
RuK w.l. ir. 235 (1846) 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE—"ul. Szeptyckiego A. Łaszuk NOWOGROÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
BRASŁAW —Księg. T-wa „Lot”. | N.ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28. 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. | OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamowa, W, Włodzimierow. ; PINSK—-Ksiąžnica Polska St. Bednarski. 
GRODNO —Księg. T-wa „Ruch* POSTAWY—j. Wojtkiewicz— Rynek. 
HRORODZIEJ—K. Smarzyński. STOEPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
IWIENIEC—A, Ossoling. ŚWIĘCIANY POW.—Rynek 9. 
KLECK— Sklep „jedność, WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 

  

» abrzedąży det: 

WIELKIE ŚWIĘTO 
DORPAGKO - WILEŃSKIE. 
DORPACKA KORPORACJA „PO- 

LONIA*", ZAŁOŻONA W 1828 ROKU, 
PRZENIESIONA DO WSKRZESZO- 
NEGO UNIWERSYTETU  WILEŃ- 
SKIEGO, ŚWIĘCI W WILNIE URO- 
CZYSTYM OBCHODEM 

stulecie 
NAJSTARSZEJ POLSKIEJ KOR- 

PORACJI AKADEMICKIEJ. 

NIECH ŻYJE STULETNI 
KONWENT „POLONIA*! 

CZEŚĆ PROCHOM JEGO NIEZLICZO- 
NYCH FILISTROW! POZDROWIENIE 
SERDECZNE ZJEŻDŻAJĄCYM SIĘ DO 
WILNA ZE WSZYSTKICH STRON POL- 
SKI BYŁYM DORPATCZANOM! 

MŁODZIEŻY WILEŃSKIEGO KON- 
„WENTU „POLONIA“ CZOŁEM! 

\ Dorpat!.... 
Jeszcze do dziś dnia przepięknym 

dźwiękiem rozbrzmiewa to osławne 

imię po ziemiach polskich, cóż do- 

piero mówić o naszym kraju! 

Ilež to, w ciągu dziesiątków lat, 

schroniło się młodzieży naszej z tak 

zwanego zaboru rosyjskiego pod two- 

alicznej 
      

je skrzydłaa Alma Mater Dor- 

patensis! Ilež to najdzielniej- 

szych, najgorętszych i najświatlej- 
szych dusz polskich, rodem z tych na- 

szych pagórków leśnych i łąk zielo- 

nych, dojrzało i wypiękniało w rozu- 

mieniu helleńskiem na życie całe w 

twoich murach, Alma Mater Gu- 
staviana, w murach zalanych 

światłem europejskiej nauki, skąpa- 
nych w cieple braterskich stosunków, 

| ąświęconych najdroższemi wspomnie- 

niami! 
| Aż do objęcia kuratorskiej władzy 

przez Ławrowskiego z misją zniesienia 

wszechnicy niemieckiej i założenia na 
jej miejscu rosyjskiego uniwersytetu 

jurjewskiego, był Dorpat przez 
dziesiątki łat nietylko centralą admini- 

stracyjną jednego z okręgów nauko- 

wych Rosyjskiego Imperjum, lecz i 
ogniskiem, z którego szeroko promie- 

niowała kultura zachodnio-europejska, 

obyczaj zachodnio-europejski, grun- 

towność i blask nauki jenajskiej i hej- 

delberskiej i getyńgskiej, rodem z Bo- 

nu i z Halli. Promieniowanie to Dor- 

'patu rozpościerało się przedewszyst- 

kiem na Politechnikę w Rydze i na 
świetne swojega czasu wielkie gimna- 
ja niemieckie w Mitawie, Libawie, 
Rydze, tudzież na mniej zasobne w 
kompletnie uniwersyteckie siły profe- 
Sorskie, jak w Parnawie lub Winda- 

Wie. Cały okręg naukowy  Dorpacki, 

Wraz z tężyzną swych sił naukowych, 
ze swoją specyficzną obyczajowością 

Opartą jak na Ewangelji, na Kodeksie 

Honorowym, z całym swym nastrojem 

i duchem zachodnio-europejskim — 
tworzył jakby jedną wielką rodzinę: 
młodzieży i jej przewodników. 

I dlatego to dziś jeszcze — po ty- 
lu latach dzielących nas od owych 
Czasów i od tamtych ludzi — sama 
nazwa „Dorpat* ma dar momentalne- 

£a budzenia tylu ech w tylu u nas du- 
Sząch, w tylu sercach. Dorpat!.. Któż- 
y uszu nie nastawił? Któżby nie po- 

biegł oczami w stronę gdzie wymó- 
Wiono głośno tę nazwę o przedziwnym 

, Uroku? 
| A czemże jest nasz wileński, uni- 
Wersytecki Konwent „Polonia“? Jest 
istną arką przymierza między dawne- 
mi dorpackiemi laty, a wskrzeszone- 
8o Uniwersytetu wileńskiego nowym 
tozkwitem. 

Jest czemś więcej jeszcze! Było 

wiem tak, że sto lat równo temu za- 

Ożyli w Dorpacie pierwszą korpora- 

Gę akademicką polską — wileń- 
Ty studenci bądź relegowani na mo- 

| ©Y wyroku z sierpina 1824 i wydaleni 
,ż kraju wespół z Mickiewiczem, Ma- 

. twskim, Jeżowskim i innymi dziesię- 
_ oma filaretami, bądź nie czujący się 
 Pewnymi w Wilnie pod akiem  czuj- 
lych już aż do zbytku władz, bądź ta- 

„SV, ktorzy do Dorpatu przejechali z 
*amknietego uniwersytetu wileńskie- 

| 80. Słowem dorpacki Konwent „Polo- 
| Mat ma najczystsze: filareckie 
Pochodzenie. 

Jeżeli zaś przeto, niebawem po 
Znowieniu przez marszałka Piłsud- 

Miego uniwersytetu wileńskiego imie- 
Mia Stefana Batorego, pośpieszył dor- 
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Oyroh o procesie marjawiekim 
Skazanie arch. Kowalskiego. 

PŁOCK. 12. 10. (2,30 w nocy) W ostatnim dniu procesu ostatecznie za- 
brał głos oskarżony biskup Kowalski, który oświadczył, że czynów mu in- 
kryminowanych nie popełnił i prosi © uniewianienie.. 

Po przerwie © godz. 10 m. 45 wiecz. przewodniczący  Momontowicz 
wznowił posiedzenie edczytując pytania ułożone dia powzięcia wyroku. Ob- 
rońca Kobyliński prosi © zamieszczenie pytania dodatkowego: czy czyny in- 
kryminowane zostały popełnione na tle i z pobudek religijnych? Sąd przy- 
chylił się do wniosku i udał się ia naradę. 

Punktualnie o godz. 2 po północy, sąd wróciwszy na salę, ogłasza wy- 
rok mocą którego: 
UZNAJE OSKARŻONEGO KOWALSKIEGO WINNYM I SKAZUJE GO NA 
4 LATA DOMU POPRAWY Z ZASTOSWANIEM AMNESTJI DO JEDNEJ 
TRZECIEJ CZYŁI OSTATECZNIE NA 2 LATA I 8 MIESIĘCY, POZOSTA- 
WIAJĄC GO NA WOLNOŚCI Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKA W FORMIE 
KAUCJI 1000 ZŁOTYCH. : 

Zaiarg w przemyśle włókienniczym. 
Warunki pracodawców. 

WARSZAWA, 11 X. PAT. Ministerstwo Pracy i Okieki Społecznej 
komunikuje, że w dniu dzisiejszym organizacja pracowników przemysłu 
włókienniczego nadesłały oświadczenie, które jest odpowiedzią na propo- 
zycję rządu, uczynioną przez p. ministra pracy i opieki społecznej. Ošwiad- 
czenie to brzmi, jak następuje: 

SĄ W odpowiedzi na zakomunikowaną nam w dniu 8 b. m. przez p. 
Ministra w imieniu rządu propozycję zlikwidowania strajku w przemyśle 
DEC. przez podwyższenie płac o 5 proc. mamy zaszczyt oświad- 

czyć: 
Podwyżka płac nie jest w chwili obecnej umotywowana ani sytuacją 

ogólno-gospodarczą kraju, ani położeniem przemysłu włókienniczego w 
szczególności. W dalszym ciągu nie zmieniamy twierdzenia naszego, iż 
podwyżka płac stanowi ciężar nader dotkliwy dła rozwoju konjunktury 
tak wewnętrznej, jak i eksportowej nad wyraz niepożądany. Zwarzywszy 
jednak, że rząd w osobie p. Ministra, podjąwszy medjację zaproponował 
konkretną kwotę podwyżki, niżej podpisane organizacje postanawiają w 
interesie przywrócenia zakłóconej pracy i dobrych stosunków między prze- 
mysłowcami a robotnikami, jak również na dowód swego lojalnego stano- 
wiska wobec rządu przyjąć propozycję rządu jako ostateczną i nieprze- 
kraczalną. Organizacje przemysłowe gotowe są w myśł oświadczenia rzą- 
du zawrzeć umowę ze związkami robotniczemi, uważając jednak za swój 
obowiązek oświadczyć, że dla uniknięcia powtórzenia się niepożądanych 
wstrząśnień gospodarczych uzależniają podwyżkę zarobków robotniczych 
od zawarcia umowy na okres jaknajdłuższy, a w każdym razie” nie 
krótszy, niż do dnia 1 lipca 1929 roku. Związek Przemysłu Włókiennicze- 
go w państwie polskiem, Krajowy Związek Przemysłu Włókienniczego, 
Związek Wykańczalni i Farbiarni okręgu łódzkiego, Związek Zawodowy 
właścicieli fabryk zarobkowych w Łodzi. 

Zeppelin lec da Ameryki. 
FRIDRICHSHOFEN. 11. 10. (PAT). Sterowiec „Hr. Zeppelin* odleciał 

dziś o godz. 7 50 rano w kierunku Lakehurst (New - jersey). Start udał się 
doskonale. „hr. Zeppelin* przeleciał © godz. 9 min. 32 nad Bazyleą. 

LYON. 11.10. (PAT). Dziś o godz. 12 m. 25 „Zeppelin* przeleciał nad po- 
ligonem wojskowym, kierując się na południe. 

BERLIN. 11.16. (PAT). Prasa popołudniowa donosi, że sterowiec „Zeppelin* by 

uniknąć burzy szalejącej nad północnym Atlantykiem musiał nad Francją zmienić wyt- 
kniętą drogę i skręcił po przez morze Śródziemne ku Hiszpaniji by nad Gibraltarem ro- 
zpocząć swój lot nad otwartem oceanem. 

Prasa berlińska przepełniona jest iniormacjami i telegramami o lecie wyrażając 
troskę o stan pogody nad oceanem. 

Nieudany raid samolefu Lewina 
Burza nad Atlantykiem. 

NOWY YORK. 11.10. (PAT). Spodziewają się tu, że samolot Lewina „Mis Colnu- 
bia” odleci dzisiaj w południe w kierunku Rzymu w celu dokonania przelotu aad Atlaxt- 
tykiem. 

NOWY YORK. 11.10. (PAT). Samolot Lewina „Mis Columbia" rozpocząt zamierzo- 

ną podróż do Włoch, lecz wkrótce po starcie musiał powrócić do punktu, z którego 
= wyruszył. 

Pierwsze posiedzenie Kowieńskiej Rady Państwa ©" 
Według wiadomości otrzymanych z Kowna dnia 9 października odbyło się pierwsze 

pierwsze posiedzenie nowoutworzonej Rady Państwa. 
Na iedzeniu tem poza przyjęciem statutu i załatwieniu szeregu wniosków for- 

małnych, Państwa wystosowała pismo do prezydenta Smetony, w którem zaznacza 
że skład Rady Ee pase się do wy: w w kierunku odzyskania Wilsa i 
potępia Polskę, która w dniu tym przed ośmiu łaty dopuściła się aktu gwaltu. 

Podróż Chamberlaina. 
___ LONDYN, 1! X. PAT. Z San Francisco donoszą: Sir Austen Chamberlaio 

i jego małżonka odbywają obecnie podróż przez kanał Panamski do Kalifornii. 
Sir Chamberlain odzyskał całkowicie siły i zamierza już w końcu bieżącego mie 
siąca rozpocząć podróż powrotną do Anglji. 

Gdzie się skrzyżowały szfafefy. 
5600 klm. przebytych, 

WARSZAWA, 11 X. PAT. W 10-tym dniu biegu sztaietowego dookoła gra- 
nic Polski nastąpiło skrzyżowanie się obu sztafet. 

Przed północą 10 bm. koło miejscowości Wyżłów powiatu Skole na po- 
graniczu polsko-czechosłowackiem. Dnia 11 bm. o g. 6 rano sztafeta wschodnia 
znajdowała się w miejscowości Ustrzyki Górne, powiat Nickl, a sztafeta za- 
chodnia w tym samym czasie przybyła do Rafajłowej, powiat Nadwórna. 

Obie sztafety przebyły w ciągu ostatniej doby okeło 300 klm. i znajdują 
się juź w odległości około 2800 kim. od startu. 

ERSTE ETEN RJ ZOZ TETOOZOZZOZODKWOT ZZA TODDZNDA ПООРОМИРОЛЕМЕС ОЛ НОО Отоу 

packi Konwent „Polonia* przenieść ckich w Wilnie. O wy drodzy i kocha- 
się z rozwiniętym sztandarem i in ni „alte Herrn*, o wy „bemooste Hi- 
corpore do Wilna, dokonał nieja- upter*, na które młodzież komilitońska 
ko tylko powrotu do gniazda skąd z tak rzewnym respektem  pogląda! 

wyszedł. Czy wam się śniło, że chwilę taką 

I oto dlaczego Konwent „Polonia* przeżywać będziecie pod sztandarem 
jest jakby piastunem nietylko naj- „Polonii* w znowu uniwersyteckiem, 
świetniejszych  tradycyj dorpackich wolnem Wilnie? 

lecz zarazem żywym, bezpośrednim Nam się też nie śniło... I przeto wa- 

Opłata pocziowa ulszczona ryczałtem. — 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Adniinistra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rczmieszczeni4 ogłoszeń 

odblaskiem filareckiego ducha, który 

po brutalnym ciosie zadanym mu w 

Wilnie, schronił się był — na lat bez 

mała sto — w mury Universita- 

tis Cesareae Dorpatensis, 

w malawniczą dolinę Embachu czyli 

Omowży. 
Dorpat —Wilno! Czyliż może być 

cudniejsza i dostojniejsza „„cyira* na 

bankietowym uniwersyteckim stole w 

dniu setnego jubileuszu! 
Zjazd polskich fi li s tr 6 w dorpa- 

sza radość — nasza radość; wzrusze- 
nie, które was ogarnia, my wszyscy 

dzielimy, my, polskie społeczeństwo 
ukochanego naszego Wilna. 

Pakłon przeszłości; radośny uš- 

miech teraźniejszości; a ku przyszło- 

ści z pełną ufnością otwórzmy ramiona! 

l niech za drugich lat sto pamięć 

chwili, którą nam dano tu przeżyć. pro 

mienieje pod niepożytym sztandarem 

„Polonii* serdecznych wspomnień bła- 

skiem! 

LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa | 

  

  

WARSZAWA--T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—-Kiosk B. Gołembiowskiego 

Drogi, których niema. 
Tak jak każda praca, praca dzien- 

nikarska ma to do siebie, że są wniej 
dziedziny, do których przystępujemy 
ochoczo, z przyjemnością, ale są też 
i inne, do których sięga się piórem bez 
przekonania, z obowiązku. 

Dziennik żyć musi aktualnością! 
Dlatego też sprawa, którą poruszyć 
zamierzamy nieprzyjemna, ponura 
sprawa dróg kołowych w naszym kra- 
ju, a może specjalnie w Wileńskiej je- 
go połaci, trafia na szpalty „Słowa”, 
trafia, bo jest nieskończenie aktual- 
ną — bo jest specjalnie ważną. 

Nie mamy pretensji do fachawych 
na drogowy temat rozważań, więcej, 
nie chcemy roztrząsać sprawy tej 
teoretycznie. Jeśli jednak przystępuje 
my do pisania — to robimy to, prag- 
nąc dać wyraz poglądom na sprawę 
dróg naszych, przeciętnego mieszkań- 
ca Wileńszczyzny, — tego, co po tych 
drogąch jeździć musi. 

Kwestja drogowa w Wileńszczyź- 
nie stanowi stałe nasze niedomaganie, 
a tempo jej załatwienia bynajmniej 
nie budzi różowych nadziei na przy- 
szłość. 

Jesteśmy krajem, który pod wzglę- 
dem ubóstwa w drogi bite. konkuro- 
wać chyba może z odłegłym Afgani- 
stanem i to pytanie jeszcze, czy z po- 
wodzeniem. 

Na przypuszczalną ilość 13.900 
kim. *) dróg, jakie Wileńszczyzna po- 
siada, mieliśmy, jeszcze nie tak daw- 
no, zaledwie 309 km. dróg bitych. 
Drogi więc bite wynosiły w stosunku 
do ogółnej ilości dróg zaledwie 1/45, 
gdy stosunek ten już w  sąsiedniem 
Województwie: Nowogródzkiem  wy- 
rażał się cyfrą jak - do 24, a w odleg- 
lejszem nieco woj. Poleskiem, na bag- 
nach dorzecza Prypeci, jak 1 do 16. 

Gdy na odcinek  30-kilometrowy 
drogi w naszem Województwie wypa- 
dało przeciętnie 0,7 km. drogi bitej 
a resztę stanowiła droga gruntowa, 
na takiż odcinek w Nowogródczyźnie 
1,4 km. drogi bitej, a na Polesiu 1.9 
kim. 

Porównanie ilości dróg bitych przy- 
padających na 100 klm. kw. pow. daje 
następujce cyfry: Francja 105 km. ca- 
ła Polska (przeciętnie) 11,4 km. No- 
wogródczyzna 2,4 km., Wileńszczyz- 
na 1,1 km. 

W stosunku do Francji, gęstość 
dróg bitych w Wileńszczyźnie jest 66 
razy mniejsza, w Nowogródczyźnie 30 
razy mniejsza, a posiadając mniej 
więcej równą gęstość sieci kolejowej 
z Włochami, mamy 14 razy mniejszą 
od nich gęstość dróg bitych. 

I tak niema zestawienia, niema da- 
nych porównawczych,  gdziebyśmy 
(Wojew. Wileńskie) nie stali na sza- 
rym końcu pod względem stanu dróg. 

Sprawa dróg kołowych ma dla Wi- 
leńszczyzny znaczenie: pa 1-sze pod 
względem strategicznym, po 2-gie pod 
względem gospodarczym i po 3-cie co- 
ra zbardziej, pod względem turystycz- 

Względy strategiczne są same 
przez się zrozumiałe. Nie tutaj zresz- 
tą miejsce aby je szerzej rozważać. 

Inaczej rzecz się ma ze względami 
gospodarczemi. Wileńszczyzna jest 
krajem rolnictwa, krajem lasów. Otóż 
eksploatacja warsztatów rolnych czy 
leśnych w naszym kraju odbywa się 
w warunkach więcej niż złych. Zbyt 
dla większego rolnika, ze względu na 
duże odległości od kolei (Brasław- 
szczyzna, tereny objęte kierunkami 
kolejawemi Wilno — Mołodeczno — 
Królewszczyzna — Podbrodzie —Wil- 
no i Wilno — Mołodeczno, Lida, Wil- 
no) i zły stan dróg, przeważnie, jak 
widzieliśmy. wyżej, gruntowych jest 
uciążliwy i kosztowny ponad cyfrę 
przeciętną. Zbyt dla rolnika drobnego, 
w małym stopniu posiłkującego się 
koleją, zawsze ponad, nią przekłada- 
jącego komunikację kołową, a dążą= 
cego w promieniu 40—50 klm. do Wil- 
na jako centru zbytowego, jest nie- 
mniej ciężki. 

Na 'trudnościach powyższych cier- 
pi aprowizacja miast, a w pierwszym 
rzędzie Wilna, które należy do naj- 
droższych miast w Polsce, jeśli zgoła 
nie jest najdroższem. Na złym więc 
stanie dróg poszkodowanym jest lo 
producent rolny, bo ma do wyboru 
albo uciążliwy i drogi transpórt swych 
produktów, albo zbywanie ich po ce- 
nach znowuż nieproporcjonalnie nis- 
kich na miejscu pośredników; 20 kon- 
sument, który i w pierwszym.i w dru- 
gim wypadku ponosi koszt drogiego 
dowozu. 

Fakt, że za jajko płaci się w Dzie- 
wieniszkach 12—13 groszy a w Wil- 
nie 20—22, tak samo jak fakt, iż za 
masło kosztujące w Żodziszkach 54 
złotego płacimy w Wilnie około 8-iu 
złotych — jest aż nadto wymowny i 

‚ _*) Dane te, jak również wszystkie da- 
ne cyfrowe czrpiemy z artykułu inż. L. Bo- 
rowskiego, drukowanego w kwartalniku 
„Prace Inst. Badania Stanu Gosp. Z. Wsch." 
za I kw. 1927 r. 

dodatkowych komentarzy nie potrze- 
buje. 

Inż. L. Borowski oblicza w swym 
źródłowym i rzeczowym artykule, na 
który powoływaliśmy się wyżej, stra- 
ty jakie ponoszą Ziemie Wschodnie z 
racji złego stanu ich dróg. Cyfry te 
są zaiste przerażające. Na podstawie 
naukowych obliczeń p. inż. Borow- 
skiego wypada, iż straty te wynoszą 
z górą 50 miljonów złotych rocznie, 
z czego czternaście piętnastych przy- 
pada na rolnictwo. Wypada to po 11 
zł. 20 groszy(!) na głowę ludności 
(w Wojew. Wileńskiem, Nowogródz- 
kiem, Poleskiem i Wołyńskiem). 

Znowu fakt komentarzy nie wyma- 

gający! | 
Zaiste „junkierskie procenty* pła- 

ci nasz kraj na niedość sprawną ad- 
ministrację, za niedość poważne i sta- 
ranne traktowanie przez nią najwięk- 
szej z bolączek naszych. 

Mówmy o turystyce. Ruch 
styczny z roku na rok rozwija się. 
Wszak posiadamy w odnośnych  in- 
stancjach administracji państwowej 
specjalnie „„eferaty turystyczne”. Jak 
tu mówić o turystyce w Wojewódz- 
twie, które nie tak dawno na obsza- 
rze prawie 28 tysięcy km. kw. rozpo- 
rządzało 309 kilometrami dróg bitych. 
Niech ich dziś posiada 500 km. czyż 
to dużo, gdy się zważy, że ruch tu- 
rystyczny — to przedewszystkiem au- 
tomobilizm. 

Rok rocznie Polski Automobil-Klub 
urządza raidy dokoła Polski. Mówi się 
© tem że w przyszłości trasa raidowa 
ma przechodzić przez Wiłno, ma obej- 
mować Ziemie północno - Wschodnie. 
Ładnieby te raidy na tysiące obliczo- 
ne kilometrów wyglądały, jeśli wyni- 
kiem naszego lokalnego spaceru da 
Narocza i z powrotem, było przyjście 
bez uszkodzeń zaledwie dwuch  ma- 
szyn na biorących w raidzie naroczań- 
skim kilkadziesiąt samochodów. A czy 
wiełu by się znalazło w Polsce ko- 
mandorów raidawych, którzyby, jak 
nasz, z raidu do Narocza, chcieli koń- 
czyć podróż.. pieszo, aby się do kolei 
dostać? 

Drogi nasze mają to w sobie że 
już od Pana Bogasą nam w, nienajgor- 
Szym stanie dane. Zasadą zaś arterji 
komunikacyjnej winno być nie to, aby 
obok kilkudziesięciu kilom. doskona- 
łej trasy miała ona miejsca nie do 
przebycia, ale aby w całości, na całej 
rozciągłości swej, była możliwa do 
przejazdu, aby nie było na niej t. zw. 
korków. 

Budowa drogi bitej Wilno — Lida 
jest właśnie tym typowym przykładem 
zaprzeczającym tylka co przytoczonej 
zasadzie. 

Idźmy dalej! 
Pamiętajmy historję budowy dro- 

gi w Postawach — z dworca do mia- 
steczka—na przestrzeni 2 - 3 klm. w r. 
1923 znalazł się człowiek, który ofia- 
rował w gotówce(!) pokrycie połowy 
kosztów budowy. Złożył na ten cel 
odpowiednią kwotę w markach pol- 
skich. Władze nasze wyczekały aż 
kwota ta wskutek deprecjacji spadła 
do wartości kilku złotówek, aby dro- 
gę o której mowa wybudować w 3 la- 
ta później. 

Jedną znowuż z bolączek powia- 
tów przygranicznych, a innych wła- 
ściwie nie mamy w naszem  Woje- 
wództwie, jest, że kategorja dróg, któ- 
rych budowa czy też tylko konserwa- 
cja należy do samorządów, a które 
posiadają specjalne lokalne znaczenie 
gospodarcze, znajduje się w pewnem 
upośledzeniu wobec dróg o mniej- 
szem znaczeniu gospodarczem ale wię- 
kszem wojskowem, specjalnie w zwią- 
zku z bezpieczeństwem granic. W ten 
sposób tereny zniszczone gospodar- 
czo, wymagające intensywnej odbudo- 
wy komunikacji, muszą świadczyć na 
rzecz Państwa w sposób znacznie 
szerszy niż to robią bogate powiaty 
Kujaw czy Wielkopolski. 

Osobna sprawa, to bruki we 
wsiach. W sąsiedniem Województwie 
Nowogródzkiem, a więc na terenie 
podobnym co do warunków pracy ad- 
ministracji, jak to można było stwier- 
dzić podczas tegorocznego raidu (o 
znacznie lepszych wynikach  sporto- 
wych i praktycznych od  Naroczań- 
skiego). Sprawa bruków we wsiach, 
jest jeśli nie załatwiona, to w każdym 
razie, znajduje się na dobrej drodze. 

O czterdzieści kilometrów ad Wil- 
na w W. Solecznikach mamy wzoro- 
we, reprezentacyjne niejako gospo- 
darstwo rolne. p. Karola Wagnera. 
Niema wycieczki rolniczej z kraju czy 
też zagranicznej, któraby bawiąc w 
Wilnie W. Solecznik nie zwiedziła. 
Wystarczy w październikowy dzień 
niesłotny przebyć 200 metrowy odci- 
nek drogi od traktu lidzkiego do mły- 
na, aby zdać sobie sprawę z tego, jak 
dalece względy już nawet reprezenta- 
cyjne (które w Wilnie przedewszyst- 
kiem brane są pod uwagę) wołają o 
pomstę do nieba. Wspomniany odci- 
neczek drogi — to jedno wielkie bło- 

tury= 

a 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Zą tekstem 16 groszy 
Kronika reklamowa łub nadesłane 40 gr. W n-:ąch świątecznych oraz „2 prowincji o 25 proc. drożej.. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Zą dostarczenie numeru dowodowego 20%: 

     

  

11. X. 28. 

Z dyplomacji 

Poseł polski w Berlinie p. Knoll, 
który wczoraj bawił w Bytomiu, 
przyjeżdża dziś w sprawach służbo- 
wych do Warszawy. 

= 

Ma przybyć również za kilka dni 
ambasador polski w Paryżu p. Chła- 
powski, aby odbyć narady z Rządem 
Polskim w aktualnych sprawach poli- 
tyki polsko-francuskiej. 

* 

Bawiący w Warszawie Od paru 
dni poseł polski w Rydze p. Łuka-- 
szewicz, wyjeżdza w piątek z powro-- 
tem na swą placówkę, gdzie w pierw-- 
Szej linji zajmie się sprawą uregulo- 
wania komunikacji kolejowej polsko- 
łotewskiej na podstawie trwałego u- 
kładu, a nie jak dotąd prowizorjum. 

Przyjęcie u p. premiera. 

P. premjer Bartel przyjął wczoraj 
posła polskiego w Teheranie p. He- 
mola, wicem. gen. Konarzewskiego, 
delegację urzędników państwowych z 
pp. Warskim, Staszewskim i Jarosze- 
wiczem na czele oraz min. Składkow- 
skiego. Wieczorem przybył do p. 
premiera p. min. Moraczewski. 

Poseł finianózki na Zamku. 
Nowomianowany poseł nadzwy- 

czajny i minister pełnomocny Finlandji 
p. Gustaw Idman wręczy jutro na 
Zamku swe listy uwierzytelniające p. 
Prezydentowi Rzeczypospolitej. 

Sfosunki dyplomatyczne między 
Polską a Peru. 

W związku z ustanowieniem  ро- 
selstwa peruwiańskiego w Warszawie 
nastąpić ma w najbliższym czasie 
akredytowanie naszego przedstawicie- 
la dyplomatycznego w Peru. Projekto- 
wane jest rozciągnięcie działalności 
jednego z naszych poselstw w Ame- 
ryce Południowej lub Środkowej na 
Peru. Istnieje możliwość, że przedsta- 
wicielstwo dyplomatyczne w Peru peł- 
nić będzie nasze poselstwo w Argen- 
tynie. 

Dobry humor. — Nie mogą mieć do- 
brego humoru ludzie, cierpiący na zaparcie, 

gdyż wadliwa działalność kiszek zatruwa im 
całe życie. Zastosowanie Cascarine Le- 
prince w ilości I lub 2 pigułek wieczorem 
podczas jedzenia przywróci im natychmiast 
radość życia. Sprzedaż we wszystkich apte- 
kach. 

to, w którem już nie samochód, ale 
zwykły wóz chłopski grzęźnie po osie. 

Sprawa dróg — to w naszych wa- 
runkach — sprawa bezpieczeństwa i 
to nietylko publicznego, tylko to spra- 
wa bezpieczeństwa osobistego osób 
jadących. 

Gdy się jedzie w dzień, co pewien 
czas tu i owdzie po drogach widnieją 
tablice wskazujące objazdy. Gdy się 
jedzie nocą, nic na objazdy nie wska- 
zuje — bo ciemno. Stąd wypadki. Kil- 

W normalnych warunkach nad 
bezpieczeństwem podróżnego, nad 
tem aby mu się nic złego w drodze nie 
zdarzyło, czuwają t. zw. organy bez- 
pieczeństwa. Niech się «gdziekolwiek 
most uszkodzi, niech gdziekolwiek 
przejazd stanie się niedość bezpiecz- 
nym, w ciągu 24 godzin policja obo- 
wiązana jest zawiadomić o tem kogo 
należy. Tak gdzieindziej pojmuje się 
bezpieczeństwo obywatela. U nas, 
przy systemie patroli policyjnych co- 
dzień przebiegających gminy, taki sy- 
stem byłby nie trudny, tylko trzeba o 
nim pomyśleć. 

Jak wyżej zaznaczyliśmy, intencją 
naszą jest aby sprawa drogowa w 
Wileńszczyźnie znalazła współpracę 
władz, samorzadów i społeczeństwa, 
Chcemy żeby na drogach — па- 
szych było lepiej. Pragniemy aby 
po nich można było jezdzić 
bez narażenia się na  niebez- 
pieczeństwa, aby służyły one w naj- 
szerszym tego słowa pojęciu, stałej 
i całorocznej (nie sezonowej) komu- 
nikacji w przeświadczeniu iż sprawa 
jest ważna dla naszego kraju, że w 
jej pomyślnem załatwieniu winniśmy 
wszyscy współpracować, 

Jakiś dziennikarz francuski wyraził 
się kiedyś w swej gazecie: „W jaki spo 
sób można mówić a tem że armja Na- 
polona na drogach  Wileńszczyzny- 
ny, kiedy tych dróg wogóle niema“ 0- 
tóż pragnęlibyśmy gorąco aby w przy- 
szłości i już niedalekiej nietylko | 
francuzowi, ale i nam samym podobne 
refleksje na myśl nie przychodziły. 

Leszcz.



ECHA KRAJOWE 
  

Biwarcie Bomu Paraijainego & Gigbokiem. 
W niedzielę dn. 7 paždziernika 0 godz. 

5 rano przybył do Głębokiego JE ks. Arcy- 
biskup Jałbrzykowski w celu poświęcenia 
nowowybudowanego Domu Parafjalrego w 
Głębokiem. 

Na dworcu kołejowym spotkali PE prze- 
dstawiciele władz państwowych i komunal- 
nych oraz organizacyj społecznych. 

O godz. t0-ej rano udzielił Arcypasterz 
sakramentu bierzmowania, poczem o godz. 
10.30 rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo, 
celebrowane również przez JE. 

Po nabożeństwie ks. Olszański wygłosił 
na placu przed kościołem przemówienie, w 
którem zachęcał iudność do organizowania 

    

   

do domu parafjalnego, gdzie się odbyło po- 
święcenie tegoż domu. Po poświęceniu prze 
mawiali p. Iszora w imieniu władzy państwo 
wtej, przedstawiciel komitetu budowy domu 

i Arcypasterz. Wszyscy wyrażali uznanie ks. 
dziekanowi Zienkiewiczowi za założenie te- 
go domu w tak.szybki m czasie, j 
dnocześnie by dom ten przyczynił się do zje 
dnoczenia różnej pod wgiędem wyznanio- 
wym i narodowym ludności giębockiej. 

O godz. i6ej JE wstąpił do Ogniska Rady 
Opiekuńczej Kresowej gdzie spożył obiad, 
wydany przez społeczeństwo głębockie. W o 
biedzie tym wzięły udział 62 osoby — prze- 
dstawicielc wszystkich warstw społecznych 

  

   
   

  

Dom Parafjalnv 

"się, do pracy nad rolą i do apostołowa 
zasad katolickich. Na zakończenie uchwa 
no rezolucję, by wysłać depesze do jE Ar- 
cybiskupa Jałbrzykowskiego, do Prezydenta 
Rzeczypospolitej Mościckiego, do Prezesa 
Rady Ministów i do Marszałka Piłsudskiego, 
zapewniając ich, że katolicy parafji głęboc- 
kiej zawsze będą stali na straży wiary Ko- 
ścioła Katolickiego i Ojczyzny. . 

Po przemówieniach sformował się po- 
chód katolicki na czele z organizacjami Sto- 
warzyszeń Młodzieży Polskiej i Koła Polek. 

Po pochodzie organizacje społeczne ze 
sztandarami oraz zaproszeni goście wstąpili 

   

POW. DZISIEŃSKI. 
— Uroczystości w Załesiu. W poniedzia- 

łek dnio 8 października o godz. 12ej przybył 
do Zalesia ]. Ekscelencja Arcybiskup Jał- 
brzykowski. Przy bramie wjazdowej pięknie 
umajonej zielenią, spotkał Arcypasterza wójt 
gminy p. G. Korsak witając JE z chlebem i 
solą. W odpowiedzi życzył Arcypasterz, by 
ludności tej nigdy chleba nie zabrakio, by 
zawsze mieli dosyć pokarmu dla ciała, jed- 
nocześnie krzepiąc dusze Swoje w nowej 
świątyni, w której ułatwiony będą mieli do- 
stęp do pokarmów duchowych. Następnie 
przywitał też Arcypasterza przedstawiciel 
staroobrzędowców ofiarowując chleb i sól. 
W odpowiedzi Arcybiskup podziękował za 
chleb i sól, a przedewszystkiem za dobre 
serce, które z całą ofiarnością przyczyniły 
się do powstania katolickiej świątyni. Wyra- 
ził też Arcypasterz życzenie, by jaknajprę- 
dzej nastąpiło zjednoc e, by stało się za- 
dość słowom Chrystusa, iż musi być „jedna 
owczarnia i jeden pasterz”, 

Potem poprzedzany przez małe dziew- 
czynki, które rzucały kwiaty do stóp Arcy- 
biskupa, przeszedł Arcypasterz do kościo- 
ła i tu się odbyła uroczysta konsekracja no- 
wej placówki, w której Chyrystus na stałe 
ma zamieszkać, zlewając na ludność zdroje 

" łaski. 
Dzięki nistrudzonym zabiegom i ofiarno- 

ści pani wójtowej Korsakowej oraz męża jej 
p. Grzegorza Korsaka jak również i dzięki 
całemu komitetowi w skład którego wcho- 
dzą ks. dziekan Zienkiewicz, hr. Mohlowie 
i inni powstał w Zalesiu nowy  kościołek 
przerobiony z dużego śpichrza. Dorobiono 

   

  

zewnątrz wierzyczkę, z której dzwony koś- 
cielne będą zwoływały ludność na nabożeń- 
stwa będą oznajmiały całej ludności że ser- 

  

w Głębokiem. 

parafji. Do obiadu przygrywała orkiestra po- 
licji państwowej. 

O godz. 18-ej wszyscy. udali się „do sali 
domu parafjalnego gdzie się odbyła Akade- 
mia. 

' Akademię zakończono odśpiewaniem hy- 
mnu „Boże, coś Polskę”. Po akademii odbył 
się raut, zorganizowany również przez ca- 
łe społeczeństwo głębockie. ' 

Na tem się zakończyło uroczyste przyję- 
cie JE Arcybiskupa  Jałbrzykowskiego w 
Głiębokiem. ; 

W poniedziałek o godz. 10 JE wyjechał 
z Głębokiego do Zalesia. 

   

  

ca katolickie żyją i czuwają, że tych Serc, 
bijących zgodnie jest dużo. 

Cała ludność z Zalesia tłumnie przybyła 
na uroczystość poświęcenia tego kościoła, 
ale co dziwne i co z wielkiem uznaniem pod 
kreślił ks. Arcybiskup że jak w budowie te- 
go kościoła tak i w uroczystości poświęce- 
nia wzięli udział i staroobrzędowcy, którzy 
mają w Zalesiu świątynię — niegdyś koś- 
ciół unicki. 

Po nabożeństwie zwiedził  Arcypasterz 
mieszkanie nowego księdza prefekta który 
zamieszkał z wójtem gminy p. Korsakiem, 
nim nie zostanie wybudowana przy koście- 
le plebania. 

Dalej zwiedził urząd gminny, Kasę Stef- 
czyka, szkołę powszechną i Leśnictwo, 
gdzie p. ieśniczy przyjął Arcypasterza i goś- 
ci przyjeźdnych śniadaniem. 

Około godz. 14-ej wyjechał Arcypasterz 
do Hermanowicz na Zlot Stowarzyszeń Mło- 
dzieży Polskiej. я 

W drodze powrotnej zwiedził Arcypa- 
sterz szkołę zawodową Pol. Macierzy Szkol. 
w Starym Dworze, ochronkę w Potupach 
gdzie dziatwa mała,. czyściutko i pięknie 
poubierana witała JE śpiewając: „Witaj 
nam“. : 

Wreszcie o godz. 19-ej przybył Arcypa 
sterz do majątku p-wa Grzegorzostwa Kor- 
saków, gdzie gospodyni domu gościnnie po- 
dejmowała Arcypasterza i wszystkich gości 
obiadem. : 

Dziękując serdecznie za gościnne przy- 
jęcie a jednocześnie życząc by praca spo- 
łeczna, w której pani Korsakowa tak czyn- 
ny przyjmuje udział,  jaknajpomyślniej się 
rozwijała, wyjechał Arcypasterz z Nowego 
Dworu do Głębokiego, skąd pociągiem od- 
jechał w tymże dniu do Wilna. Н 

    
Związek Artystów Sztuki Kinematograficznej w Wilnie, 

mpisijj konkurs na scenarjusze filmowe (kontije). 
Szczegółowych informacyj przed przystąpieniem do konkursu udziela 

Sekretarjat Związku codziennie w godz. 5—6 i pół. Ostrobramska 27. -o : 

    

JESZCZE RÓŻNE RZECZY. 
Ze świata literacko-artystycznego — Obchód Deotymy —75-ciolecie Fałata —jubi- 

leusz Or-Ot'a — Co p. Charles Woods widział w ;Palestynie iw Wilnie i co 

mu się w Polsce najbardziej podobało. 

Powojenny literacko - artystyczny 

świat, aczkolwiek i on uległ „ducho- 

wi czasu*, miewa jednak chwilami na- 

gle i niespodziewanie odruchy najczy- 

stszego idealizmu. е : 

Prawie do wiary niepodobne jest 

np. to, co się w Warszawie stało bar- 

dzo, bardzo niedawno. Oto nietylko 

przypomniano sobie, że na dzień 15 

października b. r. przypada dzie- 

siąta rocznica zgonu Deoty- 

my, lecz nawet zawiązał się komitet 

w celu upamiętnienia tej daty odpo- 

„ wiednim . obchiodem!  Przypomniano 

sobie... Deotymę! Powtarzam: rzecz 

nie do pojęcia. W podręcznikach lite- 

ratury leży pogrzebane to wielkie i 

głośne niegdyś imię, a mało kto wie, 

że prochy Jadwigi Łuszczewskiej but- 

wieją pod płytą grobową jednego 7 

najprozaiczniejszych cmentarzy świa- 

ta, na warszawskich Powązkach. 

Z zaproszenia na obchód warszaw- 
ski — na nabożeństwo u Św. Jana, na 

akademię i koncert w Ratuszu — któ- 

rem mnie zaszczycono, tudzież z Za- 

szczytnego wezwania abym do Komi- 
tetu Honorowego należał, dowiaduję 

się, że przewodniczy Komitetowi Ob- 

chodu pani ministrowa Aleksandra 
Meysztowiczowa a na liście członków 

Komitetu Honorowego widzę nazwi- 
ska p. prezydenta m. Warszawy i se- 
natora Ignacego Balińskiego, sędziwe- 
go  jubilata - historyka Aleksandra 
Kraushara, który tak dzielnie skruszył 
kopję w obronie lekkomyślnie szarp- 
niętej czci pośmiertnej Jadwigi Łu- 
szczewskiej, widzę nazwiska ordyna- 
towej Zamoyskiej i księcia Zdzisława 
Lubomirskiego, ordynata Maurycego 
Zamoyskiego i prezesa Stawarzysze- 
nia Weteranów, poety Juljana Adolfa 
Święcickiego, ministra Meysztowicza 
i księżnej Czetwertyńskiej, prezesa 
warszawskiej Rady Miejskiej i Edwar- 
da hr. Krasińskiego, księżnej Korybut- 
Woronieckiej, p. Antoniego Żwana 
etc. etc. Widać, że akcja wskrzesze- 
nia w pamięci ludzkiej imienia Impro- 
wizacyj, „Branek z jasyru* i „Sobie- 
skiego” objęła wcale szerokie koła — 
przeważnie towarzyskie. 

Młoda poezja polska — a i lite- 
ratura — nie dały się, jak widać, 
„porwač“ niepowszedniej inicjaty- 

wie. *) Jeśliby-to była jaka rocznica... 

*) Na czele Komitetu Wykonawczego 
stoi p. Witold de Verbno Łaszczyński, pi- 
sarz z przedwojennego pokolenia, liczący 
obecnie ląt z pięćdziesiąt, autor poezyj Ii- 
rycznych, dramatów („Serce*, „Ninon de 
Lenclos*), komedji „Arja z „Halki“, 

WE 

SŁOWO 

Echa katastrofy budowlanei w Pradze. 
Wydobywanie wciąż nowych trupów. 

PRAGA, 11.X. PAT. Z pod gruzów zawalonego domu wydo- 
byto dotychczas 28 trupów. Stracono już nadzieję co do wydo- 
bycia kogokolwiek żywego z pośród 25 30 osób, których brak 
jeszcze. 

Usuwanie olbrzymich bloków betonowych, leżących w su- 
terenach o głębokości 2-ch piętr prawdopodobnie nie będzie 
mogło być ukończone przed upływem tygodnia. Z pośród 37 
T rannych w czasie katastrofy 19 pozostaje jeszcze w  szpi- 

talu. 
PRAGA, 11.X. PAT. Z pod gruzów zawalonego domu wydo- 

byto dotychczas 60 ludzi, z któiych 27 poniosło śmierć. Narazie 
zdołano stwierdzić tożsamość tylko 10 osób. Wśrod rannych i0 
osób odniosło ciężkie rany. 

wyjaśnienia rządu. 
PRAGA, 11 X. PAT. Minister robót publicznych Spinn oświadczył w Sena 

cie, że jeżeli chodzi o akcję budowlaną, administracja państwa nie miała bezpo- 
Średnieco wpływu na kompetentne w tym względzie władze autonomiczne. W 
składach państwowych materjałów budowlanych obowiązują przepisy uniemo- 
żliwiające podobne wypadki. 

Rząd zamierza rozciągnąć te przepisy także na konstrukcje prywatne. 
Pisma omawiają szeroko przyczyny katastrofy. Na łamach „Prager Tageblatt" 
prof. wyższej szkoły technicznej Hitler stwierdza, że grunt na którym stoi Pra- 
ga, jest solidny i nie może być uważany za przyczynę wypadku. 

„Tribuna* przynosi głosy rzeczoznawców, którzy przypisują katastrofę 
użyciu złego gatunku cementu. Dyrektor prac przy budowie zawalonego domu 
w, czasie przesłuchiwania przez policję wyznał, że użyty przy budowie cement 
rzeczywiście był niewystarczającej jakości. ю 

Prezydent republiki przeznaczył na rzecz ofiar katastrofy 150 tysięcy ko- 
ron czeskich. Prowincjonalny bank czeski—100 tys. koron. Zgłoszono wiele in- 
nych ofiar. Czerwony Krzyż w porozumieniu z prasą organizuje zbiórkę na 
rzecz ofiar wypadku. 

Huragan we Francji 
PEREPIGAN. 10.10. (PAT). Huragan, któremu towarzyszyły ulewne deszcze 

uszkodził instalacje elektryczne. Miasto pogrążone zostało w ciemnościach. Tramwaje 
stanęły. Huragan i burza spowodowały śmierć jednej osoby pozatem kilkanaście od- 
niosło rany. 

` 

Aktualna kwesfja we Francji. 
Co robić, aby przeszkodzić uchodźctwu włościan do miast. 

Pomysły wysoko postawionych osobistości, 

Z pośród wielu, wielu zagadnień, 
wymagających we Francji jakiegoś 
rozwiązania, jakiejś linji wytycznej 
działania, niepoślednie miejsce zaj- 
muje kwestja masowe” emigracji wło- 
ścian do miasta i co za teim idzie — 
pustoszenie wsi. Ponieważ prod ukcja 
rolna i tak jest niewystarczająca, prze- 
to obniżenie jej może być wręcz ka- 
tastrofalne. 

Co robić? Jak zarządzić złemu, 
jak powstrzymać ten owczy pęd do 
miasta? Oto pytanie, które zadają 50- 
bie wszyscy roztropni ludzie we Francji. 

W odpowiedzi na interpelację zło- 
żoną w izbie przez paru posłów (we 
Francji, jak na całym świecie trybuni 
ludu nie umieją się na nic więcej 
zdobyć), min. oświaty Herriot ošwiad- 
czył, że wszystko jest na dobrej dro- 
dze gdyż on polecił nauczycielom 
wiejskim wpajać w swych uczniów 
miłość do ziemi, przywiązanie 'do ro- 
dzinego  zagonu, no. i mocne prze- 
świadczenie, że w mieście durni nie 
potrzebują. 

Minister spraw wewnętrznych, nie- 
dowierzając sile wymowy pedagogow 
ludowych, ogłosił inny program: oto 
trzeba kmiotków rozweselać, trzeba 
im dać na wsi te przyjemności, które 
są napozór tylko przywilejem  mia- 
sta, a więc: kino z Buster Keato- 
rem i * Fairbanksem, wa niedzielę 
i święta Chaplin i Veidt, dancingi z 
jazzbandem i murzynami, no i sporty 
—każda wieś będzie miała drużynę 
food-baalową, plac tenisowy i ring 
bokserski. 

Wszystko to głupstwo—oświadczył 
inżynier Lafleur, dyrektor elektrowni 
paryskiej—kmiotkowie nie chčą  sie- 
dzieć w swych zagrodach, bo są one 
niewygodne i nie odpowiadają wymo- 
gom estetycznym. Trzeba im założyć 
elektryczność (krowiarnia ładnie oś- 
wietlona może rywalizować z Operą 
wiedeńską), trzeba im urządzić kana- 
lizację, trzeba zainstalować radjo, wy- 
tapetować Ściany, dobrzeby było cen- 
tralne ogrzewanie wprowadzić, gdzie- 
niegdzie winda, dużo telefonów, no- 
woczesne przyrządy do mechaniczne- 
go dojenia krów, czyszczenia wieprzy 
i zarzynania gęsi. Dajcie to wszystko 
kmiotkom, a zobaczycie, że żaden nie 
ucieknie do miasta. 

Istotnie — odpowiedziano znako- 
mitemu inżynierowi — przy pańskim 

Norwida, a to, co innego! Wszelako 
Beotymie należy się coś jeszcze ponad 
akademję odświęconą choćby w naj- 
większej sali publicznej, jaką Warsza- 
wa posiada. Akademia... to, w, olbrzy- 
miej większości wypadków, dźwięk 
pusty napuszonych słów. Sprawniej i 
szybciej niż ulatniający się czad przez 
szpary i szczeliny drzwi i okien, wy- 
parują niesłychanie szybko z pamięci 
ludzkiej — i nic po suicie „przemó- 
wien“ nie zostanie. 

Uczcić pamięć Deotymy, jako jed- 
nej z bardzo dostojnych przedstawi- 
cielek literatury polskiej, 
inaczej. Sąd krytyczny 0 dziełach i 
utworach Deotymy nie jest jeszcze 
bynajmniej ustalony. Wszak to prze- 
cie w oczach naszych, mniej więcej - 
w połowie bież. roku, p. Tadeusz Pi- 
ni w kapitalnem swem dziele wyda- 
nem w Poznaniu niejako wyłamał Zy- 
gmunta Krasińskiego z tradycyjnej 
„Trójcy Wieszczów” i daleko odrzu- 
cił go od Mickiewicza i Słowackiego 
zaś Briickner i Chrzanowski... odrzu- 
cili go jeszcze dalej. Otóż co do Deo- 
tymy, to należałoby — we wręcz od- 
wrotnym stosunku — wziąć ją (w ja- 
kiej tęgiej a gruntownej monografji 
Krytycznej) pod ramiona i prowadzić 
tryumfalnie z dalszych gdzieś szeregów 
luminarzy piśmiennictwa naszego do 
jakiego arcyhonorowego fotelu w bliż- 
szych, w o wiele bliższych rzędach. 

Zwłaszcza — niedokończony 
poemat o Sobieskim pod Wiedniem, 
wyróżniający się przepysznym. częsta 

należałoby . 

systemie nikt nie ucieknie ze wsi do 
miasta ale zato wszyscy uciekną z 
miasta na wieś, a to byłoby również 
niepożądane. Nie, pana projekt jest 
za dobry i tem samem do niczego. 

Minister handlu C iron wyraził 
mniemanie, że trudności kredytowe i 
brak na miejscu odpowiednich insty- 
tucyj bankowo-giełdowych powoduje 
wędrówkę wieśniaków do większych 
miast, gdzie wpobliżu tych mnogich 
instytucyj życie jest wręcz roskoszne. 
"Trzeba zakładać banki po wioskach. 

giełdy po gminach — a wszystko 
będzie dobrze, oświadczył, 

Co głowa to rozum, a co głowa— 
urzędowa to i program cały — nic 
dziwnego przeto, że projekty na prze- 
ciwdziałanie emigracji do miasta mno- 
żyły się z zawrotną szybkością. Aż 
wreszcie jakiś skromny nie piastują- 
cy żadnej godności człowiek ogłosił 
istne rewelacje. 

Otóż, zdaniem jego, powodem wy: 
ludnienia się wsi... są kobiety. Kmiot- 
kowie chcą mieszkać na łonie przy- 
rody, wśród bydełka i gnoju,, ale nie 
mogą znaleźć towarzyszek dozgon- 
nych - no a wiadomo, że ,gospo- 
darz bez żony, to jak lew o trzech 
nogach rady sobie dać nie może. 
Kmiotkinie zaś nie chcą mieszkać na 
wsi, bo zadużo tam pracują: muszą 
doglądać krowy, kury, gęsie, prosię- 
ta, dzieci i męża, utrzymywać chału- 
pę w porządku, kopać, sadzić, grze- 
bać w ogrodzie, gotować, prać, szyć, 
cerować, pomagać często w polu, 
wiecznie się  krzątać, wiecznie 
pracować, wiecznie harować. Więc 
nie chcą wolą iść do miasta gdzie 
nieraz cierpią głód ale zato łażą w 
pończochach i rękawiczkach. 

Osamotnieni mężczyźni radzi 
radzi ciągną również do miasta. 

Ten nowy punkt widzemia zyskał 
wielkie powodzenie, wszyscy krzyknę- 
li, że racja, że to rzeczywiście kobie- 
ty są winne wszystkiemu, że trzeba 
cały wysiłek skierować na zatrzyma- 
nie przy glebie niewiast. 

Tak, ale jak? 
Podrapali się Światli mężowie w 

głowę, popatrzyli na siebie i... każdy 
wyciągnął z kieszeni swój dawny 
projekt, gdzie, wymazawszy słowo 
— wieśniak, wpisał: wieśniaczka. 

Karol. 

nie- 

tokiem wiersza o wysokich walorach 
estetycznych, zasługuje na gruntowną 
rewizję sądu o nim — potomnych. 

Może z łona akademji warszaw- 
skiej w dniu 15 października wyjdzie 
inicjatywa zajęcia się żywotem i pis- 
mami Deotymy nietylko jako tematem 
dla oratorskich występów. 

Juljan Fałat, syn chłopa-organisty, 
który we dwa lata po śmierci Matejki, 
wyniesiony został na stanowisko re- 
ktora krakowskiej Akademji Sztuk 
Pięknych, dożył akurat w tym roku 
75-go roku życia. Maluje wciąż — 
swoje wielkie akwarele pełne siły i ko- 
loru. Maluje, jak ktoś się wyraził na- 
turę „w zadumie”, a należałoby po- 
wiedzieć: spokojną naturę, przede- 
wszystkiem głębokie śniegi rozpostar- 
te na ogromnej przestrzeni, przecięte 
ciemną rozpadliną jakiejś nierychło za- 
marzającej rzeczki, pełnej źródlanych 
dopływów. 

Ór-Ot zaś (Artur Oppman) piastu- 
jący hl in rangę pułkownika wojsk 
polskich, osypany orderami, przypom- 
niał sobie, że jest przecie ante 
omnia poetą polskim i to nie byle- 
jakiej miary, pisarzem polskim, jednym 
z najpopularniejszych jak Polska sze- 
roka i długa, i, z szablą oficerską przy 
boku (z nią się nigdy już teraz Or-Ot 
nie rozstaje) postanowił odświęcić 45- 
lecie literackiej pracy twórczej. 

Srogi tem wszystkiem nam wyrzą- 
dził ambaras i niewygodę. Wypadnie 
przecie za pięć lat odświęcić — i jak- 
że hucznie! — 50-letni jubileusz Or- 
Ot'owy. Może nie? Oczywiście, natu- 

Proces M 
Rozprawy środowe rozpoczynają się prze 

mówieniem pierwszego obrońcy adwokata 
Śmiarowskiego, jednego z  czynniejszych 
czionków „Ligi obrony praw człowieka”. 

Sala wypełniona jest do ostatniego miej- 
sca tłumami publiczności, która z niebywa- 
łem napięciem śledzi ostatnie momenty pro- 
cesu. 
„ Obrońca wykazuje nie tyle rzeczowości 
i treściwości swoich argumentów, ile raczej 
zwraca uwagę na retoryczną stronę mowy. 
W długiem kilka godzin trwającem przemó- 
wieniu, dotyka on szeregu dogmatów sek- 
ty marjawickiej, rozwodząc się szczegóło- 
a nad słynną tajemnicą mistycznych lu- 
ów. ” 

„ Według słów obrońcy, tajemnica ta jest 
fikcją, gdyż niemożliwą rzeczą jest, aby 
wszystkie mieszkanki klasztoru mogły ją 
znać i brać w niej udział. 

Niesmaczne i oburzające wrażenie robi 
ta część przemówienia obrońcy, w której о- 
skarża on niejako duchowieństwo katolickie 
jako głównego inspiratora procesu. Mówca 
w dalszym ciągu usiłuje obalić te ustępy ak- 
tu oskarżenia, które zarzucają Kowalskiemu 
witanie bolszewików i dobre z nimi stosun- 
ki. Również zdaniem obrońcy, nieprawdą jest 

AL S S a CENA 

Kawał komunistyczny w Berlinie, 
Jak wiadomo, pomiędzy 3-cim a 

16:tym października „odbywa się w 
Niemczech zbieranie podpisów wy- 
borców w sprawie, czy ma się odbyć 
plebiscyt nad wnioskiem komunistycz- 
nym, dotyczącym budowy pancernika 
„A“. Od pierwszej chwili tego okre- 
su komuniści niemieccy prowadzą 
niesłychanie ożywioną agitację. Pisa- 
liśmy już, że sprawa pancernika „А“ 
w chwili obecnej jest najbardziej po- 
ważną kwestją wewnętrznej polityki 
niemieckiej, i kto wie, czy pancernik 
„A“ nie będzie powodem kryzysu 
parlamentarnego. Sytuację tą wyzy- 
skują, rzecz jasna, komuniści, usiłu- 
jąc wnieść do życia wewnętrznego 
państwa  jaknajwięcej zamieszania, 
gdyż to jest atmosfera, w której czu- 
ją się oni najlepiej. Agitacja komu- 
nistyczna z każdym dniem staje się 
coraz bezczelniejszą w swych Środ- 
kach działania, czego dowodzi nastę- 
pujący kawał, jaki, trzeba przyznać 
nie bez pewnej dozy sprytu i pomys- 
łowości ostatnio spłatali komuniści 
socjaliemokratom swym głównym 
przeciwnikom w kampanji plebiscyto- 
wej. Socjal-demokraci, których przed- 
stawiciele są w rządzie, bojkotują 
plebiscyt, a prasa ich pomija milcze- 
niem wszystko, co dotyczy sprawy 
budowy pancernika, nie chcąc ulat- 
wiać sytuacji kómunistom. 

Ulotki, wiece, agitacja fokrężna— 
to zbyt wyświechtane sposoby. Posta- 
nowili więc komuniści skorzystać z 
radja. Ale w jaki sposób, kiedy 
wszystkie radjostacje obsadzone są 
przez socjaldemokratów i nie wolno 
jest wygłaszać komunistycznych prze- 
mówień do mikrofonu. Aby nie wy- 
teżać zbytnio sfatygowanego rozumu, 
sięgnęli kierownicy propagandy ko- 
munistycznej do Francji, i wziąwszy 
przykład z Daudeta, zorganizowali 
porwanie i zamianę prelegenta. 

Rzecz miała się następująco: ге- 
daktor Vorwart'u, głównego organu 
socjaldemokratów p. Szwarc, miał w 
ubiegłą sobotę wygłosić prelekcję o 
pacytizmie. W piątek ktoś — dotychczas 
bowiem nie wyjaśniono - zatelefono- 
wał do p. Szwarca i przedstawiwszy 
się jako fotograf poprosił go o fo- 
tograiję z powodu jego wystąpienia 
przed mikrofonem. P. Szwarcowi zro- 
biło się przyjemnie na myśl, że staje 
się widocznie sławnym człowiekiem, 
skoro nieznani ludzie proszą go o 
fotografję, więc chętnie na propozycję 
przystał. Nazajutrz znowu zadzwonił 
telefon. Mówił ktoś z radjostacji, pro- 
ponując p. Szwarcowi samochód, któ- 
ry ma go odwieźć do studjo. Padał 
deszcz i p. Szwarcowi również uśmie- 
chnęła się myśl przejechania się Sa- 
mochodem, za który! nie trzeba bę- 
dzie płacić. Podziękował więc jak mógł 
najgrzeczniej, kilka razy skłoniwszy się 
z tubą telefoniczną w ręku w stronę 
niewidzialnego rozmówcy. 

©О umówionej godzinie zajechała 
pod gmach redakcji ładna limuzyna. 

ZERU 

ralnie... Czterdziestu pięciu lat pisa- 
nia wierszy i coraz w dodatku pięk- 
niejszych, palcem, jak to mówią, nie 
przekiwać. Ale dość popatrzyć „na wiel 
ki portret piewcy „Starego Miasta' i 
autora „Piešni o Slawie“ na pierwszeį 
stronicy „Tygodnika Ilustrowanego“, 
z dnia 29 września aby zawołać, ude- 
rzając wierzchem dłoni w 3593-ci ze- 
szyt zasłużonej warszawskiej  ilustra- 
cji: 

; Cotakiemu znaczy 45 la: ukła- 
dania wierszy! Popatrzcież jak wyglą- 
da! Wąs do góry, mina djabla.. ogień 
w oczach... Śpiewający dożyje leciuch- 
no 50-letniego jubileuszu. 

Gebethner i Wolff podchwytują: 
„Mało! Mało!'* Cała redakcja popular- 
nego tygodnika „Żołnierz Polski", co 
go Or-Ot stworzył i świetnie go roz- 
Winąwszy, przytrząsł nim całą zrmję 
polską, woła w niebogłosy: „Mało! 
Mało!* A tu i ryczą jak jeden mąż, 
„Rajkorzenniejsi'* Skamandryci: „Ma- 
ło. mało!*. „Wiadomości Literackie" 
omal, że kamienicy nie rozwalą bara- 
baniąc pięściami w Ściany i wołając: 
„Mało! Mało!* Patrzeć tylko jak za- 
czną krzyczeć „Mało, mało!* najbar- 
dziej zwarjowane „Zwrotnice” i „Kwa 
drygi“.... 

Bo nie to dziwne i przedziwne, że 
01-0t już święci Swvie pisarskie 
45-lecie i dobiera się do pięćdziesiąt- 
ki, lecz to jest dziw nad dziwami że 
ani na krztę nie utracił miru jako 
wielki poeta... wśród najmłod- 
szych po fachu kolegów!! Żadnych, 
ale to żadnych nie czyniąc korcesyj 
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ага оМ. | 
by Kowalski miał siedem żon, aby odbywa- * 
ły się jakieś nocne adoracje i aby zakonnice 
miały możność swobodnego poruszania się 
w nocy po całym klasztorze. Stwierdza ta- 
kże iż wsze.kie wersje o zbiorowych — ог- 
giach w celi Kowalskiego były niemoliwe ze 
względu na szczupły rozmiary tej celi. 

Mecenas Śmiarowski długo i szczegóło- 
wo krytykuje poszczególnych świadków о- 
skarżenia, uwazając, że jeśli chodzi o rzeko- 
mo pokrzywdzone dziewczęta, to nie były- 
by one w tak dobrych humorach i nie za- 
chowywałyby się tak wesoło w sądzie. 

Obrońca w dalszym ciągu usiłuje zdy- 
skwalifikować wszystkich świadków oskar- 
żenia, a przedewszystkiem Prochównę. Na- 
tomnast ani scwa nie wspomina o św:adk 
obrony, zezsfania których są więcej niż pro- 
błematyczne. jeśli chodzi o świadków żeń- 
skich, to obrona określa ich suma tycznie, 
jako jednostki cierpiące na Silną histerję i 
jako takie zupełnie niemiarodajnte dla spra- 

wy. 

  

Po przemówieniu mec. Śmiarowskiego 
który z przerwami mówił kilka godzin, za- 
brał jeszcze głos drugi obrońca adwokat Ko 
byliński. 

p 

W samochodzie znajdowało się dwóch 
eleganckich panów. Gdy p. Szwarc 
usiadł limuzyna ruszyła pełnym ga- 
zem, lecz nie w stronę studjo, a gdzieś 
daleko za miasto. Elegancy panowie 
zabrali rękopis przemówienia od oszo- 
łomionego Szwarca, zapewniając go, 
że odczyt jego wygłosi ktoś inny, 
może więc spokojnie użyć przejażdżki... 

W trakcie gdy p. Szwarc odby- 
wał przymusowy spacer za miastem, 
do radjostacji zgłosił się poseł ko- 
munistyczny p. Szulc, jako rzekomy 
zastępca p. Szwarca, aby wygłosić z 
jego rękopisu prelekcję. Dopóki w 
studjo bawił urzędnik  radjostacji, p. 
Szułc skrupulatnie odczytywał ręko- 
pis Szwarca, ale niebawem w sąsied- 
nim pokoju gwałtownie zaczęły roz- 
legać się dzwonki telefoniczne i urzęd- 
nik radjostacjj zmuszony był opu- 
ścić studjo. Telefony do radjostacji 
dzwoniły tak długo, aż p. Szulc nie 
skończył odczytu, który z chwilą opu- 
szczenią studjo przez urzędnika radjo- 
stacji zmienił się w najbardziej soczy- 
ste przemówienie agitacyjne. 

Gdy p. Szulc skończył swe  prze- 
mówienie, urzędnik stacji w przeko- 
naniu, iż odczytana była prelekcja p. 
Szwarca, powiadomił о tem, jak się 
to zwykle dzieje, słuchaczy i zapropo- 
nował p. Szulcowi 150 mk. jako ho- 
norarjum za wygłoszony odczyt... W 
tym momencie p. Szulc oświadczył 
że nie jest bynajmniej p. Szwarcem 
ani jego zastępcą, a posłem frakcji 
komunistycznej, wobec tego nie może 
przyjąć pieniędzy, które prosi — мге- 
czyć . p. Szwarcowi.  Pożegnawszy 
-zdumionego urzędnika, Szulc spokoj- 
nie opuścił studjo. 

„ Przymusowego  spacerowicza p. 
Szwarca jego sympatyczni "towarzy- 
sze podróży zwolnili dopiero wten- 
Czas, gdy Szulc skończył już swe agi- 
tacyjne przemówienie. 

Kawał komunistyczny był nielada 
sensacyjną bombą. W Berlinie „Rothe 
Fahn* organ komunistyczny aż za” 
chwytuje się z radości z powodu 
spłatanego figla socjal-demokratom, 
który sam w sobie, trzeba przyznać 
jest lepsza agitacją, niż dziewięć naj- 
wspanialszych przemówień propagan- 
dowych. Nie na tem jednak koniec. 

Epilogiem kawału komunistyczneg] 
go oprócz rozprawy sądowej, w razie. 
gdy będą ujawnieni sprawcy było za” 
jście w poczekalni kolejki podziemnej. 
Redaktor polityczny Vorwśrt'u spo- 
tkał tam posła komunistycznego Szul- 
ca i po krótkiej a dosadnej wymianie 
zdań spoliczkował go. Szulc — jak 
twierdzą gazety bolszewickie odpo” 
wiedział tem samem. 

Finał historji całej jest taki, że 
komuniści nadali sprawie, którą sta“ 
rali się socjaldemokraci przemilczeć 
rozgłos, który zdyskontują dla swojej 
roboty agitacyjnej. 

SE 
Ir. 

na rzecz zewnętrznego i wewnętrzne” 
go modernizmu. Or-Ot nie używa na* 
wet nowych rymów! Uważa to zł 
„uławienie* niegodne rasowego, 
krwi i kości poety, który .. nie potrze” 
buje takich „ułatwień”, takiego korzy” 
stania z nastałej mody. Pisze —- jak 
pisał temu lat 45, Pod względem, 0 
czywišcie, faktury i śormy — bo, ©   do wewnętrznej treści, co do siy | 
głębokości wyrazu, co da  rozmaciu 
co do wysokiego napięcia зеп?утет 
co do formy wiersza o niezrównane, 
prostocie, będącej ostatniem  słowe 
kunsztu poetyckiego — to nie zaw2 
hamy się dwa razy powtórzyć, dzi 
sięć razy powtórzyć, że złożywszy W 
Muzeum Warszawy  najšliczniejsZ 
swoje piosenki staro-miejskie, osiąg” 
nąwszy w niezrównanej „Kronice Mie 
szczańskiej* szczyt tego, co da S 
stworzyć w tym „rodzaju“, ja! Or- 
wzbijać się coraz wyżej i wyżej W 
patrjotycznym, nad wyraz szlache“ 
nym patosie — i — i ten pęk nić 
więdnącego kwiecia, wyl 
dowanego na niwie Poezji Polskie 

który złożył w hołdzie u stóp pomi” 
ka księcia Józefa Poniatowskiego i na mogile Nieznanego Żołnierza — ® 
pęk cudnych a pełnych polotu i ucz 
Cla wierszy z doby wojennej i beż 
średnio powojennej nazawsze V 
skarbnicy Poezji Polskiej pozostańi 

Tego dożył jeden z vaad 

  

    
    

  

     

    

polskich i z najgorętszych uczucie 
„poetów. Nie jakichś tam 40 czy Й 
lat „tworzenia“, bo nie jest miarą I 
twórczości ludzkiej ani cal na to!



    

W dniu wczorajszym odbyła się 

uroczysta inauguracja nowego roku 

akademickiego 1928/29 w Uniwersyte- 

cie Stefana Barorego. 

Uroczystość ta, jak co roku wy- 

padła niezwykle okazale, jest to bo- 

wiem doroczne Święto Uniwersytetu. 

Przed inauguracją  wysłuchano 

«Mszy Świętej celebrowanej w Košcie- 

le św. Jana prez J. E. ks. Arcybisku- 

pa Jałbrzykowskiego. Przed ołtarzem 
zgromadzili się dostojnicy państwowi 

oraz poczty chorągwiane wszystkich 

korporacyj i stowarzyszeń akademic- 

kich. 
Po nabożeństwie uiormował się 

pochód do pobliskiego gmachu Uni- 

"wersytetu. : 
Za chwilę aula kolumnowa za- 

pełniła się po brzegi. 

Na podjum zasiadł Senat Akade: 

Szanow- 
Ukochana 

Dostojne Zgromadzenie, 
mi Profesorowie — Koledzy, 
Młodzieży. Akademicka! 

+ Miły obowiązek spełnić na wstę- 
pie muszę— powitać « wszystkich i po- 
dziękować Przedstawicielowi Rządu — 
P. Wojewodzie, przedstawicielom Du- 
chowieństwa, Wojska, miasta oraz 
instytucyj i organizacyj, wszystkim 
miłym Gościom naszym, co zaszczy: 
«ili i uczcili swą obecnością naszą 
uroczystość akademicką. 

Serdeczna podzięka moja wybiega 
poza mury Uczelni i zdąża do tych, 
co nie mogąc osobiście przybyć, du- 
«chem się z nami łączą. Głęboko 
przejęty jestem depeszą i życzeniem 
Ф. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
Wskrzesiciela i Przyjaciela Wszechni- 
<y Wileńskiej: 

„Nie mogąc, niestety, przybyć oso- 
biście na inaugurację roku akademic-   

| 

| *'twierdzą potęgi 

k 

ikiego, šlę wskrzeszonemu  Uniwersy- 
tetowi Wileńskiemu najlepsze życze- 
nia, ufny, iż Wszechnica ta będzie 
zawsze skarbnicą wiedzy polskiej i 

Państwa na starym 
Batorowym szlaku”. 

Marszałek Józef Piłsudski 
«wszyscy powstają, długo niemilknące 
okl- ski). 

Wdzięczność wyrażam P. Minist- 
rowi W. R. i О. Р. га nadesłanie 
następującej depeszy: 

„W dniu inauguracji roku akade- 
mickiego przesyłam Uniwersytetowi 
Stefana Batorego najlepsze życzenia 
jaknajpomyślniejszej pracy". 

Wreszcie z radością i czcią przyj: 
muję przesłane, a wielce mi drogie 

,„błogosławieństwo z całego serca" 
J. E. Metropolity Edwarda Roppa. 

* 

Dostojne Zgromadzenie, 
Jeżeli chodzi o najkrėtsze i naj- 

trafniejsze ujęcie wielkiej, Świetlanej 
fPrzeszłości i tradycji Wszechnicy na- 
szej, to wyraziło się ono w napisie 
na dawnem obserwatorjum astrono- 
micznem: Hinc itur ad astra. W 
tem wyrażono, skupiono wszystko. 
Albowiem nie sama tylko nauka sta- 
nowi O prawdziwej, trwałej wartości 
człowieka, ale również — i bodaj na 
pierwszem miejscu - owa umiejętność 
patrzenia i zdolność do pójścia wzwyż 
—ad astra. Wszechnica Wileńska 
różne przechodziła koleje, różne były 
jej etapy rozwoju. Ale najcenniejszą 
jej zasługą dla kultury polskiej, że 
pismem, słowem i czynem  wcielała 

  

pomyślcie o biednych ślepych dziec 
złóżcie kilka złotych na kupno aparatu radjowego dla internatu dzieci niewidomych. 

micki, b. rektorzy i prorektorzy. 

Wszyscy w togach i biretach. Za nie- 

mi chorągwie korporacji akademickich. 

Na sali przedstawiciele duchowień- 

stwa wszystkich wyznań, władz pań- 

stwowych i samorządowych z p. 

Wojewodą Raczkiewiczem na czele. 

Na galerii młódź akademicka. 

Pierwszy przemówił b. rektor dr. 

Stanisław Pigoń zdając sprawozdanie 

z prac Uniwersytetu w ubiegłym roku 

akademickim, wyszczególniając prace 

poszczególnych profesorów bądź na 

terenie Wilna, bądź na ogólnopolskim 

terenie jak np. Senatu gdzie jak wia- 

domo prof. Szymański piastuje god- 

ność Marszałka. 

Dowiadujemy się z tego przemó- 

wienia, że projektowana budowa Do- 

mu Akademickiego zostanie rozpo- 

częta w następnym sezonie budowla- 

nakaz ad astra! We wszystkich okre- 
sach ta troska serdeczna i nakaz ja- 
sno się przebija, by dążyć wzwyż, by 
„sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga 
i.. ponad poziomy wylatywać!* Z 
tego zapatrzenia się w owe „gwia- 
zdy* płynęły słowa natchnienia, upo- 
mnienia i mądre rady dla narodu 
pierwszego Rektora--Skargi. 

Wyliczać wszystkich tych kierow- 
ników, co twórczy nakaz młodzieży i 
społeczeństwa dawali: ad astra—nie 
sposób. 

Ale warto przypomnieć słowa mą- 
drego wychowawcy — Jana Śniadec- 
kiego, który w imię całej naszej tra- 
dycji głosił: 

„Pamiętajcie o tem, że nauka tyle 
tylko jest zaletą człowieka, ile ten 
umie pokazać jej wartość i korzyść 
w postępkach, a przez postępki wy- 
razić i utrzymać dostojność natury 
ludzkiej. Niemasz  Śmieszniejszego 
stworzenia, jak człowiek uczony w 
mowie i piśmie, a niedorzeczny w 
postępkach". „Nauka bez obyczajów 
jest hańbą człowieka, a klęską dla 
społeczności". 

W imię tej tradycji postępowała 
młodzież w dawnej Akademji, zrze- 
szając się w t. zw. Partenji, by pie- 
lęgnować obok nauki — cnotę i szla- 
chetność czynu. 

A istny pochód ad astra rozpo- 
częła później entuzjastyczna, przejęta 
szlachetnym, twórczym zapałem mło- 
dzież filarecka... 

„W każdej chwili żywota niechaj 
na myśli stają: 

Ojczyzna, nauka, cnota...** 

Z takiego pojmowania wynikały 
owe „prawidla“, jakie stawiano sobie, 
by „doskonalić umysł i serce", czyli 
wyrabiać pełnię najszlachetniejszego 
człowieczeństwa, i wytrwale, wiernie 
dążyć ad astra, 

Ze szczytnie pojmowanej i w 
życie wcielonej tradycji płynął nakaz 
Czartoryskiego, by „dbać 0 użytek 
publiczny, o sławę Uniwersytetu", 

To zapatrzenie się „w gwiazdy” 
kazało największemu uczniowi starych 
tych murów — Mickiewiczowi myśleć 
O „człowieku wiecznym” i jego obraz 
w duszy kształtować. 

Ono wycisnęło z ust S$ owackiemu 
owe pragnienie: 

„Jeśli się duchem w gwiazdy, 
jak kamień wyrzucę, 

Zajaśnieję — i może głazem być 
nie wrócę! 

inauguracja roku akademiekiego U,Ś.B. © Wilnie 
nym. Na terenie Uniwersytetu mieliś- 

my w roku ub. 90 katedr, na których 

wykładało 40 rzeczywistych profeso- 

rów i 50 nadzwyczajnych. 

Składając łańcuch rektorski w rę- 

ce J. M. ks. dr. Czesława Falkow- 

skiego podkreślił prof. Pigoń, że jest 

to godność równie ciężka jak i za- 

szczytna. Cieszę się, że w tak godne 

ręce oddaję ją— oświadczył prof Pi- 

goń kończąc przemówienie. 
Po prźyjęciu łańcucha, berla i 

pierścienia J. M. ks. dr. Czesław Fal- 

kowski odczytał depesze z życzeniami 

nadesłane przez Premjera prof. Bart- 
la, Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

Min. Wyznań Relig. i Ośw, Publ. Swi- 

talskiego, J. E. ks. Arcybiskupa Me- 

tropolity Roppa, Min. Staniewicza i 

innych osób poczem wygłosił prze- 
mówienie. 

Przemówienie Jego Magnificencji Rekfora ks. dr. Czesława Falkowskiego. 
Młodzieży Akademicka! Twoim 

twardym, ale szczytnym obowiązkiem 
jes nawiązywać Przeszłość do teraź- 
niejszości jasnego, radosnego 
Jutra naszego Państwa. 

Nie łatwa irazeologja, nie odŚwięt- 
ne powoływanie się i piękne dekla- 
macje o jasnej i wielkiej przeszłości 
stanowią o żywej, wiecznie twór- 
czej tradycji. Chcąc skuć przeszłość 
z teraźniejszością w jedno żywe i 
trwałe ogniwo, musicie  wchłonąć w 
swą jaźń wewnętrzną to wszystko, 
czem ta, opromieniona glorią, oOczy- 
szczona z drobiazgów pospolitošci, 
Przeszłość żyła, co czyniła w trud- 
nym pochodzie ad astra. 

„Trzeba tę przeszłość Ścisnąć w 
jedno ognisko, zamienić w jedną pło- 
nącą gwiazdę i ogień ten utrzymywać 
na ołtarzu swego ducha, aby cokol- 
wiek w historji było Świętego, praw- 
dziwego i wielkiego, znalazło się w 
nas jako ziarno siewne, jako żywot- 
ność, jako sila“ (Mickiewicz). 

Jeśli wrzucicie do duszy ową „pło- 
nącą gwiazdę“ Przeszłości, otworzą 
się oczy Wasze na gwiaździste szlaki, 

- zdołacie iść wciąż wzwyż—ad astra, 
By snuć wciąż dalej i dalej żywą 

i twórczą tradycję, musicie w znoju 
zdobywać naukę w obranej dziedzi- 
nie. Bez pracy naukowej można być 
wszystkiem. czem chcecie, ale nie stu- 
dentem. 3 

A druga praca— może jeszcze bar- 
dziej trudna i mozolna, to wydoby- 
wanie z Przeszłości „płonącej gwiaz- 
dy”, „skupianie w sobie jaknajwięcej 
„Ziarna siewnego”, jaknajwięcej ży- 
wotności i siły, słowem — uszlachetnie- 
nie swego człowieczeństwa. Bez tej 
drugiej pracy niemasz szlachetnego 
uczonego, niemasz sumiennego leka- 
rza, niemasz nauczyciela z poczuciem 
wielkiej swej misji, niemasz kapłana-- 
obywatela, ani artysty, ani urzędnika 
— „człowieka wiecznego". 

® 

W imię Boga Prawdy, Dobra i 
Piękna otwieram nowy rok akade- 
micki. Niech w seminarjach, laborato- 
rjach, klinikach, w audytorjach zakipi 
sumienna, twórcza, radosna, zgodna 
praca. Niech idzie żywy, bujny, pro- 
mienny pochód ad astral Ku pożyt- 
kowi nauki i ludzkości, ku sławie 
tych murów i wielkiej tradycji, Ku 
chlubie Wilna, gdzie jaśniała idea Ja- 
giellonów i Batorego, — Wilna _ od- 
zyskanego młodzieńczą, ofiarną krwią 

Żołnierza Polskiego w imię swego 
obowiązku i dla najmilszego poda- 
runku swemu Wodzowi— Wskrzesi- 
cielowi Uniwersytetu. Niech ziszcza się 
w pracy i przez pracę dumne i szczyt- 
ne życzenie, by Uniwersytet ten stał 
się „Skarbnicą wiedzy polskiej i Twier- 
dzą Państwa na starym Batorowym 
szlaku” — Quod Telix, 
fortunatumque sit. 

Po zakończeniu tego przemówie- 
nia J. Magnificencja wygłosił wykład 
inauguracyjny n. t. „Problem młodoś- 
ci św. Franciszka z Asyżu. 

  

Skład Romiletu wykonawczego obchodn 
Aleja wskrzeszenia Rzeczypospolitej, 

Komitet organizacyjny obchodu 10 
lecia wskrzeszenia Państwa Polskiego 
złożony z przedstawicieli wszystkich 

narodowości i sier społecznych Wilna, 
w liczbie 250 zgórą osób wyłonił na 
posiedzeniu w dniu 10 bm. Komitet 
Wykonawczy w następującym skła- 
dzie: 

Poseł dr. Stefan Brokowski, Janina 
Burhardtowa, ks. Antoni Cichoński, wi 
ce prezydent m. Wilna Witold Czyż, 
Stanisław Dobosz, Prof. Stefan Ehren- 
kreutz, Mieczysław Engiel, płk. Iwo Gi- 
życki. Ksawery Gorzuchowski, Adolf 

Gordon, starosta Wacław Iszora, pre- 
zes Hieronim Grzyb, prezes Hipolit 
Gieczewicz, starosta Wacław iszora, 
prezes Bronisław Iżycki - Herman, pre 
zes Czesław Jankowski, naczelnik Kon- 
rad jocz, Witold Hulewicz, Eljasz [u- 
tkiewicz, Roman Krauze, naczelnik Ste 
fan Kirtiklis, prezydent m. Wilna Józef 
Folejewski, mjr. Eugenjusz Dobacze- 
wski, Janina Kirtiklisowa, Poseł Wła- 
dystąw Kamiński, płk. Krok - Paszko- 
wski, prezes Alojzy Kaczmarczyk, po- 
seł Wacław Komarnicki, Józef Koro- 
lec, kpt. Tadeusz Kawalec, Józef Ła- 
stowski, Jan Mieszkowski, dr. Wiktor 
Maleszewski, gen. Mikołaj Osikowski, 
Janusz Ostrowski, kurator Stefan Po- 
gorzelski, konserwator Jerzy Remer, 
prof. Ferdynand Ruszczyc. ks. Adam 
Sawicki, juljusz Osterwa, Franciszek 
Swiderski, Aniela Sztrallowa, Saul Tro 
cki, Bronisław Zapaśnik, Marja Prze- 
wtocka, Jan Zelski. 

Komitet Wykonawczy ma opraco- 
wać dokładny program uroczystego 
obchodu w dn. 11 listopada jak ró- 
wnież projekt uczczenia tego święta 

- przez stworzenie dzieła filantropji spo- 
łecznej w postaci ochrony—sierociń- 
ca dla całega Województwa odpowied 
nie wnioski przedstawione zostaną Ko- 
mitetowi  Organizacyjnemu, który u- 
chwali ostatecznie program uroczysto- 
ści. 

Ponadto na omawianem zebraniu 
Komitet Organizacyjny uchwalił pro- 
sić o wejście da Prezydjum Honorowe 
go następujce osoby: 

PP. Wojewodę Wileńskiego Wła- 
dysława Raczkiewicza, jako przewod- 
niczącego, Arcybiskupa Metropolitę 
Wileńskiego JE ks. Romualda Jalbrzy- 
kowskiego, JE ks. biskupa Władysła- 
wa Bandurskiego, prezesa Sądu Ape- 
lacyjnegó Lucjana Bochwica, Rektora 
USB JM ks. Czesława Falkowskiego, 
prezydenta m. Wilna ]Józefa Folejew- 
skiego, prof. Stanisława Kościałkows- 
kiego, dowódcę OK III gen. Aleksan- 
dra Litwinowiczą, prof. ]ózefa Łukasze 
wiczą, posła Jana Piłsudskiego, kura- 
tora okr. szk. Stefana Pogorzelskie- 
go, Marszałka Senatu prof. Juljana Szy 
mańskiego, prezesa stow. weteranów 
Wiktora Wasilewskiego, dr. Witolda 
Węsławskiego, gen. Broni Lucjana Że- 
ligowskiego. 

Komitet Organizacyjny upoważnił 
zarówno Komitet Wykonawczy jak i 
poszczególne Sekcje do kooptowania 
nowych członków. Osoby pragnące 

iaustum, , 

iach 

  

  

FELIKSA $ADOWSKA 
Kawaler Orderu Krzyża Walecznych i członek Mińskiego i Warszawskie- 
go P. O. W., studentka wydziału prawnego U. S. B., członek Koła Pra- 
wników i Koła Polonistów, zmarła nagłe w dniu 11 października 1928 r., 

mając iat 25, 
Przeniesienie zwłok z Akademickiej Bursy Żeńskiej (Zamkowa 24) 

do kościoła św. Jana odbędzie się o godz. 4-ej p.p. w dniu 14 paździer- 
nika t. r. Nabożeństwo żałobne i eksportacja na cmentarzu Rossa 
odbędzie sie o godz. 10-ej rano w dniu 13 października t. r. 

O powyższem zawiadamiają: 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteoroiegji U. 5. В. 

z dnia — 10-X 1928 r. 

Ciśnienie ) 
średnie w m. | = 

Temperaturz į ос 
średnia DOC 

Opad za do- J 3 
bęwr l 

Wiatr * południowy. 
przewaźający 

Uwagi: Pogodnie. 

Minimum za dobę —129C. 

Maximum na dobę 6°С. 

Tencencja baromeiryczna: wzrost ciśnienia. 
: GEEWA 

URZĘDOWA. 
— Służbowy wyjazd p. Wojewody. W 

dniu wczorajszym p. Wojeweda Raczkiewicz 

wyjechał na kilka dni w sprawach służbo- 

wych do Warszawy. zastępować go będzie 
p. Naczelnik Kirtiklis. + : 

— (0) Z posiedzenia Okręgowej Komi- 
sji Ziemskiej w Wilnie. Dnia 8 i 9 paždzier- 
nika pod przewodnictwem naczelnika biu- 
ra O.K.Z. 
siedzenia 
Wilnie. 

Oprócz zatwierdzenia kilkunastu projek- 
tów scalenia gruntów poszczególnych wsi, 
położonych w powiatach Postawskim, Moło- 
deczańskim, Brasławskim. Wilejskim, Wileń- 
sko - Trockim, i Dziśnieńskim, komisja m. 
in. powzięła uchwały następujące: 

1) zatwierdziła projekt przymusowego 
zniesienia służebności pastwiskowej, obcią- 
żającej dobra ziemskte Konstantynów, gm. 
Wierzchniańskiej, pow. Dziśnieńskiego, wła 
sność Michała - Józefa - Anto niego Okusz- 
К па rzecz wsi Kwacze, 2) ustaliła 102- 
ciągłość i granice służebności astwiskowej 
obciążającej dobra ziemskie: 2 Rowy, gm. 
Holszańskiej, pow. oszmiańskiego, własność 
Marji Kryczyńskiej na rzecz wsi Gudowsz- 
czyzna; b) uroczyska Kałosza i Bałbieczyno, 
przy 1aicżenie dc aobr ziemskich Ihum:eno- 
wo, własność A. Kotłera, na rzecz wsi Bon- 
dary - Tułowskie, Borsuki, Brujki, c) dob- 
ra ziemskie Klewica, gm. Graužyskieį, pow. 
Oszmiańskiego, własnóść Janiny - Zofji U- 
miastowskiej - Miłewskiej, na rzecz wsi Kle- 
wica, Antoniszki, Aleksandrowo, Slozki, za- 
śćcianki Podworańce i Stołhany. 

W sprawie zniesienia służebności pastwi 
skowej, mającej rzekomo obciążać dobra zie 
mskie Miedyna, gm. Podbrzeskiej, pow. Wi- 
leńsko - Trockiego, własność Bronisława Ho 
uwalta, na rzecz zaścianka Baran, komisja 
postanowiła uznać roszczenia gospodarzy 
wymienionego zašcianka za nieuzasadnione 
i sprawę tę w urzędach i komisjach ziem- 
skich umorzyć. 

Masięrru z prwodu różnych przyczyn 
formalnych zostały zdjęte z porządku dzien- 
nego sprawy zatwierdzenia projektów przy- 
musowego zniesienia służebności pastwisko- 
wej, obciążającej dobra ziemskie: a) Mali- 
nówka, gm. Krzywickiej, pow. Wilejskiego, 
własność Tadeusza Busza, na rzecz wsi Na- 

. Witolda Jodko, odbyły się po- 
OW Komisji Ziemskieį w 

  

  

wziąć udział w pracach Komitetu, a 
nie zaproszone na posiedzenie organi- 
zacyjne mogą zgłaszać swój akces do 
Komitetu (Urząd Wojewódzki pokój 
Nr. 40.) 

Rodzina, Zarząd Bursy, Koleżanki i Kol edzy. 

RE 

  

wry, i b iszki, gm. Kucewickiej, pow. 
Oszmiar g własność Aleksandra i Wi- 
toida Czyżów, na rzecz wsi Antoniszki: vel 
Stymonka. \ 

MIEJSKA. 
— (0) Sprawa „Altarji“. Jak się dowia- 

dujemy, sprawa wydzieržawienia przez Ma- 
gistrat t. zw. Altarji została zakończona po- 
myślnie. Wobec tego Magistrat ma nieba- 
wem przystąpić do robót niwelizacyjnych i 
pomiarowych 'w celu stworzenia wielkiego 
parku w połączeniu Altarji z ogrodami Bo- 
tanicznym i Bernardyńskim. 

KOLEJOWA. 
— Połączenie związków kolejarzy. Dn. 
Chorego pogotowie dostawiło do szpita- 

kolejarzy PZK oraz ZZP. Jak się dowiadu- 
jemy będzie zorganizowany nowy związek 
kolejarzy w skład którego wejdą członko- 
wie PZK i ZZP. Nowy związek kolejarzy 
rozpocznie walkę z socjalistycznym związ- 
kiem kolejarzy ZZK. wśród kolejarzy dy- 
rskcji Wileńskiej stale się zmniejszają. 

W warsztatach kolejowych w N. Wiilej- 
ce związek ZZK posiada zaledwie około 20 
członków. 

WOJSKOWA. 
— Zakończenie wojskowego kursu spół- 

dzielczego. W dniu dzisiejszym odbędzie się 
uroczyste zakończenie wojskowego kursu 
spółdzielczości dla oficerów i podoficerów. 
w ZĘ z tem przybywa do Wilna do- 
wódca okr: III gen. Litwinowicz oraz sekre- 
tarz zw. rewizyjnego spółdzielni wojsko- 
wych kpt. Inlender. 

KOMUNIKATY. 
— Odczyt w „Ognisku kolejowym*. W 

dniu 14. 10. 1928 r. o godz. 6-ej po południu 
prof. USB p. Jan Muszyński wygłosi w Og- 
nisku kolejowem w Wilnie ul. Kolejowa 19 
odczyt na temat „Królewstwo kwiatów na 
Lazurowym Brzegu". 

  

RÓŻNE. 
— (0) W sprawic ograniczenie przerma* 

łu żyta. Wobec zbliżającego się terminu wej 
ścia w życie (19 października rb.) ustawy z 
dnia 14 września rb. o przemiale i wypieku 
mąki żytniej 70 proc., zamiast dotychczaso- 
wej 65 proc. oraz celem uchronienia pieka- 
rzy od posiadania zapasów nieprzepisanej 
mąki. n'vyny miejsccwe przechodzą już te- 
raz na przemiał mąki żytniej 70 proc. 

—(o) Skargi odwoławcze w sprawach 
administracyjnych. Jak nas informują, w naj 
bliższym czasie ma być przy sądzie okręgo- 
wym uruchomiony wydział karno - admini- 
stracyjny. który będzie rozpatrywał odwo- 
łania od kar pieniężnych i aresztu, nakłada- 
nych przez władze administracyjne. 

— (0) Kasa Chorych buduje własny 
gmach. Jak się dowiadujemy, Kasa Chorych 
nabyła plac przy ul. Nowogródzkiej, na któ- 
rym ma wybudować swój własny gmach. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski. łsała „Lutnia*) Dziś pre 

mjera nadwyraz wesołej krotochwoli Mon- 
cey'a „Pan naczelnik to ja”, tryskającej bez 
brzeżnym humorem i werwą. 

Obsadę tworzą wybitniejsze siły zespo- 
łu pod reżyserją K. Wyrwicz - Wichrowskie 
go. Akcja utworu toczy się na małej fran- 
cuskiej stacji kolejowej w Mocheville. Ceny 
miejsc znacznie zniżone od 20 gr. do 2 zł. 
50 gr. 

— Przedstawienia niedzielne w Teatrze 
Polskim. W niedzielę najbliższą 14 bm. Te- 
atr Polski będzie czynny trzy razy: o go- 
dzinie 3-ej pp. — EA zostanie e 
kus - pokus“, komedja Hirschielda i Franka, 
o godz. 5 m. 30 pp. — „Pieniądz leży na 
ulicy — — komedja Bernauera i Oesterrei- 
chera oraz wiecz. o godz. 8.30 — „Pan na- 
czelnik to ja” — komedja Moncey'a. 

Na wszystkie te przedstawienia obowią- 
zują SA miejsc od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 

— „Stary kawaler. W _ poniedziałek 
najbliższy 15 bm. Teatr Pilski wystwia war- 
tościową komedję ]. Korzeniowskiego „Sta- 
ry kawaler". Przedstawienie poprzedzi pre- 
lekcja literacka ]. Wierzyńskiego. 

Wystawienie tej sztuki zbiega е@ 

DTS I III I III a 

ani komplet kalendarzów na  bibljo- 
tecznej policy... 

з % 
W Palestynie zanosi się na nową 

Wojnę Krzyżową. Nie chodzi atoli 
tym razem o wyzwolenie Świętych 
Miejsc z saraceńskiej niewoli. Chodzi 
© oddanie Żydom na niepodzielną 
własność tak zwanej Ściany Płaczu 
(Kotel Famarawi) w Jerozolimie wraz 
z przylegającym do niej gruntem. 
Ściana zaś ta (u której modlą się 

« Zydzi z całego Świata w uroczysty 
dzień święta Jom Kipur) stanowi 
obecnie część meczetu Omara, jest 

„przeto własnością całej ludności mu- 
zułmańskiej nietylko w Jerozolimie 
lecz i na świecie całym. Grunt zaś 
przylegający do Ściany Płaczu należy 
też do muzułmanów, recte do  Ага- 
bów palestyńskich i nie wolno najtym 
gruncie nikomu nic stawiać, nic kłaść, 
nic do tego gruntu, do tego placu 
przymocowywać. : 

O głośnym już dziś na świat ca- 
ły incydencie, który miał miejsce u 
ciany Płaczu wilją świątecznego dnia 

Jom Kipur, kiedy mnóstwo Żydów 
modliło się u tego ostatniego szcząt- 
ka Świątyni Salomona — pisano już 
kilka dni temu w „Słowie* ale na 
podstawie pierwszych telegramów, nie 
zupełnie ścisłych. 

Otóż, trzeba _ przedewszystkiem 
Przypomnieć, że rządzą w  Jerozoli- 
mie — na zasadzie otrzymanego 
mandatu od Ligi Narodów — władze 
„administracyjne angielsk'e, Anglja, jak 

wiadomo, przelała prawa swoje nie- 
które mandatowe na Żydów, którzy 
wnet zaczęli w Palestynie organizo- 
wać i rozbudowywać swoją Siedzibę 
Narodową. Mają własną policję —ale 
nie w Jerozolimie. Wysoki Komisarz 
angielski, rezydujący w _ Jerozolimie, 
lord Plumer właśnie opuścił swoje 
stanowisko, a nowy Wysoki Komi- 
sarz sir Chancellor jeszcze do Jero- 
zolimy nie przybył. W zastępstwie 
sprawuje urząd Wysokiego  Komisa- 
rza p. Luke. 

Na święta Jom Kipuru przybył do 
Jerozolimy, bawiący obecnie w Pales- 
tynie rabin z Radzymina. Pobożnoś- 
cią wiedziony ofiarował przeg ró d- 
kę czyli parawan, który ustawiono u 
Ściany Płaczu, bokiem go o nią opie- 
rając, jako przedział między męż- 
czyznami a kobietami modlącymi się 
u Ściany Płaczu. Oprócz tego, u tejże 
ciany, położono na ziemi tu i ow- 

dzie plecionki dla wygody 
modlących się, którzy w Jom Kipur 
zdejmują z nóg obuwie. 

Była wigilja Święta Jom Kipur. 
Mnóstwo Żydów, mężczyzn, kobiet, 
dzieci, starców, modliło się u Ściany 
Płaczu. Arabowie zadenuncjowali wła- 
dzom administracyjnym angielskim, 
źe wbrew wyraźnym przepisom, stoi 
oparty o Ścianę Płaczu parawan, a 
plecionki tuż przy Ścianie leżą na zie- 
mi, czyli rozpostarte są na gruncie 
należącym do kilku rodzin arabskich, 
a na który nic kłaść nie wolno. 

Zastępca Wysokiego Komisarza 
wysłał na miejsce „wykroczenia“ od- 

dział policjantów. Wywiązała się 
iormalna bójka między policjantami 
chcącymi przegrodę i plecionki 
„uprzątnąć* a Żydami, niedającymi 
tknąć ani jednej ani drugich. „Polic- 
janci brytyjscy — opisuje *korespon- 
dent warszaw skiego „Naszego Prze- 

glądu'* — walili pięściami i kijami, 
drewnianą ramą połamanej i porwa- 
nej płóciennej przegrody. Powstał 
popłoch nie do opisania. Tałesy i 
machzory poniewierały się po ziemi, 
kobietom rozdarto suknie, a policjan- 
ci bili i kopali dopóty, aż udało im 
się zwycięsko oderwać od gruntu 
resztę ramy i wynieść ostatni szczą- 
tek przegródki z placu. 

Obecnie Żydzi na całym Świecie 
domagają się, aby Ściana Płaczu wraz 
z przylegającym do niej placem, była 
im na własność i na wieczne czasy 
oddana. Arabowie ani słuchać chcą 
o.tem. Sprawa ma w najbliższej przy- 
szłości oprzeć się - o Ligę Narodów. 

* 

‚ — Pan byt niedawno w Palesty- 
nie zagadnąłem kolegę po piórze, 
angielskiego publicystę wysokiej pró- 
by, stałego współpracownika i fikore- 
spondenta gazety „Daily Telegraph", 
p. Woods'a; który podczas jednodnio- 
wego swego pobytu w Wilnie — w 
przejeździe do Kowna spędził pa- 
rę godzin u mnie w gościnie infor- 
mując się szczegółowo 0 tutejszych 
stosunkach — niechże mi- mi pan ra- 
czy choć w kilku słowach powiedzieć: 
jak też wygląda państwo ży- 

* 

dowskie, ta Siedziba Narodowa, 
te ich własne miasta, ich własne po- 
rządki... Przypominam sobie całą je- 
dną pieśń poematu Hamerlinga „Ho- 
muncułus', Jest tam opis utopijnego 
Państwa Żydowskiego, które jednak 
utrzymać się nie może... bankrutuje... 
a raczej zostaje przez własnych oby- 
wateli zrujnowane... 

— Nie;znam poematu Hamerlinga, 
odparł miły mój gość londyński, 

master Charles Woods nie będę 
bynajmniej zachwycał się nawet Tel 
Awiw'em, ale... 

Ale? 
— Trzeba przyznać, krótko mó- 

wiąc, że Żydzi wnieśli do Palestyny 
sporo, sporo kultury. Na jakikolwiek 
natknąć się kulturalny postęp będzie 
się miało przed sobą dzieło Żydów. 
Weźmy rolnictwo... weźmy porządki 
administracyjne... Nie jestem ani filo — 
ani antisemitą, lecz niepospolitą — рга- 
cowitość Żydów palestyńskich widzia- 
łem nawłasne Oczy i mam O niej 
jaknajpochlebniejsze wyobrażenie. 

— Lecz im Arabowie spokoju nie 
dadzą. Nie cierpią icn—i są w olbrzy- 
miej przecie większości, 

— no, wiem. [Domagają się 
wręcz: skasowania, cofnięcia Żydom 
mandatu Palestyńskiego. Bagatela! 
Żebyż tylko modyfikacyj żądali, pew- 
nych uzgodnień... Lecz nie! Precz z 
mandatem i basta. 

-- Rozmawiał pan 
oponentami? 

— Rozmawiałem. Niema co z ni- 
mi dyskutować. Gdy zaczęli wymyś- 

z arabskimi 

lać na mandat żydowski, powiedzia- 
łem im tylko to: „Z Traktatu Wersal- 
skiego jest jeszcze więcej ludzi nie- 
zadowolonych... a jednak!” 

— | cóż Arabowie? 
— Zrozumieli w lot. Sami przecie 

posługują się parabolami i przenoś- 
niami... 

Wilno sprawiło angielskiemu dzien- 
nikarzowi dużą niespodziankę. Nie 
spodziewał się zastać miasta... tak 
dużego (osobliwie, co do ludności), 
tak pełnego północno-włoskich cech 
pod względem architektonicznym i — 
tak miłego! „Tu musi być przyjem- 
nie żyć!* powtórzył parokrotnie. 

Dotykając politycznych spraw za- 
strzegał się wciąż: „Tylko proszę 
mnie nie interwiewewać!* Tedy... 
sza! Koleżeństwo obowiązuje. | 

Kiedym zauważył, że oryginalny 
porter angielski bardzo w Smaku 
zmarniał, tak, że obecnie bardzo, bar- 

dzo mała jest różnica między naszym, 

polskim porterem a angielskim, po- 

milczał master Woods i rzekł jakby 
niechętnie parę z ust puszczał: 

— Wszystko tak... 
— Jakto? Czyżby Anglja po woj- 

nie... podupadła? 
P. Woods pomilczał chwilę. 

— Noussommes pauvres.. 
rzekł. 

Žachnątem się. 
— Wy, panowie Anglicy, biedni!! 

To cóż mówić o powojennych Fran- 
cuzach! 

— Im lepiej. 
Zdziwiłem się. 

— Dlaczego? 
— My płacim długi. Oni nie płacą. 
Pojechaliśmy do Reduty na Kur- 

piowskie „Wesele“. 
Ogromnie się koledze londyńskie- 

mu  pudobało. Uszczęśliwiony był. 
Klaskał, aż się rozlegało. Siedzieliśmy 
do samiutkiego końca przedstawienia. 
Master Woods był kompletnie za- 
chwycony. 

Powiedział mi dwie rzeczy, które, 
sądzę, przyjemność sprawią pp. płoc- 
kim artystom i ich dyrektorowi. 

— Łamiecie sobie głowę czem 
robić propagandę zagranicą. Przyślij- 
cie nam do Londynu tę zachwycającą 
trupę 2 tem porywającem „Weselem“, 
Starczy za najskuteczniejszą  propa- 
gandę. Zrobi furorę! 

A potem, gdyśmy z Reduty wy- 
chodzili powiedział mi p. Woods z 
gorącą intonacją w głowie: 

— Doprawdy, może ze wszystkie- 
go, com widział w Polsce, najbar- 
dziej mi się podobało to „Wesele*. 
Tak, tak, nie cofam tego, com po- 
wiedział. 

I jął mi serdecznie i wielokrotnie 
dziękować za to, żem go „na coś 
podobnego" do teatru zaprowadził. 

Nazajutrz rano, zaraz po. 8-mej, 
wyjechał do Kowna autem — przez 
Jewje. 

Dia Anglika nie istnieje inna dro- 
ga po za tą, którą sobie upatrzy. 

SEZ Cz. J.
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130-letnią rocznicą urodzin znakomitego ko 
medjopisarza. 4 

— „Potop“. Zakwalifikowano do wysta- 
wienia w Teatr2e Polskim „Potop“, z powie 
ści Henryka Sienkiewicza, w inscenizacji Jó- 
zefa Popławskiego. 

— Reduta na Pohulance. Przygotowania 
do „Tamtego* dobiegają końca. 

Premiera jutro, t.j. dnia 13 bm. 
— Koncert poranek w sali „Lutnia“. W 

niedzielę 14 bm, odbędzie się w sali „Lutnia“ 
(Ad. Mickiewicza 8) poranek wokalny z u- 
działem chóru męskiego drukarzy pod ba- 
tutą W. Mołodeckiego, chóru mieszanego 
T-wa Muzycznego „Lutnia* pod dyr. J. Leś- 
niewskiego, oraz znanej śpiewaczki Marji 
Skżowrońskiej — Szmurłowej. 

Początek o godz. 12 m. 30 po poł. 
Bilety można nabywać codziennie od g. 

11 rano do 9 wiecz. bez przerwy. 
WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Nagły obłęd w Katedrze. Dn. 11 bm. 
w kościele katedralnym podczas małowania 
obrazu nagle dostał obłędu 30-letni Jan B. 
1 listopada ma nastąpić połączenie związków 
la św. PSE 

łe początki RE zamiaru. Dn. 10 
bm. został aresztowany Stanisław Łabański 
(Bobrujska 18), który zaprosił do swego 
mieszkania na mającą się rzekomo odbyć 

zabawę 19-letnią Marję T. (Saska Kępa 4), 
Łabański zgwałcił dziewczynę, 

Dochodzenie  ustaliło, iż w mieszkaniu 
Łabańskiego żadnej zabawy nie było i nie 
miało być. Aresztowany oświadczył, iż ma 
zamiar ożenić się z M. 1 

SPORT. 
Międzyklubowe zawody bokser- 

skie. 
Staraniem Wil. Okr. Związku Bokser- 

skiego odbędą się w najbliższą niedzielę 
(14 X.) o godz. 19-tej w ujeżdżalni obok 
Kasyna Garnizonowego pierwsze w sezonie 
międzyklubowe zawody bokserskie. 

Zgłoszony już został współudział bo- 
kserów amatorów: AZS-u, ŻAKS-u, Pogo- 
ni, RKS. Siła i RKS. Tur. 8 

Zawody zapowiadają się bardzo cie- 
kawe. 

OFIARY. 
— Na radjo dia ociemaiałych dzieci 

pracownicy Apteki Kasy Chorych z ul. Do- 
nunikzńskiej 15 zł, 12.— 

(SOS ZERO ZEE S RST SDP ЕЦОН 

Posiedzenie Wilefskiej Rady Miejskiej 

Nieszanowanie swego i cudzego 
czasu weszło już u nas w przyzwycza- 
jenie, to też i wczorajsze 24-te z rzę- 
du posiedzenie Rady Miejskiej rozpo- 
częła się z godzinnym opóźnieniem. 

Przed przystąpieniem do obrad zgło 
szone zostały wnioski różnych ugrupo- 
wań, z których niektóre tylko uzyska- 
ły nagłość. 

Po przystąpieniu do omawiania po- 
szczególnych punktów porządku dzien- 
nego wyniesiono następujące rezalu- 
cje. Przyjąć do zatwierdzającej wiado- 
domości wniosek w sprawie przeniesie- 
nia kredytów w budżecie 1928 - 29 r. 
Chodziło tu o zapożyczenie z innych 
paragrafów budżetu sum potrzebnych 

+ na zakup samochodu osobowego, re- 
mont szpitala św. Jakóba (5000 zł.) 
inwentarz dla przytułku starców, re- 
mont kuchni dla bezrobotnych i tp. 

Następnie Rada uchwaliła wniosek 
w sprawie zaciągnięcia w Państwo- 
wym Banku Rolnym pożyczki w sumie 
240.000 zł. na utworzenie rezerwy zbo- 
żowej. Zboże to byłoby zmagazynowa- 
ne i pozostawałoby w dyspozycji Ban- 
ku. Zakup zboża dokonywany będzie 
przez rejonową intendenturę wWilnie 
lub Bank Rolny. Pożyczka ta oprocen- 
towana w stosunku 3 proc. rocznie po- 
dlegać będzie spłacie w trzech ratach. 
“ Przy omawianiu wniosku o zmianę 
przepisów dotyczących wysokości i 
trybu pobierania kar za niedozwolony 
ubój, da czego Magistrat zmuszony 
jest zakazem dokonywania  konfiskat 
mięsa pochodzącego z tajnego uboju 
wyjaśniło się, że zginęła z powierzchni 
ziemi komisja magistracka. 

Dowiedzieliśmy się o tem w sposób 
następujący: 

Dr. Wygodzki proponuje odesłanie 
wniosku do komisji sanitarnej, na co 
p. prezydent oświadcza, że takiej ko- 
misji niema zupełnie. 

Panowie, radzę poczynić poszuki- 
wania w celu odnalezienia komisji sa- 
nitarnej — woła dr. Wygodzki— mu- 
siała ona gdzieś zaginąć. Jestem jej 
członkiem, musiała więc być. 

Sprawa wniosku nagłego w przed- 
miocie obniżenia procentów i kar za 
zwłokę w opłacaniu podatków komu- 
nalnych wywołał ożywioną dyskusję. 
Sprawa ta poruszana już była na jed- 
nym z poprzednich posiedzeń. Szereg 
mówców uważało za konieczne stwo- 
rzenie specjalnej opinjodawczej ko- 
misji, której zadaniem byłoby określe- 
nie możności płatniczej-poszczególnych 
płatników. 

Radny Aronowicz uzasadnia konie- 
czność wprowadzenia czynnika społe- 
cznego jako należycie poinformowane- 
go o stanie płatności. Popierają go ra- 
dni Zaks, Wygodzki, Komornicki i Spi- 
rū. 

W rezultacie Rada 21 głosami prze- 
ciwko 15-tu uchwala powołanie do ży- 
cia komisję.. 

Wniosek utworzenia czasowego tar 
gowiska na Zwierzyńcu uchwalony zo 
stał jednomyślnie. 

Z kolei zaakceptowano propozycję 
Magistratu umorzenia komornego za 
lokal zajmowany przez rodzinę zmar- 

łego b. dzierżawcy Grand Hotelu -— 

Nochuma Abolnika. Należność ta wy- 

nosi 5010'zł. 14 gr. Niezależnie od tego 

przyjęto do wiadomości decyzję Magi- 

stratu w sprawie wydania rodzinie 

zmarłego 1000 zł. tytułem odstępnego 
za zwolnienie lokalu. 

Dziwne to trochę brzmi, że Magi- 

strat (jakkolwiek powodowany wzglę- 

dami humanitarnemi względem rodzi- 

ny Abolników) płaci odstępne za swój 

własny lokal. Wprawdzie odstępne to 

nazywa się zapomogą, co nie zmienia 

postaci sprawy. 
Sprawa opodatkowania kinemato- 

grafu przy Ognisku kol. załatwiona zo- 

stała w ten sposób że upoważniono 

Magistrat do wyegzekwowania sumy 
1800 zł. jako ryczałt roczny. 

Po załatwieniu tego punktu porząd- 

ku dziennego p. Prezydent ogłasza 
przerwę przed wyborami nowych człon 
ków do Komisji Rewizyjnej i ławnika 

na miejsce chorego p. G, Abramowi- 

cza. ЭРОр ооа е 
W czasie przerwy w gabinecie p. 

prezydenta obradował konwent senjo- 

rów. mų 

W rezultacie na miejsce radnych: 

Trockiego, Dziedziula, Piłsudskiego i 

Szabada weszli do Komisji Rewizyjnej 

pp. Czernichow, Szłapelis, Turczyński 

i Epsztejn. Ławnikiem został radny El- 

sasz Kruk. 
Po upoważnieniu Magistratu do po 
krycia z sum kapitału obrotowego 

6.246 zł. 32 gr. brakujących do uru- 

chomienia bibljoteki miejskiej przystą- 
piona do nagłych wniosków. 
-_ Równolegle omówiono dwa wnioski 
grupy radnych PPS oraz Kruka, Dzie- 

dziula i innych z 15-tki domagające 

się cofnięcia rozporządzenia Magistra- 

tu częściowej redukcji robotników za- 

trudnionych przy robotach kanalizacyj 

nych. Redukcja ta przeprowadzana jest 

w ten sposób, że co tydzień ulega jej 

dziesięć osób. . 

Wniosek PPS domagał się utrzyma 

nia w okresie jesiennym i zimowym 

obecnej ilości robotników, opracowa- 

nia planu robót i przeznaczenie na ten 

cel sumy 100.000 zł. miesięcznie. Po 

długich debatach które dały możność 

radnemu Dziedziulowi wygłosić mo- 

wę w obronie uciskanych, a radnemu 

Krukowi (białorusin) wykazania nie- 

znajomości „rodzimego” języka uchwa 

lono polecić Magistratowi nie zwalniać 

ilościowo robotników oraz wystąpić 

z planem regulującym tę sprawę. 
Wniosek radnego  Dziedziula w 

sprawie podniesienia stawek robotni- 

kom zatrudnionym przez wydział opie- 

ki społecznej Magistratu (otrzymują 

obecnie 3 zł. 8 5gr. mężczyzna i 3.40 

kobieta) nie mógł być zatwierdzony 

ponieważ, jak się okazało z wyjaśnień 

p. wice prezydenta Czyża na cel ten 

przeznaczona jest suma ryczałtowa, 

a więc przy zwiększeniu stawek zmniej 

szyłaby się automatycznie ilość zatru- 

dnionych. ` 

Sprawa rozpatrzona będzie przez 

Magistrat. 
Posiedzenie Rady zakończone zo- 

stało o 11 m. 30. 
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Powrót ekspedycji polarnej 
Przed kilkoma dniami przyholawał 

10 portu w Petersburgu po skończonej 
wyprawie polarnej sowiecki łamacz 
lodėw „Krasin“. „Krasin“jak wiado- 
mo brał udział w akcji ratowniczej ro- 
zbitków „ltalji*, a następnie spędził 
pewien czas na poszukiwaniu Amund- 
sena. Przybcie „,„Krasina* do portu w 
Petersburgu stało się wielkim wydarze 
niem w Rosji, szczególnie wyolbrzy- 
mianem przez prasę sowiecką, której 
zależy na nadaniu zasługom naukowym 
ekspedycji „Krasina* znaczenia niemal 
epokowego aby zademonostrować świa 
tu że bolszewicy nie tylka „stawiją pod 
scianę ale również prowadzą prace na 
ukowe. Od kilku dni zanim jeszcze 
„Krasin** nie wpłynął do portu prasa 
sowiecka zamieszcza olbrzymie spra 
wozdanie, artykuły, drukuje depesze 
powitalne związków i organizacyj na- 
ukowych podnoszących czyny i rezulta 
ty ekspedycji polarnej sowieckiega 
łamacza lodów akcentując wszędzie, 
że ekspedycja ta odbyła się pod czer- 
wonym sztandarem że jest ona zasłu- 
gą sowieckich naukowców, lotników i 
marynarzy. Oczywista nie należy niedo 
ceniać znaczenia ekspedycji, która w 
swoim zakresie badania krajów polar- 

vvch zrobiła dość duża ale nie można 
ie zauważyć że ponad wszystkiem jak 

zwykle w Bolszewji góruje moment 

propagandowy. . Podobne ekspedycje, 

M ” 

których prace przyniosły o wiele wię- 

cej rewelacyjne rezultaty odbywały 

się przedtem ale nigdy jednak nie by- 

ły podnoszone na poziom taki wysoki 

jak czyni to”obecnie prasa sowiecka. 

Z artykułu kierownika ekspedycji 

powinny być jeszcze Opracowane a 

dopiero wtenczas można będzie z niemi 
się zaznajomić i w całej pełni ocenić. 
Narazie bilans ekspedycji wyraża się 
w poczynieniu obserwacyj meteorolo- 
gicznych na wodach polarnych, zrobie 
niu 700 zdjęć, 5 tys. mtr. wstęgi filmo 
wej oraz zabiciu paru niedzwiedzi po- 
larnych i kilku jeleni oraz większej ilo- 
ści ptaków. 

Na marginesie powrotu „Krasina 

warto zaznaczyć jeszcze jeden wyso- 
ce charakterystyczny rys w ustosunko- 

waniu się społeczności sowieckiej do 

ekspedycji polarnej. Otóż wszędzie 

moment międznar. komunistyczny od- 

sunięty został na plan drugi jeżeli nie 

trzeci i dalszy natomiast wszędzie pod- 

kreślano wysiłek sowiecki, rosyjski. 

Świadczy to o silnie nurtujących prą- 

dach nacjonalistycznych w Bolszewiji 

których nawet urzędowa prasa nie po- 
trafi się ustrzec i dowodzi że między- 
narodowy tynk jest tylko parawanem i 
środkiem prowadzącym do celów nic 
wspólnego z kospolityzmem niemają- 
cych. 

$ 

Relikwja z wojen Napoleońskich. 
Jedna z wielkich firm, zajmujących: się 

wyładowywaniem i załadowywaniem  okrę- 
tów w porcie handlowym w Livorno, pod- 
jęła się niesłychanie trudnego zadania, wy- 
dostania z dna morskiego szczątków okrę- 
tu, zatopionego przed 120 laty w. pobliżu 
wyspy Elby. Otrzymawszy pozwolenie 
władz portowych, przystąpiła już firma 
przed paroma tygodniami do związanych z 
ten: zadaniem robót przedwstępnych. Okrę- 
tem będącym w mowie jest „Pollux*, który 
płynął z Neapolu do Hiszpanii, naładowany 
skarbami, należącemi do króla Ferdynanda 
IV, złożonego z tronu przez Napoleona. Ka- 
pitan otrzymał rozkaz żeglowania w pobli- 
żu Longone na wyspie Elbie, jako należącej 
do królestwa Neapolitańskiego, dzięki cze- 
mu można było liczyć na pomoc przy wy- 
ładowaniu ładunku w razie, gdyby podróż 
do Hiszpanji miała natrafić na niespodzie- 
wane przeszkody. Francuzi dowiedzieli się 
wszakże o przewożeniu na okręcie tym skar 
bów, wysłali więc nieliczną flotę na ściga- 
nie Polluksa i flota ta zmusiła kapitana okrę- 
tu do poddania się. Kapitan, nie chcąc jed- 
nak, aby tak wielkie bogactwa wpadły w 
ręce wroga, zdecydował się raczej zatopić 
okręt, który poszedł też na dno, utkwiwszy 
w głębinie 225 stóp. Po powrocie króla do 
Neapolu czynione były starania wydobycia 
szczątków okrętu, a głównie zawartych w 
nim skarbów, z dna morskiego, wszelkie 
wszakże usiłowania okazały się bezowocne. 
Dwa brygi, zaopatrzone w specjalną 
szynerję holowniczą, stanęły na ko 
nad zatopionym okrętem i zaczęły ho 
jego szczątki za pomocą łańcuchów. Ciężar 
jednak był tak olbrzymi, że zachodziło wiel- 
kie niebezpieczeństwo pociągnięcia na dno 
obu brygów, tak że musiano obluźnić łań- 
suchy i zatopiony okręt pogrążył się ponow 
nie w otchłań morską. Od czasu do czasu 
tylko zdarzało się rybakom wyławiać, wraz 
z sieciami, kawałki masztów i innych czę- 
šci, co wskazywało, że okręt wciąż jeszcze 
znajduje się na dnie. Obecnie  ponowione 
próby ratownicze nie mogły zrazu posuwać 
się naprzód z powodu trwających burz i 
wichrów, nie zdołano też jeszcze ustalić, 
czy główna część okrętu pozostała nienaru- 
szona. czy nie. Wyniki imprezy zaciekawia- 
ją całą miejscową ludność! 

Ze šwiala. 
— Piloci morscy. Piloci morscy są ma- 

ło znani wśród mieszkańców lądowych, a 
jednak praca ich ma. podstawowe znacze- 
nie dla rozkwitu handlu morskiego, a tem 

    

i samem dla wzrostu ogólnego dobrobytu. 
O pilotach morskich w Anglji znajdu- 

jemy w jednym z tygodników angielskich 
następujące szczegóły: 

Do brzegów W. Brytanji przybija wię- 
cej okrętów towarowych, aniżeli do jakie- 
gokolwiek innego kraju, przyczem więk- 
szošč portów posiada dostęp utrudniony. 
Ujście Tamizy (największego rzecznego 
portu kuli ziemskiej) nie jest łatwe do prze- 
bycia dla obcych okrętów, a miejsc takich 
u wybrzeży angielskich jest dużo.  Zada- 
niem pilotów (retmanów) jest wprowadza- 
nie obcych statków do basenów portowych. 
Często bywa że kapitan statku handlowe- 
go, podpływając do brzegów brytyjskich, 
nie zna portu, do którego ma zawinąć. Dy- 
spozycję pozostającą w zależności od kon- 
junktury rynkowej, otrzymuje zwykle w 
ostatniej chwili za pomocą radja lub nad- 
brzeżnej stacji sygnałowej. Zdarza się więc 
często, że kapitan do tego portu jeszcze 
nie zawijał i map jego topograficznych nie 
posiada. Wówczas okręt nie może obyć się 
bez usług obeznanego najdokładniej z miej- 
scowemi warunkami żeglugi pilota, który 
po wywieszeniu przez statek specjalnego 
sygnału flagowego, niebawem zjawia się 
na pokładzie okrętu i obejmuje na nim nie- 
podzielną komendę. 

Z uwagi na wielką odpowiedzialność, 
piloci są bardzo dobrze wynagradzani. Ret- 
mani sekcji kanału Le Manche zarabiają 
od 40 — 50.000 zł. rocznie, lecz najlepiej 
platni są piloci, wprowadzający statki rze- 
ką Hoogli do Kalkutty. Wspomniana rzeka 
jest dla żeglugi nader niebezpieczna z po- 
wodu licznych mielizn, skał podwodnych i 
malarycznego klimatu okolic nadbrzeżnych, 
to też pracujący tam piloci oceniają. swój 
trud odpowiednio i zarobki ich dochodzą 
do stu tysięcy zł. na rok. Nie należy jednak 
zapominać, że zawód pilota jest niezmier- 
nie uciążliwy i odpowiedzialny, a wyszkole- 
nie zajmuje nader długi okres czasu. 

Do nauki pilota dopuszczalni są piętna- 
stoletni chłopcy, odpowiadający obowiązu- 
jącym, bardzo ostrym warunkom przyjęcia. 
Po przejściu licznych faz wykształcenia te- 
oretycznego, praktycznego i lokalnego t. j. 
odnoszącego się specjałnie do  mieįscowo- 
Ści, do której kandydat będzie później, ja- 
ko praktykujący pilot przydzielony, adept 
pilotażu, bo dwudziestu latach przygotowa- 
nia, otrzymuje patent i pozwolenie na pilo- 
towanie w rejonie swej działalności „okrę- 
tów wszelkich typów i każdej wielkości”. 

— śladem pływających gór lodowych. 
Od czasu pamiętnej katastrofy z „Titanic* 
okręty międzynarodowego patrolu poszuku- 
ja na oceanie gór lodowych, stanowiących 
straszne  niebezpieczeństwo dla statków. 
Ostatnio zajmują się tą służbą patrolową 
dwa okręty strażnicze: „Mojave i „Mo- 
doc,,. 

Lodowe olbrzymy błąkają się po ocea- 
nie, dopóki nie osiągną jakiegoś stałego kie- 
runku. Zdarzają się pomiędzy nimi kolosy, 
sterczące na 65 stóp nad powierzchnią mo- 
rza i mające 1690 stóp długości, których 

dwie trzecie całej masy znajduje sie pod we 
dą. Przedstawia to w sumie masę, wagi 36 
miljonów ton. 

Zadaniem patrolującego okrętu jest śle- 
dzenie takiej góry i sygnalizowanie o jej 
położeniu okrętom, co jest konieczne choć- 
by z tego względu, że te pływające lodow- 
ce otoczone są zazwyczaj gęstą mgłą. 

Góry te rozbija się kawał po kawale, 
rozmaitemi  materjałami _ wybuchowemi, 

część znajdująca się pod wodą  viszczona 
jest za pomocą torped. 

Dwa razy dziennie wczesnym rankiem i 
o godz. 6 popołudniu informowane są pły- 
nące po oceanie okręty drogą radjową o 
położeniu gór lodowych. Raz na dzień ko- 
munikuje się te wiadomości hydrograficznej 
stacji w Waszyngtonie. 

W tym roku wysłana została specjalna 
ekspedycja na okręcie „Marion* na morza 
polarne, której zadaniem jest prowadzenie 
badań nad istotą gór lodowych i ich pow- 
staniem, zanim rozpoczną one swą wędrów- 
kę po oceanie. Okręt ten, posiadający tylko 
125 stóp długości, zaopatrzony został w 
specjalne instrumenty, poruszany jest moto- 
rami Diesla i jest w stanie okrążyć pół 
świata z zapasem zabranego przez siebie 
paliwa. Było to niezbędne z tego względu, 
że okręt od dnia wypłynięcia swego z Syd- 
ney i osiągnięcia Nowej Szkocji oraz po- 
wrotu swego nigdzie nie będzie się mógł 
zatrzymać dla nabrania nowego zapasu 
węgla. 

Na zasadzie sondowań głębokości mor- 
skich, spostrzeżeń, dotyczących temperatu- 
ry i innych pomiarów, hydrograficzny in- 
stytut w Waszyngtonie będzie w możności 
wypracowania map, które w dużej mierze 

zapobiegną katastrofom zderzenia się z gó- 

rami lodowemi. 

„awca Stanisiaw Mackiewicz. Redaktor odpowiedz'*"*y Witołd W ovdyno. 
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Miejski Kinematograf 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

Tess „Uolos | 
Wileńska 38. 

  

Od dnia 12 do 17 października 1928 r. 
włącznie będzie wyświetlany film 

NĘŻCIYDNA 1 PRZESZŁOŚCIĄ 

„Faworyta Rotszyida“ 
Kulturalno-Oświatowyj Najnowsze arcydzieło reżysera Fr. Celnika podług powieści George Sand w 12 aktach. W rolsch 

głównych. Lya Mara i Harry Liedtke. Orkiestra pod dyrekcją p, Wł. Szczepańskiego. Kasa czynną 
od g. 3 m. 30. Początek seansów odg. 4-ej. Następny program: „OBROŃCA ZACHODU*. 

Rekordowy sukces! Rewelacja filmowa! Najnowsze i najlepsze arcydzieło genjałnego CONRADA VEJDTA 
który wszystkich oczarował, wzruszył 
i zadziwił w dramacie miłośnym p. t. 

Maska C. VEJDTA przechodzi tu wszystkie fazy męk, upadków i wzlotów. Nadzwyczajna treść! 
Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

lekarz: Niesamowita historja życia 
Cud charakteryzacji. potępieńca, 

  

Kino „Piccadilly 
WIELKA 42. 

„ Dziś film, przekraczający 
najbujniejszą wyobraźnie ludzką 
produkcji światowej koncernu „UFA*. Reaiizował Fryderik Lang (tworca „Nibelingów*) Główna rolę kobiecą 
odtwarza najnowsza rewelacja aktorstwa filmowego Brygida Flelm. Wykonawcy ról męskich: Alfred Abel, 

„METR GPOLIS" x, 12 akt.) Korona sicyaziet stuki filmowej. 
potężniejszy z monumentalnych superiilmów. 

Rudolf Klejn Rogge, Gustav Frolich. Wymowne cyfry: Zdjęcia trwały 2 lata, 8 artystó y rolach głównych 
750 w mniejszych, 25.000 statystów, 11 000 ATA 750 dzieci, 1525 chi Rów OLO 
koszt wykonania filmu 2,500.000 dolarów. Ceny nie podwyszone. ANONS: Wkrótce pierwszy raz 

100 murzynów, 25 Chinczyków. Ogólny 
Wilnie! 

„SZCZAPA na CARSKIM BALU* przygody żołnerza Schwejka w niewoli rosyjskiej, Zakulisowe życie dworu 
Cara_ Mikołaja Il-go w czasie wojny, Biorą udział: Car Mikołaj, Carówna, Rasputin i Carska Kamarylla. 

  

A.Mickiewicza 22. 
Teatr „POŃOUJA | 

„Wienieliah Z Paryża 
Dzis zachwycający film, ktory ilustruje nam hułaszcze Życie wytwornego króla elegancji i aobrych manier p. t. 

* (A Gentleman of Paris) bohater filmu i niezastąpiony artysta ADOLPHE MENJOU. 
jego dystynkcja, spokój, nienaganna etykieta i ironiczny uśmiech ziednały mu 

miljony wielbicieli i wielbicielek. Nad program: wesoła komedja w 2 akt. Początek o godz. 4-ej, os NY o ё 2 х Зр . 4-е], Ost. 10.25. 
Passe-partont i bilety hororowe w dniu premierv i w dni świąteczne NIEWAŁNE. L = 4 

NIAGU= 

teatr „WADA 
Wielka 30. 

L2s! W 5-mą roczn 

podległość Polski „NOIłAŚ Jigznanego Źołnierza: 
ее wyzwolenia Wilna! 

* Monumentalne arcydzieło w 15 akt: 
Marja Malicka, Władysław Walter 

4 krwawycn walk o wolność i nie- 
« W rol. tytuło wyche 
i Marja Gorczyńska. 

Uwaga! Honorowe* bilety i jednorazowe karty wstępu nieważne aż do oawołania. Dyrekcja. 

Rejestr Handlowy. 
Do Rejestru Handlowego Dział A. sądu Okręgowego w Wilnie 

wciągnięto następujące wpisy: 
Dział B. w dniu 2-VII. 28 r. Ъ 

293718, „Towarzystwo — GOZA — spółka z ograni- 
czoną odpowiedzialnością*. Komisowa sprzedaż wyrobów fir- 
my: „Angielsko - Szwedzko - Polski Przemysł 
GENTELMAN — Łódź”. Siedziba w Wilnie, 
Spółka istnieje od 8 lutego 1928 roku. Kapitał 

Gumowy — 
ul. Rudnicka 6. 

zakładowy 10.000 
złotych, podzielonych na 100 udziałów po 100 złotych każdy, 
całkowicie wpłaconych. Zarząd do dnia 1 stycznia 1929 roku 
stanowią zam. w Wilnie: Mejer Goldsztejn — przy ul. Węglo- 
wej, 16, Szymka Goldsztejn — przy ul. Węglowej 16, Dawid 
Zeldowicz — przy ul. Węglowej 12 i Izrael Sztok, przy ul. Ale- 
ja Róż 9-a. Do odbioru przesyłek pocztowych i kolejowych, 
podpisywania / korespondencji zwykłej, telegraficznej i pienięż- 
nej jest uprawniony każdy z członków zarządu: umowy zaś, 
weksle, czeki, pełnomocnictwa, akty, dokumenty i inne pisma 
winny być podpisywane przez jednego z dwóch członków za- 
rządu Mejera Goldsztejna albo Dawida Zeldowicza. Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy umowy aktu 
zeznanego przed Janem Bujko, notarjuszem przy Wydziale Hi- 
potecznym Sądu Okręgowego w Wilnie w dn. 8 lutego 1928 
roku za Nr. 536 na czas nieokreślony. 

294, I. B. „ 
w dniu 6-VIII 28 r. 

„Zakład Położniczo - Ginekologiczny i Lecz- 
nica Chirugiczno - Urologiczna — spółka z ograniczoną odpo- 
wiedzialnošcią“. P: rowadzenie iecznicy w Wilnie. Siedziba — 
Wilno, przy zbiegu ulic Aleja Różó i Małej Pohulance pod Nr. 
9. Firma rozpoczęła działalność od 13-go marca 1928 roku. 
Kapitał zakładowy 6.000 złotych, podzielonych na 100 rów- 
nych i niepodzielnych udziałów po 60 zł. każdy udział całko- 
wicie wpacony. Zarząd spółki stanowią zamieszkali w Wilnie: 
Aleksander Karnicki, przy ul. Mickiewicza pod Nr. 26, Jerzy 
Dobrzański w SzpitaluKolejowym na Wilczej Łapie, Jan Jano- 
wicz w Szpitalu Kolejowym na Wilczej Łapie i Alina Erdma- 
nowa, przy ul. Mickiewicza pod Nr. 4-ł. Wszelkiego rodzaju 
umowy, weksle, czeki, żyro na wekslach, zobowiązania, peł- 
nomocnictwa i wogółe wszelkie dokumenty winny być w imie- 
ni u spółki podpisywane przez wszystkich czterech zarządców 
pod stemplem firmowym spółki. Korespondencja zwykła, po- 
lecona i wartoćściowa, jak również pokwitowania z odbioru z 
poczty, kolei i instytucyj przewozonych i kredytowych, listów, 
przekazów i przesyłek, mogą być podpisywane przez każdego 
z zarządców z osi obna. Spółka z ograniczoną odpowiedzialno- 

ścią zawarta na mocy aktu, zeznanego przed Aleksandrem 
Rożnowskim, notarjuszem przy Wydziale Hipotecznym Sądu 
Okręgowego w Wilnie w dniu 13 marca 1928 r. za Nr. 1243 
na czas nieograniczony. 

Dział 
6751. II. A. 

zlikwidowane i wy 

1359 —VI 

A. w dniu 3-VII. 28 r. dodatkowy. 
„Hochman Izrael". Przedsiębiorstwo zostało: 

ykreśla się z rejestru. 
1360 — V 

  

RADO. 

Piątek dn. 12 października 1928 r. 

„ _11,55—12,10: Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie oraz komunikat meteorologiczny. 

16,35— 16,55: Odczytanie programu dzien. 
nego i chwilka litewska. 

16,55— 17,10: „Rys historyczny Konwen- 
tu „Polonia* pogadanka w związku z ob- 
chodem setnej rocznicy powstania. 

17,10- 17,35: „Kronikę życia młodzieży” 
wygłosi wróżka Dzieciolubka. 

17,35- 18,00: „Dola i niedola konserwa- 
tora w Polsce“ odczyt wygtosi konserwa- 
tor wojew. Wileńskiego i Nowogródzkiego 
Jerzy Remer. 

18,00 - 19,00: Koncert popołudniowy w 
wyk. orkiestry dętej Tow. Sport. „Makkabi* 

19.00 19,25: „Loty i raidy polskie* od- 
czyt z działu „Sport* wygłosi dyr. LOPP. 
Stanisław Romer. 

19,25— 19,50: „Skrzynka pocztowa” ko- 
respondencje bieżącą omówi Kierownik 

Hulewicz. 
19,50— 

i odczytanie programu na sobotę. 
20,15--22,00: Transmisja koncertu sym- MEPEZIIOROWOWONI EWY WNNEWENOWNZAKK utrzymaniu 

fonicznego z Filharmonji Warszawskiej. 
„, Po transmisji Komunikaty: PAT.,. poli- 

cyjny, sportowy i inne. 

    

Przetarg. 
Wydział Powiatowy Wileńsko - Trockie- 

go Związku komunalnego niniejszem ogia- 
Sza na dzień 23 października 1928 r. na go- 
dzinę 1l rano w lokalu Wydziału (ul. Wi- 
leńska 12) publiczny przetarg pisemny na 
wykonanie robót ziemnych przy budowie 

drogi bitej Ponary - Waka Murowana - La- 
ndwarów, na kilometrach 13, 14, 15, 16 i 
17 (licząc od Wilna), w ogólnej ilości do 
35.000 m3. 

Oferty składane być mogą na wykonanie 
robót w całej podanej wyżej ilości albo — 
na kilometrach poszczególnych. 

Warunki przetargu mogą być przegląda- 
ne i brane z nich odpisy w tymczasowym 
lokalu Działu Drogowo - Budowlanego Wy- 
działu Powiatowego ul. Subocz 3 pokój 30, 
w godzinach 12 - 15. 

M w zapieczętowanych i opieczęto- 
wanych lakiem kopertach z załączeniem kwi- 
tu Kasy Wydziału Powiatowego na złożone 
wadjum w wysokości 5 proc. sumy oferowa 
nej winny być składane na ręce Przewodni- 
czącemu Wydziału Wileńska 12 od godz. 
10 - 11 rano. 

Na kopertach winny być  umieszezony 
napis: „Oferta do przetargu na roboty zie- 
mne przy budowie drogi bitej Ponary — Lan 
dwarów w dniu 23 10. 28 r. odbyć się ma- 

iącero R 
ydział Powiatowy zastrzega sobie pra- 

wo wyboru oferenta niezależnie od wysoko- 
ści oferty. 

Przewodniczący Wydziału — starosta 
L. Witkowski. 

  

że rozpoczęła 

1f1 losu—40 zł. * 
CENA: 12 20 zł. 

14 10 zł. 

  

o
 

  

BECERZ m. 1. 

H. Minkowski 
Central. Warszawie, Nalewki 40, tel. 296-35, PKO 3553 komunikuje» 

a. FOZZ, już sprzedaż zawsze szczęśliwych losów do KLASY I-sze 
18-tej Polskiej Państwowej Loterji Klasowej. 

a. 780.000. WYGRANA 

Pożyczki 2 
Spółdzielcza Kas 
Wilno, Wileńska 15 w godz. 5—7 w. 

Perimuffera Ul 
jest bezwzględnie n. 

lów malarskich. Odzn 
stawach w Brukseli 

Biura Fabryki Ch. 

Wszędzie do 
NENANNAZKNAENM ne 

Эв mia аЧОа о 

(įūnia piunita karo 

   

dzieć się: Zawalna 2: 
U) tylko do Ó-ej. - PSK ca Kan, io A Gd «Ор 

na dłuższy termin 
spłacane ratami mie- 

« wydatniejszą farbą do bielizny i ce- 

złotemi medalami 

Lwów, Słoneczna 20. 

jarzyny w centi miasta: 
Programowy Polsk. Radja w Wilnie Witold midzieć ża ka: 2%: 

  

nemi. _ udziela 

a Kredyfowa 

framaryna 
aįlepszą i naj- 

aczona na wy- 
i Medjolanie 

Perlmuttera, 

nabycia. 
saunu a 

Ioloistr 410 
wynajęcia — @1а m 
ii i wszelkiej 

MA 

   

  

4 m. 2, od 5-ej 

Š DEKARZE I 
Ordynator 
Sawicz, choroby skór- Fr . Kwieciński, 

Szpitala 

ne, weneryczne, _go- 
dziny przyjęć 5—7 pp. 
Zamkowa 7—1 Le- 

DOKTOR 

D.ZELDOWIGZ 
chor. weneryczne, 
syfilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5—8 wiecz. 

  

  

ski 
(di 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12—2i Od 4--6, 
ul. Mickiewicza 24, 

  

tel. 277. 
—-а К nie 

by. 
DOKTOR rzę 

się 
m. 

Hanryłkiewiczowa 
b. starsza asystentkag"_q'; gd 
Kliniki _ Dermatolo- 
gicznej U. 5. В. ро 
pewrocie z Paryża 
przyjmuje od 11—12 
iod 5-6. Choroby 
skórne, leczenie wło- 
sów metodą Sabou- 
raud'a, elektroterapja, 

naświetlanie i kosme- 
tyka lekarska: usu- 
wanie brodawek, 
zmarszczek i innych prz, 
wad zapomocą оре- 40 

racyj PE. 
Wilno, 

4538 

PRZEZORNOŚĆ DBYWATELA ŚWIADCZY O JEGO KULTURZE! 
Największa i najszczęsliwsza Kolektura Polskiej Państwowej 

Wiins, ul. Niemiecka 35 
tel. 18-17. PKO, 80928 

Loterji Klasowej 

GŁÓWNA 

i cały szereg innych znac: 

Ogólna kwota wygranych zł. 26.761.600 
111 Co drugi los bezwarunkowo wygrywa !!1 

Czas decyduje o waszej fortunie. Niezwlekajcie i czemprędzej udajcie się 

do Kolektury H. MINKOWSKIEGO, Wilno, Niemiecka 35, gdzie szczę- 
9 ście stale sprzyja graczom. 

Zlecenia zamiejscowych uskuteczniamy niezwłocznie po wpłaceniu należ- 
ności na nasze konto w PKO. 80928. 

OPONY k ko TASK 

i 3 nym ustępstwa. ileńska 33 ny! ТР 

czenie światłem: Sol- 
lux, 
(sztuczne słońce gór- 

lampa Bacha 

e)i elektrycznością 
atermja)  +órz— 

EEEE 

| LEKARZE DEMO 
SEE 
Lekarz-Dentysta do wynajęcia 

MARYA 

BżyńskaSmolska 
Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usuwa 

zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 

° korony. Sztuczne zę- 
Wojskowym, u- 

dnikom i uczącym 
zniżka. iarna 4 
5. Przyjmuje: od 

47 
Wydz. Zdr. Nr. 3 

ges 
КОВЕ В 

4KUSZERKA 

W. Smtałowska 
yjmuje od godz. 9 

7. Mickiewiczz 
m. 6. Niezamoź- 

. № 6. 

znych sum. 

a 6.000 dolarów | 
sprzedamy fol- + 

wark przeszło 50 
ha, Ziemia dobra. į 
Wpobliżu rzeka z | 
miejscem na młyn | 
i dwa — stawy. t 

Н 

! 
4 

‚ 

Ь-і-і-' 
£ POSADY 7 
Ls 

iadai 

ZEGER,” wyksztaćć 
cenie w zakresie sied- 
miu klas gimnazjum, 

Miejscowość pięk- ! 
na. Budynki 

D OE -K. « 
władający _ językami: ai 

РО ОНМ -ЕО ЕННЕ уеды+0-06 0 
rosyjskim, po odby-, Е 

ciu 8 lat więzienia 
3 

bolszewickiego w Ar- sam==2 = 

changielsku, gdzie s 
stracił mowę i słuch, RÓŻ EH E 
poszukuję pracy. Ła- 
AC do ИБВЕНИ Е СОЛ К; CWA. 

adm „Sło , Mickie- — 

wieza 4 | OSZCZĘDNOŚCI, | 
Ez Zak | TErItY, kapitaly. - $ 
Były zawiadowca | kujemy najpewniej į 
kolei wąskotorowej] u osób odpowie- 
pozostający obecnie, dzialnych i majęt- 
bez żadnej  pracy,! nych е 
znajdujący się w nę-j Wil. Biuro Komi- © 
dzy, a _ mający naj sowo - Handlowe, ; 

żonę i! Mickiewicza 21, | 
dwoje dzieci, prosi o | tel. 152. 4717-1 | 
jakąkolwiek posadę, AZ, 
posiada b. poważne „ 
referencje. Zgłoszenia fg SŁOWA 

ul, ogłoszenia i do 
innych. pism na 
BARDZO DO-$ 
GODNYCH wa- f 
runkach przyjmuje 

Biūro Reklamowe 

    

Strycharska 2. 

8 LOKALE s 

Szukam Stefana 
jeszkania 3-pokojo- d ri Grabowskiego 

Zgłoszenia do „Sło-| Garbarska I, tel. 82 

wa” dla M, W. ТО 
3 pokoje 

1-sze 
piętro, osobne wej- 
ście, elektryczność, 
wygody. (Bez używal - 
ności kuchni i wanny). 
Jagiellońska 8 m. 14. 

4781 | 0 

  

Francuz-Paryžanio 
z uniwersyteckiem 
wykształceniem, 
doświadczony na- 
uczyciel, udziela 
lekcyj JĘZYKA 
FRANCUSKIEGO. 
Praktyka i teorja. 
Wileńska 32 m. 3,     
  

telef. 10-18, d 

НОРНО | $PRZEDAŹ | godz. 3 m. 3%0-5. 
8—6bt" 

——— 

OM  wpobliżu 
dworca kolejo- 

wego z wygodami 
sprzedamy z ROZ- 
TERMINOWA- 
NIEM WPŁAT 

Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 

Nie kupujcie 
i nie zamawiajcie 
nigdzie radjo - odbior- 
ników, aparatów fo- 
tograficznych, maszym 

|do szycia, rowerów, 
ramofonów, płyt i 

innych przedmiotów 

  

  

Mickiewi idopoki nie otrzyma- 

2 zo , cie naszego ilustrowa- 
'н педо CENNIKA, który 

aoc „тч WYSYŁAMY natych- 

  

M posiadający | miąst bezpłatnie. Ce- 
$ trzy mieszka- | ny najniższe. Warunki 

nia, b. ładnie po- |  najdogodniejsze. 
łożony nad rzeką, |Zwrącać się do firmy 
z pięknym ogro- j Rądjo Lubicz 
dem OwOCOWYM i juyarszawa, Marszał- 
warzywnym sprze- 
damy za 3.200 dol. kowska 104/16. ZS8LY į 

Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe; 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. —°   

Najwyższe Geny | 
pies rasy „Doberman*, 

za meble, Filarecką Nr 2-c m. 2 
dywan лщ ее 
sliekai - łodzimierz Pi- 

i skorski rok 
porcelanę 1892 urzędnik 

„i inne antyki. Starostwa Wołożyń- 
7 ki bił książ- 

I Rupno i sprzedać | kę wojskową, wydaną 
i - rzez . „U. 

2 ® :Ё Рп;г:пуі‚т?:іі‚ ЁЁЪЬЁ…;…. о—2814 

dA z gubiony kwit lom 
Wilno, u ь - : 7 ADC 

dą pa bardowy (Bisku- 8, sklep „ ja“. Е ska 8, sklep „Okazja pia 12) Nr 9129, 

unieważnia się, ;—0 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" ul. Kwaszelna 23. 
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