i produktów mlecznych, 
to jch cena musi się podnieść. 
„Że tak jest, dowodzi brak mięsa 
i jego wzrastająca drożyzna wogóle i 
marny gatunek bydła rzežnego, 

Głoszono szeroko o konieczności 
poparcia rolnictwa jako podstawowe- 
go czynnika w ekonomicznym roz- 
woju Polski, jednak faktyczne posu. 
niecia w tej dziedzinie nie potwier- 
dzają tezy, a raczej się przyczyniają 
do p.gorszenia warunków jego roz- 
woju. 

Obyż sfery miarodajne zachciały 
uzgodnić teorję z praktyką. 

S£ Wańkowicz, 

INFORMACJE, 
Nowe zasady szacowania g0- 

spodarstw rolnych 

W sprawie szacunku parcel, który 
służy jako podsława wysokości dłu- 
goterminowych pożyczek w listach 
zastawnych Państwowego Banku Rol- 
nego, wydane zostały dn. 23 września 
b. r. nowe przepisy, przystosowane 
do poziomu cen ziemi w 1926 i 1927 
roku. C-ły obszar R:eczypospolitej 
co do wysokości szacunku parcel, jest 
podzielony na okręgi ekonomiczne. 
W każdym okręgu dla każdej klasy 
użytku rolnego (gruntu ornego, łąki, 
pastwiska) oznaczone są zasadnicze 
cery — poziom tych cen w perów- 
nan u z Określonemi w poprzednich 
przepisach uległ zwyżce okolo 20 
proc. dla gruntów ornych ij około 50 
proc. dla łąk i pastwisk średniej ja 
kości. Nowe przepisy szacunkowe 
pozwalają na bardziej elastyczne, niż 
dotychczas, szacowanie poszczegól- 
nych gospodarstw w obrębie tego sa- 
mego okręgu ekonomicznego i tej sa- 
mej klasy użylku rolnego w załeżno- 
ści od uprzemysłowienia okolicy, od- 
ległości od miasta, dróg bitych, ko- 
lei i morza, stopnia intensywności go” 
spodarstwa i t. p. Wartość szacunko- 
wa gospodarstw rolnych i _ parcel 
soebie podwyższa się w zalež- 
ności powyższych danych do wię- 
czej niż 90 proc. Gospodarstwa ogrod- 
nicze w bliskości miast mogą być 

szacowane do 200 proc. wyżej. Bu- 
dynki szacuje się zgodnie z ich rze- 
czywistym stanem oraz zdolnością u- 
żytkową dla produkcji rolnej, łecz nie 
wyżej niż są zaasekurowane i nie 
wyżej niż 30 — 75 proc. wartości 
gruntów ornych, ogrodów, łąk i pa” 
stwisk danego gospodarstwa. Ograni- 
czenie to jest zrozumiałe, gdyż bu- 
dynki, mieprzynoszące samoistnego 
dochodu, mogą być zabezpieczeniem 
kredytu tylko e tyle, o ile są usto- 
sunkowane do wielkości danego go- 
spodarstwa i odpowiadają wymaga* 
niom jego produkcji dochodowej. 

Ogólnie nowe przepisy szacują 
gospodarstwa rolne jako całość o 50 
proc. wyżej niż poprzednio. Wybitnie 
rozwinięte gospodarstwa szacowane 
są dwukrotnie wyżej. 

Przepisy szacowania kameralnego 
dla pożyczek do 20000 zł. w złocie 
z dn. 6.X1926 r. zasadniczo nie ule- 
gły zmianie; 

Wobec otwierających się obecnie 
perspektyw odbudowania kredytu 
długoterminowego w Polsce, powyż- 
sze zmiany w Szacowaniu gospoe 
darstw rolnych stanowią poważny 
krok ku umożliwieniu tym gespo- 
darstwom korzystania z kredytów w 
szerszym niż dotąd zakresie. 

KRONIKA MIEJSCO WA. 
— (0) W sprawie ożywienia 

ruchu budowlanego. Min. Robót 
Publicznych opracowało projekt de- 
krelu o ożywieniu ruchu budowlane-“ 
go, którego zasady główne są na- 
stępujące: 

1) Komorne w demach, objętych 
ustawą o ochronie lokatorów, ma być 
bezwzgłędnie utrzymane na wysoko: 
ści przepisów tejże ustawy, to znaczy 
zatrzymać się ma na 100 proc. przed- 
wojennego komornego w złotych о- 
biegowych, czyłi na 58 proc. przed: 
wojennego komornego w złocie; 2) 
oprocentowanie długów hipotecznych, 
wydatki złączone z administracją i u 
trzymaniem domu w stanie używał 
ności, amortyzacja i eprocentowanie 
własnego kapitału, włożonego w dom 
mają być pokrywane z 72 proc. do- 
chodów brutto, pozostawionych do 
rozporządzenia właściciela; 3) komor- 
ne w nowych domach winno zbliżać 
się de wysokości czynszów w starych 
domach, w żadnym jednak wypadku 
nie powinno być większe niż © 
ргос.; 4) tymczasowo Ministerjum 
Spraw Wewnętrznych w  porozumie- 
niu z Min. Skarbu mają spowodować 
uchwałenie przez Rady Miejskie do- 
datku do państwowego podatku ed nie: 
ruchomości, względnie samoistnego pc- 
datku od nieruchomości na zasadzie 
art, 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 
roku o zasilaniu finansów. komural- 
nych z terminem obowiązywania tego 
podatku od 1 kwietnia 1928 r; 5) 
Min Skarbu w porozumieniu z Min. 
Spraw Wewnętrznych i Min, Robót 
Publicznych ma opracować ustawę o 
podatku domowo-czynszowym na ce- 
le budowlane. 

Jak się dowiadujemy, przeciwko 
temu projektowi występują zdecydo- 
wanie organizacje właścicieli domów, 
dowodząc, że projekt ten w razie zre 
alizowania doprowadzić by musiał nie 
do ożywienia lecz do zatamowania 
ruchu budowlanego. 

— Kredyty dla ceramików. Jak 
się dowiadujemy, Bank Gospodar- 
stwa Krajowego zamierza uruchomić 
nowy kredyt dła ceramików celem 
zupełaego wykorzystania zdolności 
produkcyjnych jch przedsiębiorstw. 
Podając powyższe do wiadomości 
sfer zainteresowanych, zwracamy uwa- 
gę, iż o wszelkie informacje należy 
zwracać się do Banku Gospodarstwa 
Krajowego, Oddział w Wilnie ul. 
Śniadeckich Nr. 8 

NADESŁANE. 
«Co widzę, znów nowy kape- 

lusz?» 

rzekła z przekąsem pani G5rska, zna- 
na ze swego ostrego języka, przy 
spotkaniu się. z młodszą sąsiadką. 

«Droga pani», odpowiedziała z 
uśmiechem zaczepiona, „kapelusz ten 
właściwie nic mię nie kosztuje!" 

„To może i mnie wskaże pani 
źródło, gdzie za darmo można dostać 
kapelusz", zauważyła podrażnionym 
głosem pani Górska. 

„Chętnie pani wyjaśnię moją ta- 
jemnicę. 01 2 miesięcy używam kawę 
„Earilo” zamiast drogiej kawy  ziate 
nistej. Mój mąż nie czuje żadnej róż- 
nicy, ja zaś mogłam z zaoszczędze- 
nych pieniędzy pozwolić sobie na 
kupno tego kapelusza". 

L LSA 

Kto wygrał dolarówkę? 

"Podczas ostatniego ciągaięnia w 
dniu 2 go listopada wygrane padły 
na nastepujące numeri: 

8000 do". nr. 68 599 
3000 dol. nr. 24613 
1000 dol. n rv: 374 302, 537.012, 

860.038, 394 168, 21 731 
500 dol. n-ry: 440683, 305 038 

458.345 449350, 249977, 620 564, 
419 329, 400597, 593171, 674 663 

100 dol . nr: 258284, 36614, 
812284 808559, 602.294, 210.104 
268 306, 513397, 488.688, 725 400, 
113729, 580277, 922528, 865818, 
536 854, 638702, 77.858, 529954, 
515228, 475586, 52833, 349219, 
691.051, 687 535, 820007, 834 240, 
812955, 987452 430594 449804, 
278.732. 80.692, 1.810, 91 298, 
954.270, 801354. 840.144, 798721, 
940.753, 769 305 
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Marka fabr 
  

    

SNIEGOWCE 

    

GENTLEMAN 
  

  

        

Angielsko-Sz0edzho-Polski 
PRZEMYSŁ GUMOWY 

FABRYKA w ŁODZI 
"ul. Aleksandrowska Nr 156. 

Telefony: 60-93, 45-90, 42 33: 

Adres telegraficzny: 

<Gentleman Łódź», 

        

   

KALOSZE 
trwałe wyroby 
— krajowe. — 

UWADZE p.p. DELEGATÓW ZJAZDU 
Gechów  Rzemieślniezych w Wilnie 

Pierwsza największa i najstarsza fabryka 

    

  

Marks fabr. 

  

silników spalinowych |: sui zienskiej 

silniki od 2-ch koni 

Biuro Technicz- 
no Handlowe 
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„D EU TZ“ w Kolonji 

Przedstawicielstwo Wileńskie 

16 Polska Państwowa Loterja 

Co drugi los wygrywa 
1 klasa — ciągni:nie 10 listopada 

Wilno, Zamkewa 9. 

Cena całego losu — 40 zł. 
sus tja 5520 EN 
» 1/4 > 10 zł. 

Konto P. K. O. Nr. 80365. 

mechanicznych 

A: Kawenoki, nżynir 
Wilno, Wie'ka 66, telefon 13-80. 

KEENION 

Ostatnie dnie sprzedaży losów 

Można wygrać 650000 zł. 

u kolektora K, Gorzuchowskiego 

Wysyłamy pocztą oryginalne losy. 

RABEKAAKZAACARAAZE ZAAEASAAEŃ 
2+2+29992299099994 HOLOOOOOOOOY 076 

3 Związek Spółek Mleczarskich i Jajczarskich w Warszawie @ 

    

Nastroje dnia 
często wywołane są snożyciem 
smacznego pierwszego Śniadania. 

Szklanka dobrze zaparzonej 

herbaty 
marki 

idealnie wpływa na usposobienie, 

Do nabycia wszędzie. 
  

* е 

  

przy uliey 

  

  

APELUSZE 
Velour (pluszowe) 
meloniki (twarde) 

LS 

E. MIESZKOWSKI. 
22 Mickiewicza 22, 

4000020000500495560000000400040005008 

Mei, В. Seherman 
wnowił przyjęcia chorych. 

Ul. Niemiecka 22, tel. 1069, od 5—7 w 

Oddział! w Wilnie 

masła, serów i jaj 
zostały przeniesione do nowego Iokalu 

e 5200 Be: 
  

F. P. 

zim. — 
sport. 

  
  

Końskiej Nr. 12. 

  

   

  

zawiadamia S:enownych Odbiorców, że Buro i Składy 

4000406666666664668 

Szlegier sezonu! 
Wszechświatowy sukcezl 
Ni:śmiertelne arcydzieło 

Hr. Lwa Tołstoja 

„Emartoychostanie” 
Najnowsza produkcja 1927 r. 

z udziałem i pod nadzorem sy- 
na wielkiego myśliciela 

Hr, Ilji Tołstoja 
w roli „Katarzyny Mastowej“ 

największa gwiazda ekranu nie- 
zrównana 

DOLORES DEL RIO 
w tych dniach w kino «HEL'OS» 

ARBENENEKUNNKNZNRZZZZZNEZNZAWA 

Dobry towar 
3 to najlepsza reklama 

ofem wiedzą ci którzy piją 

  

4
0
0
0
0
6
9
 

3
3
3
3
3
3
3
9
3
9
3
0
3
4
R
0
0
U
N
E
D
Y
G
R
R
U
N
N
N
U
N
O
 

  

GAZZASEAAKA AEAAEAGEKA 
lą 

00 Administracji. 
Prosimy naszych Sz. sz. Abonentów o łaskawe 

uregulowanie zaległych prenumerat, tudzież 

iwnoszenie przedpłaty na LISTOPAD. 

Konto Czekowe Słowa P.K.O. 

AEK. BG SAAKAKEAGHA 
Nr. 80259



   
ROK I. 

z —————————————————————————————————— 

WiLNO, NiEDZIELA DNIA 6 LISTOPADA 1927 r. 
  

  

TYGODNIK pošwiečony žyciu akademickiemu. 

Komitet redakcyjny tworzą T. Cieszewski, J. Leżeński i B. Rusiecki. 
    

Bywajcie. 
— Już oddawna. odczuwać się dawał brak perjodycznego 

pisma odźwierciedlającego życia młodzieży akademickiej wogó- 
je, a na gruncie wileńskim w szczególności, Wszystkie bowiem 
już istniejące są wybitnie zabarwione partyjnie, zdradzają szowi- 
nistyczne tendencje jednostronne, lub -pozbawione są wiadomo- 
ści aktualnych, 

— Nie było czystego wykładnika życia akademickiego. 
— Nic o nas nie wiedziały szersze masy społeczne, ura- 

biając sobie często wręcz sprzeczne z prawdą mniemanie. 
— Nie odczuwano potrzeb, często nie rozumiano nas. 
— Jednem słowem nie trzymano ręki na żywem tętnie na- 

szej młodej krwi. 

— My sami nie mieliśmy pola, na którembyśmy mogli 
zawsze śmiało się wypowiedzieć, nie mogliśmy przez to nawią- 
zać kontaktu z innemi ośrodkami akademickiemi, brak nam 
wreszcie było miejsca dla zabrania głosu w sprawie ważniej- 
szych przejawów życia społecznego. 

— Dość tegol 
Dziś powiedzmy sobie: 

— My przyszłe państwo, my fundament narodowy, mamy 
prawo do nawiązania kontaktu z całem społeczeństwem, do 
wzięcia udziału choć częściowego w twórcej pracy państwowo- 
ści naszejj mamy prawo głosu, choćby w charakterze do- 
radczym. : _ 

— A pierwszym krokiem w tym kierunku, niechże będzie 
tea nowy nasz organ, to nasze „Słowo*, które da Bóg się 
„W czynu stal* przemieni z czasem. 

Wszelkie tendencje polityczne starszego społeczeństwa, z ja- 
kiejkolwiek strony idące, będą nam obce. Nie służymy polityce 
bieżącej. Naszą polityką będzie rozwiązanie zagadnień  stoją- 
cych, lub mogących stanąć przed akademikiem. й 

A przed nim staje niejedno zagadnienie, ktėre nurtuje rów- 
nocześnie i stare społeczeństwo. Będziemy na nie odpowiadać 
jedynie z punktu widzenia młodzieży akademickiej. 

: — А więć do pracy! 

Wzywamy was, Koleżanki i Koledzy, do poparcia ma- 
terjalnego i moralnego. ' 

— Niech w rękach wszystkich Was i waszych znajomych 
znajdzie się ten przejaw tężyzny i przekonań akademickich. 

— Czytajcie i piszcie! 

  

  

„dzaju takich, jak: 

  

między godz. 12—1, 

(Uwagi na czasie) 

Szósty już mamy tydzień akademika. Zdaje się niedawno stawiano 
pierwsze kroki organizacyjne w urządzaniu tygodnia. Rok rocznie jest lepiej. 
Lepsza jest organizacja i sprężystsza. Nauczeni doświadczeniem robimy pew- 
ne rzeczy z większą dokładnością, a jednocześnie szybciej. Nie jest zamia- 
rem moim omawiać znaczenie tygodnia akademika, jego potrzeby etc, etc.... 
Nie od rzeczy jednak będzie rzucić trochę inne oświetlenie na tę imprezę 
jako taką; „Blysk“ chwilowy, niewyraźne kontury pomysłu, nie pomysłu na- 
wet lecz refleksji. Zgóry zastrzegam się przed ewentualnemi zarzutami w ro- 

„łatwiej jest krytykować niż... i t d'. — Otóż, czy nie 
„przejadły się", wyrażając się wulgarnie, nasze tygodnie? Czy starsze społe- 
czeństwo nie jest niemi potroszę znudzane? Czy brak już nam dowcipu 
i lepszych pomysłów? Nie neguję potrzeby zasilania funduszów, ale na Boga, 
rze można tego robić wiecznie w ten sam sposób. Loterja, nalepki na towa- 
rze, na łysiny, na okna, na rozwódki i licho wie na co, a potem guzik, bo 
zysk nie jest znów taki duży. Mógłbym tu pisać i dowodzić nierealnošci 
idei „tygodnia* bez końca, lecz brak miejsca zmusza do streszczania się. 
A więc — czy tylko „tydzień* i nie więcej? Chyba nie! Wszystko jest do 
pomyślenia i zrobienia, ale niech już ten VI tydzień będzie ostatni! 

„Ognisko* nasze doskonale prosperuje. Wspaniały lokal, wspaniała mu- 
zyka, wspaniałe sobótki, ale najwspanialszy bufet. Więcej nawet niż wspa- 
niały. Piwko kosztuje 80 gr., kolacja (tyle co kot napłakał) 80 gr., kanapka 
zdaje się też 80 gr! Z racji tygodnia akademika proponuję nalepić za 80 gr. 
znaczków na zachłannego „bufeciarza“. O dwadzieścia groszy droższe piwo 
i o dwadzieścia pięć niż w Mensie droższy paskudny zimny kotlet — to nie- 
Smaczne kawały. Może „wladze“ tem się zajmą? 

Mamy nowe czapki. Piękne ładne, szaro-metalowe batorówki, z herbem 
Batorego i barwami wydziałowemi. Będą one o wiele okazalsze od dawnych. 
Ale należy teraz kwestję postawić jasno i wyraźnie. Czapka jest własnością 
Bratniej Pomocy P. M. A. i tylko członkowie tej organizacji mają prawo ją 
nosić. A teraz — co znaczą te białe batorówki, które co krok spotykamy 
na ulicy? Przecież urzędowe zarządzenie Rektoratu U. S. B. zniosło je! Ze 
strony młodzieży jest to nietaktem. Skoro czapki nosić nie wolno, więc nie 
widzę celu, jaki przyświeca tym, którzy to czynią. Chyba, że chcą mieć 
„szyld* niejako, że są akademikami, bo ich „fizjonomja“ tego nie mówi! 

* Czy jak? ^ 
Z całkowitem uznaniem powitać należy pomysł, który zresztą w czyn 

już się przeobraził t. zw. „czwartków akademickich". Mimowoli na myšl 
przychodzi, za śmiałe może porównanie — obiady króla Sfasial — Świetny 
wzór szerokie pole do popisu. Dowiaduję się ubocznie, iż „Żywa Gazetka” 
stanowić będzie jeden z punktów „Czwartków'. Nie mogę sobie wyobrazić 
„Gazetki* bez Władka Gasiulisa, to też ze zdziwieniem przyjąłem wiadomość, 
że redaktorem jest obecnie kol. Teodor Bujnicki, młody poeta — laureat 
konkursu im. prof. Kallenbacha, rozpisanego przez S. T. O. Koła Poloni- 
stów U. S. B. Oczywiście Gasiulis pozostaje. Przychodzi jeszcze kilka no- 
wych sił, Całość „Gazetki* będzie pod kuratelą Koła Polonistów. 

Na ten raz wystarczy. Ostatnią nowiną, jest oczywisty i dla 
czytelnika namacalny numer „Słowa akademickiego'', który należy szeroko 
rozpowszechniać. Jest to pierwsze w Wilnie pismo tygodniowe akademickie 

A RE 

We wszystkich sprawach dotyczących pisma należy się zwracać do Redakcji ul. Wielka 24, 
tel. 7 70 lub do Jerzego Leżeńskiego Ofiarna 2—10 od godz. 19—20 

    

O ŻYCIE IDEOWE. 
Ktokolwiek śledzi życie akademickie, wsłuchuje się w pracę myśli, drgnienia uczucia i natężenie woli przeszło trzydziestotysięcznej rzeszy aka- demickiej musi zauważyć olbrzymią bezideowość, która jest wprost rażąca. Ale niemniej rażącą jest także ta ewolucja duchowa wśród tych, którzy na terenie akademickim pracują w rozmaitych organizacjach ideowych. Powojenna materjalizacja życia, postępująca dosyć gwałtownie przy nieuwzględnianiu rozwoju duchowego, grozić może nieobliczalnemi skutkami, gdy większość zmaterjalizowanej młodej inteligencji polskiej wyjdzie z na- szych uniwersytetów. : 

„Dlatego problemai žycia ideowego młodzieży akademickiej nabiera. specjalnego charakteru konieczności. Niekiedy nawet przy głębszem zasta- nawianiu się przychodzą myśli zarówno dziwne jak niedorzeczne, choćby ta, że lepiej niech młody człowiek będzie idealista w służbie nawet fał- szywych ideałów, ale niech będzie z umiłowania ich szczerego i entuzja- stycznego, niżby był zimny i obojętny. A wielotysięczna rzesza akademicka jest zimna i obojętna. Tylko wśród dość licznych organizacyj akademickich o nielicznym składzie osobowym, Są liczone na palcach jednostki, dla któ- rych służenie jakimkolwiek ideałofn, ale zawsze bądźcobądź ideałom, jest tak potrzebne, jak sama nauka. 
Nieraz słyszy się zdanie, że nauka wyczerpuje wszystkie obowiązki akademika, że jeżeli akademik potrafi odpowiedzieć wymogom uniwersytec- kim pod względem naukowym—-to już spełnił wszystko. A nam się wydaje inaczej. Tylko przecie wybrane jednostki poświęcą się nauce jako takiej, pójdą drogą naukową, a reszta w tak olbrzymiej większości pójdzie w życie, na rozmaite placówki społeczne i obywatelskie. А jak ci ludzie sprostają śwoim obowiązkom, jeśli nieuświadomili sobie na ławie uniwersyteckiej, nie wyrobili sobie poglądu na życie, nie uzbroili się w odpowiednie środki do łamania życiowych trudności. 
Rdzeniem narodu jest inteligencja. Jaką ona będzie, 

Państwa. Zbyt świeży jest przykład Rosji, 
wiedzialność dziejowa leży na inteligencji każdego społeczeństwa. A przy” szłość naszege Państwa, bez nejmniejszej rzec można przesady, od tych zależy, którzy wyjdą z naszych uniwersytetów i od tego, jakiemi oni wyjdą. Dlatego zadaniem każdego studenta, rozumiejącego doniosłość tych zagad- nień, jest budzenie życia ideowego wśród akademickiej rzeszy. Nie przesądzamy, w myśl jakich haseł i zasad owe budzenie winno następować, choć doceniamy ważność tego problemu i niejednokrotnie bę- dziemy go poruszali. Dziś jednak nam chodzi o tę podstawową prawdę, że człowiek winien być kierowany jakąkolwiek głębszą ideą, że ludzie bezideo- wi są bezużyteczni i jak mówi Cieszkowski —„są ciężarem ziemi”) że wresz- „cie świat cały jest poruszany ideami, a układ Stosunków ludzkich na ziemi jest odpowiednikiem układu ideowego w psychice ludzkiej. ; 

takim będzie los 
by dowodzić, jaką straszna odpo- 

Habdank. 
————————————--- 

— 

Brak miejsca nie pozwolił nam na umieszczenje nade- 
słanych przez poszczególne organizacje akademickie komu- 
nikatów i sprawozdań. 

— Piszcze i czytajcie! 

Wzywamy wszystkich do współpracy na chwałę Państwa 
i naszej Almae Matis. 

! 

Justyn Arski. 

" 

            
  — 

Bywajcie! Przyjdźcie dziś wszyscy na plac Ratuszowy o godzi- 
Redakcja. nie 1-ej Zobaczycie tortury egzaminacyjne. 

mma ono m — —н ————— ena pz 

„Rzeczpospolita studjujących kolegów i koleżanek nie idealizmu. Naprawdę, w jakże wielu 

Akademicka“ 
(przemówienie wygłoszone na inauguracji 

„Czwartków Akademickich*) 

U nas, na U.S.B., ja nie wiem, czy 
można nazwać te parę tysięcy studen- 
tów — Polaków— Rzeczpospolitą Aka 
demicką. 

Myślę, że ta nazwa nie odpowie- 
działaby dzisiejszemu stanowi rzeczy. 
Bo zasadniczym warunkiem istnienia 
takiej Rzeczpospolitej jest istnienie na 
wewnątrz i na zewnątrz reprezentacji, 

nie takiej, któraby tylko firmą była, 
jak to teraz jest z Wileńskim Komite- 
tem Akademickim, wyrywanym sobie 
nawzajem przez ugrupowania politycz- 

ne, ale takiej, któraby potrafiła dać 
wierne odbicie myśli i idei w U. S.B. 
kiełkujących, wierne odbicie naszej 
istotnej działalności. Mówiąc: istotnej, 
mam na myśli naturalnie naukę, po- 
czynania artystyczno-kulturalne, akcję 
samopomocową i wreszcie społeczną. 
Politykowanie wyłączam. 

U nas tego rodzaju działalność 
prowadzi się w poszczególnych gru- 
pach, kołach, zrzeszeniach i t.p. Istnie- 
nie tych grup jest zrozumiałe i ko- 

'* nieczne, bo ani specjalizacja, ani о- 
bór jednostek nie chodzą w parze 
z tak wielką zbiorowością, jak parę 

* tysięcy osób. Dlatego każdy się zgo- 
dzi, że praca w mniejszych gromad- 
kach jest może jedynym sposobem 
osiągnięcia z niej głębszych rezulta- 
tów i wartości. 

Jednakże należy pamiętać, że licz- 
ba czynnych organizacyj na U. S, B. 
poza Bratniakiem, gdzie się tylko pla- 
ci składkę—nie przekroczy 1000 osób. 
Może nawet i ta cyfra będzie wygóro- 
waną. A w takim razie zgórą połowa 

daje znaku życia o sobie, nie dzia- 
ła, jest tym plebsem, który nawet 
przy uroczystych okazjach nie. potrafi 
wystąpić ingremio. 

Tymczasem nasze grupy, koła, 
zrzeszenia i t. p. pracują w odosob- 
nieniu, w zamknięciu i dla siebie, 
ustosunkowują się do ogółu akade- 
mickiego prawie zawsze obojętnie, do- 
brze, jeśli nie z pewną dozą wzgardy, 
bo itak bywa. Teraz i w dziedzinie my- 
śli prowadzić należy gospodarkę towa- 
rową. Dlatego bezwzględnie taktyka 
naszych stowarzyszeń jest błędna i 
szkodliwa dla życia całości Almae Ma- 
tris, zwłaszcza w wil. uczelni, gdzie 
oprócz tego wiele innych zasadniczych, 
już ogólnych wad znajdzie się w mło- 
dzieży akademickiej, 

Panoszy się więc wśród nas dziwna 
bierność. Obojętność tutejszego aka- 
demika wobec wszelkich choćby naj- 
bardziej ideowych i płomiennych po- 
czynań stanowi, niestety, 
zbyt częsty. Tam, gdzie nie chodzi 
o jego własną skórę, o jego kieszeń, 
o własną przyjemność, tam trudno go 
zwerbować do pracy, zainteresować 
czemś—słowem: starczy egoizm, cias- 
nota w duszy—oto z czem się raz po 
raz teraz spotyka. ‚ 

A cóż można zrobić z takim, któ- 
ry na istotny kontakt z  Uniwerkiem 
poświęca zaledwie kilka dni, jeśli już 
nie kilka godzin w ciągu trymestru? 
Niekoniecznie przyczyną tego bywa 
posada. Znam wielu, którzy mając po- 
sady, potrafią więcej robić dla Uni- 
werku i społeczności akademickiej, 
niż dziesiątki tych pospolitaków, co 
mając i czas i pieniądze, marnują jed- 
no i drugie w sposób pożałowania 
godny. Ta pustka w głowie i pustka 
w duszy świadczy o zupełnym braku 

objaw na- 

wypadkach najlepsze poczynania jed- 
nostek rozbijały się właśnie o ten brak! 
Wiele z tej przyczyny rąk opadło, 
wielu o najlepszych intencjach ludzi 
się zniechęciło! Już to naogół da się 
zauważyć wśród młodzieży akademic- 
kiej dość niski poziom ideowy. Nie- 
prawda, że przyczyną tego nędza i bie- 
da materjalna. Te rzeczy nie są w sta- 
nie zabić czegoś, co szczere i mocne! 
Z drugiej strony zauważyć można, że 
te idee, jakie teraz kierują niektóremi 
z naszych organizacyj, zbyt się ściąga 
do ziemi, do błota, paczy się, czyniąc 
z nich politykę pełną krętactw i za- 
biegań o wpływy. У 

Czy znajdziemy myśl, któraby po- 
trafiła rozsadzić wszystkie serca, do 
czegoś je porwać? Myślę, że tak. Bo 
myśl taka jest, trzeba ją tylko wydo- 
być z podświadomości, pracować nad 

„jej krzewieniem. Wtedy pójdziemy ku 
lepszemu. 

Oglądając się dalej, pominę nie- 
szczęsną okoliczność, że niemały 
procent studjujących to — spekulanci, 
którym rozchodzi się tylko o papierek 
dyplomowy, ci ogromnie destrukcyjnie 
wpływają na psychikę kolegów. Tych 
bezideowych straceńców musimy się 
jaknajprędzej pozbyć, 

Spostrzec także można, jak bardzo 
niema u nas gromadnego koleżeństwa. 
Student dla studenta, pożal się Boże, 
jest panem a nie kolegą. Patrzymy na 
siebie, jak na obcych, hołdując płyt- 
kiej próżności, przestrzegamy w sto- 
sunkach koleżeńskich niezmierną ilość 
konwenansowych, zbutwiałych „kano- 
nów", powiedziałbym: jesteśmy dla 
siebie w obrażający sposób układ. 
ni grzeczni. Za mało w nas tej zdro- 
wej chropowatości, która świadcząc o 
myśleniu, o rozwoju wewnętrznym, nie 

pozwala zbyt wielkiej wagi, przywią- 
zywać do martwych, bezmyślnych form, 
jakich pełno w naszem koleżeńskiem 
życiu. Za bardzo mamy wypchane 
kieszenie biletami wizytowemi, 

Tu nie sposób ominąć naszych kor- 
poracyj, nie wrzuciwszy do ich ogród- 
ka kilka ciężkich kamyków. Doprawdy, 
jeśli w naszem towarzyskiem życiu tak 
bardzo „pospolitość skrzeczy”, to du- 
żo winy ponoszą tu nasze korporacje. 
Korporanci do niedawna byli w wielu 
wypadkach wyrocznią dla plebsu aka- 
demickiego. Szkoda tylko, że nada- 
wany pzez nich ton przejawiał się za 
często w nadmiarze pozy i zmanjero- 
wania, w które za szeląg nie znalazł- 
byś ducha prawdziwej młodości, asam 
tylko szablon. Naśladowcy gatunek te- 
go szablonu uczynili jeszcze bardziej 
lichym i tak się ta pospolitość roz- 
pełzła... 

Korporacje, tak pielęgnując życie 
towarzyskie nie zdołały nawet wytwo- 
rzyć typu szlachetnego junactwa. Ju- 
nactwo dzisiejszego akademika ma w 
sobie wiele z burszostwa, jest niesym- 
patyczne i obce naszemu duchowi. 

Z drugiej strony dzięki korparacjom 
wytwarza się kastowość—zjawisko 
niemożliwe w życiu dzisiejszych rzecz- 
pospolitych akademickich. A ta kasta» 
wość jest bardzo silna, wiele niena 
wiści i walk stwarza, doprowadza czę- 
sto do absurdalnych nieporozumień. 
Nie potrzebuję dawać przykładów; tu, 
w Wilnie mieliśmy ich dużo. Swoją 
organizację uważa się za tabu, której 
inni „niepowołani* nic wytknąć nie 
mogą, owszem, muszą ją ostrożnie ob- 
chodzić dookoła, bo inaczej... : 

Taka próżność organizacyj dopro- 
wadza do wzajemnych tarć i obrażań 
się o głupstwa, co wszystko razem wy- 
gląda zabawnie, ale jest b. smutne. 

Na przyszłość prosimy kol. i kol. o wczesniejsze nadsy- 
łanie materjału. 

Kastowość korporacyj byłaby w 
pewnej mierze uzasadniona, gdyby one 
istotnie nosiły w sobie idee, gdyby 
świeciły przykładem intensywnej twór- 
czej pracy, gdyby były ogniskiem in- 
wencyj i motorem życia akademickiego. 
Ale wiemy, że tak, niestety, nie jest. 
Co do starszych korporacyj—to  trze- 
ba powiedzieć, że piękne karty ich 
historji należą do przeszłości—dziś po- 
zostały tylko tradycja, symbole i o- 
gromna ilość „ususów* po większej 
części zbutwiałych, pozbawionych sen- 
su. Te „ususy” czynią wrażenie pu- 
stych pęcherzy, któremi się niewia- 
domo w jakim celu obwiesza ten i ów. 

Jeżeli więc poza tradycją (choćby 
piękną), poza symbolami (choćby naj- 
barwniejszemi) poza „„ususami“ — nie 
kryje się treść, nie kryje się nowe ży- 
cie, to to wszystko jako balast nie ma 
żadnej racji bytu i z tem wszystkiem 
należy walczyć. Dobrze raz powiedział 
dorożkarz na studentów, urządzających 
bumel: „Sszpagatowa inteligencja”. Isto- 
tnie, widząc bumel, widząc barwy, wi- 
dząc komerże, ale nie widząc wysiłków, 
żadnej pracy społecznej, zbiorowej — 
można to powiedzić. Sarkazm doroż- 
karza był zrozumiały i był naprawdę 
odbiciem tego, co o korporacjach my- 
šli opinja. My akademicy też zbio- 
rowej pracy tam nie widzimy. Pra- 
cują jednostki, do nich odnosimy się 
z, całem uznaniem, ale to nie wystarcza. 
To nie zasługa korporacyj. Może się 
zresztę: w nich coś i robi wewnątrz, 
pod korcem, ale o tem kto wie i jaka 
z tej tajemnicy komu korzyść? 

Nie chciałbym nic wyrokować o 
najmłodszych korporacjach, te dopiero 
zaczynają żyć, może więc pozbędą się 
balastu „ususów*, może zjawi się treść. 

Zresztą wogóle, ze względu na 
kastowošė i „klasztorne“ odgradzanie 

REDAKCJA. 

swej pracy i życia od ogółu — jabym 
uważał obecne korporacje, jako typ 
stowarzyszeń akademickich w dzisiej- 
szej demokratycznej Rzeczpospolitej 
Akademickiej—za przeżytek i anachro- 
nizm. W dzisiejszym typie to instytu- 
cja mimo pozornego rozwóju—na wy- 
marciu. 

Co do innych organizacyj, 
działających czy to naukowo, 
dziedzinie kultury i artystowstwa, to, 
jak zauważyłem, mają one prawie 
wszystkie też błędną taktykę. Oto nie 
pamiętają, że istnieje obowiązek uspo- 
łecznienia tych rzesz studenckich, któ- 
re nazwałem plebsem, a które z tych czy innych przyczyn tworzą masę о- bojętnych, co nie produkcyjnie spę- 
dzają lata studjów na Uniwerku. 

Organizacje te dotychczas nie po- 
rozumiały się ze sobą, by stworzyć 
taką planową akcję, któraby zmierzała 
do stworzenia reprezentacji prac, koniecznej, jeśli ma istnieć Rzeczpo- 
spolita Akademicka. Reprezentacja mu- 
siałaby stworzyć teren dla wzajemnego 
informowania się o najlepszych rezul- 
tatach prac prowadzonych w semi- 
narjach, kołach, zrzeszeniach. 

Celem tej reprezentacji byłoby А- 
postołowanie najlepszych wartoś- 
ci i prac zarówno wewnątrz wobec o» 
gółu akademickiego, jak też i na ze» 
wnątrz, wobec miasta i kraju, który 
czeka od młodzieży U. S, B. światła 
i ognia. 

Musieliby się tu pozbierać ze wszy» 
stkich organizacyj ludzie, jakbym ich 
określił: z większemi możliwoś- 
ciami. Oni to naszą Rzeczpospolitę 
Akademicką nie na papierze, aw isto- 
cie rzeczy powołaliby do życia. Byłaby 
to już robota zbiorowa, stanowiąca 
wspólną treść, synteza rozdrobnionych 
dotychczas przejawów, twórczego ży» 
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Studjn nad lotem żywych Istot—- m lotnictwo. 
Mucha — helikopter. Piak jako _ Aparat przymocowany jest do 
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$ Р 
19267 do nasladowahi od czasėw 
Ikara. Sprzeczności pomiędzy teorją 
a praktyką Badania i eksperymenty 
francuskich uczonych Gołąb zdradza 
tajemnicę ptasiego lotu. Kiedy bę. 
dziemy latali kosztem wysiłku włas- 
nych muskułów? 

Mucha usiadła na moim rękawie. 
Swiecący mały punkcik trzyma w rure 
ce pyszczka. Krysztalik mikroskopijny 
cukru porusza się miarowo w takt 
grocesu pochłaniania. Mucha ssie 
słodką, odżywczą substancję. 

Niechcący poruszyłem się i spło- 
szony owad puścił w ruch skrzydełka 
—lotki, pokonał niewielką odległość 
w przestrzeni, unosząc ze sobą mały, 
połyskujący skarb — i umieścił się 
opodal. 

Taka nic nieznacząca istotka za- 
wiera w sobie doskonałość. 

Jest maszyną o idealnej konstruk- 
<ji, maszyną, która przerobić zdolna 
energję kryształka cukru w potencjo- 
nalnej drzemiącą formie na różne po- 
stacie ruchu, 

Biega po stole bezszumu z szyb- 
kością 3 cm. ma sekundę, co adpo- 
wiadałoby dla człowieka szybkeści 
9 metrów na sek. (324 km. na godzi- 
nę), įeželibyšmy chyżość odnicšli do 
wzrostu. 

Unosi się z łatwością w górę bez 
stariowania, niczem  najdęskonalszy 
helikopter. 

! posiada zaledwie siłę przysłowio: 
wą jedaej muchy, energję zaczerpniętą 
z maleńkiej, ledwo dostrzegalnej odro- 
biny cukru, 

Jeżeli niepodobna matematycznie 
ująć zjawiska lotu muchy, ze wzglę- 
du na trudności doświadzalne, to w 
stosunku do ptaków trudności te, jak 
się dzisiaj okazuje, są do przezwycię- 
żenia. 

pteka za pomocą specjalnego gorst- 
tu, obtjmującego korpus bez naj- 
mniejszego skrępowania skrzydeł, ła- 
рек i ogona. Cienka nić jedwabna 
uczepiona do łapki rozwija się pod- 
czas lotu ze specjalnej szpulki, znaj- 
dujątej się pod obserwacją ekspery- 
mentatora, który ma możdość pomia- 
ru szybkości, oraz w każdej chwili 
przerwania próby, Z wykresów otrzy” 
manych ma tej drodze wynika, że 
wzlotowi ptaka, charakteryzującemu 
się silnemi i częstemi uderzeniami 
skrzydeł (6—8 uderzeń na sekundę) 
towarzyszą przyśpieszenia bardzo 
znaczne, odpowiadające sile, któraby 
unieść mogła  czterokrotną wagę 
istoty. 

Dotychczasowe doświadczenia о- 
graniczały się do notowania charakte- 
rystyki procesu wzlatywania do wy- 
sokości 50 mt. 

Zastosowanie dodatkowego me- 
chanizmu uzaležnionego od poruszeń 
skrzydeł, pozwała na włączenie apa- 
tralu samopiszącego do pracy dopie- 
ro w normalnei fazie ruchu—podczas 
pełnego lotu. W ten sposób gołąb 
pocztowy, z którym pierwsze próby 
były dokonywane, wypuszczony w 
odległości kilku kilometrów od Stacji 
doświadczalnej, wraca tam po chwili, 
niosąc ze sobą cenny raport z pod- 
róży, napisany, w języku zrozumia. 
łym dla uczonych, przez prawa #- 
zyczne, te same, które zdawały się 
pozornie przeczyć możliwości lotu. 

Okazało się, że lot zwierząt do- 
konywa się z taką minimalną stratą 
energji motorycznej dzięki instynktew- 
nemu wykorzystaniu przez nich wa 
runków atmosferycznych i aerodyna- 
micznych: wiatrów naturalnych j sztucz- 
nych, wytworzonych wskutek ruchu 
skrzydeł. Ptak w każdej chwili do- 

Oddawna starano się zbadać taje- Stosowuje się do oporu jaki skrzydło 
amnicę lotu ptaka *). 
+ Dałyby się wyliczyć setki prób teo- 
*ji w tej dziedzinie, lećz żadnej z nich 

jego napotyka w ruchu i 
nio je <aastawie», 

Ciekawem jest zagadnienie w ja- 

odgowied - 

dotychczas niepodobna bylo trakto- Kiej mierze lotnictwo przyszłości wy+ 
wać ściśle naukowo. 

Fotografewano i robiono zdjęcia 
kinematograficzne najrozmaitszych pta- 
ków i owadów. Czuła płyta zanoto» 
wała wszystkie poruszenia, które w 
każdej chwili dają się zademonstrować 
\ dowolnie szybkiem tempie: Skalpel 
tizjologa ciął drgający motor, lecz 
ptak nie zdzadził swej tajemnicy. 

„Prawa aerodynamiczne okazywały 
Się niewystarczające dla ścisłego ujęcia 
łoiu istot żyjących i nawet stały w 
mderzającej sprzeczności ze zjawiska- 
mi obserwowanemi, 

Jeśli się stosuje bowiem znane 
prawa oporu powietrza, dochadzi się 
«do wniosku, że Jatanie istot jeżeli nie 
jest niemożliwe, to w każdym razie 
ogromnie uciążliwe 'w praktyce i że 
wymaga od zwierzęcia znacznej ilości 
tnergji motorycznej, stanowiąc dla 
miego najbardziej wycieńczający spe- 
sób lokomocji. 

Rzeczywistość przeczy tym wnios- 
kem i wykazuje całą ich absurdalność, 

Francuski inżynier Oemichen, autor 
poważnych prac z dziedziny aerody" 
mamiki, stara się o wyjaśnienie tych 
«dziwnych sprzeczności zachodzących 
pomiędzy teorją a praktyką lotu ptaka. 

Szczegółowe doświadczenia do: 
swiodły niezbicie, że wysiłek musku- 
arny ptaka przy zwykłych postaciach 

«u jest minimalny, 
Wszak w zjawisku tem, znanem 

obserwacj, oddawna kryje się ge- 
mieza wszystkich naśladownictw skrzy- 
dei i szeregu prób, które tyle cfiar 
pochlonęły od czasów Ikara, 

Dzisiaj eksperymentaterzy zdają 
sobie sprawę z tego, że nie kształt 
skrzydeł decyduje o zdolności nośnej 
ptaka, a cały szereg innych  właści- 
wości, charakteryzujących żywą lata: 
dącą istotę. 

Próby z martwemi, wypchanemi 
słomą skrzydłami wykazały, że pad 
względem aerodynamicznym są one dez porównania gorzej skonstruowa- 
die niż zwykłe skrzydła latawców me- <hanicznych. - 

Nie trudna było przewidzieć, że 
ala rozwiązania zagadki należało się 
zwrócić bezpośrednio do studjów 
sad  żywem,  latającem skrzydłem, zbadać jego poruszenia, wysiłki, gdyż 

„One  iedynie mogą rzucić pewne 
światło na tajemnicę lotu. 

Drogę powyższą obrali trzej ucze- mi francuscy dr, Magnan i pp. „ Hugeenard i Planiol, którzy pošwig- 
cili cały Szereg lat 
doniosłe] i operującej 
miarami pracy. 

Skonstruowali oni mianowicie 
przyrząd, arcydzieło precyzyjnej me- 

tej niezmiernie 
ciekawemi po- 
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KOŚCIELNA. 
— Uroczyste nabożeństwa w 

dniu 11 go listopada. Kurja Metro- 
politalna zawiadomiła przez XX dzie. 
kanów duchowieństwo parafjalne, że 
w dniu 11 -go listopada jako w © 
rocznicę uwolnienia od okupantów, o 
ile iudność zbierze sę w kościele, bę: dzie odprawione uroczyste nabożtń- 
siwo. 

— (c) Nominacje. Zarządzeniem 
Kurji Metropolitalnej Wileńskiej z da. 4 bm. został mianowany probosz- 
czem w Zaświrzu ks Franciszek Bu- 
ko, dotychczasowy wikarjusz kościo- 
ła Wszystkich Świętych w. Wilnie. 
Na wikarjusza do Wszystei-h Świę- 
tych naznaczony został ks. Edward 
Kaczyński z parafji św. Piotra i Paw- 
ła w Wilnie. Na wikarjusza do keś- 
ciała św. Piotra i Pawła w Wilaie 
mianowano ks. Adama Bowanaw- 
skiego. 

‚ — (c) Kurs duszpasterski. Do 
wiadomości Kurji Biskupiej przysłany 
został program kursu duszpasterskie- go w Poznaniu. Kurs trwżć będzie 
ad dnia 14 ga do 10 go listopada br. 
Program przewiduje cały szereg pre- 
lekcyj i referatów z dziedziny pracy 
duszpasterskiej i społecznej ducho- 
wieństwa, organizacji parafji zagranicą 
i u nas. 

Po referatach odbywać się będą 
kereferaty i dyskusje. 

URZĘDOWA. 
— Konferencja w sprawie u- 

FRANCISZKA KOŃCZY 
Zmarłego 17 go września b. r. w mazjątku Łukinie, ziemi Wiłko* 
mierskiej odbędzie się nabożeństwo żałobne w kościele św. 
Jakóba wa wterek 8 go listopada o godz. 9 i pół na które 
zapraszają krewnych i przyjaciół i 

córka, rodzina, zięć. a ® 
DZSZ ZES EWIEBIER 
LAR a ACT SE LESTS 

B. P. 

Doktór Medyeyny 

Dawid Rozenkranc 
Członek Wileńsko-Nowogródzkiej lzby Lekarskiej zmarł 
po krótkich a ciężkich cierpieniach 4go listopada 1927 r. 

Eksportacja zwłok odbędzie się dzisiaj 6-go listopada o godźinie 13-e 
z domu żałoby przy ul. Wileńskiej 22. 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI! 

Wileńsko Nowogródzka lzba Lekarska. 

korzysta te sły i możliwości aerody- wicza w Wilnie odbęizie się dnia 6 (nie- и e a 
do które dzisiaj giną dlań dziela) listopada b. r. o godz. 4 po poł. w niewskiego, hędą: wielce ceniona śpiewaczka 

- lokalu «Ogniska Akademickiego» przy ul. Konstancja Święcicka, oraz po raz pierwszy 
Wielkiej Nr 24. Uprasza się pp: Abiturjen- występujący w Wilnie artysta opery S. Al 
tów o jakoajiczniejsze przybycie na zebra- bertini (bas), który z powodzeniem występo- 
nie ze względu na porząiek dzienuy (uchwa- wał na deskach scenicznych teatrów rosyj: 

drodze da się uzyskać szerokie roz- lenie statutu Stowarzyszenia b. maturzystów skich i innych. 

prawie bszużytecznie. Niektórzy z po- 
śród najlepszych znawców w tej dzie- 
dzinie twierdzą, że właśnie na tej 

powszechnienie maszyn latających. wymienionego gimnazjum). 
Inni przewidują nawet \ 

którym człowiek, korzystając jedynie 

w powietrze, jak dzisiaj może cho- wadzonej przez ; 
dzić lub pływać. związków zawodowych (Drobnerow 

Dzisiejsze fantazje mogą jutro stać ców), cały związek robstników bu- 
dowlanych opuścił ostatno szeregi 

Tembardziej, że fantazje w danym klisowych związków i przeszedł do 
wypadku wychodzą z zupełnie racjo: związku P.P.S. przy ul. Kijowskiej 19. 

się, rzeczywistością. 

nalnych założeń. 
S. Ik. ROZNE. 

— Więcej powagi i skupienia 
-————————— W Święto w dniu Zadusznym, 

Czekałam z zainteresowaniem, czy 
w dziennikach, o zabierze kto głos 

dniu Zadusznym na Rosie, 
Widać jednak że: 

«naród lenty, 
stawiciela na kurs agronomów powia- zgadza”, SAN? 
towych, jaki odbędzie się w okresie - Dzień przeznaczony na uczczenie 
od dnia 15—25 bm., załatwjono w pamięci zmarłych, dzień, który po- 
ten sposób, że delegoawano agronoma winna cechować cisza, skupienie, po- 
sejmikowego. U:nając konieczność waga, nie różnił się u nas na cmen- 
rozwoju mleczarni spółdzielczych u- tarzu niczem od jarmarku św. Kazi- 
chwalono udzielić mleczarni takiej w mierza. Te setki młodzieży szkolnej, 
Woronce pożyczkę w sumie 1000 zł! rzemieślniczej, tłoczącej się, popycha- 
Postanowiono zakupić na rachunek jącej wzajemnie ze śmiechem, z drwi. . 
gmingosiemnaście maszyn do wyrobu nami ze zmarłych, z głośnemi urąga- 
kesonów na studnie Oraz wszcząć mi o ubogo lub bogato przybranych 
starania w Państwowym Barku Rol- grobach; te rzesze źebraków, nietylko 

siedzących sznurem od bramy степ- 
Postanowieno też przyjąć kilkoro tarnej do kaplicy, lecz porozrzucanych 

dziec do ochrony w Czarnym Borze. po grcbach, a zawodzących na nutę 
W drodze wyjątku, uznając ciężkie mazura, krakowiaka, pieśni niby na- 
położenie finansowe, prolongowano bożne; ci przekupnie obwarzanków, 

Koniawskiej świec i wianków, zachwałający głośno 

nym o kredyty na ten cel, 

kilku mieszkańcom gm. 2 
fermin spłaty pożyczki siewnej. Roz- swój towar, ustawiony w koszach na 
patrzono szereg odwołań od wymiaru grobach, do których niechcąc dopu- 
podatków, oraz kilka protokułów po- ścić rodziny lają że im przeszkadza 

w sprzedaży; te paniusie przewijające siedzeń Rad gminnych. 
Następne posiedzenie odbędzie się się z kwestą, to było coś horendal- 

w piątek 11 bm. ‚ — Mego, 
— Poclągnięcie do odpowie- , Czy niemożnaby żebraków, prze- dzialności Gmina Rzeszańska po. kUpaiów i kwesty umiejscowić przed 

ciąga do odpowiedzialności sądowej bramą cmentarną? 
inż, Aleksandra Witkowskiego w , Czy niemożnaby wpłynąć na mło- związku ze sprawą budowy szkoły w dzież aby wchodząc na cmentarz za- - 
Orzełowce, budowanej w r. 1925—26 chowywała się poważnie? przez tego przedsiębiorcę. Szkoły, księża prefekci powinniby 

przygotować „swych uczni do tego dnia 
SZKOLNA. tąk, by mogli oni zrozumieć, jak na- 

— Kursy wieczorne języków leży czcić zmarłych i uszanewać ból 
obcych. Przy Liceum Francuskiem i smulek tych, którzy przychodzą w C. Szydłowskiej (ul. Mickiewicz 11 ten dzień odwiedzić mogiły bliskich. 
m. 11) zostaną otwarie zatwierdzone _ Winniśmy chyba tyle. pamięci przez władze szkolne kursy wieczor- zmarłych. ne (dla dorosłych) języków obcych: — — Niemożliwe? — Ależ tak! franc, ang. i niem. System grupowy. Dowiadujemy się, że starania przed- 
Zaangażowani są profesorowie specja stawicieli akademików nie odniosły liści. żadnego skutku. * Opłata umiarkowana, Dla pp. woj- Nizubłagany Senat nie cofnął swa« skowych i urzędników zniżka. ich rozporządzeń i oto dziś, 6—XI. Zapisy uczniów przyjmowane są go godzinie 1 szej będziemy mieli codziennie w kancelarji Liceum Franc. krwawe «widowiske» na placu Ratu- 

od ą do Z ia ś szowym. 
oczątek zajęć o 6 ej wlecz, dn. Egzamina studencki - 8 b. m. Zajęcia stał: od 6—8 wizcz. iicznk kaźń. TA m Po dyskusji opracowano w waž- Jak to się ludziom XX wieku po- niejszych punktach program  wieczo- doba? 

ru, ma który złożą się przemówienia Tortury! Krew! Gilotynal L A p Te okrzyki mogły być zrozumiała , le oraz występ i i 
POREŻADYCE Lara iais Enos kilka wieków temu, ale dzisiaj? 

1 orkiestr wojskowych. 
Organizacja wieczoru odbywa się brzmiewać będzie! z ramienia pana Wojewody Wileń- GG Niemożliwe! — wołają łagodni o- skiego i p. Prezydenta m. Wilna. _ bywatele naszego miasta, > —„Definitywna nominacja Starosty " Ależ taki — odpowiadamy, —wszy* 

szewy znowu temi okrzykami roz 

dzień w PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (x) Związek robotników bu; 

z wysiłków swoich mięśni, będzie dowlanych opuścił szeregi związ- 
mógł z pomocą nieskomplikowanych ków klasowych. Z powodu stałych 
przyrządów również łatwo wzbijać się tarć i niezadowołenia z polityki pro- 

zarząd klasowych 

„taki już nasz 
że ze wszystkiem się 

A właśnie dzisiaj stary plac Ratu- ; 

„ ebracający sji 

| Walsc obraca się za Pomocą precy- 

chaniki, służący do pomiaru przyśpie. 
szeń ruchu ptaka w powietrzu. roczystości 9 tej rocznicy Nie- dleglości. W dniu wczorajszym Aparacik o mikroskopijnych wy. P2 inet у 
ы aru 7 GE długo: HA o godz. 12 w gabinecie pana woje: wody Raczkiewicza i pod jego prze- wodnictwem odbyła się kode 

mająca na celu ustalenie programu wieczoru ur i pozwala na uchwycenie | zarejestro- 9 tej roczniczy Niepodległości asai wanie  autoniatyczne _ przyśpieszeń cego się edbi pe i poruszeń jego skrzydeł. Poliularice dn 11 Gisiopada "2 dz. A masy bezwładności gra tutaj 9 wieczorem, SE 

cm, szerokości i 3 tm. wysokości, 
"którego waga wynosi zaledwie 55 
I. umieszczony na krzyżu plaka 

Ę automatycznie walec 
ąnaldujący się w ruchu solidarnym z 

‚ “а ptaka. Drążki piszące umiesz- 
„ czone wahadłowe, dążąc ie- m u waw. wok zes wiatowego. W ubiegły pałek оё wającej się na walcu tasiemce papie. a ienė a Taizas powia- 

łu, — krzywą zmiany przyśpieszeń. Obrdod przewodniczył S aig, 

žinego mechanizmu zeguonego, | Vikovėki podezs Viiego pesiano: 
į *) M. Dachein'a <Plak wydał tajemnicę na b bljoteki rolncze przy rizktórych ę _ Swego lotu», «Je sals tous» sierpicń 1927 r. gminacn. Sprawą deleg: wania p'zęa- 

SAMORZĄDOWA gą 
= 2 posledzenią wydziału po- 

p. deckich 

mlony został przez Min. Spr. Wewnętrznych 
o podpisaniu reskryptu mianującego b. vice- 
wojewodę p. O: Malinowskiego Starostą Su- 
walskim. 

Pau Malinowski pozostawiony został w 
dotychczasowym stopniu służbowym. 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY, 
— Odczyt prof. Sasserath. 

Dziś w nitdzielę © godzinie 4-tej po 
poludniu w Auli Kolumasweį US.B 
odbędzie się odczyt profesora Sasse- 
rath, jeneralnego sekretarza grupy bel- 
gijskiej Międzynarodowego Stowarzy- 
szenia Prawa Karnego, o sądach przy* 
sięgłych. 

— Powszachne. wykłady uniwersy- 
teckie. W niedzielę, dnia 6-go listopada 1927 
roku o godzinie 7-ej wieczorem w Sali Śnia- 

„Uniwersytetu prof. Jan Muszyński 
wygłosi odczyt ho t: «Rośliny prorocze (no- 
wy narkotyk Peyotl)»: Wstęp 50 gr; dla 
młodzieży 20 gr. 

— Trzecie Zebranie Organizacyjne 
abiturjentów Gimu, im. Adama Mickie- 

5 Iski Urząd W. d i k mass Es Fi zobaczą. Przyjdź:ie tylka Oo 
12:te przed Uniwersytet, albo o I-szej 
na plac Ratuszowy. Niechże jsk naj: 
więcej świadków średniowiecznej wie - 
dzy będzie! 

— Konfiskata czasopisma <Praca: 
W dniu wczorajszym z rozporządzenia p. Ko- 
misarza Rządu na m. Wijno skonfiskowany 
został Nr 1 białoruskiego czasopisma «Pra- 
Ca>, za umieszczenie w nim artykułó » p. t.: 
«Do czego łdzie» i «Głos prawdy o poisko: 
sowieckich stosunkach». Лако redaktor odpa- wiedzialny piamo te podpisywał p. R. Alech- 
nowicz. 

—. Prezes zw. oficerów rezerwy mec. Szuriej interesuje Się sprawą po- łęczenia organizacyj b. wojskowych, W związku ze zbliżającym się momentem zlania się wszystkich organizacyj b. wojskowych 
w jeden wiejkl związek przybył do Wilna 
prezes ogólnopolskiego zw. oficerów rezer- 
wy, zaszczytnie znany w Polsce mecenas 
Szurlej: 

Pan Szurlej przybył aby osobiście za- 
poznzć się ze sprawą połączenia się organi- 
zacyj i po konterenoji odbytej z Panem Wo- 
iewodą Raczkiewiczem i Nacz. wydziału 

bezp. p. Kirtikiisem przyrzekł swoje poparcie 
ej akcji na terenie całej Polski. 

TEATR i MUZYKA. 

— Reduta na Pohulance, Dziś po raz 

rzeci, 3aktowa sztuka Andrzeja Rybickiego 
pt. <Ozno». Początek o godz.8 ej wiecz. Ju- 
tro, 7-g0 bm., po raz ostatni «Okno». Bilety : 

wcześniej nabywać można w biurze «Or: i 
bis» (Mckiewiczą 11) i w dniu przedstawie- й 
nia w kasie m w Z: pp. — w nie- 
dziele i święta od godz. 3ej pp- 
е — Teatr Polski (sala <Lutnia). Dziś 

Teatr Polski czynny będzie trzy razy: й 
O g. 3-j pp. (punktualnie) grane będzie 

dzieło J. Blizińskiego <Pan Damazy», które 

otrzymało w Teatrze naszym stylową oprawę 
sceniczną oraz właściwą obsadę ról. 

<Pan Damazy» grany dziś będzie po 
raz ostatni w sezonie. 

O g. 6-ej w. oraz o g. 8 m. 30 w. — 
ostatnia nowość repertuaru <Fura słomy»— 

Z. Kaweckiego, na której publiczność bawi 
ię wybornie. 
GE 11-y listopada w Teatrze Polskim. 
Teatr Polski specjalnie na dzień 11-go listo: 

pada przygotowuje wesołą i barwną kroto- 
chwiię żołnierską ze špiewami i tańcami — 

<Ułani ks. Józefa» aa z 
atralne zajęte są przygotowanie: low: 
asów ich i stylowych strojów 

kebiecych oraz nowych dekoracji. 
Krotochwila obfituje w  Staroś aieckie 

piosenki i tafice. Widowisko to jest niezmier- 
nie odpowiedniem pa dzień radosny odzys- 
kania niepodjegłości, a swą treścią przezna- 
czone jest dla, choćby, jaknajszerszych warstw 
publiczności, wojska i młodzieży a: 

— Dzisiejszy poranek wokalny T-wa 
<Lutnia». Wykonawcami dzisiejszego pro- 
gramu poranku wokalnego Oprócz chóru 
mieszanego <Lutni» pod dyrekcją Jana Leś: 

„Enrilo“ 
ma smak i zapąch czystej 

kawy ziarnistej, — — nato- 

miast jest pożywniejszem, 

zdrowszem i znacznie tań- 

szem | 

Proszę się przekonać, 

„Enriloć można nabyć w 

każdym składzie kolonjal- 

nym! 

Zważać na znak fabryczny 

„młynek do kawyć!             
AT TELAISS SZOSIE Y KECHKEA ARENA 

Z SĄDÓW. 
Niefortunua obrona rzecznika 

«Parku Pośpieszka». 

W dniu wczorajszym Sąd Pokoju 
w Wilnie rozpoznawał sprawę współe 
właścicieli znanej w Wilnie ze swych 
nadmiernie wysokich cen ł ilości pro: 
tokułów policyjnych zamiejskiejirestau- 
racji «Park Pośpieszka» Wład. Szcze- 
piūskiego i J. Gryns:tejaa, oskaržo- 
nych o przekroczenie ustawy karno- 
skarbuwej, a mówiąc wyraźniej za 
niedozwolony handel napojami wy- 
skokowemi, Sąd po zbadaniu sprawy 
skazał obydwóch oskarżonych na ka- 
rę po 1000 zł. każdego,z zamiauą w 
razie niewypłacalności p» 2 mies. 
więzienia. Zaznaczyć należy, że a- 
skarżeni mają jeszcze drugą podob- 
ną sprawę, z której kara przewiduje 
po 5000 zł. lub 1 ;rok więzienia. 

Jedea z oskarżonych - podczas 
przemówienia pozwolił sobie zaznae 
czyć, że zeznania oficera policji i wye 
wiadowców są nieprawdziwe, przy- 
czem użył zwrofu obrażającego god- 
ność oficera policji. 

Na prośbę poszkodowanego Ofi- 
cera zostało te wciągnięte do prota- 
kułu i jak się dowiadujemy władze 
policyjne wystąpiły do urzędu proku- 
ratorskiego o pecągnięcie winnego 
do odpow Edzialaości sądowej. 

Ki Cis PTSS, EO ITA AS 
tarnego języka fcancuskiego według podręcz 
nika p. Lucien Roquigny, 

20.00—20.30. Przerwa. 
2030. Transmisja z Poznania. 

ie: Moniuszko, Czajkowski, 
Aokusasi, Śchaśnert, Zeleński, Niewiadoraaki, 

m r mr DA w. kp => 
ia <Lutaia») od g. 11-ej r. 

POKO g, 12 pe = Ceny bile- 
tów od 30 gr. 

— Koncert na wpisy dla nie- 
zamożnych uczniów Gimnazjum 
im. Kr. Zygmunta Augusta. Dnia 
10 listopada r. b.. o godzinie 8-ej wie: 
czór w Śali Gimnazium im. Kr. Zyg- 
munta-Augusia odbędzie się pierwszo- 
rzędnej miary koncert z łaskawym 

udziałem prof. Jodko znanego, cenio- 
n:go i utalentowanego artysty muzy- 
ka, oraz p. Zafji Plejewskiej, znanej 
artysti śpiewaczki operowej. W kon- 

cercie przyjmie również łaskawy udział 
znany w szerokich kołach miłośników 
śpiewu p. Worotyński. 

Bilety wcześniej nabywać można 
w cukierni Sztralla, og ulicy Tatar: 
ski.j, 8 i 9 go listopada b. r. w go- 
dzinach od Ó-tej do 8 ej wieczór, a 
w dzień koncertu od godz. 6::j wie- 
czór w gmachu Gimn:zjum. 

RADJO. 

Poniedziałek 7 listopada. 

- m audycji warszawskiej. 
200: Szęual az, komunikaty: lotni= 

ozo-meteorologiczny, «PAT», oraz nadpro- 

878012.20 —13.00. Koncert E plyt gramofono- 

ch firmy «Ą. Klimkiewicz». 

za 15,00. komunikaty: meteorologiczny, go" 

spodarczy, PAT, oraż nadprogram. а 

15,20—16,25. Przerwa. 
16,25—16,40. Nadprogram, komińłkaty. 
16.40—17.05.,«Boczna Anteną» (Odczyt 

pt. «O najnowszych T A i 
— je uno * 

'есьч";&)—п.;і{иі(о%пшпч <PAT>. — Zamiast kwiatów na grób śp. Barba« 
17:20—1745, «O polskich tradycjach ry Szn'olisowej, składa rodzina: dla najbied 

wychowawczych» (z cyklu odczytów organi- niejszych 15 zł, na Żłobek im. Marji 15 sł. 
zowąnych przez Min, W. R. i 0. P.)—wygł. na Komitet «Chleb dzieciom» 15 zł. 
Józef Lewicki. 
1145 —18 15. Program dla młodzieży. P. 

Zofja Szadebergowa wygłosi pogadankę hi« 
storyczną pt.: <Krzyżacy i Litwini», 

Ofiary. 

3 GIEŁDA WILEŃSKA, 
Wilno, dnia 5 listopada 1927 r. 

18,15. Transmisja muzyki tanecznej z ka- Listy zastawne. 
wiarni Za Wil. B. Ziemsk. zł, 100 58,40 57,80 

19.00—19.15, SĄ AZ rolniczy. Złoto. 

araki R lekcja kursu elemen- Ruble 4,76 i pół 475 1 pół 

AKTUALI   

KĄGIK DLA PAK, 
Co nosi Paryż? 

Której z naszych Pań nie intere- 
suje tak arcyciekawa sprawa Co noszą 
elegantki Paryża. Spieszymy więc choć 
nie wyczerpującej udzielić na to odpo- 
wiedzi, bo któż potrafi opiszć to wszy- 
stko co pięknej pani wszechwładna 
modą zaleca. Trzeba ograniczyć się do 
rzeczy zasadniczych, a więc modne 
są w roku bieżącym płaszcze aksami- 
tne we wszystkich kolorach, w szcze- 
gólncści czarne i bois de rose: Płaszcze 
te bogato są zdobione futrami. || 

a obrazku naszym (1) widzimy 
bardzo gustowny mode! płąszcza 2kSa- 
mitnego koloru bois de rose, d 
łaszcz aksamitny czarny (2) zdobiony 
Ołnierzem I mankietami futrzanem!- 

  
Dalej Paryžanka nosi: 
— pantofelki wieczorowe z satyny koloru 

chałr, zdobione inkustacjami ze złotej skórki, tub 
też białe Iamć, zdobione pzrełkami, Modne są rów- 
nież pantofelki srebrne z szerokiemi paskami, do 
okoła których widzimy sznureczki z drobniutkiemi 
perełkami; |. | в ; 

— kapelusiki filcowe, aksamitne we wszystkich 
kolorach, głównie jednak bronzowe, beige, czerwo- 
ne i czarne. Kapelusze te nosi się teraz z czoła; 

— bransoletki z małych deszczułek. metalo- 
wych, wzajemnie z sobą złączonych; noszą się na 
rękich i na nogach; || ; 
usg strusie naszyjniki do toalet wieczorowych; 

— biżuterję, harmonizującą z kolorem okrycia; 
— dekolty są mniejsze 'niż w sezonie ubie» 

głym.  
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- o 3 TEL 1 sacją KOBIETA LEKARZ 

Pan EEE TT Ay mężczyzna kocha” Bat fa ydy B | Kaska Lot Pońswowj || MWilenkin ||, Gosygstgka | 00, wynajęcia Dr Janina 
р . t. ° т 3 : i i i i 

RE RE 22 Bas oysły opętsia kobieta. Nsjwiekszy żkior i najpiękniejszy kochanek w świecie, bohater filmu W; Makowski i S-ka i S-ka i materjały budow- | mieszkanie 4 pokojo- Piotrowicz- 

a> > <Don-Juan> John Barrymore i cudna Dolores Costello. Obraz ten jest bardziej sceniczny od >Don- GB Wino, Ś to Jańska Nr. 11 s a z ogr. od lane w najlepszych we z kuchnią. Jurczenkowa 

Jwana> jedna z najwspanialszych wystaw. klejnoty 1 stroje kosztowały tortunę, Romans skaros przypomina że czas już wy- ka al.Tatarska | | E4ūnkach po oe: | Stara 13. Lupaszko. ordynator Szpiłala 
Pzryża. ilustrację muzyczną, dostosowaną do (brazu, wykona orkiestra koncertowa z 24 osób pod kupić bilety do | klasy 16 Lo- 20, dia ładny nach konkurencyj- . о S 

Mikołaja Salnickiego. Początek seznsów: 4, 6, 8.15, 10.2. 

  

  

  

| 
  

    

  

  

  
  

batata „terji Państwowej. AE 

Przepiękna ulubienica posoki LYA R oe „ma najnowszej kreacji p. t, pks 1 К, — 10 i 1|1‘ !;98(80- ТУШБЫЬ 

H 66 ° 66 oryginalna, pełna sensacyjnych momentów tre niewający prze- lada. uma wygranyc dal a : 

a „Helios „Zlodziej Serc zi Omalamiający rytm akcji! Film, który stanowił As o losow na 466000" + Boop. wione, 
PUTTI w Ameryce. 

Šo Łóżka niklosiane 

ul, Wileńska 38. LYA DE B 0 L K 1 N angleiskie, kreden- 
i DB" sy, stoły,  szały, 

(& dramat w 7 aktach. W rolach głównych Pola Negri ca , 

Miejski Kinematograf nas ady „Skłamałam а se: „Beery. „Nad program: a: TAŃCA 1 DO ul. Niem lecka, 3, „tel 362. > pory A 
3 akt. Orkiestra pi rekcją Kapeimisirza p. W. Szczepańskiego. W pocze- angielskie + 

Kalturalno-Oświatowy PZ, rašo Początek seansów: we wszystkie dnie o godz. 4:ej. Ceny Biletów: MEBLE WÓZKI dziecinne a = 

(al Śukobramska 5) _ |parter 60 gr, balkon 30 gr. Sprzedaż również NA RATY. 

NKRRESEAANZAZANAGO SZOSOAKOREDRZANA 
NAMUR AMM AUM ALA 

JEDYNE 

   

  

ё Do nabycia w pierwszorzędnych magazynach. 

UNENENNNAWUNCKZAWUDKAZAKADAMNNSEKAKCYNNN
 A AWR M MSIE KIWANIS 
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Marka Fabryczna, 

foo, ŚNIEGOWCE 
is 2 i 

2485 KALOSZE 
* * > najtrwalsze i wytworne 

99 

: „KONTINENTS 
E Akc. Tow. w Rydze. 

a POLECA: „EOTWAGUM“! Its Kina KRomisouy оо 
< Warszawa, ul. Dluga Nr. 55 telef, 299-78, 

E 
E 
в 
  

Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości 
M. WILN 

powiadamia właścicieli domów, że dnia 6-go listo- 

pada o godz. 5 p.p. odbędzie się nadzwyczajne 

walne zgromadzenie przy ul. Zawalnej Nr. 1, Po- 

rządek dzienny: 1) zagajenie zebrania, 2) wybór prze- 

wodniczącego i sekretarza, 3) sprawa przymusowej 

kanalizacji, 4) sprawa podatku dochodowego, 5) spra- 

wa projektu opodatkowania na rozbudowę _ miast, 

6) sprawa przyszłych wyborów do Szjmu i Senatu, 

7) sprawa dalszej egzystencji Stowarzyszenie, 8) wolne 

wnioski. 
Zarząd 

EEZEEEEEHHAASMEIIA:E: EE 

в ° g 

Zmiana adresu 5 
e e p e Bi 

d Bamk Ziemiański 5 ES m 

Wydział Agrarno-Parcelacyjny. E 

Przedstawicielstwo w Wilnie B 

i zostało przeniesione na 5 
a 

S ul. Gleńską 30, m.I5 1 blętro m 
E Е 
E BANK ZIEMIANSKI B 

Bywa majątki do parcelacji. Dokonywa komisowej H 

E parcelacji majątków z wydaniem awansi właścicielom. 3 

"E Przeprowadza pomiary. Likwiduje serwituty. е 

5 Adres: ul Wileńska 30, m 15 Tel. Nr 4—43. & 

NZZEBAKSADAAAZACZAAWAŁ 
  

Skład broni 
i 4 E, Zienkiewicz 

* Wilno, Ś-to Jańska 9. 
ŚĆ wią ® 

poleca W. P. P. myśliwym, świeżo 

ы otrzymany transport broni bezpo: 

$ średnio z zagranicy. 

Dubeltówki Belgijskie od 120 zł. 

Zamiejscowym po otrzymaniu 10 proc. 

wysyłam żądaną broń i przyrządy za 

pobraniem. 

Ceny możliwie najniższe. 

Gęglel górnośląski 
z pierwszorzędnych kopalń z dostawą do domu, na żądanie 

w wozach plombowanych, dostarcza firma 

ssT RE get Gdańska 1 m. 5, tel. 11—37 

fre Tadeusz Kowalski i Trylski“ 
Mickiewicza 32. 

HURT i DETAL: 

e 

    
          

  

  

CENY NAJNIŻSZE. 

  

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 

firm aowe I używane sprzedaję I wynajmuję 

K, DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6.     

      

        

        
    
    

        
      

DZIAŁ RADJO 
Wileńskiej Pomocy Szkolnej w Wilnie 

ul. Wileńska Nr. 38, tel: 941. 

Aparaty, części, porada techn., montaż. 

Agaraty dstektorowe 12 zł., jednolampk, 45 zł., apa- 

ły „6 z lampką wielokretną 170 zł, trzylampko- 

wy „Sznell* 220 zł. 5 lemkowa Sunetheterodyna— 

Aiko 475 zł. Słuchawki Radjofon 1250, transforma- 

tory typu Kóring 16,50. skale krajowe od 90 gr. 

Główny skład wyrebów: IDEAL—NIEB ESKI! PUNKT, 

Ueraszemy odwiedzieć nas. Obsłużymy 

TANIO, FACHOWO, ODWROTNE. 
DETSUSTRTSE KES    

Każdy z was, czytełnicy, powlnien 
mieć u siebie w domu radjo. 

Bezwzględnie najtańsze EE 
nu źródło zakupu. 

radjoaparatów (detektorowych i lam- 
powych ed 1 do 8 miu lamp. wł) 

oraz części składowych 

WSZECH-RADJO 
W. R. W. 

Pierwsza Krajowa Fabryka Odbier- 
ników Radjowych Fabryka i Biura: 
Warszawa, ul Jerozolimska 93, 

tel. 205 30. 
Nagrodzona „dyplomem uznania" 

na l-ej wystawie w Krakowie. 
Składy stale zaopatrzone w aparaty, 
głośniki, słuchawki, łampy, akumu- 

Jatory, baterje anod. i 4. p. 
UWAGA: pp. wojskowym, urzęd- 
nikom,  mauczycielom i osobom 
odpowiedzialnym dogodne warunki. 

Spłaty 5 - M ESIĘCZNE. 
Zamówienia uskuteczniamy w ciągu 
24 ch godzin. Na wszelkie zapyta- 
nia listowne i telefoniczne dokład: 
mie wyszczególniające jaki aparat 
lub część czytelnik pragnie nabyć, 
dajemy niezwłoczną odpowiedź 

Zapamietaj adres 
WSZECH RADJO 

Warszawa, Al. Jerozolimska 93 
Tel. 205 30. 

Popieraj przemysł krajewy. 
Na żądanie wysyłamy na prowincją 

monterów.       

          

Dia Urzędów 
) micznych oraz rzeszeń Urzędniczych 
dostarcza NA SPŁATY MIESIĘCZNE $ 

bezwłocznie { 

węgiel sortowany 
firma 

Maks Begleiter 
Kraków, Andrzeja Potockiego 1. ‹ 

00006400: 00 

Bez ryzyka. Bez ryzyka, 

NIEBYWAŁA OKAZJA 
605 wartościowych przedmiatów 

z zegarkiem za ZŁ 1565 
Na listowne zamówienie wysyłam 

następujący komplet: 
1 kieszonkowy zegarek szwajcarski, do 

którego ZAŁĄCZAM 3 LETNIĄ PISEM: 
NĄ ÓWARANCJĘ, 1 praktyczny portfel 
męski, I kawałek dobrego mydła toale- 
towego, 1 piękną modną broszkę, 1 szczo: 
teczkę do zębów (celuloidową), 1 cygar- 
niczkę do papierosów, 1 grzebień do 
włosów, 1 parę męskich skarpetek, 1 
komplet spinek do mankietów, 1 lusterko 
kieszonkowe, 1 scyzoryk stalowy, 10 szt. 
papieru listowego, 1 papierośnica męska, 
1 pierścionek męski, ż 

oraz 587 przedmiotów nizbędnych 
każdemu. 

Wszystko razem kosztuje !ylko 
Zi. 1565. 

Zamówienie wysyłam pocztą. Płaci 
się przy odbiorze towaru. Zadatku nie 
potrzeba. Za opakowanie i przysyłkę 
płaci kupujący. 
Bez nejmniejszego ryzyka. Jeśli towar 
nie odpowiada zwracam pieniądze. 
Proszę 0 dokłsdny adres. Zamówienie 
proszę skierować do znanej firmy: 

H.WINDI1S Z, 
KRAKÓW 

skrytka pocztowa 305,   

G. Arndt i St. 
Wilno, Wielka Nr. 

polecają w wielkim wyborze 

Kapy i serwety gobelinowe. 
Kołdry watowe własnego wyrobu. 

Pokrowce i firanki. 

Jezierski || Latas, Es bawełnianej i 
6 

      

  

Otrzymane nowości sezORU. 

ALEKSANDER KUSZELEWSKI 
Horńorowy Krojczy Londyńskieł Akademji „Minister'S*. 

Wilno. Š-to Jańska 7, dom własuy. 

002400900000000068580006364000688 
  

MEBLE 
Łóżka angielskie fabryki «Konrad Jarnusz- 
kiewićz i S-ka» T-wo Akc. w Warszawie. 
Mebie gięte fabr. <Thoneta», otomany, 
materace, kredensy, stoły, krzesła, szaty, 
garnitury salonowe, meble biurowe i t. p. 

POLECA 

D.-H. F. Mieszkowski 
Wilno, ul. A Mickiewicza Nr. 23, 

el. 

Na prowincję wysyłamy towary za zali- 
czeniem: 

MEBLE 
sypialnie, stołowe, gabinety, salony 

i sztuki pojedyńcze poleca 
“ 

MAGAZYN MEBLI „ВЕОМ 
Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 
Nr. 13, róg Żórawej  Waruak 

, dogodne. Rebota soldna. 

Cenv przystępne. 

      
   

  

   

  

      
    

      

twarda z ogrodów zamiejskich, bardzo 4 

smaczna ze składu lub (od 250 kg,) 4 
al 
    

   

  

R й 

z Ze zmarszczkami, 4 Sega, 
m Pań nie będzie, jeżeli się pofatygują 
m do gabinetu kosmetyki leczniczej 
= absolwentki INSTITUT DE BEAUTE 
m KEVA PARIS. Natychmiastowe odświe- 

żanie na bale bez szkody na cerę. 
Port>wa 28—5. 

godz: ой 10 — 2 i cd 4 — 7. 

" 

a 

m 
“ 

5 Wydz. Zdr. za Nr 1480, 

  

a 
jedwabnej poleca do 

  

UNURNCKNENKNAZSSRNKUNRNUNZNRASNAE 

nych poleca 
K. ZDANOWSKI 

A. Mickiewicza 34 
Tel: Nr 370. 

› sad 
Skiep „Okazja 
Wilno, ul. św. Jańiska 8 

Kupno i sprzedaż 
MEBLE, DYWANY, 
ANTYKI, Lombardo- 
we kwity i rozmaite 
rzeczy. Szacunek rze: 
Czy bezpłatnie. Dia 

rzeczy wyjeżdzam na 
„_ prowincję 

Zawiacamiač listownie 
    

    

robót ręcznych im: BIURO 
szynowych hurtem i Podań, Tłumaczeń i 

detalicznie, Przepisywań 
Ceny fabryczne, «REKORD», rzy ul 
_*EL| TA» 3 Maja 1 załatwia 

Wilno, Wieńska 22. szybko akuratnie, ceny 
ara czł p 

biedny: ezpłatnie* 
gOkazyjnie _ 
sprzedaje się aparat я 
Ві‘пешв!оцппапу Korepetycyj 

R > udziela student, ną 
Ceny konkurencyjne. | Sawicz 8-19. _ dogodnych warunkach 

Zgłoszena do adm. 
«Słowa» pod L. 3, 

POTRZEBNA 
służąca do wszystkie- 
go na wyjazd do 
Podbrodzia, wymaga- 

ne rekomendacje. 
Zgiaszač się: ul. Bia- 

łostocka 6 m. 3, 
pomiędzy godz. 4—6. 

110 złotych 
    

  

m 

Pszenice 
w każdej :lości kupuje firma ® 

Kinkulkin 
Wilno, ul. Mi. Stefańska 19. O

P
L
P
P
P
Y
O
P
C
E
H
 

     
   

Pracownia 

krawiecko-bieliźniarska 
z działem hafciarskim 

) przy Państwowej Szkole Przem." 

) Handlowej Żeńskiej im. E. Dme- 
chowskiej, Królewska 4, obek ; 

ogrodu Bernardyńskiego, nad 
Wilenką (ill piętre) przyjmuje 

  
9
9
9
4
 

9 
4
0
9
0
0
 

) uader przystępnych. ! 

' — НаНу ludowe ma szarem |, 
“ pl6tnis, Pracownia 'otwarta od 

g. 8 do 3 (w sobotę do g.2-eį) 

  

  
  

W. wielkim wyborze 
ramy gotowe ina obstalunek 

W. BORKOWSKI 

ZEMY/ŁAWKA 

  

  

Mickiewicza 5. Filja Śto Jańska 1. 

KUPUJE 
i ŚpRzecaje Książki Używane 

Księgarnia W. MIKULSKIEGO 
Wileńska 25.   

zł 

00050R223043002500230290400430080 

Dom Hindlowy 

K. Rymkiewiez 
Wilno, ui. A, Mickiewicza 9 

Poleca 
w wielkim wyberze 

Kalosze damskie, męskie i dzie- 
cinne z fabryk krajowych i za- 

granicznych 
po cenach fabrycznych. m

o
5
a
0
2
2
0
2
0
0
0
9
0
3
0
0
0
 

po 

SUKNA 
KAMGARNY 
KRE*Y 
BOSTONY 
WELOURY 
FLUSZE 
JEDWABE 

KOŁDRY 
CHUSTKI 

  

Wilno, Wielka 28.   
  

  

' о.н. „Bławat Wileński" 
ul. Wileńska 31. Tel. 3—82, 

  

   naszych materjałów. Robota solidna. 
Za gotówkę i na raty Wielki wybór 
towarów wełnianych i bawełnianych. 

— 

est bezwzględnie najlepszą I naj- 
E ištuieias farbą do — ЫеНгпу 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

1 Medjolanie złotemi medalami. 

Wszędze do nabycia. 

) Garnitury męskie, uczniowskie tukże | 
I płaszcze robimy na zamówienie z 4 

Perlmuttera Ultramaryna 

ФФ
 REKLAMA 

(tilmows) jest 

Realizowanie reklamowych 
mtr. i 

ė 
ė Garbarska 5—19 

ооФоооФооФоФооооФооооФФоФФФФФФ 

  

; Micki a L, Kulikowski Mižievis 
Na sezon zimowy poleca gotowe 

alta i ubrania. Przyjmuje obstalunki. 
jerwszorzędne materiały i wykonanie. 
Futra. — Fraži. — Smoklagi. 

CENY UMIARKOWANE. 

  

Woda Kolońyka dla znawów 

HEZADONTE ck 
portai projzek dozębów      

  

13 
„ cena zł. l 
$ Gimnazjalna 6—16, 

wszelkie zamówienia po cenzch $ 

   

  

     
   
   
       

  

mieszkanie z  cało- 
dziennem dobrem 
utrzymaniem rzy 

inteligentnej rodzinie 
Gimnazjalna 6 m. 16. 

    

OBIADY 
obfite w 

prywatnym 
gr. 30 

domu 

2 piętro. 

Fieblonka 
poszukuje zajęcia. 

Oferty listowne do 
! redakcji. 

Buchalter 
bilansista, z długolet- 
nią praktyką poszu- 
kuję wieczorowych 

zajęć. Adr,; ul Mickie- 

  

  

A wicza 35 m. 36 pod 
Buchalter. 

— 

po powrocie z 
Francji dyplomo- 

waną nauczycielka 
języka francuskiego 
udziela lekcji dzieciom 
orąż osobom pragną- 
cym zdybyć grunto- 
wną wiedzę języka 

Zakretowa 5-a—12:a. 

gubiono książecz: 
kę wojskową 

  

MLEKO 
potrzebne od 100 — 

  

Choroby skórne i we- 
neryczne kobiece. 

Przyjmuje od 4—6 pp 

400 litr. dziennie do Zarzecze = £ 

poważnego  przedsię- „Z.P. 38. 

biorstwa, " zgłoszenia Doktór med' 

do Administracji. Ri 

E choroby skórne, wojskową Nr 543 
wyd. przez P. K. 
Wilno, rocznig 

1887, na imię Wincen- 
kupna wymienionych tego Kirkiiło-Stacewi- 

cza, unieważnia się, 

Mieszkanie 
słoneczne do wynaję: 

weneryczne i mos 
czopłciowe. Elektrote= 
rapja, słońce górskie. 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9—2 1 5 - 8. 

W. Z P. 43 

Dr POPILSKI 
chcroby skórue 

i weneryczne. 
cia z 3 pokoi, z 

elektrycznością. Piac Z r paz > 
Św. Piotra i Pawła 6 W, Pohulanka 2, io 
— 

gubiony dowód 
osobisty wyd. 
przeż Stąrostwo 

Grodzkie, na imię Ka- 
zmierza Jutewicza, 

unteważnia s'ę. 

gubiony dowód 
osobisty, wydany 

    

  Zawalnej. W.Z.P. 1. 

Dr K. Sokołowski 
chor. skórne i wene' 

  

ryczne, wznowił 
przyjęcia chorych 

od g. 9 — 12 г. 
i od 
ul. Wilenska 30 m. 14, 

przez Starostwo Ponadto we wtorki, 
Grodzkie, na imię Czwartki i piątki 

Józeia Stankiewicza, 0d g. 3 m 30—4 m. 30 
unieważnią się. w Pceradni, 

ul. Aa S 
„ Z. Nr 1604 

T DOKTOR 

obiady  0.Abłamowiczowa 
domowe od g. 3 akuszerja i choroby 

ia kobiece Zygmuntowska 18—6 

  

Darmo 
katalog gramofonów 

i płyt wysyła po na 
desłaniu znaczka pocz 
towego «Polska Pły- 
ta». Warszawa, Mar 
szałkowska 104—9, 
  

Mydla 
toaletowe od 10 
roszy kawałek w 
olskim  Skłądzie 

Aptecznym Włady- 
sława  Trubiłły, 
Ludwisarska 12, 
róg Tatarskiej.   

ul. Kasztanowa 7 m. 7, 
— godz _9—10 i 3—5: 

W, Z. P. Nr 14 
  

„Dr Hanusowicz 
„ Ordynator Szpitala 

Sawicz, choroby 
skórne i weneryczne. 
Leczenie światłem 

Sollux i Lampa Bacha 
(sztuczne słońce gór» 
skie). Zamkowa 7 m, 5 
    

Doktór Medycyny 

ŁUKIEWICZ . 
choroby weneryczne, 

skórne i płciowe 
ui. Mickiewicza 9     wejście z ul. Saia- 

deckich 1, przyj. 4—7. 

    

D, 
sprzedania R — 

„ metrėw = 
sążni trontu) przy ul. Lekarze Dentyści. 

A gas Tali alga 
r 2a obok domu 

E Pekūclačia sėja (iš ANNA KISIEL- 
Sądu Okręgowego na Andrzejkowiczowa 
b. dogodnych warun 
kach. Zgłeszać się: 

uł 

F gabinetowy 
bardzo dobry 

okazyjnie 
nie drozo 

Weglowa 23 m. 2. 

choroby zębów, plom- 
bowanie i usuwanie 
ich bez bólu. Porcelae 

ORTEPJANnowe, złote plomby 
wkładki. Sztuczne 

zęby, złote korony 
sprzedam Mickiewicza 4 m. 12, 

Przyjęcia: 
ul. Zawalna 28 m. 5. od 10—12 i pół. i 
  

jadalny, Meble 

sprzedania, 
Gd ńska 6 m. 8 front. L 

  

Potrzebni 

  

1 otomana, 
biurko z fotejem do 

wyd. przez P, K. zdolni akwizytorzy. ' 

od 4 do 7 w. 
Uczącym se znižka, 

W. Z. Nr 97, 
dn, 24 VI 1927 r. 

Lekzżrz=Dentysta 

„. FRYDMAN 
Zawalna 24 m, 8. 

Przy gabinecie spe- 
cjalne laboratorjnne 

. 5 — 7 wiecz., | 

^ 

m
 T
 

M
 
0
 

MIAFLOR 
mydžo,ocet toaletowy,extralt 

Kerk PORZE          

  

Dom Handlowy 

Leonard Pikiel i Syn 
SZEWIOTY 

WYROBY ŻYRARDOWSKIE. 

Artystyczne wykonanie przezroczy reklamowych, wyświetlanych 

na ulicach i w kino-teatrach 

Związek artystów Sztuki Kinematografi cznej w Wilnie 
Biuro czynne nd 5—8 gedz. 

MYDŁO TOALETOWE 
w najprzedniejszym gah 
Przemystavka, Sta 
toran Kule mr.2040gli 
nr.2038,wazelinowe nr. 

MIA RCA BUS 
Uznarią wysyta abryka na 

WENRYĘ ŻAK 
V laamya PERFUMIKOSMETYKÓW) a 

       

     

     

l e ca: 

WEŁNY 
RYFSY 
MUŚLINY 
BATYSTY 
FLANELE 

PŁÓTNA 
TOWARY LNIANE 

FIRANKI 

Tel. 11-55, 

ŚWIETLNA 
ćźw'gnią handlu. 
zdjęć filmowych dług. od 20 

więcej. 

8
0
0
0
9
5
2
0
!
 

B
E
E
 

Ё „ Adam Habdank s 
и 

r а© 1 Rz 

8 Prześladowanie Polaków na Litwie Kowieńskiej 

[o W broszurce о 16 str, ścisłego druku autor zobrazował własne m 

za przeżycia i straszny obraz kaluszy“ zadawanych S na 

Ka Litwie Kowieńskiej. Cena egz. 50 gr. Broszura powinna się są 

Ma  zualeść w każdym polskim domu. Do nabycia w księgarni Św. 

SA Wojciecha w Wilnie i u autora: Widze, powiat Brasławski. BS 
Ja Autorowi należność można wysyłać zaaczkami pocztowemi i ES 

Ba  siemplowemi. Wysyłka odwretną pocztą. Handlującym rabat, ma 

069506090 9000002?99909999 

   

    

   

U, Warszawa. na imię 
Stanisława Stepowia- 
ka, rocznik 1903, zam. 
we wsi Baranie, gm, 

Aleksandrowskiej, 
pow. Święciańskiego. 

Antyki! ntyki! 
Sz. BOLTUPSKI 

Wileńska 3,tel. 11—18 
Kupno i sprzedaż 
meble styłowe, bronzy, 
porcelany, obrazy, bi* 
Żżuterje, srebro, złoto 

i brylanty. 

KSZESŁA 
Wiedeńskie 

i stołowe 
po cenie fabrycznej 
poleca skład mebli 

B. Łokuciewskl 
ul. Mickiewicza 42. 

  

  

Płachty 
brezentowe 
nieprzemakalne do 
wozów i maszyn 

poleca B. Łokuciewski 
ul. Mtckiewicza 42. 

Pielęgniarka 
z długoletnią praktyką 
w rządowych szpita- 
lach, szuka pracy w 
Wilnie w domach 
prywatnych w swoim 
fachu. Adres w Re- 
dakcji. 

    

  жж 

1000 ce ziotych 
może każdy zarob'ć 
przez łatwe chemicz. 
ne fabrykacje, Prak- 
tyczne recepty w jęz. 
poiskim. jdajcie 

prospektów. Zamiej-- 
scowi proszeni o do- 
łącz. 40 gr. zn, po- 
tztow. Adres: Biuro 
Ogłoszeń S. Jutana, 
Wilno, ul Niemiecka 4 5 dla' D ra Chemji. spec, choroby wene 

     
   
   
KOPIOWANIE 
PLANOW 

L SWIATLODRUKI, ) 
Ina KAUPOWIE 

Wilno A 

    

Zarobek 200—300 zł. p ZgbÓW, sztuoznych. 
miesięcznie. _ Garbar- Przyjmuje Gej = a 
ska 5 m. 19 od 58 pp. = ALSS 

  

  

    

Lekarz Dentysta 

POTRZEBNA R. MOZES 
nauczycielka telefon 13,41. 

z trancuzkim i muzyką Przyjmuje od 9.30 do 2 
na wyjazd,Zgłoszenia: 1 od 4 do 7, 
Micktewicza 41 m: 18, Wydz. Zdr. 371. 
od 8—10 rano. —Гаг Dentysta | 

desa R, Gordono Do wynajęcia m 
mieszkanie 3 pokoje ow ee 

e od g. 7 
ska 1. a o ё Е 
południa, 2 GWEN 

Lekarz-Dentysta 

Ekonom Jadwiga 
Kęstowiczowa 

sainotny potrzebny do 
majątku, zgłaszać się 
do 11 rano i 3—5 pp. 
Zauł, Ś to Jerski 4—1 

ul Orzeszkowej Nr 3 
(róg Mickiewicza) 

g przyjmuje od g, 10—2 
14—6 

W.Z.P. Nr 53,   

LEKARZE. 

D, ZELDOWIGZ 
chor. weneryczne, 
syfilis; narządów 

moczowych 
od 9-1, od 5-8 w, 

Kobieta- Lekarz 

  

  

DOKTÓR 

Lekarz- Dentysta 
MARYA 

Ożyńska-SŚmolska 
Choroby jamy ustne. 
Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez ból. 
Porcelanowe i złote 
korony, Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni. 
kom 1 uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m.3 

  

        
NZeldowiczowa Wydz. Zdr Nr 3 

KOBIECE, WENE. 

(dów MÓCZOW: AKUSZERKI. 

alicea . 24 H a M ь 

rzyjmuje: | 
od9 ona, do 7 wiecz. 

  

L Ginsbe ul. Ad. Mickiewicza 
30 m. 4. | 

2 insberg W. Zdr. Nr 3093, 
choroby weneryczne, a 

syfilis i skórne. Akuszerka 
Wilno, ul. Wileńska 3, W. Smiałowska 

telefon 567. 
Przyjmuje od 8 о1 |, Mickiewi jmuj WET do 19. Mickiewicza 
kia Bo z = Km > 

= * . № 63 
Dr Suszyński -— 

ryczne, niemoc M I D 
płciowa, skórne, tegoroczny pod gwa* 

Przyjmuje: rancją, Czysty miód 
od 9—iż i 4—7,  pszczelny, wysyłam w . 

. ul. Mickiewicza 30. 
W. Z. P. 1, zaliczką ku zupęłaea 

przyjmuje od go. ® 

  

blaszankach iranko 23 

mu zadowoleniu 
3 kg. biasz. zł. 10.50 Dr. Kenigsherg 55 *=7 * 1350 

chorcby skórne 1 10 » »  » 2550 
weneryczne, 20 » — » tylko 49.50 

Mickiewicza 4, lzydor ROSENBAUM 
g. ZE 5-8 w. Podwotoczyska 

4. P235) (Malopolska). 

  

W d:ves Pramlstacy Kiaekiewiez Radskios ws/ Szesaw Kacwowuki.  Odpewiedzialny za ogłoszusia Mszen <awiaski Drak:mia eWyśdawniciwo Wiusskia» Kwa:zelna 23 
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