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zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 80259. 
RENUME=ATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką pocztówą 4 4 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego N-ru 20 groszy. 
  

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 

Liga Samowystarczalności Gospodarczej 
! Politykę ekonomiczną państw pro- 
| wadzą rządy. One również jedynie 

mają na stałe możność i prawo zmu- 
szania swych obywateli w imię wyż- 
szego interesu całości do kierowania 
swych czynności gospodarczych w 
sposób inny niż by ci to samorzutnie 
robili. W pewnych jednak  szczegól- 
nych momentach jako uzupełnienie i 
poparcie działalności Rządu może wy- 
stąpić akcja społeczna rozporządzają- 
ca innemi środkami działania mniej 
potężnemi wprawdzie niż państwo, ale 
czasami jeżeli chodzi o krótkie okresy 
dosyć skutecznemi. Akcja taka o tyle 
jeszcze się może szerzej rozwinąć, że 
nie jest krępowana przez liczne wżglę- 
dy ograniczające swobodę działania 
rządu i przez to posiada, o wiele wię- 
cej elastyczności. 

Przykładów tego rodzaju akcji zna 
historja dosyć wiele. Z najbardziej 
słynnych jest bojkot przez ludność ko- 

'lonij angielskich w drugiej połowie 
„XVIII w. towarów, na które rząd an- 

gielski nałożył cła bez zgody koloni- 
stów. Bojkot ten rozszerzając się po- 
tem i zaostrzając , stał się preludjum 
do walk o niepodległość kolonij — z 
drugiej strony był punktem wyjścia 
powstania własnego przemysłu, któ- 
ry z czasem się miał tak wspa- 
niale rozwinąć. Akcja społeczna 
miała w tym wypadku daleko się- 
gające polityczne i ekonomiczne sku- 

“ tki. Bojkot towarów pewnego pań- 
stwa spotyka się dosyć często w kra- 
jach Wschodu, jako rodzaj samorzut- 
nego odwetu ludności za krzywdy od 
tego państwa doznane, z któremi jed- 
nak rząd krajowy walczyć nie może, 
Bojkoty te nie zawsze oczywiście da- 
dzą się przeprowadzić, często też ma- 
ją ujemne skutki. 

р Wielu ekonomistów albo lekcewa- 
* ży społeczną akcję polityczno-gospo- 

darczą, albo jest jej wręcz przeciwny- 
mi. Uważają, że oparta na nastrojach 
grająca na instynktach mas, przedsta- 
wia wielkie niebezpieczeństwo zejścia 
na fałszywą drogę a nie zawiera w'so- 
bie pierwiastków twórczych. W. tych 
obawach i krytykach jest nieco słusz- 
nóści, ale jest też sporo przesady, jak 
o tem świadczy przykład północno-a- 
merykański. Nie każda akcja tego ro- 
dzaju jest dobra, na to aby była sku- 
teczną musi * odpowiadać pewnym wa- 
runkom. Naogół można powiedzieć, że 
nie uda się ona tam, gdzie opiera się 

"jedynie na momentach emocjonalnych, 
wywołanych przez chwilowe 'nastroje, 
że przeciwnie, ma wszelkie szanse po- 
wodzenia jeśli idzie po linji objektyw- 
nego rozwoju i wyzyskuje racjonaln e 
pierwiastki. Nie znaczy to oczywiście, 
aby moment emocjonalny, moment pe- 
wnego entuzjazmu miał jej być obcym. 
Bez tego momentu żadna samorzutna 
akcja społeczna pomyśleć się nie da. 
Ważnem jest tylko, aby ten moment 
uczuciowy znalazł sprzymierzeńca w 
konkretnym stanie rzeczy. 

Z tego punktu widzenia należy 
oceniać akcję przedsięwziętą przez 
utworzoną świeżo przez młodzież aka- 
demiską z inicjatywy Myśli Mocarst- 
wowej (Akademicka Młodzież Zacho- 
wawcza), Lige Samowystarczalności 
Gospodarczej. 

Punktem wyjścia był tutaj fakt dłu- 

gotrwałej i bardzo poważnej bierności 
naszego bilansu handlowego, nie wy- 
kazującego tendencji w kierunku po- 
„prawy. W założeniu 'akcji leży niewąt- 
pliwie słuszna myśl, że ta bierność nie 
jest wyłącznie skutkiem przyczyn ob- 
jektywnych, nieubłaganych konieczno- 
Ści gospodarczych, ale że poważną 
rolę odgrywają przyczyny. tkwiące 
niestety w naszej | psychologji 
narodowej. Przyczyny te, to dawno 
podkreślana przez wielu pisarzy nie- 
ufność da naszej własnej gospodarki, 
brak zrozumienia własnych « zdolności 
i możliwości, brak wiary we własne 
siły, przecenianie wszystkiego, co jest 
obce, jednem słowem coś, co możnaby 
było nazwać defetyzmem  gospodar- 
czym. Defetyzm ten przejawia się za- 
równo w tak częstej u nas, a zwykle 

„tak nieuzasadnionej i  szkodliwej 
ucieczce od własnej waluty i własnych 
lokat, jak i w poszukiwaniu zagrani- 
cznego wyrobu bez żadnych specjal- 
nych podstaw, bez żadnej potrzeby, 
ani nawet zrozumienia, o tak tylko 

przez bezmyślne wkorzenione prze- 
świadczenia, że ten zagraniczny wy- 
rób musi być lepszy, bo jest zagrani- 
cznym. Z takiem i racjonalnem i błęd- 
nem przeświadczeniem można i należy 
walczyć środkami psychicznemi. — 
Przykładem, namową, zwróceniem u- 
wagi, a przedewszystkiem  wykaza- 

„ Tiem ad oculos, że wyrób krajowy jest 
wielokrotnie lepszy, a przynajmniej 
równie dobry i tańszy od zagraniczne- 
go. Przykładów takich jest mnóstwo— 
! Poszczególni producenci i przede- 
wszystkiem ich związki mają pod tym 

względem obfity materjał; materjał ten 
należałoby wyzyskać, zapoznać z nim 
opinję publiczną — przedstawia się tu 
dla akcji społecznej niezmiernie szero- 
kie i wdzięczne pole do działania, zu- 
pełnie ale ta zupełnie zgodnego z 
najściślej pojętym racjonalizmem  g0- 
spodarczym. 

Pole takie otwiera się jeszcze w 
innym kierunku. Dotykam tu sprawy 
nieco drażliwej, ale która powinna być 
poruszona. Pomiędzy nabywcami pro- 
duktów zagranicznych nie małą rolę 
odgrywają ciała publiczne: instytucje 
społeczne, samorządy, przedsiębiarst- 
wa i urzędy państwowe. Oczywiście 
jest sporo dóbr, zwłaszcza produkcyj- 
nych, dalej w dziedzinie wydawnictw 
i pomocy naukowych i t. d., których 
jeszcze w kraju nie wytwarzamy. Za- 
kupy, nasze zagranicą przekraczają je- 
dnak te konieczne granice; odgrywa 
tu niewątpliwie rolę dobra organiza- 
cja handlu zagranicznego, umiejętna 
reklama, katalogi i t. d., a więc ze 
strony nabywcy nieświadomość istot- 
nego stanu rzeczy i pewne lenistwo 
jeżeli chodzi o poinformowanie się o 
nasze własne stosunki; z tem również 
można i trzeba walczyć. Ale to nie 
wszystko, są wypadki, kiedy nabycie 
zagranicą jest zgóry przesądzone, bo 
tranzakcja taka jest dla korzystnej i 
przyjemnej podróży dla pewnych 
osób. Tutaj mamy już do czynienia z 
jawnem nadużyciem, którego ujemne 
skutki dla kraju bez porównania prze- 
noszą bezpośredni koszt zbędnej de- 
legacji. I w tym kierunku może nale- 
życie uświadomiona i zorganizowana 
opinja zrobić bardzo wiele i to znowu 
pozostając w zupełnej zgodności z 
racjoralizmem gospodarczym. 

Trzeci wreszcie moment łączy się 
z tak zakorzenioną w naszym chara- 
kterze narodowym, a wzmożoną przez 
dezorganizację okresu « powojennego i 
inflację tendencją życia nad stan. W 
obchodzącej nas dziedzinie przejawia 
się ona w sprowadzaniu z. zagranicy 
przedmiotów zbytku. Fen punkt -jest 
najtrudniejszym. Po pierwsze powsta- 
je tu odrazu zasadnicze pytanie, czy 
kto ma prawo wtrącać się do rodzaju 
spożycia osób drugich przepisując im 
jak to spożycie kształtować. Napozór 
tu mamy jawne krępowanie swobody 
naszych współobywateli. Pewna pre- 
sja moralna i odpowiednia propagan- 

„parcie większości 

da są tu jednak niewątpliwie dopu- 
szczalne. Tak samo jak społeczeństwa 
ma np. prawo moralne domagać się od 
robotników, a nawet żądać aby w 
ciężkiej dla przemysłu chwili nie utru- 
dniali zbytniemi wymaganiami  fun- 
kcjonowanie produkcji, tak samo mo- 
że żądać od klas zamożnych aby sta- 
rały się ułatwić ciężką sytuację przez 
powstrzymanie się od wydatków, któ- 
re w swej konsekwencji przyczyniają 
się do kurczenia obiegu i ciasnoty kre- 
dytowej. Zwalczanie spożycia zbytko- 
wego pozostanie pomimo to najtrud- 
niejszem do osiągnięcia celem akcji 
społecznej; pomijając już fakt, że po- 
za propagandą odwołującą się jedynie 
do poczucia obywatelskiego niema ża- 
dnych środków działania. Samo okre- 
ślenie i ustalenie tego co jest przed- 
miotem zbytku jest sprawą bardzo 
trudną. To co się nazywa przedmio- 
tem zbytku jest czasami tylko rzeczą 
o istotnie wyższej jakości, której na- 
bycie może być uzasadnione; wreszcie 
маКа ze spożyciem zbytkowem naj- 
więcej daje pola do wystąpień dema- 
gogicznych i wybryków, które żad- 
nych trwałych skutków przynieść nie 
mogą, a tylko kompromitują samą 
akcję. Siła akcji Ligi Samowystarczał- 
ności Gospodarczej polega przedew- 
szystkiem na tem, że ma charakter 
twórczy, pozytywny, jest zwrócona 
nie przeciw komuś, a w kierunku roz- 
woju naszych sił i możliwości gospo- 
darczych i wzmocnienia zaufania w te 
siły. Szczególnie ważnym i podkreśle- 
nia godnym jest fakt, że biorą w niej 
udział niemal wszystkie, niezależnie 
od poglądów politycznych, ugrupowa- 
nia akademickie, a nawet organizacje 
narodowościowo niepolskie. 

Postawienie sprawy na gruncie 
państwowym, uznanie de facto  soli- 
darności wszystkich obywateli, twór- 
cze a negatywne tendencje całej. akcji 
stwarzają grunt realny, na którym mo- 
żna budować, to też pozyskała 
odrazu niewątpliwie sympatje i 

ona 

ро- 

ile temu realnemu, twórczemu chara 
kterowi pozostanie wierną, „sympatje 
te niewątpliwie zachowa i rozszerzy i 
odda gospodarce krajowej i istotnie po 
ważne usługi. 

Wł. Zawadzki. 
Profesor Uniwersytetu St. 

Zeppelin powrócił do Niemiec 
* BERLIN, 1. XI. Zeppelin wylądował dziś o godz. 7 min. 

społeczeństwa i o. 

Batorego. 

rano we Friedrichshafen po 71 godzinie przebywania w powie- 
trzu, z czego 56 godzin nad oceanem i po odbyciu 7.700 klm. 
powitany został przez przedstawicieli władz centralnych Reichu 
i tłumy publiczności. 

Co opowiadają pasażerowie. 

Okazuje się z opowiadań pasażerów, że sterowiec musiał stoczyć 

podczas pierwszej nocy swego lotu w okolicy Nowej Funlandji nad осеа- 
nem walkę z gwałtownym orkanem, idącym od południowego zachodu. Bu- 
rza z gradem trwała przeszło 2 godziny i spędziła sterowiec ostatecznie z 
właściwej jego drogi na północny zachód. Dopiero nad świtem uspokoiła 
się nieco wichura i Zeppelin mógł powrócić do właściwego Rkursu. Mimo 
to przepływał sterowiec przez nieustanne strefy wichrowe. Przemarznięci 

podróżni mogli po raz pierwszy usnąć dopiero podczas względnie spokoj- 
niejszej nocy z wtorku na środę. W Środę rano ponownie rozszalała się 
burza. Z kajuty widzieli pasażerowie liczne statki, walczące ze wzburzonem 
morzem, którego piętrowe bałwany zalewały pokłady parowców. Okrzyka- 
mi radości powitali podróżujący nad wieczorem dnia wczorajszego pierwsze 
światełka na kontynencie francuskim. й 

Historja z chlopcem—hujdą reklamową. | 
Okazuje się, że historja z pasażerem na gapę jest pospolitym bluffem 

reklamiarskim przedstawicieli koncernu Haersta, którzy sami przemycili awan- 

turmiczego chłopca do wnętrza sterowca. 
„Berliner Tageblatt* twierdzi, iż rzekomy pasażer „na gapę" jest dzienni- 

karzem prasy Haersta i odegrał tę rolę, by wzbudzić większe zainteresowanie 

i sensację. * 

S STATUS TT YIRS TAS BETA TE ZZOZ TRO ORO T SWE POETA RET WIECK 

Wycieczka polska w Lublanie. 
LUBLANA. 2.1X. PAT. W Lubla- Pozatem wysłano odpowiednią depe- 

nie odbyło się uroczyste przyjęcie szę do Pana Prezydenta Rzeczypo-. 

wycieczki polskiej z Warszawy, która spolitej Polskiej Mościckiego, króla 

była rewizytą w odpowiedzi na po- Jugosławii, do poselstwa jugosto- 
byt w Polsce znanego chóru jugosło- wiańskiego w Warszawie i polskiego 
wiańskiego Glasbena Matica. „w. Belgradzie. . 

W programie przyjęcia przewidzia- Wieczorem 28 ub. m. wycieczka 
ne było zwiedzenie cudownej wyspy brała udział w obchodzie 10-lecia nie- 

BARANOWICZE—ul. Szeptyckiego A. Łaszuk | 
IBRASEAW—Ksleg: T-wa „Lot“, i 

_ JDUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. |; 
4GŁĘBGKIE— "ui. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO— Księg. T-wa „Ruch'* 
"HOROBDZIEJ—K. Smarzyński. ° 
JYWIENIEC—A. Oszoling. 
' KLECK— Sklep. „Jedność. 
LIDA—ul, Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa I 

WIL 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska ?8. 
OSZMIANA—-Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY—J. 
STOŁPCE—Księg: Twa „Ruch*, 
ŚWIĘCIANY POÓW.—Rynek 9. 

JKA POÓW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Ksigg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji © 25 proc. drożej.. Zagraniczne 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeńi -50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie Aumeru dowodowego 20gr 
Bia WODZA ZOE aa DANII TAE WÓBENCY ZADNA KORDA TYP IROKO ZZ WOTA A VRS SA ISTAT LE DRA. DTR RZA CŻ ZD DO RAL KA TRIP AI 

Wojtkiewicz—Rynek. 

    D RAL AKRTTUS TNS DIT: ren 5 
Za tekstem 10 groszy 
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Zbrodnicze ekscesy polskich Rusinów 
Bczecny zamach na konsułat polski w Pradze 

Łotr ukraiński usiłuje zabić konsula i wzniecić pożar. 

Jak się odbył zamach. 

PRAGA, 31. X. W południe emigrant ukraiński Paciuk doko 
neł zamachu rewolwerowego na generalnego konsula Rzplitej w 
Pradze czeskiej, p. Lubaczewskiego. Szczegóły zamachu są na- 
stępujące: 

W poczekalni konsulatu zjawił się Paciuk i zameldował się 
w sprawie paszportowej. Otrzymawszy numer porządkowy, wy- 
szedł na korytarz, wyjął z kieszeni flaszkę z benzyną, zapalił ją 
i ržuciwszy na podłogę, począł uciekać. W bramie Paciuk spot- 
kał konsula Lubaczewskiego, do którego strzelił z rewolweru, 
lecz chybił. Po zamachu sprawca odrzucił rewolwer i rzucił się 

‚ do ucieczki. Paciuka niezwłocznie schwytano, a rewolwer pod- 
niósł nieznany osobnik, przypuszczalnie  współzamachowiec. 
Ogień ugasili urzędnicy i służba konsulatu. 

Zeznania Paciuka— Ohydna premedyfacia. 
PRAGA, 31 X. — Paciuk zeznawał, iż dokonał zamachu z motywów poli- 

tycznych. Wybrał on dzień.31 października, jako rocznicę obrony Lwowa. 
' Paciuk oświadczył, że benzyną, którą wylał i zapalił przed wejściem do 

lokalu, chciął wywołać egień i popłoch, skutkiem którego konsul musiałby 
wyjść poza lokal urzędowy, gdzie go Paciuk zamierzał zastrzelić, myślał bo- 
wiem, że gdyby strzelił do konsula w urzędzie, na terenie eksterytorjalnym, 
wydany byłby polskim władzom i sądzony według polskiego ustawodawstwa. 
Ponieważ jednakże zamachu dokonał poza lokalem, przypuszcza, że nie zosta- 
nie wydany i będzie sądzony według prawa czecho-słowackiego. 

Proklamacja ukraińska wzywająca do ekscesów. 

PRAGA, 31. X. — Przy aresztowanym  Paciuku znaleziono numer 
czasopisma „Surma', organu tajnej ukraińskiej organizacjj wojskowej z- 
następującą proklamacją: 

„Polski sąd doraźny skazał dwóch członków ukraińskiej organizacji woj- 
skowej Włodzimierza Odyńca i Iwana Płachtyna na śmierć, zaś 2 innych człon 
ków na ciężkie więzienie, za dokonanie w czerwcu z polecenia organizacji za- 
machu na urząd pocztowy we Lwowie. Oświadczamy niniejszem, że w przyszło 
ści odpowiemy terrorem przedstawicielom władz polskich za traktowanie przez 
nich członków ukraińskiej organizacji wojskowej, jako zwykłych zbrodniarzy. 
Komenda ukraińskiej organizacji wojskowej rozkazuje odczytać powyższe oświad 
ses we wszysikich oddziałach organizacji i poleca naśladować czyn skaza- 
nych*. 

Awanfury we Lwowie 
‚ Wysadzenie pomnika Obrońcow Lwowa. Flagi ukraińskie 

> į "w niestosownych miejscach. - 

LWÓW, 1. XI. PAT. Ubiegłej nocy około pierwszej m. 30 
dwaj nieznani sprawcy odkopali dwa stopnie u cokoła pomnika 
Obrońcow Lwowa na Persenkówce i podłożyli następnie nabój, 
który eksplodując, uszkodził krawędź pomnika. ° 

Na skutek detonacji pełniący wówczas służbę na stacji ko- 
łejowej Persenkówka dwaj posterunkówi policji państwowej 
udali się na miejsce wypadku, lecz nikogo nie zastali. Jeden z 
policjantów po stwierdzeniu faktu udał się do telefonu celem 
zawiadomienia władz przełożonych, drugi zaś pozostał na miej- 
scu i zauważył po pewnym czasie dwóch ludzi, zdążających w 
kierunku pobliskiego lasu. Na wezwanie posterunkowego osob- 
nicy ci dali sześć strzałów, z których jeden zranił go w pachwinę. 
"Sprawcy zbiegli. š 

Dzisiejszej nocy oblano atramentem napis na pomniku 
Orląt, mieszczącym się przy gmachu Politechniki Lwowskiej. Po- 
zatem na gmachu Uniwersyteckim oraz na kopcu Unji Lubel- 
skiej nieznani sprawcy zatknęli w nocy flagi ukraińskie, które 
wczesnym rankiem usunęła policja. 

Rozruchy w mieście.—Prowokacje.—Policja.—-Ranni. 

LWÓW. 1.X1. PAT. W dniu dzisiejszym ukraińska organizacja woj- 
Skowa rozrzuciła po mieście masę ulotek, wzywających do agresywnych 
wystąpień. 

O godzinie 6-ej wieczorem w ukrańskiej cerkwi Św. Jura odbyła się 
tak zwana panichida, poświęcona wspomnieniom walk listopadowych. Po- 
słowie ukraińscy Celewicz i Leszczyński wygłosili przemówienia, których 
treść w stosunku do państwa polskiego była wysoce prowokacyjna i anty- 
państwowa. Po uroczystości uformował się pochód, zamierzający udać się 
w kierunku śródmieścia. Manifestantom zastąpiła drogę policja piesza. 
Z pośród tłumu maniiestantów padło kilka strzałów rewolwerowych, któ- 
re zraniły dwóch policjantów. @ 

Na pomoc przybył oddział policji konnej, który po kilkakrotnych wez- 
waniach do rozejścia się zmuszony był do szarży. Oddział ten przy uży- 
ciu białej broni rozpędził tłum, z którego w czasie szarży ustawicznie pa- 
dały strzały. W odpowiedzi” na te prowokacyjne strzały, poszczególni po- 
licjanci zmuszeni byli w obronie własnej użyć broni palnej. Kilkanastu de- 
monstrantów odniosło rany, Z pośród ;policjantów trzech zostało rannych. 
O godz. 1 wiecz. zorganizował się demonstracyjny pochód spolskiej mło- 
dzieży akademickiej i udał się do gmachu Ukraińskiej Proświty przy ul. 
Supińskiego. 

W momencie, kiedy pochód dotarł do budynku, z okien posypały 
się na demonstrantów strzały rewolwerowe» które zraniły dwóch akademi- 
ków. W godzinę po tem zajściu polska młodzież akademicka zorganizowa- 
ła ponowny pochód i ruszyła do śródmieścia. Do szeregów młodzieży 
przyłączyły się masy publiczności. Korzystając z zamieszania męty spo- 
łeczne zdemolowały sklepy i magazyn Masłosojuza przy ul. Kościuszki 
oraz szereg ruskich biur i sklepów па ‘гупКи i przy ul. Ruskiej. 

Demonstracje zostały zlikwidowane przez Zpolicję około 11 wiecz. W 
ogólności rannych zostało 15 osób, w tem dwóch akademików, trzech po- 
licjantów i dwie kobiety. 

- Nabożeństwo na cmenfarzu Obrońców Lwowa. 
LWÓW, 2.X1. PAT. W dalszym nabożeństwo przybył, wojewoda lwow- 

ciągu uroczystości związanych z ob- ski Gołuchowski, dowódca O. K. gen. 

chodem dziesięciolecia *obrony  Lwo- Popowicz z korpusem oficerskim, 
na jeziorze Gled, gdzie wycieczka wy- 
słucha mszy świętej. Następnie urzą- 
dzony był wspaniały bankiet, na któ- 
rym wygłoszono szereg przemówień. 

Albert Thomas 
WARSZAWA, 2. XI. W dniu 2 

b. m. w przejeździe do Chin i Ja- 
ponji drogą na Moskwę przybył do 

Warszawy dyrektor Międzynarodowe- 
go Biura Pracy p. 
salonach recepcyjnych na dworcu 

podległości Czechosłowacji, urządzo- 
nym przez Towarzystwo Przyjaciół 
Czechosłowacji. 

w Warszawie. 
Głównym w czasie godzinnego po- 

wa odbyło się dziś o godzinie 10 ra- 
no w kaplicy na cmentarzu Obroń- 
ców Lwowa nabożeństwo żałobne. Na 

oddział Strzelca, delegacje ze sztan- 
darami, oddział przysposobienia woj- 
skowego, skauci i liczna publiczność, 

Towarzystwo popierania Polski w Brukseli 
WARSZAWA, 2.XI. PAT. W Bruk- Polski, branie udziału we wszelkich 

stoju pociągu przeprowadził rozmo: seli powstało towarzystwo pod nazwą przedsięwzięciach polskich oraz udzie- 

wę z p. ister 
i opieki społecznej Jurkiewicz i dele- 

min. Sokal. 

Thomasem p. minister pracy Union Financiere Polonaise z kapita- lanie kredytów. Prezesem tego towa- 
łem zakładowym 25 milj. i pół fr. 

Albert Thomas. W gat Rzplitej przy Lidze Narodów p. Towarzystwo to ma na celu dopo- Georges Theunis. 
maganie w rozwoju ekonomicznym 

rzystwa jest minister finansów p. 

Zamachowiee Paciuk. 
Aresztowany zamachowiec Tadeusz 

Mikołaj Paciuk zeznał podczas prze- 
słuchania, że za czasów  austrjackich 
służył od r. 1915 w 1 p. strzelców 
ukraińskich w Kołomyi. Po roku do- 
stał się do niewoli rosyjskiej, gdzie 
za zdradę stanu miał być skazany na 
śmierć, w czasie rewolucji udało mu 
się zbiec z Rosji i dostać z powro- 
tem do armji austrjackiej, przyczem 
odesłano go znów do pułku ukraiń- 
skich strzelców, który wówczas był 
w Stryju. 

Po rozpadnięciu Austrji brał udział 
ze swoim pułkiem w walkach przeciw 
Polsce w latach 1918—1920. Walczył 
on jako oficer armji ukraińskiej. 

W r. 1920 dostał się wraz z gen. 
Krausem i resztkami wojska ukraiń- 
skiego do Liberca, skąd po 8  mie- 
siącach odtransportowano go do obo- 
zu w Józefowie. Tam Paciuk przeby- 
wał do r. 1924, t. į. do czasu, kiedy 
obóz został zlikwidowany, i następnie 
pracował w Józefowie jako robotnik 

Już na wiosnę r. b. chciał on do- 
konać zamachu na polskiego konsula, 
postanowił jednak odłożyć wykonanie 
na 31 października, jako 10-tą roczni- 
cę powstania ukraińców przeciw Pań- 
stwu Polskiemu. Już w Józefowie Pa- 
ciuk kupił sobie rewolwer z naboja- 
mi, pożegnał się ze swoim pracodaw- 
cą, przyczem oświadczył, że udaje się 
do Legji Cudzoziemskiej do Algieru. 

30 października wyjechał do Pragi, 
dokąd przybył o 6-ej rano, i natych- 
miast udał się na Smichov, aby od- 
naleźć polski konsulat. Następnie wró- 
cił do Pragi, gdzie w kawiarni wypił 
kawę i 2 koniaki, i znów powrócił 
na Smichov, gdzie kupił ćwierć litra 
benzyny, którą następnie w gmachu 
konsulatu zapalił. 
„ Paciuk twierdzi, że nikt o pro- 
jektowanym przez niego zamachu nie 
NM i żadnych wspólników nie 
miał. 

Ohnrzenie prasy czeskiej. Żądanie 
surowej E 

PRAGA.. 2.XI. PAT. Dzisiejsze 
dzienniki potępiają stanowczo zamach 
ukraińca Pasiuka przeciwko konsulo- 
wi polskiemu Lubaczewskiemu. „Na- 
rodni Listy'* stwierdza, że wiadomość 
o zamachu wywołała  jaknajwyższe 
oburzenie wśród całej ludności. Obu- 
rzenie ludności na ulicach było tak 
wielkie, że sprawca zamachu omal 
nie został zlinczowany. 

„Nie można jednak — pisze dzien- 
nik—zadowolić się wyrażeniem żywe- 
go ubolewania, gdyż konieczna jest 
jaknajsurowsza Sankcja. Nie można 
dopuścić, aby Czechosłowacja miała 
stać się siedzibą zbrodniczych kno- 
wań cudzoziemców”, 

„Czeskoslovenska Republika" 1 
„Prager Presse" domagają się suro- 
wego ukarania zbrodni. „Prawo Li- 
du* przypomina dwa zamachy, doko- 
nane w Pradze—przeciwko posłowi 
bułgarskiemu Dascalorowi i ministro- 
wi pełnomocnemu Albanji Tsena-Be- 
gowi. „Nie «można dopuścić—pisze 
dziennik—aby emigranci  regulowali 
tutaj swe rachunki ze swymi przeciw- 
nikami politycznymi. 

UTRTDIKTY STATUS SE TTK 

Kredyfy na dalszą budowę pan- 
cernika A. 

BERLIN, 2.X1. Jak donosi  „Kie- 
ler neueste Nachrichten* wyznaczono 
już w preliminarzu budżetowym mi- 
nisterstwa Reichswehry drugą ratę na 
budowę pancernika A.. Jak wiadomo, 
toczy się w tej sprawie zaciekła wal- 
ka między poszczególnemi stronnictwa- 
mi. Partje lewicowe, a więc demokra- 
ci, socjaliści, komuniści, a także i le- 
we skrzydło centrum zapowiadają 
ostry sprzeciw przeciwko kontynuo- 
waniu budowy pancernika. Widocznie 
ministerstwo Reichswehry , spodziewa 
się, że uda się mimo wszystko prze- 
forsować kredyty na ten cel. 

Akcja międzynarodowego Czer- 
wonego Krzyża przeciwko wojnie. 

HAGA, 2.X1. Na konferencji mię- 
dzynarodowej Czerwonego Krzyża na 
wniosek delegacji jugosłowiańskiej 
uchwalono jednomyślnie rezolucję, 
głoszącą, że pierwszym obowiązkiem 
wszystkich międzynarodowych związ- 
ków Czerwonego Krzyża jest propa- 
paganda przeciw wojnie. 

CZEKOLADĄ 

6“6 mleczna „MOKKA”. 
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"Proces komunisiyczny w Nowogródku. 
NOWOGRÓDEK, 2. XI. (tel. wł, Słowa). W dniu 27-go b. m. w 

tutejszym Sądzie Okręgowym rozpocznie się proces komunistyczny. 
Na ławie oskarżonych ogółem zasiądzie 21 oskarżonych, w tem b. 

poseł Stoganowicz i wybitny działacz komunistyczny Andrejuk Nestor. 
Wszyscy są oskarżeni z art. 202 cz. |. Oskarżać będzie prok. Cho- 

Zebranie Zjednoczonych Ziemianek. 
decki. 

* LIDA. 2.XI (tel. wł. „Słowa”). Odbyło się tu 
nych Ziemianek, na którem na wniosek p. Wańkowiczowej 
przeprowadzić szczegółowy spis najsolidniejszych wytwórni 
produkujących wyroby tej samej jakości, 

zebranie Zjednoczo- 
postanowiono 

krajowych, 
co zagraniczne w celu prowa- 

dzenia propagandy samowystarczalności gospodarczej. 
W związku z przygotowaniami do Powszechnej Wystawy Krajowej 

postanowiono na P. W. K. wysłać szereg eksponatów. 
  

Praca społeczna na wsi. 
(W zarysie). 

Zima się zbliża—a z nią praca społecz- 
na. Wie o tem każdy, zwłaszcza zaś nau- 
czyciel ludowy, jako pracownik na jednem 
z najwięcej podstawowych stanowisk. 

2 racji Dziesięciolecia Niepodległości, 
uważam zą stosowne — cofnąć się wstecz, 
do okresu pierwszej działalności na cięż- 
kiej tej niwie społecznej. я 

W pierwszych bowiem latach istniały 
różne organizacje, jak „Straż Kresowa", 
„Z. B. K.* (Związek Bezpieczeństwa Kraju) 
i wiele' innych, które rozporządzały wielką 
liczbą ludzi, gotowych do pracy; to też po- 
wstawały tu i owdzie „Domy Ludowe“, 
a odbywały się przedstawienia, odczyty 

t. d.i t. d. 
Niestety—trwało to stosunkowo bardzo 

krótko. Praca niemal, że ustała—ożywione 
życie gasło jasby z żalem... Na cichych 
ustroniach, zdalą od wrażeń i zgiełku po- 
zostało jeno nauczycielstwo, które w naj- 
cięższych jeszcze warunkach rozpoczynało 
swą wzniosłą pracę. 

Kontynuować zaś rozpoczęte i chwilo- 
wo zgasłe dzieło było narazie rzeczą wprost 
niemożliwą, gdyż brakło właśnie tych ludzi 
z miasta; to też poprzestane na kursach 
dlą dorosłych, na wałce z analfabetyzmem. 
Stąd właśnie miały powstać nowe kadry 
pracowników społecznych. 

Tak mijały dni i miesiące, wreszcie 
latą całe; tylko gdzieniegdzie coś się robi- 
ło, czegoś próbowano, czegoś doświadcza- 
no, doznając zwykle zawodu i rozczarowa- 
nia: były to bowiem najmłodsze siły rwą- 
cych się do pracy twórczej ludzi fachowo 
nieprzygotowanych. Stąd też widzieliśmy 
często postacie zmęczone, bezsilnie sza- 
moczące się. 

Nastał wreszcie okres przełomowy: 
jednostki słabsze odeszły, ustąpiły miejsca 
silniejszym. Tu właśnie zaczął się okres 
„ostatni, raczej obecny. Dziś nauczyciel (ka) 
duma w samotności, co w tym roku za- 
«cznie, czego właściwie najbardziel potrzeba? 
A potrzeb tych ma na wsi wiele: kółko 
młodzieży, teatr ludowy, czytelnia, bibljo- 
teka spółka mleczarska, kółko sportowe, 
straż ogniowa, kółko rolnicze, kasa spół- 
dzielcza i t. d.it @. 

Z najnowszej ankiety Kuratorjum Okr. 
Szk. Wil. wynika, iż nauczycielstwo tłumnie 
chce się dokształcać w różnej dziedzinie 
pracy społecznej, gdyż nie może i nie ma 
prawa zamknąć się jedynie w ścianach 
szkoły, poświęcając się wyłącznie nauczaniu 
i wychowaniu dziatwy. 

Słowem, kierunek pracy społecznej za 
czyną nabierać form bardziej realnych, 
włądze szkolne więcej niż kiedyś intere- 
sują się tą tak ważną dziedziną. " 

Naležy tylko usunąC stanowczo niekt6+ 
re przepisy administracyjne, -hamujące bo- 
ziec każdego nauczyciela — obywateła w 
prący społecznej. Е 

Np,, nauczycielowi udato się zorgani- 
zować kółko teatralne i wyuczyć jakiej- 
kolwiek sztuczki scenicznej. Musi mieć ną 
to każdorazowo zezwolenie (na odegranie) 
ze Starostwa, musi zawiadomić o tem miej- 
scowy posterunek, (niekiedy odległy o 20 
i więcej klm.), wreszcie otrzymąć zezwole- 
nie od Inspektora Szkolnego na użycie 
izby szkolnej i t. d. Ile w tem trudności 
lokalnych, zrozumieć może tylko ten, kto 
dobrze poinformowany o naszych warun- 
kach terenowych, komunikacyjnych i t. d. 

W rezultacie mają (zezwolenie)—grasz 
w obecności czyjejś, poczem musisz zdać 
KOZA przebieg z całego wieczorą w 
policji. 

Mimowoli nasuwa się pytanie: czyż 
nauczycielstwo nie zasługuje na zaufanie? 
Wszak w oczach publiczności traci: ono 
znącznie na wartości! Przecież wiece publicz- 
ne nie są nawet tak gorliwie kontrolowane. 

A ileż spraw tych bezowocnie roztrzą- 
sały miejscowe Sądy Pokoju! I po co to 
wszystko, skoro ani w jednym wypadku 

  

Lenin o Tołsfoju. 
Kładziemy przed oczy czytelnikowi 

polskiemu rzecz starą, napisaną dwa- 
dzieścia lat temu, rzecz napisaną w in- 
nych zupełnie warunkach. A jednak 
jak rzecz aktualną. Nie dlatego, że się 
dotyczy Tołstoja, którego  stuletni 
jubileusz teraz obchodzi cały świat cy- 
wilizowany. Nie! rzecz, którą kładzie- 
my przed oczy naszemu czytelnikowi 
jest kluczem do zrozumienia bolszewi- 
zmu, kluczem do zrozumienia potwor- 
ności bolszewizmu. Dla niektórych po- 
tworność tego bolszewizmu polega na 
tym, że bolszewicy rozstrzelali półto- 
ra miljona ludzi. Są to ludzie śmiesz- 
ni. Historja tworzy się przez krew. W 

- bolszewiźmie jest coś bardziej odraża- 
jącego niż to, że oni rostrzeliwali. Jest 
tem: dlaczego i poco rostrzeliwali. Tu- 
taj, w ideologji bołszewickiej, docho- 
dzimy do tego co jest potworne, a nie 
w krwawych metodach, któremi pa- 
nowaniu tej ideologji drogę torowali. 

Każdemu dziecku w szkole nie wol- 
mo inaczej dziś tłómaczyć czego-kol- 
wiek, żadnega faktu historycznego, 
społecznego inaczej, jak przez walkę 
klas. Puszkin musi być tłómaczony ja- 
ko objaw i skutek wałki kłas. Szekspir 
taksamo. Newton taksamo. Wszystko 
taksamo. Publicystom, historykom, li- 
teratom, socjologom sowieckim nie wol 
no jest inaczej niczego tłómaczyć jak 
przez ową walkę kłas. I w tem, że się 
w tem państwie socjalistycznym wszy- 
stko tłómaczy przez walkę klas, jest 
pierwsza ohyda bolszewizmu, w tem 

że inaczej robić nie wolno mieści się 
ohyda druga. 

Nigdy w historji nie było przykładu 

nie zawinił nauczyciel i: nie był karany. 
Poco więc te dochodzenia, protokuły, cią- 
gania się do Sądów na „sprawę*? 

Tu musi nastąpić jakakolwiek zmiana, 
gdyż w dusznej iej atmosferze prącować 
społecznie niezmiernie trudno. Nauczyciel- 
stwo jest przemęczcne. jemu trzebą dopo- 
móc, dać mu ochoty, a nie obciążać je 
suchemi przepisami Nie znączy to oczy- 
wiście, by nauczycielstwo chciało wymknąć 
się z pod ogólnych praw konstytucyjnych— 
nie, broń Boże! Nie należy jednak w imię 
dobra społecznego stosować nadal zbytecz- 
nych formalności biurokratycznych tam, 
gdzie sieją one w sercach ideowców nie- 
miłą gorzycz.... 

A goryczy owej nie brak i bez tego. 
Oto żywy przykłąd: dziewczyna bierze 
udział w teatrzyku amatorskim, gdy tym- * 
czasem narzeczony jej służy w wojsku. 
Wraca on i dowiaduje się od starszych, iż 
przyszła jego żona była podczas jego nieo- 
becności „aktorką”*. Młody czyni jej wy- 
mówki i... przestaje być jej narzeczonym, 
żeniąc się z „porządniejszą*. Zrozumiała 
tu sytuacja nauczycielstwa wobec ztamanę- 
go być może życia młodej istoty. Albo: 
praca wre, z przedstawień kupuje się radjo 
lampowe na głośnik. Nauczyciel, wyjeżdża- 
jąc na wakacje nie zastaje po powrocie 
anteny; zdjęli mu wioskowi, gdyż według 
ich mniemania radjo niesie chłód i de- 
szcze.., Druga sytuacja. 

„ Zdarzyło się tak że, iż nauczycielka, wy- 
jeżdżając po pensję zastała po powrocie 
zamkniętą na kłódkę przez gospodarza 
a gdyż gminą nie uiściła im komor- 

nego 
Znów sytuacja, a jest ich znacznie wię- 

cej. Trzeba więc żelaznych wprost nerwów, 
by ze stoicyzmem znieść i przezwyciężyć 
te niezwykłe okoliczności. 

Nie trzebą jednak dopuścić, by życie 
na wsi mknęło poza szkołą. by dzikie i 
demoralizujące „więczorynki* nienależały już 
do smutnej przeszłości, by we wszystkiem 
aj kierowała ręka świadoma, konsekwen- 
na. 

Słuchaczy radjowi pamiętają chyba od- 
czyt jednego z nauczycieli p. Strzeleckiego, 
jaki płynął na falach eteru wiosną r. b. 
„Rola nauczyciela w pracy społecznej « na 
tutejszej wsi". 

Prelegent ów mylił się jędnak w twier- 
dzeniu, iż m. in. nauczyciel nie powinien 
brać udziału w wiejskich weselach, chrzci- 
nach i t. p. uroczystościach. Przynosi to 
bowiem zaszczyt mtodym i krępuje w nie- 
właściwem zachowaniu się niektórych z 
obecnych; przytem młodzież szkolna nie ma 
tam dostępu. 

W Małopolsce np., gdzie życie społecz- 
ne dało wiele doświadczeń — niema tam pra- 
wie wesela lub chrzein, gdzieby ksiądz z 
paucžyeieteja nie zaszczycili swą obecno- 
cią. 

Nie obawiajmy się więc t. zw. zbytniej 
popularności osób, które długie lata obcu- 
ją w danej wsi. Na nic zda się tu niezro- 
miała duma, jak się to mówi — zabawa w 
wielkiego pana... 

Niedawno odbyło się wesele w powie- 
cie Wileńskim. Wychodziła zamąż córka 
ubogiego dość gospodarza. Zaproszono też 
księdza i nauczyciela. Ksiądz proboszcz 
wygrywał na skrzypcach nabożne i patrjo- 
tyczne pieśni—nauczyciel zaś wtórował. 
Ile było w tem powagi, ile nastroju, ile 
ciepła chrześcijańskiego i prawdziwej ra- 
dości wszystkich weselników. Daj Boże, 
by wesel podobnych było u nas jaknajwię- 
cej, by harmonja podobna panowała w ca- 
łem naszem życiu. 

i Do pracy więc społecznej stańmy wraz 
z innymi, aby było lepiej — w naszej pol- 
skiej ziemi. 

KA 

takiej niewoli myśli, jak w tem pań- 
stwie socjalistów. 

Izwiestja drukują feljeton, że Pusz- 
kin był człowiekiem walki klas i był 
solidarny z proletarjatem, gdyż w Eu- 
genjusz Oniegin mamy jedną strofkę 
poświęconą sprawie zamiany  pańsz- 
czyzny na czynsz. I inteligencja wycho 
wana w Sowietach płaszczyć się musi 
przed podobnem głupstwem. 

Artykuł, który, poniżej dajemy w 
tłómaczeniu, napisał Lenin. Jest to 
rzecz napisana świetnie. Ale trzeba 
przeczytać wstęp do wydania tej ksią- 
żeczki, aby zrozumieć, jakie myśl Le- 
nina wydała owoce. Lenin pisze o Toł- 
stom brutalnie, jak brutalną jest sama 
doktryna materjalizmu dziejowego. Ale 
z tego brutalizmu wyrosło bolszewiz- 
mu współczesnego zwyczajne chamst- 
wo. Wstęp do tej książeczki „Lenin a 
Tołstoju* już zawiera zwyczajne denun 
cjacje na literatów piszących o Toł- 
stom nie literalnie tak, jak pisał Le- 
nin. Przy tej sposobności wytyka się 
im to, że kiedyś byli członkami partji 
mienszewików. Dajemy książeczkę Le- 
nina naszemu czytelnikowi aby się za- 
dumał nad tym, jak z tych słów bru- 
talnych, bluźnierczych, lecz przecież 
pociągających swoją energją, swoją 
chęcią walki wyrosło to potworne 
chamstwo, wyrosło to dzisiaj na bol- 
szewicką niewolę myśli. 

Lenin napisał swój artykuł w pis- 
mie „Proletarjusz* dnia 29 września 
1908 r. Tytuł brzmiał: Lew Tołstoj 
jako źwierciadło rewolucji rosyjskiej. 

Zestawiać nazwisko wielkiego ar- 
tysty z rewolucją, której on  najwi- 
doczniej nie zrozumiał, od której się 
stronił — czyż nie jest to dziwne i 

SŁOWO 

Skład delegacji litewskiej na konferancję w Królewin. 
Skład delegacji litewskiej w roko- 

waniach polsko - litewskich w Kró- 
lewcu jest następujący: przewodniczą- 
cy — prezes ministrów i min. spr. za- 
gran. prof. Waldemaras, członkowie: 
generalny sekretarz ministerstwa spr. 
zagran. dr. Zaunius i pełnomocny mi- 
nister Litwy w Berlinie Sidzikauskas i 

sekretarz delegacji Szumauskas. Dele- 
gacja wyjeżdża do Królewca dziś o g. 
17. Przewodniczący delegacji prof. 
Wałdemaras wraz z ministrem obrony 
krajowej gen. Daukantasem udaje się 
do Królewca samochodem w sobotę 
zrana i będzie na miejscu o godz. 10. 

"Bezoworne noilowania emigrantów rosyjskich odzyskania swej własności, 
Sąd niemiecki uznaje prawowitość Sowietów, 

BERLIN, 2.X. PAT. W sądzie berlińskim odbyła się dziś rozprawa, 
wywołana skargą emigrantów rosyjskich w związku z licytacją obrazów i 
dzieł sztuki, przywiezionych z Rosji sowieckiej, która to licytacja urządzo- 
na była w salonach domu licytacyjnego Leppkego. ze КА 

Szereg emigrantów rosyjskich zażądał niedopuszczenia do tej licytacji 
oraz zabezpieczenia niektórych obrazów i dzieł sztuki, w „których rozpo- 
znali oni swą własność prywatną. Sąd niemiecki odrzucił skargę, motywu- 
jąc to tem, że wprawdzie ustawy rosyjskie sprzeczne są z moralnością 
zwyczajową Niemiec i jako takie nie mogą w Niemczech obowiązywać, ale 
jeśli chodzi o dzieła sztuki, to były one uznane przez akt prawny władzy 
sowieckiej za właśność państwa sowieckiego. Ponieważ Niemcy uznały de 

facto i de jure władzę zwierzchniczą Sowietów w Rosji, zatem nie mogą 

kwestjonować aktów tejże władzy. 

Smith nie będzie eksploafował narodow słabszych, 
BALTIMORE. **. 7*. „Chicago Tribune" donosi, że w wygłoszonem tu przemó- 

wieniu gubernator stanu nowojorskiego Smith wystąpił przeciwko polityce zagranicznej 

republikanów, oświadczając, że w razie jego wyboru na prezydenta rząd jego nie bę- 

dzie czynił zabiegów dyplomatycznych, zmierzających do eksploatacji słabszych naro- 
dów. Nie można bowiem opowiadać się za pewnym kierunkiem polityki w Europie, 

wprowadzając jednocześnie w czyn zupełnie inne zasady w łacińskich krajach Ameryki. 

Indusi się boją angielskich pomysłów. 
LONDYN. 2 Donoszą z Lahore, že komisja Simona, która opracowuje zmia- 

nę konstytucji indyjskiej, doznała tara bardzo nieprzychylnego przyjęcia. 
W chwili przybycia członków komisji do Labore zgromadził się przed dworcem 

kolejowym, który był otoczony kolczastym drutem, wiełki tłum ludzi, niosących sztan- 

dary żałobne. Wznoszono okrzyki pod adresem komisji i wzywano ją do natychmiasto- 

wego poworotu do Anglji. 

Doszło do starcia pomiędzy demonstrantami a policją, która użyła gumowych pa- 
tek celem rozpędzenia tłumu. 

Katastrolalne powodzie. 
RZYM. Trwające we Włoszech deszcze przybierają charakter 

katastrofalny. Liczne wylewy rzek spowodowały przerwanie dróg i torów ko- 
lejowych. Groźnemu wypadkowi uległ autobus linji pocztowej w okolicy 
Ivrej. Z powodu wyłania rzeki Dora autobus spadł do 2-u metrowej głębi we- 
zbranych wód. Dzięki przytomności umysłu szofera pasażerowie zdołali wy- 
dobyć się ną dach autobusu i tam dopiero po paru godzinach zostali urato- 
wani przez strażaków i żołnierzy. Rzeka Po wzbiero w sposób niepokojący. 
W paru miejscach woda obaliła lub przerwała mosty. Tagliamento również 

wezbrała. 

Burdy strejkujących w Melhurnie, 
MELBOURNE. 2.X1. PAT. Przy dzisiejszem starciu z policją czterech 

robotników związkowych odniosło rany. Policja konna, używając pałek, 
szybko oczyściła nadbrzeżne ulice. Silne oddziały robotników związkowych 
zagrodziły drogę, prowadzącą do portu, przeszkadzając szoferom i utrud- 
niając dostawę ładunku do statków. 
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Wilenski Klub Kolejowcėw 
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a Lekcyj muzyki 
udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ 

PROF. 

J. Hopko, 8 Informacje od 11-ej -- 1 iod 4 — 5 pp. 5-10 Jakóhska lm, 

sztuczne? Nie nazywamy przecież. lust- 
rem tego, w czem się zjawiska nie 
odbijają prawidłowo. Lecz rewolucja 
nasza jest zjawiskiem tak skompliko- 
wanem, wśród mnóstwa ludzi, którzy 
brali w niej udział, jest mnóstwo ta- 
kich, którzy także nie rozumieli, o co 
chodzi, i cofali się przed dokonaniem 
najważniejszych zadań. A jeżeli przed 
nami naprawdę wielki artysta, to 
przynajmniej niektóre stronice rewo- 
lucji znalazły w jego twórczości 
oświetlenie najjaskrawsze. 

Legalna prasa rosyjska z powodu 
80-lecia urodzin Tołstoja najmniej 
się interesuje analizą jego dzieł pod 
kątem widzenia rewolucji rosyjskiej 
i sił, które ją popychają. 'Cała ta 
prasa do obrzydzenia wypełniona 
hipokryzją i to hipokryzją podwójną: 
kaźionną i liberalną. Pierwsza—to or- 
dynarna hipokryzja  sprzedajnych 
pismaków, których wczoraj jeszcze 
szczuto na Tołstoja, a dzisiaj kaza- 
no im odnajdywać w Tołstoju patrjo- 
tyzm i zachowywać się wobec nie- 
go po europejsku. Daleko bardziej 
perfidną i dlatego o wiele gorszą i 
niebezpieczniejszą jest hipokryzja libe- 
rałów. Te bałałajki z prasy liberalnej 
piszą o Tołstoju, jako 0 człowieku 
ich partji. Naprawdę, napuszone fra- 
zesy o wielkim „Bogoiskatielu“ są 
zwyczajnem kłamstwem, gdyż prze- 
cież liberałowie tego rodzaju w Boga 
Tołstoja nie wierzą, ani też nie zga- 
dzają się na tołstojowską krytykę 
istniejącego ustroju społecznego. Oni 
się poprostu przymierzają do pode- 
szew popularnego człowieka, aby w 
ten sposób zwiększyć własny  poli- 
tyczny kapitalik i aby głośnemi fra- 
zesami i pochwałami zagłuszyć ро- 
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listopada 1928 r. 

odbędzie się w salonach klubowych 

ZABAWA TANECZNA (im) 
Początek 0 godz. 9 wiecz. 

ud kutė d AA 

iTEORJA 

KONSERWATORJUM 

trzebę jasnej odpowiedzi na pytanie, 
skąd pochodzi, skąd 'wypływa krzy- 
cząca prawda tołstojowskiej krytyki 
społeczeństwa. 

Niekonsekwencje w dziełach, po- 
glądach, naukach Tołstoja są ogrom- 
ne. Z jednej strony genjalny artysta, 
który dał nietylko niezrównane 'obra- 
zy życia rosyjskiego, lecz i pierwszej 
klasy dzieła literatury Światowej. Z 
drugiej strony obszarnik, pomieszany 
na Chrystusie, (iurodlistwujuszczyj w 
Christie). Z jednej strony wyjątkowo 
silny, bezpośredni i szczery protest 
przeciw społecznemu kłamstwu i 
łgarstwu, — ze strony drugiej „tol- 
stojowiec",to jest wytarty, histeryczny 
niedojda, nazywany  inteligentem ro- 
syjskim, który publicznie bije się w 
pierś i krzyczy: „jestem podły, jestem 
wstrętny, ale się poprawiam, zajmuję 
się moralnem samodoskonaleniem, nie 
jem teraz mięsa, a odżywiam się ko- 
tletami z ryżu”. Z jednej strony nie- 
litościwa krytyka eksploatacji kapitali- 
zmu, demaskowanie rządowych gwał- 
tów, komedji sądu, wskazanie na 
głębokość różnicy wzrostu bogactwa 
i zdobyczy cywilizacji i wzrostu biedy 
i nędzy i dzikości chłopskich mas, ze 
strony drugiej idjotyczne (iurodtwyje) 
kazania o „nieodpieraniu zła gwał- 
tem“, Z jednej strony najtrzeźwiejszy 
realizm, zrywanie wszelkich i zewsząd 
masek, z drugiej strony propaganda 
jednej z najohydniejszych rzeczy, ja- 
kie są tylko na Świecie, to jest religji 
i chęć postawienia zamiast popów 
kazionnych popów z przekonania, to 
jest kultywowanie najbardziej wyratfi- 
nowanej i dlatego tak wstrętnej Gkle- 
chokracji. Istotnie: 

    

Pierwszy Zjazd literatów polskich 
W Wilnie. 

W czwartek 1-go bm. pociągiem 
rannym z Warszawy przybyło kilku- 
dziesięciu literatów z całej Polski na 
Zjazd. Na dworcu przywitali przyby- 
łych przedstawiciele wileńskiego Zwią- 
zku Zawodowego Literatów. O godz. 
pół do 11 ks. prof. Swirski odprawił 
w kościele uniwersyteckim św. Jana 
mszę św. na intencję zjazdu. 

Otwarcie zjazdu odbyło się o godz. 
12 min. 30 w sali Śniadeckich U S B 
przy tłumnym udziale publiczności. 

W zastępstwie prezesa Związku 
Literatów w Wilnie prof. Pigonia po- 
witała zjazd p. Helena Romer Ochen- 
kowska. Na przewodniczącego Zjaz- 
du powołano prezesa Penklubu Ferdy- 
nanda Goetla. W skład prezydjum we- 
szli jako zastępcy przewodn. Zofja Nał 
kowska Gorzechowska, St. Miłaszew- 
ski i Edwin Jędrkiewicz (Lwów), a ja 
ko sekretarze Kazimierz Wierzyński, 
Witold Hulewicz (Wilno), Do prezy- 
djum Honorowego zaproszono pp. Mar 
ję Reuttównę, Czesława Jankawskie- 
go i Lucjana Uziembłę. 

Przewodniczący Goetel zagaił obra 
dy, składając w imieniu literatów całej 
Polski słowa podziękowania dla Wil- 
na za podjęcie inicjatywy zjazdu. 
Chcielibyśmy przez zjazd nasz — mó- 
wił — zaznaczyć akt hołdu dla wiel- 
kiej myśli twórczej naszej poezji ro- 
mantycznej, które miasto to było oj- 
czyzną i kolebką. Następnie p. Goe- 
tel powitał p. wojewodę Wileńskiego 
Władysława Raczkiewicza, prezyden- 
ta miasta Józeta Folejewskiego, przed- 
stawicieli uniwersytetu wileńskiego, 
kuratora okręgu szkolnego Pogorzel-- 
skiego, starostę grodzkiego Iszorę i in 
nych przedstawicieli władz i społeczeń 
stwa, którzy obecnością swą na zje- 
ździe wyrażają sympatję i zaintereso- 
wanie sprawami twórczości piśmienni 
czej, dziś niestety tak rzadkie w spo- 
łeczeństwie polskiem. Z kolei przew. 
Goetel odczytał depesze hołdownicze, 
które zjazd wysyła do p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej i pierwszego Marszał 
ka Polski. 

W imieniu JM. rektora USB powi- 
tał Zjazd prof. Ignacy Swirski poczem 
zabrał głos wojewoda wileński p. Wła 
dysław Raczkiewicz. 

Jako przedstawiciel Rządu i gospo- 
darz tej ziemi mam zaszczyt serdecznie 
powitać pierwszy w Wilnie Zjazd Lite 
ratów polskich. Zjechaliście się Panie 
i Panowie z wszystkich wielkich śro- 
dowisk kulturalnych Rzeczypospolitej, 
aby radzić nad sprawami swojego 
szczytnego zawodu, aby wzmocnić i 
pogłębić spoistość wewnętrzną pol- 
skich organizacyj literackich. Będę 
szczęśliwy, jeśli obrady wasze, które 
będą się toczyły wśród prastarych mu- 
rów Wilna, kolebki wielkiej poezji pol 
skiej, wśród tych murów gdzie żyją e- 
cha tradycji romantyzmu naszego, nie 
zgłuszonej przez wieki niesłychanego 
ucisku, dadzą twórcze wyniki dla roz- 
woju naszej literatury. Będę szczęśli- 
wy, jako obywatel tej ziemi i te uczu- 
cia podzielą ze mną wszyscy tej ziemi 
mieszkańcy, jeśli zjazd szanownych 
panów przyczyni się do wzmocnienia 
łączności wszystkich ognisk literatury 
na terenie Polski. W tem przeświad- 
czeniu składam najgorętsze życzenia 
najbardziej owocnych wyników obrad 
i witam serdecznie wszystkich gości. 

Po przemówieniu pana Wojewody 
złożył życzenia Zjazdowi w imieniu 
miasta prezydent Folejewski. Następ- 
nie przemawiali w imieniu Zw. Zawo 
dowego Literatów Polskich w Warsza 
wie p. Zygmunt Kisielewski, w imieniu 
zrzeszeń literackich p. Zdzisław Kle- 
szczyński, w imieniu literatów Iwow- 
skich p. Edwin jędrkiewicz, krakow- 

ZTyś uboga, Tyś bogata 
Tyś potężna, Tyś bezsilna 

: — Matuszko Rosjol 

Że przy takich .niekonsekwencjach 
Tołstoj nie mógł absolutnie zrozu- 
mieć ruchu robotniczego, ani rewolu- 
cji, to jest oczywiste. Ale te niekon- 
sekwencje i sprzeczności «w poglądach 
Tołstoja są jakimś przypadkiem, lecz 
wyrażają te sprzeczności, w których 
mieściło się życie rosyjskie ostatnich 
czterdziestu lat XIX wieku. Stare pod- 
stawy  patrjarchalnego bytu poszły 
na łom. I sprzeczności w poglądach 
Tołstoja nie należy oceniać wyłącznie 
z punktu widzenia współczesnego 
socjalizmu (taka ocena jest konie- 
czna, lecz niewystarczająca), lecz 
należy w tem widzieć także pro- 
test przeciw nadchodzącemu  kapi- 
talizmowi, który zagrażał rosyjskiej 
wsi  patrjarchalnej. Tołstoj jest 
śmieszny, jako ten, który prezentuje 
swoje recepty dla zbawienia ludzkości i 
dlatego są tak śmieszni i mizerni ci 
ludzie, którzy chcą uczynić dogmat z 
tej najsłabszej strony jego twórczo- 
ści. Tołstoj jest wielki jako wyraziciel 
tych poglądów i tych wierzeń, które 
się ułożyły przed nastaniem pierwszej 
rewolucji rosyjskiej, Tołstoj jest ory- 
ginalny, gdyż całokształt jego poglą- 
dów, szkodliwych jako całość, wyraża 
właśnie te cechy rewolucji naszej, któ- 
re sprawiały, że była ona włościań- 
sko-burżuacyjną rewolucją. 

Większa część chłopstwa płakała 
i modliła się, rezonowała lub milcza- 
ła, pisała podania i posyłała  prosi- 
cieli—zupełnie w stylu Lwa Tołstoja! 
I jak zwykle bywa w takich wypad- 
kach tołstojowskie powstrzymywanie 
się od polityki, tołstojowskie wyrze- 
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skich Jan Wiktor i poznańskich p. Bo- 
lesław Koreywo. 

Po przemówieniach powitalnych p. 
Witold Hulewicz w zastępstwie cho- 
rego profesora USB Pigonia odczytał 
jego pracę p.t. święto Ko zła i święto 
Dziadów. Na tem pierwsze posiedze- 
nie Zjazdu zamknięto. 

Po południu odbyło się. w Klubie 
Szlacheckim Śniadanie wydane przez 
Związek Zawodowy Literatów pol- 
skich w Wilnie. 

Wieczorem a godz. 20 odbyła się 
51-sza środa literacka tutejszego Zwią 
zku Literatów z udziałem gości przy- 
byłych na Zjazd, którzy czytali swe 

niedrukowane utwory. 

A 

  
Akademia ku czci św. 

Stanisława Kostki. | 
Na bardzo dobrą myśl wpadły rozwija- | 

jące się coraz to bardziej Sodalicje Marjań | 
skie w Wilnie, organizując specjalny obchód 
ku czci św. Stanisława Kostki — patroną 
młodzieży. 

Coprawda dzień, przeznączony ku czci 
tego Świętego Młodzianka, który wsławił 
imię Polski w świecie chrześcijańskim, przy 
pada dopiero zą dwa tygodnie (13 listopa- | 
da), lecz względy natury technicznej, mia- 
nowicie niemożliwość uzyskania sali we 
właściwym terminie, zmusiły inicjatorów do | 
pewnych odchyleń w czasie. | 

Z przyjemnością konstatujemy tu zgó- 
ry, że całość obchodu, zwłaszcza dział kon | 
certowy, w którym kierowano się zasadą. | 
„nie ilość, lecz jakość!*, utrzymywana by- 
ła na wysokim poziomie artystycznym, sta- 
nowiąc przednią ucztę duchową dlą licznie 
zgromadzonej publiczności. 

ч Zainaugurował akademję występ ch6ru | 
mieszanego T-stwa „Lutnia“ pod batutą J. | 
Leśniewskiego, który wykonał modlitwę 
„Ojcze nasz...*, kompozycji wiłnianiną p. K. | 
Gałkowskiego, przyczem partje solowe od- 
śpiewał p. Winczys-Wejczys. Kompozycja 
ta, stanowiąca niemal, że nieznaną nowość 
odznacza się mocą swej dynamiki i €ks- 
presji oraz interesującym układem muzycz- 
nym, to też jako utwór o nieprzeciętnej 
wartości muzycznej zasługuje na jaknaj- 
szersze wprowadzenie jej do repertuaru 
polskich chórów kościelnych (co innego, że 
nie każdy chór potrafi się z nią uporać!) 

Z kolei zabrał głos niestrudzony ks. 
prof. Stan. Miłkowski, wygłaszając odczyt 
o św. Stanisławie Kostce. Jest w postaci 
tego gorliwego kapłana coś ze św. Fran- 
ciszka —taż sama żarliwość, łagodność, do- 
brać, święty zapał... Potrąciwszy tylko | 
przelotnie o szczegóły, o charakterze biu- | 
graficznym z życia tego świętego, szan. pre 
legent główny nacisk położył na źródłach 
jajstakcie poddając tę kwestję ścisłej ana- 
izie. 

„ Po skoficzonym odczycie ks. Miłkow- 
skiego rozpoczęły się znów produkcje wo- 
kalno-muzyczne, wypełniając resztę obcho- 
du. Produkcje te zapoczątkował występ 
skrzypcowy prof. konserwatorium hr. Hal- 
ki-Ledóchowskiej, która z właściwą jej 
swadą wykonała parę utworów przy akom- 
panjamencie fortepianu, 

Kolejnym numerem programu była de- ' 
klamacja panny Szopówny, uczenicy VIII 
klasy S$. Nazaretanek. Nad wyraz urocza 
debiutantka zadeklamowała, z maestrją go- 
dną zawodowej artystki, a zarazem i przej- 
mującą szczerością urywek z utworu Kos- 
sak-Szczuckiej pt. „Z miłości". Dalej p. 
Al. Potopowiczówna przy akompanjamen- 
p. Jasińskiej odśpiewała wiecznie-piękne, z 
najczystszej ekstazy religijnej, zrodzone 
„Ave Maria“—Gounod'a i Bach'a oraz nie- 
mniej rzewną modlitwę z op. „Tosca“ Puc- 
ciniego. 

Czysty, młody, dźwięczny głos, połączo 
ny z niemałem wyszkcieniem technicznem 
podbił z miejsca publiczność, to też okla- 
skom nie było końca i sympatyczna wyko- 
nawczyni zmuszoną była do naddatków. 

Na zakończenie wystąpił ponownie chór | 
„Lutnia“ pod kierownictwem p. Leśniew- 
skiego, zamykając swemi produkcjami Яе _ 
sympatyczną i udaną imprezę. c. | 

| 

  

Zgromadzenie fureckie obraduje. 

ANGORA. 2. 11. PAT. Zgromadzenie na- 
rodowe otwarte zostało w dniu wczorajszym 
przemówieniem prezydenta republiki. Po 

przemówieniu  przeystąpiono do wyborów 

przewodniczącego zgromadzenia, którym 

został ponownie obrany Kiazim Pasza. Na- 
stępnie rozpoczęła się dyskusja nad projek- 
tem ustawy o wprowadzeniu alfabetu łaciń- | 

skiego. Ustawę przyjęto jednogłośnie. 

czenie się polityki sprawiło, że za Świa- 
domym proletarjatem poszła mniej- 
szość, większość zaś stała się zdoby- 
czą tych lokajskich, nikczemnych, bur- 
żuazyjnych inteligentów, którzy biegali 
do przedpokoju Stołypina, piszczeli, 
prosili, targowali się, godzili, obiecali 
uzgodnić, aż póki ich stamtąd nie wy- 
pędzono jednem uderzeniem  żoółnier- 
skiego obcasa. Tolstojowska ideolo- 
gia—to źwierciadło słabości, niedo- 
statku naszego włościańskiego pow- | 
stania, odbicie miękkości wsi patr- | 
jarchalnej i tchórzostwa gospodar- 
czo usposobionego kmiotka. | 

  
Poco drukujemy te słowa patolo- 

gicznie zwyrodniałego intelektu? Poco 4 
powtarzamy te bluźnierstwa? Myślimy, 

4 
: 

4 

že nam to wybaczą nasi czytelnicy. 
Lenin chwali Tołstoja jako destrukto- 
ra, gani go jako konstruktora. Stojąc 
twarz w twarz z bolszewizmem musi- 
my starać się go poznać. Dla pozna- 
nia istoty bolszewizmu te wyrazy, 
skreślone ręką Lenina, są tak dosko- 
nałe. Wstręt do sentymentu, wstręt 
do przebłysków uczuć moralnych, 
cześć dla siły fizycznej. Więcej 52а- 
cunku do tego „uderzenia obcasa 
Stołypina”, niż do całego liberalizmu 
rosyjskiego. Takim był nauczyciel 
bolszewików. Miał cześć tylko dla 
„najtrzeźwiejszych realistów". Druko- 
waliśmy Lenina. jako materjał dla 
rozmyślań. Powrócimy do tego jego 
artykułu jeszcze kiedyś. 

ZIE



  

Kru A Н НОНЕ 

„Kurios Gospodarczy Ziem СМО 
Unifikacja Organizacyj Rolniczych. 

W Warszawie toczą się pertraktacje o unifikację towarzystw rolniczych z kółka- 
mi rolniczemi. Projekt unifikacji wyszedł z inicjatywy rządu. Musimy tu zaznaczyć, że 
Organizacja Zachowawczej Pracy Państwowej pierwsza wystąpiła z inicjatywą „wspól- 
nego frontu rolniczego*, zwołując w Wilnie 28 września 1926 r. odpowiednią konfe- 
rencję, która wtedy nie dała wyników. Poniżej zamieszczamy dwa wywiady w tćj spra- 
wie: posła Konstantego Rdułtowskiego, prezesa Tow. Rolniczego Nowogródzkiego, 

i posła Włąd. Kamińskiego, przedstawiciela osadników i drobnych rolmków. Z wywia- 

dów tych widzimy, że unifikacja napotyka na trudności poważne, jakkolwiek p. Rduł- 

towski jest jej zwolennikiem, a całe ziemiaństwo kresowe życzy sobie zjednoczenia, 
4 pojednania i wspólnej pracy. Zdaniem jednak naszej redakcji, byłoby niedopuszczal- 

"nem, gdyby właściciel nowocześnie prowadzonego majątku miał być zrównany całko= 
wicie w prawach z każdym najbardziej zacofanym i najpierwotniejszym drobnym rol- 

nikiem. Byłoby to powtórzeniem demagogji powszechnego głosowania! Jesli jednak 

powsz. głosowanie znajduje przynajmniej poparcie w filozoficznych obłokach teorji 
o „zwierzchnictwie ludu", to tutaj w fachowej pracy rolniczej takie zrównanie jest na 

niczem nieoparte i niesowažne. Temniemniej podzielamy poglądy, wyrażone przez pos, 

Rdułtowskiego, o względach skłaniających do unifikacji i z uznaniem podnosimy, że 

ten przedstawiciel ziemiaństwa wykazuje tu najdalej idące maximum dobrej woli. 

Wywiad z posłem Kon- 
sfantym Rdulfowskim. 
Wobec toczonych w Warszawie 

pertraktacyj 0 unifikację wszystkich 
organizacyj rolniczych, zarówno  „to- 
warzystw'”', reprezentujących inteligen- 

Rdułtowski—wpływy ziemiaństwa bę- 
dą zależały tylko od niego samego. 
Ma ono wysokie prerogatywy, jako 
warstwa inteligencji rolniczej. Trzeba 
tylko, by ziemiaństwo chciało włożyć 
swą pracę w orgenizacje rolnicze —trze- 
ba żeby już teraz, nie czekając na wy- 
niki konferencyj porozumiewawczych 

    

cję rolną i ziemiaństwo, jak „kėlek“, 
w których skupia się mniejsza wła- 
sność rolna, — zwróciliśmy się do p. 
Rdułtowskiego, posła ziemi Nowo- 
gródzkiej i prezesa tamtejszego То- 
warzystwa Rolniczego, z prośbą o 
wyjaśnienie, jakie stanowisko zajmuje 
on wobec propozycji zjednoczenia, które 
wyszło z inicjatywy rządu. 

Pan Rdułtowski oświadczył nam. 
„ „Uznaję za pożądane i konieczne 
zjednoczenie wszystkich $organizacyj 
rolniczych, zwłaszcza w naszych wa- 
runkach, w województwach wschod- 
nich, a to z następujących względów. 

Jeśli nie będzie jednej, silnej i po- 
ważnej organizacji rolniczej, wtedy sa- 
morządy, sejmiki i t. d., będą szły 
nadal po drodze etatyzacji. Jest to 
rzecz niebezpieczna i niepožądana. 
Tendencjom etatyzacji przeciwstawić 
należy ideę dobrowolnej, lecz powsze- 
chnej organizacji rolniczej. 

Drugim względem jest zapobieże- 
nie niebezpieczeństwu, które widzimy 
dzisiaj, gdy pod przykrywką organiza- 
<yj, kółek rolniczych prowadzą swoją 
robotę partje polityczne, a w naszych 
stosunkach mogą się do tej roboty 
zabrać także partje polityczne, głoszą- 
<e hasła separatystyczne i antypań- 
stwowe. 

Jedna powszechna organizacja rolni- 
cza wyeliminuje oczywiście wszystkie 
hasła partyjno-polityczne. Taka po- 
wszechna organizacja będzie mogła 
służyć tylko sprawom ekonomicznym 

"i kultury rolnej. ' 
Wreszcie trzecim względem, który 

przytoczę — ciągnął dalej poseł Rduł- 
towski będzie położenie kresu 
pewnej konkurencji pomiędzy „Towa- 
rzystwami* a „kółkami, konkurencji 
w zabiegach 0 opiekę i pomoc ze 
strony rządu. Obecnie rolnictwo wo- 
bec rządu będzie reprezentowała jed- 
na organizacja. 

Czy zajdą duże różnice w ustro- 
fu towarzystw rolniczych w związku 
z nadchodzącą reformą? 

— Obecnie podstawą organizacyjną 
Towarzystw rolniczych było 'koło po- 
wiatowe, które skupiało w charakte- 
rze członków przeważnie inteligencję 
rolniczą, drobny rolnik wchodził wów- 
czas do różnych drobniejszych kółek, 
które powiatowe koło Tow. Rolniczego 
powoływało do życia. 

Obecnie podstawową komórką no- 
wej organizacji będzie to właśnie kół- 
ko, skupiające drobnych rolników, do 
którego będzie należał także i zie- 
mianin. Będą takie koła, jak kółka 
rolnicze, kółka gospodyń wiejskich, 
koła porad sąsiedzkich i t. d. Orga- 
nizację nadrzędną stanowić będą rady 
delegatów powiatowe i takież rady 
wojewódzkie. Potem centrala będzie 
Się mieściła w Warszawie. Nowa or- 
ganizacja będzie korzystać z całego 
ruchomego i nieruchomego majątku 
€. T. R. Rady wojewódzkie będą 
Sprawowały nadzór nad organizacja- 
mi powiatowemi, a organizacje po- 
wiatowe nad kółkami, Kontrola ta 
organizacyjna zgóry na dół będzie 
dość sprężysta. 

‚ — Czy w związku z reorganiza- 
cją organizacyj rolniczych nie zacho- 
dzi obawa, że inteligencja rolnicza zo- 
stanie zmajoryzowana w tych kółkach, 
<o się, oczywiście, źle odbije na kul- 
turze rolnej państwa. Gospodarz, pro- 
wadzący kulturalne, nowoczesne go- 
Spodarstwo, może być przecież majo- 
ryzowany przez dwuch zacofańców - 
analfabetów? : 

— Oczywiście, że to niebezpie- 
czeństwo istnieje i że jest ono głów- 

m argumentem, przeważającym prze- 
ciw połączeniu. Za połączeniem  jed- 

nak przemawiają również silne argu- 
menty, które już wyliczyłem. Niebez- 
pieczeństwo to da się może cokol- 
wiek osłabić, jeśli koła, reprezentujące 
specjalną pracę rolno-kulturalną jak po- 
wiatowe koła hodowców lub producea- 
tów zbóż i inne tego rodzaju fachowe 
koła będą miały prawo posiadania 
kilku głosów w radzie powiatowej. To 
do pewnego stopnia osłabi niebezpie- 

w sprawie unifikacji, wszyscy rolnicy 
inteligentni weszli nawet do najniż- 
szych komórek Tow. Roln., jak kółka 
roln. i inne, i tam dzielili się swą 
wiedzą i pomagali swemi wpływami 
do rozwoju tych organizacyj i pod- 
niesienia kultury rolnej. To przyniesie 
korzyść obu stronom—i dla organiza- 
cyj, i dla podniesienia rolnictwa i dla 
ziemiaństwa, które pozyska tylko te 
wpływy, o które chodzić mu po- 
winno. 

Wywiad z posłem 
Kamińskim. 

Pan poseł Kamiński, do ktorego 
zwróciliśmy się w sprawie interesują- 
cej ogół rolników, a mianowicie połą- 
czenia istniejących na terenie Kresów 
wschodnich organizacyj rolniczych, w 
sposób następujący  oświetlił nam 
sprawę. 

— W jakiej fazie znajduje się ta 
sprawa i jakie są widoki jej pomy- 
Ślnej realizacji? zadajemy pierwsze 
pytanie. 

— Komisja unifikacyjna polskich 
organizacyj rolniczych oraz Polskiego 
Związku org. rolniczych opracowuje 
obecnie statut nowej, wspólnej orga- 
nizacji, łączącej wszystkie dotych- 
czasowe. 

Prace komisji doprowadzono już 
do sprawy członkowstwa. Jestto naj- 
ważniejszy i najtrudniejsy punkt gdyż 
wśród członków komisji dają się za- 
uważyć rozbieżne punkty widzenia. 

Chodziło nam o to, aby poszcze- 
gólni członkowie organizacyj rolni- 
czych nie byli pozbawieni prawa gło- 
su, jednocześnie jednak chodzi o to, 
aby korzystali oni z tego głosu tylko 
raz jeden. : 

Może to się stać w sposób nastę- 
pujący. Pan X., będąc członkiem kół- 
ka Rolniczego (a więc posiadając pra- 
wo głosu), jest jednocześnie czton- 
kiem sekcji hodowlanej, Iniarskiej i z 
tego tytułu ma też prawo głosu. Wy- 
twarza to warunki, przy których moż- 
liwem byłoby posiadanie kilku gło- 
sów. 

Załatwienie tej sprawy przedsta- 
wia znaczne trudności konstrukcyjne 
i komisja unifikacyjna ma z nią nie- 
mało kłopotu. 

Jestem głęboko przekonany, że 
załatwienie pozostałych punktów pój- 
dzie znacznie łatwiej. Organizacje kre- 
sowe zawsze były za połączeniem, a 
obecnie obserwuje się maximum do- 
brej woli i ustępliwość z obu stron. 

— Jakie względy przemawiają za 
zlaniem się organizacyj rolniczych? 

— Przedewszystkiem mamy na 
myśli podniesienie produkcji rolnej w 
Polsce, gdyż w bilansie handlowym 
ma ona i mieć powinaa dominujące 
znaczenie. 

Jest to zasadniczy powód, dla któ- 
rego powinniśmy byli już dawniej po- 
łączyć Się. 

— A jaka, zdaniem p. posła, po- 
winna być konstrukcja organizacji 
rolniczej po unifikacji? 

-—- Podstawowe jednostki, kółka 
rolnicze, spółdzielnie i t. p. powinny 
być zgrupowane w Okręgowe (Woje- 

wódzkie) Towarzystwa, dalej zaś w Fe- 
derację Okręgowych Towarzystw. Aby 
uniknąć rozłamów, powinna być cen- 
tralqa organizacja. Pomoże to zacho- 
wać spoistość Towarzystwa. 

Cała praca fachowa skupiać się 

powinna w organizacjach okręgowych, 
które nadawać będą kierunek i po- 
myślą o podziale pracy. 

Początkowo projektowališmy za- 
kończenie pertraktacyj nie później, 
niż na dzień 1 grudnia r. b., obecnie 
jednak widać już, że prace zaciągną 
się dłużej. Wyłoniło się dużo trud- 
ności, jak sprawy finansowe poszcze- 
gólnych organizacyj (niektóre przynio- 
są jako wiano bilans ujemny), niedo- 
stateczna spoistość wewnątrz  niektó- 
rych Związków i t. p. 

Tak czy owak, a sprawa unifikacji 
jest już na dobrej drodze, komisje: unifi- 

$ LU WD 

Lifwini uprowadzają žolnierza K.0.P. 
Po ostatnim wypadku bezprawnego are- 

sztowania czterech rybaków straż litewska 
zdążyła już znów dać nowy dowód swojej 
bezcermonujalności w stosunku do obywate- 
li polskich. 

Onegdaj w rejonie Druskienik płynęła po 
rzece Mereczance łódź z trzema żołnierzami 
Przewożono nią kartofle z jednej strażnicy 
na drugą. Trzebaż wypadku, że łódź trafi- 
ła na podwodny kamień. Żołnierze wpadli 

do wody, a ratując swoje życie dopłynęli do 
brzegu, na nieszczęście litewskiego. 

Straż litewska widząc przemoczonych 
żołnierzy zamiast przyjść im z pomocą w 
sposób grubijanski oświadczyła im, że są a- 
resztowani. Dzielni żołnierze wiedząc co im 
grozi rzucili się do wody i wpław przedosta- 
li się na terytorjum polskie. Niestety jeden z 
nich, najwięcej osłabiony, pozostał na brze- 
gu i został uprowadzony wgłąb Litwy. 

Tajemniszy osobnik postrzelony w pobliżu składów 
Wartownik pełniący nocy ubiegłej służ- 

bę przy składach amunicyjnych na Wilczej 
Łapie usłyszał szmer, a po chwili zauważył 
skradającego się osobnika. Wobec tego, że 
osobnik ten nie zdradzał chęci usłuchania 
rozkazu „stój* i rzucił się do ucieczki war- 
townik oddał strzał. Kula ugodziła uciekają- 

  

cego powodując ciężką ranę. Przewieziony 
bez przytomności do szpitala kolejowego 
zmarł on bez odzyskania przytomności. 

Z dokumentów znalezionych przy zmar- 
łym ujawniło się, że tajemniczy  przecho- 
dzień nazywał się J. Romanowicz. 
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— Wizytacja arcypasterska Ligi Kato- 
lickieį parafji św. Jakóba. 4 listopada rb. w 
niedzielę odbędzie się wizytacja arcypaster- 

ska Ligi Katolickiej parafjj św. Jakóba, z 

okazji wizytacji w tymże dniu o godz. 11 w 

kościele św. jakóba zostanie odcelebrowa- 
na Suma Pontyfikalna przez JE Arcybisku- 

pa Metropolitę Romualda Jałbrzykowskiego. 
Podczas Sumy kazanie wygłosi ks. Prałat 

Żebrowski. Po Sumie o godz. 1 pp. odbę- 
dzie się w sali gim. Lelewela zebranie spra- 
wozdawcze Ligi Katolickiej, na którem, mię 

dzy innemi, będą wygłoszone referaty o ide- 

ologji Ligi. 
MIEJSKA. 

— Okólnik w sprawie uroczystości 10- 

kalnych. Władze Wojewódzkie otrzymały o- 

kólnik Min. Spraw Wewnętrznych, w któ- 

rym poleca się by wojewodowie „pouczyli po 

dwładie urzędy, że przedstawicielem rządu 

z praw w powiecie jest starosta i jako taki 

powinien brać udział w uroczystościach o 

charakterze lokalnym. Okólnik ten ma na ce-. 
lu, by na przyszłość zaniechano wysyłania 
delegacji do Warszawy mających prosić 

członków rządu o wzięcie udziału w uro- 

czystościach, często o charakterze wybitnie 

lokalnym — gdyż odrywanie członków rzą 

du od ich pracy, jedynie dla celów repre- 

zentacyjnych, jest szkodą dla państwa. 
@ WOISKOWA, 

— Wileński Starosta Grodzki podaje od 

wiadomości szeregowych rezerwy i pospoli- 

tego ruszenia że Komisja Kontrolna, urzę- 
dująca obecnie w lokalu świetlicy 3 pułku 
saperów w Wilnie, przy ul. Arsenalskiej Nr. 
5 zaopatruje podczas zebrań kontrolnych 
książeczki wojskowe szeregowych rezerwy 
i pospolitego ruszenia fotografją. W związku 
z tem każdy zgłaszający się do Komisji Kon 
trolnej szeregowy rezerwy lub pospolitego 
ruszenia obowiązany jest przedłożyć 2 fo- 
tografje bez okrycia głowy, z których jedna 
winna być poświadczona przez odnośny Ko 

misarjat PP m. Wilna, w miejscu zamiesz- 
kania rezerwisty. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Delegacja strajkujących u p. Wojewo- 

dy. W dniu wczorajszym do Urzędu Woje- 
wódzkiego zgłosiła się delegacja strajkują- 
cych robotnic z fabryki „Baltic". Delegacja 
przybyła aby wyjednać u p. Wojewody na- 
kaz zwolnienia z aresztu dzisięciu robotni- 
ków, którzy przytrzymani zostali podczas 

zaburzenia wywołanego tem, że strajku- 

jący nie zezwałali na wywiezienie z fabry- 
ki skrzyń z towarem. Ponadto delegaci pro- 
sili o interwencję w sprawie strajku. 

AKADEMICKA. 
— Sobótka akademicka. Ta ciesząca się 

wielkiem powodzeniem zabawa odbędzie się 

jak zwykle t. j. w sobotę dnia 3. 11. 28 r 
w lokalu Ogniska Akademickiego (ul. Wiel 
ka 24, początek o godz. 22-ej. Wstęp 2 zł. 
akadem. 1 zł. Kierownictwo Ogniska zazna- 
cza, że kasa biletowa będzie sprzedawała 
bilety jedynie osobom zaopatrzonym w kar- 
ty wstępu, które otrzymywać można co- 
dziennie w Sekretarjacie Bratniej Pomocy 
godz. 1 - 3 pp. i 7 - 9 wiecz, za uprzedniem 
powołaniem się na jednego z członków Za- 
rządu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyt p. Weryho Radziwiłowiczo- 

wej. Zarząd Koła Polskiej Macierzy Szkol. 
im. T. Kościuszki podaje do wiadomości iż 
w lokalu przy ul. Turgielskiej 12 odbędzie 
w niedzielę 4 listopada rb. o g. 4-ej po poł. 

odczyt p. Weryho - Radziwiłowiczowej 
na temat: Przedszkole i wpływ jego na roz- 
wój i wychowanie dziecka. Wstęp bezpłat- 
ny. 

— Zarząd Koła Pol. Mac. Szk. im. T. 
Kościuszki (Turgielska 12), podaje do wia- 
domości rodziców, którzy nieumieścili fesz- 
cze swych dzieci w szkole, że uruchamia 
drugą zmianę w starszej grupie przedsko- 
la (z programem 1-ej szkoły powszechnej) 
w której zajęcia odbywać się będą od godz. 
11 m. 30 do godz. 2 m. 30. Zapisy i infor- 
macje udzżelane są w lokalu Koła codziennie 
w godz. od 9 do 2 i od 5 do 8 wiecz. 

RÓŻNE. 
— Z życia Związku Oficerów Rezerwy 

Okręgu Wileńsk. W ostatnich miesiącach 
powstały Koła Związku w Wilejce Powiato- 
wej i Lidzie, zaś w dniu 28 października od- 
był się zjazd oficerów rezerwy powiatu po- 
stawskiego. Zebranie na którem przewodni- 
czył kpt. rez. M. Doboszyński,  uchwaliłó* 

NIKA 
okręgowy reprezentował sekretarz tegoż por. 
rez. B. Kulesiński. Koło w Postawach zor- 
ganizowane zostało dzięki wydatnej pracy 
Komendanta PKU w Postawach p. mjr. E. 
Kamińskiego. 

W listopadzie br. ma się odbyć zjazd o- 
ficerów rezerwy, zamieszkałych na terenie 
PKU Grodno. 

— Wieczór autorski Słonimskiego i Wie- 
rzyńskiego. W niedzielę 4-go bm. o godz. 
7.30 wieczór w sali gimnazjum im. Ad. Mi- 
ckiewicza (Dominikańska) wieczór autorski 
dwu poetów z grupy „Skamandra* Anto- 
niego Słonimskiego i Kazimierza Wierzys- 
skiego — laureata Olimpijskiego, bawiących 
w Wilnie z okazji Zjazdu Literatów. 

Poeci odczytają szereg własnych utwo- 
rów a między innemi Słonimski — wiersz 
o Miekiewiczu, Wierzyński — „Sulejówek, 
„Pieśń o nocach  nieprzespanych.* Bilety 
wcześniej są do nabycia w biurze „Orbis”, 
w księgarni Gebethnera i przy wejściu. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“) Dzisiej- 

sza premjera. Marja Gorczyńska której dyrek 
cja Teatru Narodowego przedłużyła jeszcze 
o dni kilka urlop wystąpi w premjerze ame- 
rykańskiej komedji Millera i Miltona „Szko- 
ła wdzięku”. Udział Marji Gorczyńskiej w 
tem zabawnem, a nie pozbawionem głęb- 
szej satyry widowisku, pozwala się spodzie 
wać iż dzisiejszy wieczór będzie jednym z 
najzabawniejszych w sezonie bieżącym. 

— Popołudniówka szkolna. Jutro o g. 
3-ej pp. grany będzie „Stary kawaler", 
świetna komedja j. Korzeniowskiego. Ceny 
miejsc najniższe. 

— jJutrzejsze występy  Marji Gorczyń- 
skiej. jutro w niedzielę M. Gorczyńska wy- 
stąpi dwa razy o godz. 5.30 pp. — w kroto 

chwili W. Rapackiego „Panna z dobrego 
domu' (Ceny miejsc zniżone): o godz. 8.30 

-— w ostatniej nowości repertuaru — „Szko 
ła wdzięku* — Millera i Miltona. 

— Ku uczczeniu 10-0 lecia niepodległoś- 
ci, Teatr Polski przygotowuje arcydzieło Al. 
Fredry „Damy i huzary“. Ё 

— Reduta na Pohulance. Dziš premjera 
sztuki T. Łopałewskiego p.t. „Rycerz z La 
Manczy”. Postać tytułową odtworzy H. Mo- 
drzewski. Dalszą obsadę stanowią: Dulcy- 
neja — St. Perzanowska; Dorota — H. Dal- 
lowa; Sanczo Pansa — zaproszony  prżez 
Zespół Reduty prof. A. Ludwig; Pedro — Z. 
Chmielewski; Lope — J. Karbowski, Bibljon 
mek... Vorbrodt;.. Miguel — S$. Butkiewicz; 
Alonzo — S. Brem; Rejent — L. Wołłejko; 
ksiądz — K. Pągowski; lekarz — M. Biele- 
cki; Vincez == A. Mikołajewski; Berto — J. 
Klejer; Antonio — )]. Wasilewski; Gines — 
F, Żukowski; strażnik I — W. Scibor, straż- 
nik I — R. Piotrowski; oberżysta — St. 
Larewicz; przewodnik gromady — M. Pill; 

Archanioł Michał — J. Lisowski. ||| | 
Oprawa sceny i oryginalne ubiory po- 

mysłu lwa Galla. Strona muzyczna pod kier. 
Eug. Dziewulskiego. Początek punktualnie 

o godz. 20-ej Pozostałe bilety do nabycia w 
Orbis, i od godz. 17-ej w kasie teatru. | 

Jutro po poł. „Tamten* — Zapolskiej po 
cenach zniżonych. Wieczorem — „Rycerz z 
La Manczy." 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Niewiele brakowało do nieszczęścia. 

Żołnierz KOP'u patrolując pogranicze wpo- 
bliżu Filipowa a auto pędzące szosą 
w kierunku granicy. Ponieważ pomimo na- 

woływań auto nie zatrzymało się żołnierz 

oddał wystrzał. Ten argument poskutko- 

wał. 
Okazało się, że pasażerem auta był urzę- 

dnik celny. Dziwnem wydać się moż , że 
urzędnik Celny lekceważy sobie straż gra- 
niczną nie zwracając uwagi na jej wszwa- 
nie. Przygoda ta mogła się skończyć przyk- 
ro. 

— Agitacja hromadowska.  Dowiaduje- 

my się, że na terenie gm. Smorgońskiej pow. 
Oszmiańskiego ujawniła się ostatnio agitacja 
hromadowska. Znany jest powszechnie nie- 
jakiś Bajbo, który agitując po wsiach 0po- 

wiada słuchaczom, że musi powstać nieza- 

leżna Białoruś, w skład której wejdzie i wo 

jewództwo wileńskie. | Mp 
Agitator ten (oby zajęły się nim władze) 

rozdaje jakieś książki i ulotki. | | ‚ 
Przykład, jaki mieliśmy na zlikwidowanej 

„Hramadzie* jest chyba tak  wystarczają- 

cym, że władze bezpieczeństwa postarają 
się uchronić lojalną ludność od podobnego 
typu agitatorów. 

W dni późnej już jesieni, dni ciche i o- 
bumarłe, gdy niespostrzeżnie i niespodzie- 
wanie stanie u progów Dzień Zaduszny i 
porwłe duszę w zaświaty ludzie idą na 
cmentarz, na mogiły sercu miłe, by tam z 
duszami osób najdroż szych obcować, by 
chociaż przez czas pewien być przy nich, 
blisko... 

W dniu tym zacierają się na chwilę gra- 
nice między miastem żywych i cmentarzem, 
-— miastem umarłych... Zatarły się one i w 
Wilnie gdy w dniu wczorajszym wypełniły 

Rossę tysiączne tłumy, przewalając się sze- 

mrzącemi strumieniami wśród wzgórz cmen- 

tarnych i dolin... 
Już zdaleka Iśnił w wieczornym mroku 

iluminowany rzęsiście lampkami  elektrycz- 

nemi portyk grobowca prz y wejściu, dźwi- 

gnięto na cześć bohaterskich obrońców 
Wilna i biły w niebo łuny rdzawe dokołą 
gdy się zaś weszło przez drugie wejście na 
teren cmentarzy wnet u stóp olśnionego wę- 
drowca otwierała się jakgdyby jakaś ot- 
chłań świetlista, coś jakby miasto dalekie, 
co nas wita swemi ogniami gdy się doń 
zbliżamy o zmierzchu... 

Tysiące świateł gorejących nietylko na 

Z NOWACKICHI 

Marja Błazewiczowa 
po ciężkich cierpieniach zmarła dnia 31 października 1928 r. w 

wieku 74 lat w majątku własnym Jawdziemy na Inflantach Polskich. 

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek.5 listopada r. b. na cmentarzu 
parafjalnym w Jasmujży. 

©О czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

córka, synowie i synowe, 

  

Do ogółu młodzieży akademickiej Uniwersytefu 
Sieiana Baforego w Wilnie. 

Dziś, gdy Ojczyzna nasza w pokojowym swym okresie coraz to bardziej umac- 
nia się w swem mocarstwowem stanowisku; gdy wielkiemi krokami zdąża do szero- 
kiego rozwoju gospodarczego i politycznego,—rola nasza jako młodzieży akademickiej 
polega przedewszystkiem na poważnem oddaniu się się studjom naukowym i przygo- 
towaniu się do przyszłych prac obywatelskich ku chwale i pożytkowi Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej. 

Jednakże nie mogą aan być obce te dziedziny pracy społęcznej, które będąc 
przez nas podjętemi, bez szkody dla nauki, mogą przyczynić się w mniejszym lub 
większym stopniu do umocnienia i polepszenia stanowiska państwowego Polski. 

Taką dziedziną, szczególnie ważną w dobie obecnej jest sytuacja gospodarcza 
Kraju naszego. Od dłuższego czasu bierny bilans handlowy, ujemnie odbijający się na 
całokształcie gospodarczego bytu Rzeczypospolitej nakazuje nam zajęcie się tą sprawą 
i przeciwdziałanie jego szkodliwym skutkom. 

Aczkolwiek stan ten nie jest w istocie swojej groźnym dla bytu niepodległej 
Polski — to jednak jest czynnikiem hamującym normalny rozwój gospodarczy, wszy- 
stkich dziedzin życia państwowego. To też w dobie obecnej wszystkie wysiłki całego 
społeczeństwa muszą być przedewszystkiem skierowane do wzmocnienia bilansu han- 
dlowego. i zatamowania przyczyn czyniących ten bilans ujemnym. 

W zrozumieniu tej istotnej potrzeby, młodzież akademicka we wszystkich $го- 
dowiskach Rzeczypospolitej Polskiej podjęła inicjatywę utworzenia t. zw. „Ligi Samo- 
wystarczalności Gospodarczej* i „Tygodnia Propagandy  Samowystarczalności Go- 
spodarczej', mających na celu: 

1) Rozbudzenie w społeczeństwie patrjotyzmu gospodarczego. 
2) Propagowanie wytwórczości krajowych. 
3) Zahamowanie przywozu do Polski towarów zagranicznych o charakterze lu- 

ysusowym Oraz takich, które produkowane są w kraju. 
Na czele powyższej akcji stanęła Liga Samowystarczalności Gospodarczej, której 

zda jest ujęcie w ramy należytej i poważnej organizacji całokształtu zamierzonej 
akcji. 

Na terenie Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Ligę Samowystarczalności 
Gospodarczej utworzyły trzy najpoważniejsze organizacje: Związek Polskiej Młodzieży 
Demokratycznej, Młodzież Wszechpolska i Myśl Mocarstwowa, zaś konferencja  mię- 
dzystowarzyszeniowa poparła całą tę akcję, przyłączając się do jej organizacji. 

L. S$. G. przystępując do organizacji „Tygodnia propagandy Samowystarczał- 
ności Gospodarczej', wyznaczonego na teren m. Wilna na okres od dnia 1-g0 do 8-go 
listopada r. b. — Wzywa ogół młodzieży akademickiej U. S. B. do wzięcia czynnego 
udziału w pracach Komitetu i wszystkich tych imprezach, które dla uskutecznienia wy- 
żej wymienionych celów będą przedsięwzięte. L. S$. G. wzywa całą młodzież akdemicką 
U. S. B. do stawienia się na organizowany w dniu 4-go listopada r. b. o godzinie 12-ej 
w. południe w sali Śniadeckich U. $. В. WIEC propagandowy oraz do wzięcia udziału 

czeństwo, które pan słusznie zresztą 
podnosi, 

‚ — Jaka więc będzie rola ziemian 
W przyszłych organizacjach rolniczych? 
i „Bytoby požądane, aby inteligencja 
Olna w taki czy inny sposób powo- 
z byłą do udziału w radach po- 
latowych, Zresztą — kończy prezes 

kacyjna i arbitrażowa pracują i prace 
te wkrótce uwieńczone będą pomyśl- 
nym wnioskiem. W. 7. 

ATASKAITA 

Ezynny bilans handlowy jesf 
najlepszą rękojmią pofęgi państwa 

zawiązać Koło Związku w Postawach i wy- grobach blizkich osób lecz i na mogiłach za- 
brało do Zarządu następujące osoby: ppor. pomnianych, zniszczonych na poły, przez rę- 
rez. F. Kras ickiego, por. rez. W. Kozika, kę litosną, wzniesionych przywodzity na pa- 
ppor. rez. W. Lisowskiego, por. rez. M. Cho mięć te tysiączne zastępy szeregów poko- 
rążka, i por. rez. E. Kowalskiego. Do ko-' leń które tu znalazły wieczny spoczynek... 
misji rewizyjnej powołano: por. rez. A. Szo W skupieniu opuszczaliśmy to drugie Wilno, 
kal skiego, por. rez. S. Zdybka i ppor. rez. Wilno — cieni, Wilno — umarłych, a każdy 
W. Webera, zaś do sądu rozjemczego: kpt. liść zaschnięty, szeleszczący pod stopą no- 
rez. M. Doboszyńskiego, oraz por. rez. J. gami, zdawał się szeptać zcicha: „Vanitas 
Schabowskiego i M. Domaradzkiego. Zarząd vanitatis"... Przechodzień. 

w pochodzie przez miasto. 
Nikt nie powinien uchylać się od pracy w tygodniu! 
Obowiązkiem każdego Akademika(czki) jest wziąć udział w wiecu, w pochodzie 

iczynnie pomagać w propagowaniu wytwórczości krajowej! 
Wszyscy na wiec! 
Wszyscy w pochodzie propagandowym! 
Zapisy na członków L. S. G. i pracy czynnej przyjmuje Biuro Ł. S. G. (ul. Wiel- 

ka 24) w godzinach 10—12 i od 7—9 wiecz. 
LIGA SAMOWYSTARCZALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 

- ORGANIZACJE: 
Wileński Komitet Akademicki, Bratnia Pomoc pol. młodz. akad. U. $. B. Kon- 

went Polonia, Konwent Batoria, Korporacja Wilnensja, Korporacja Conradia, Korpora- 
cja Leonidania, Korporacja Unitanja. Młodzież Wszechpolska, Związek Polskiej Mło- 
dzieży Demokratycznej, Akademicka Młodzież 
stow. mł. akad. Odrodzenie, Stow. Akad. 

Zachowawcza — Myśl Mocarstwowa, 
Pracy Społecznej, Zjednoczenie Akademic- 

kich Kół prowincjonalnych, Akad. Koło Inflantczyków, Akad. Koło Kownian, Związek 
Harcerstwa Polskiego, Akad. Młodzież Zjednoczeniowa, Klub Włóczęgów. 

* w w 

Należy podkreślić starann e zorganizowa- 
nie ruchu zarówno pieszego, jak kołowe- 
go na Rossę. Wejście na cmentarz prowadzi 
ło przez drugą bramę cmentarną, wycho- 
dziła natomiast publiczność przez główne 
wejście. Dzięki temu zamieszanie i niesły- 
chany tłok nieodłączny podczas Zaduszek w 
lat ach ubiegłych został usunięty. 

W południe na cmentarz przybyła proce- 
sja z kościoła św. Jana prowadzona przez 
ks. proboszcza St. Miłkowskiego. Po połud- 
niu ku Rossie podążył pochód młodzieży li- 
tewskiej aby złożyć wieniec na grobie Śp. 
Bossanowicza. 

Grób Syrokomli rzęsiście iluminowany. 
Droga na Зоззе już od Kościoła 00. Missjo- 
narzy gęsto była obsadzona przez sprzedaw 
ców šwiec. Za mostem kamiennym sprze- 
dawano wieńce z zieleni. Im bliżej cmentarza 
tem zbiegowisko natrętnych żebraków staje 
się większe. Tuż przed cmentarzem sprze- 
dają obwarzanki(') i owoce(!:. 

Pogoda wyjątkowo dopisała. 

® 

Dnia 1-go listopada br. w kaplicy woj- 
skowej na Antokolu odbyło się żałobne na- 
bożeństwo za tych którzy oddali swe życia 
w ofierze Ojczyzny. 

Po nabożeństwie, które zaszczycił swo- 
ja obecnością JE ksiądz: biskup Bandurski, 
kondukt żałobny udał się na cmentarz woj- 
skowy. W kondukcie tym wzięły udział de- 
legacje wszystkich formacyj _ wojskowych 
sta cjonowanych w Wilnie i w Nowej - Wi- 
lejce. 

Olbrzymi cmentarz wojskowy iłuminowa 
ny świecami i pochodniami . Spoczywa na 
nim około tysiąca bohaterów, zmarłych zda- 
la od rodziny, którym nieprzeparta chęć wy- 
walczenia wolności Ojczyźnie, dała cichy; 
szary, żołnierski grób. ł tylko nadpis: „Zło- 
żył swe życie na ołtarzu Ojczyzny”, czy 
„Bojownik o wolność”, świadczy o wartości 
moralnej tego, który szedł „borem, lasem", 
by wreszcłe paść, niedoczekawszy się — 
wolnej Polski. — Cze5ć ich pamięci. (S). 

Na srebrnym ekranie 
„Kobieta na torturach" (kino „Helios“). 

Wyświetlany obecnie w kino „Helios“ 
film p. t. „Kobieta na torturach", mimo 
pierwszorzędnej obsady ról (Włodzimierz 
Gajdarow, Lili Damita, Vivian Gibson) tru- 
dno jest zaliczyć do filmów wybitnych. 

7 wyjątkiem wcale niezłych scen w 
sądzie z zastosowaniem efektownej symbo- 
liki, reszta jeżeli nie liczyć w to wytwor- 
nych strojów i wnętrz mieszkamowyc1 przec 
stawia się naogół dość. banalnie. 

Ilustracja muzyczna — zadawalniająca. 
Alia. 

CIĄGNIENIE DOLARÓWKI. 

WARSZAWA. 2.11. PAT. Dnia 2 
bm. odbyło się ciągnienie 5 proc. pre- 
mjowej pożyczki dolarowej serji 2-ej. 
Wylosowano następujące Nr.Nr.: 8000 
dolarów — 158.861; 3.000 dolarów — 
990.384; 1000 dolarów — 570.888, 
420.889, 540.181, 499.328, 186.018. 
Pozatem na szereg numerów padły 
mniejsze wygrane po 500 i 100 dola. 
rów. " 

SPORT. 
MECZE LIGOWE. 

Warszawa: L. K. S. — Warszawianka 
5:0 (2:0), 

Lwów: Czarni — Cracovia 4:3 (3:1), 
Kraków: Wisła — Turyści 5:0 (2:0), 
Katowice: Sląsk — Hasmonea 3:0 Val- 

kover. Żydzi mając zapewniony spadek do 
kl. A. nie stawili się. 

DZIŚ ROZPOCZNAMY WALKĘ O PUHAR 
WIL. O.Z.P.N. 

Walki o puhar ufundowany przez Wil. 
O.Z.P.N. rozpoczynają się dziś. Na boisku 
Makabi grać będą: Ognisko — 1 pp. leg. 
Jutro na tem samem boisku spotkają się: 
AZS i Pogoń. 

KONKURS STRZELECKI PAŃ. 

W ub. czwartek na strzelnicy ośrodka 
W.F. Wilno w Ogrodzie Bernardyńskim od- 
był się drużynowy konkurs strzelecki pań. 

W konkursie wzięło udział ogółem 13-ze 
społów w tej liczbie 6 na 25 mtr. i 7 na 50 
mtr. 

Wyniki osiągnięto następujące: 

KONKURS STRZELECKI NA 25 mtr. 
1) Zespół Zw. Strzeleckiego w składzie: 

Makarewiczówna, Sosnowska, Szczygłowa, 
218 pkt. na 300 możliwych. 2) zespół szko- 
ły im. Konopnickiej 217 pkt, 3) rodziny 
wojskowej 211 pkt. 4) zespół szkoły handl. 
przem. 203 pkt., 5) zespół gimn. im. Orzesz- 
kowej 191 pkt., 

W klasyfikacji indywidualnej najlepsze 
wyniki uzyskały: 1) Szabłowska Ga ©- 
rzeszkowej) 83 pkt. 2) Bykowska (Rodzina 
wojskowa) 81 pkt, 3) Szczygłową (Zw. 
Strzelecki) 80 pkt. 

KONKURS STRZELECKI NA 50 mtr. 
1) zespół gimn. Czackiego 225 pkt. na 

300 możliwych, 2) zespół szk. im. Konopni- 
ckłej 222 pkt. 3) zespół klubl instruktorek 
p.w. 201 pkt., 4) gimn. im. Orzeszkowej 184 
pkt. 5) zespół rodziny wojskowej 162 pkt., 
6)zespół Zw. Strzeleckiego 157 pkt, 7) ze- 
spół szk. handl. przem. 127 pkt. 

W klasyfikacji indywidualnej: 1) Trybo- 
cka (szk. im. Konopnickiej) 84 pkt. na 100 
możliwych. 2) Urbanówna (szk. im. Konp- 
nickiej( 81 pkt. na 100 możliw., 3) Reutów- 
na (Klub instr.) i Rószkiewiczówna (g. Cza 
ckłego) po 77 pkt. 

Zwycięskie zespoły nagrodzone zostały 
pamiątkowemi żetonami Ośr. W.F. Wilno. 
Poziom zawodów względnie wysoki. Wśród 
zawodniczek które wzięły udział w konkur- 
sie znajduje się dużo bardzo dobrze zapo- 
wiadających się strzelczyń. 

PIERWSZY DZIEŃ ZACHĘTY. 
W sobotę dnia 3 11. br. od godz. 17 -20 

na strzelnicy Ośr. W.F.«Wilno w ogrodzie 
Bernardyńskim odbędzie się pierwszy dzień 
zachęty dla niestowarzyszonych. Najlepsze 
tarcze dnia zostaną nagrodzone. 

NAJBLIŻSZE ZAWODY STRZELECKIE. 

W najbliższą niedzelę 4 11. o godz. 10 
rano na strzelnicy Ośrod. W. F. Wilno od- 
będą się następujące konkursy strzeleckie: 

1) Konkurs strzelecki Wojsk. KL Sp. 
Pogoń (indyw.) na 25 mtr. i 50 mtr. 2) kon 
kurs strzelecki (zespołowy) hufców szkol- 
nych organizowany przez K. 1. 5 p.p leg. 

HR tę gi aa R i L



  

  

4 SŁU W O 

ВЕРЕ «ВЫНеВеВевННЫе: НОГ ВЫр | Kolektura j Dziś! Wielki Ripę*” (Tajemna Moc). Wstrząsający dramat erotyczny Z i 
OFIARY. Lot. Państw. W. Makowski | $-ha i Kino- Kelios“ sensacyjny film „DZErWONnY Bies ięknej księżniczki rosyjskiej. W rol. gł. „Królowa Piko 

— Bezimiennie komitetowi Chleb Dzie- W okręgu administracyjnym Izby Skar- (ul. Ś-to jańska 2), prosi swoich Teatr „į ności Paryża* SUŻY VERNON i mistrz ekranu Michał Bohnen. Piękna księżniczka w łapach rozbestwionego 
ciom | zł. 5.- bowej w Brześciu n|B., obejmującej woje- Klientów 0 zgłoszenie się po odbiór E Wileńska 38. marynarza. Z księżniczki—kasjerkę, z dyplomaty — kucharzem, z generała —portjerem... Rokordowy sukces we 

Na Żłobek im. Maryi > 5 wółziwa Poleskie [ Nowogródzkie, wakuje wygranych w klasie V i zarazem m wszystkich stolicach swiata. Orkiestra powiększona. Seansy o g. 4, 6, 8 i 10.15 
  е 

Ё ое
е 

„ Dom Sierocy, na pamiątkę odbudo-   

pewna ilość posad urzędników referendai- 

  

m 
| przypomina, że ostatni termin wyku- 

    
  

wy Polski zł T— Р° : pu biletów do kl. 1 — 18-ej Lot. P. Dziś! Uroczysta premjera! Najnowsze, najwybitniejsze i najśmielsze arcydzieło E. A. DUPON t y 
у skich. Reflektuje się na kandydatów z wyż- upływa 10 listopada Z-0015 Rn Polonija“ AS у | © Ww L i B у о GH Es : 

OOZEERZCZAZZZOZZRETCWOECZERZZETEŻE UB szem wykształceniem, zakończonem przepi- €att „i Variete“ iatów* A 
у й Т „Variete“ i „Dw6ch Šwiatow“ 29 

RADJO.  Sznemi egzaminami (pożądane z wykształ- nz zna A-Mickiewicza 22. Główne role odtwarzają Ojąg Czechowa JEAN BRODIN i EWA GRAY. Dancingi. Kaba- 
ceniem prawniczem lub handlowem). Wiek Lokomobiia genialna tragiczka g + rety. Przepych. Wystawa. Arcydzieto o najwiek- 

Sobota, dnia 3 listopada 1928 r. —nieprzekroczone 40 lat życia. Przyjęcie J szym nakładzie U, i Piac Easevaujaca i zai auakyina treść, Początek u g. 4-ej, ost. 10.25. 
11,56—12,10: Tr. z W-wy. S į „do stuž 2 R RE Е ь owiększoną or iestra koncertowa. Bilety honorowe nieważne. __ SERW 

Kjnał 2: Wieży Marjackiej I akiai, > użby może nastąpić „ewent. w termi g 60 K. M. Kino- Wanda” Dziś! Na górze jest niebo i na dole jest niebo! Śłowa te przestają być problematem, oglądając nieporównane 
oraz komunikat meteorologiczny. 15,10 — nie miesięcznym na stanowiska prowizorycz- używana w ruchu do sprzedania Teatr „ arcydzieło epoki L k i В ‹ Potęžny dramat w 12 akt. rolach tytułowych 
16,10: Muzyka z plyt gramofonowych. nych referendarzy w VIII st. sł. Podania z tanie. Zgłoszenia do Grudziądzkich Wielka 30. odrodzenia u recja orgia genialni mistrzowie ekranu CONRAD VEJDT, PAWEŁ 

16,10—16,30: Odczytanie programu dzien- napisanym własnoręcznie życiorysem i do- EE tę fk a | > WEGENER, BASSERMAN i urocza LIANA HAJD. 
i chwilka li „ 16,30 16,45: Ko- i i i ui. Tuszewska Grobla 58. —o i ia 31 października do 4 li d : i i i 7 film: nego i chwilka litewska. 16. 16,45: Ko- kumentami (metryką urodzenia, poświadcze w oma Blejski Kinemaiograi Od dnia 31 października do 4 listopada 1928 r. włącznie będzie wyświetlany fiim 

munikat Zw. Kółek i Org. Roln. Z. Wil. 
16,45—17,10: Kącik dla pań. 17,10 17,35 
Audycja zarezerwowana dla Zjazdu Litera- 
tów. 17,35 18,00: Tr. z W-wy: „Z dziejów 

niem obywatelstwa polskiego, dyplomem i 

ewen. świadectwami popizedniej pracy) na- 
leży kierować du Izby Skarbowej w Brze- 

W RRORAGCIHH NOGY< dramat w 10-ciu aktach 
W rolach głównych: Patsy Ruth Miller i Matt Moore. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szcze- 
pańskiego. IKasa czynna od g. 3 m. 30. Początek Seansów od g. 4-ej. Następny program: 

Kulturaino-Oświatowy 
SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

  

i przeżyć narodu* odczyt. 18,00 — 18,45: 
Transmisja nabożeństwa z Ostrej Bramy. 
18,45 — 19,10: Rozmaitości i muzyka z 
płyt gramofonowych. 19,10—19,30: Odczyta- 
nie programu na następny tydzień i komu- 
nikaty. 19,30 19,55: Tr. z W-wy: „Radjo- 
kronika“. 19,50—  : Sygnal czasu z War- 
szawy. 20,05—20,30: Tr. z W-wy: „Boczna 
anteną“ odczyt. 20.30 22,00: Tr. z W-wy. 
Operetka „Czerwona Dama“. 22,00 23,30: 
Tr. z W-wy. Komunikaty: PAT., pelicyjny, 

ściu n|B. 

W podaniach należy wskazać dwie po 

ważniejsze osoby (imię, nazwisko, stanowi-- 

sko i dokładny adres), któreby mogły 
udzielić o kandydacie referencyj. 

IZBA SKARUOWA 
-2 w Brześciu n|B. 

„ 

LEC2Y 

       
* ‘‚ 

HEMOGEN 
„POCIĄG_W_ PŁOMIENIACH". 

  

rosyjskiego Ilji 
Erenburga p, t. 

Kino „Piccadilly“ 
WIELKA 42. 

  

„Miłość Joanny Ney 

  

Dr. POPILSKI 
choroby skórne i we 

Dziś! Wielka uroczysta premiera! Najwspanialszy film rewolucji bolszewickiej, p/g powieści słynnego pisarza 
46 dramat w 12 wielk. aktach. W roli tytułowej Brygida , 

L RISE 7 ' „ Holm. Zažarte walki między czerwoną i bialą armją. 
Prowokacje i sądy czrezwyczajki. Ujawnienie tajemnic agentur sowieckich. Miłość w krwawych oparach re- 
wolucji. Tragiczny splot miłości i obowiązku. Początek o g. l-ej. Ost. seans 10.30. 

Do wynajęcia z OM murowany ; 
. duży słoneczny pokój 

kaniu z placem sportowy i inne oraz muzyka taneczna. 

TED SEN" RTP 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 
— Obejrzyį fowar krajowy. 

ENSSMSSEEESECH 
Dgłoszenie. 

Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Wy= 
goda“ w Postąawach poszukuje kierownika- 
fachowca, 

Pensja do 500 złotych miesięcznie. Po- 
sada do objęcia niezwłocznie. 

Pożądana, jest | znajomość bankowości. 
Oferty z życiorysem i referencjami 

nadsyłać pod adresem: Postawy Spółdziel- 
nia „Wygoda“. 
0-0805 Zarząd. 

LT о оаКа оаКа Ка ка 
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e Z R CERZE CRK AO REC 

Wyłączne zastępstwo 
zaprowadzonego przedsiębiorstwa, do- 
bra egzystencja, dochód roczny około 
20.000 zł. dla zdolnych Panów z ka- 
pitałem około 5.000 zł. Praca przy 
biurku. Wiadomości specjalne niepo- 
trzebne bo wpracowanie nastąpi przez 
siły fachowe z centrali. 

Oferty poważnych reilektantėw 
należy adresować: „Reklama Zachod- 
nia" Poznań, Plac Wolnosci6- |-1509 
Las aaa RAPA DSA KTS p

r
i
m
a
 

=
=
 

  

      

   

   
   
   

  

   

Cena: 

Podwozia ciężarowe .. 7.950 ZŁ. 
(Opony przednie i tyine 30” X 5”) 

8.195 » 
(Opony przednie 30'X 5”, opony 
tylne 32" X6') 

Podwozie półciężarowe 6.195 Zł. 
(Loco Warszawa, łącznie z poż 
datkien obrotowyn) 

"Silny samochód ciężarowy do 

szybkiej i niezawodnej lokomocji 

Oatróchid ciężarowy służy do zwiększenia 

AKO niezależny i najszybszy środek 

| - towarów, samochód cię- 

arowy używany jest w celu zwiększenia 

dochodowości przedsiębiorstwa. Mając 

to na uwadze każdy nabywca samochodu 

ciężarowego musi się liczyć przede- 

wszystkiem z jego ceną, kosztami utrzy- 

mania i reperacji, które muszą być 

umiarkowane. „šios : 

& Nowy model samochodu ciężarowego 

Chevrolet bezwzględnie odpowiada 

wszystkim tym wymaganiom. 

Zbudowany z najlepszych i najmoc- 

! niejszych materjałów ukazuje sie na 

: rynku dopiero po najcięższych próbach. 

Nie ulega nigdy poważniejszym uszko- 

dzeniom. Przy minimalnym zużyciu paliwa 

silnik samochodu ciężarowego Chevrolet 

skonstruowany przez najznakomitszych 

SAMOCHÓD CIĘZAROWY CHEVROLET 
GENERAL MOTORS W POLSCE, WARSZAW 

dochodowości i do powiększenia interesu 
inżynierów amerykańskich dostarcza 

maximum siły pędnej. 2 

Sprzedaž jego sięga zawrotnych cyfr, 

co daje możność ofiarowania go na rynku 

po zdumiewająco nizkiej cenie. 

Dla sprawdzenia tych wszystkich zalet 

wystarczy jedna próba tego samochodu 

za pośrednictwem przedstawiciela Gene- 

ral Motors, która przekona, że samochód 

ciężarowy tej marki w istocie przyczyni się 

do rozwinięcia interesu i zwiększenia jego 

dochodowości. Wyrób General Motors. ; 

Wystawiamy na Powszachnej Wys — 
stawte Krajowej w Poznaniu, w roku 

mae 
Upowažntone Zastępstwo 

»AUTO-GARAŻE», JAN SOBECKI, 
Wilno, Wileńska 26, tel. 4— 51. 

Ą. 
  ж 

  

  

FELDMAUS Zdzisław — urzędnik państwowy, urodzo- 

ny rzekomo dnia 25 października 1887 roku w Sądowej Wisz- 

ni, pow. Mościskowskiego, syn Wolia i Tauby z Baumwolów, 

—wniósł podanie o zmianę rodowego nazwiska Feldmaus na 
nazwisko „POLERSKI*. 

Komisarz Rządu m. st. Warszawy podaje powyższą pro- 
śbę do wiadomości z nadmienieniem, że w myśl art. 2 Usta- 
wy z dnia 24 października 1919 roku (Dz. Ust. R. P. Nr 88 
poz. 478) wolno przeciw jej uwzględnieniu zgłosić do Mini- 

sterstwa Spraw Wewnętrznych zarzuty, które podać należy do 

Komisarjatu Rządu m. st. Warszawy— Senatorska 16, w prze- 
ciągu 90 dni od dnia niniejszego ogłoszenia. 

Za KOMISARZA RZĄDU 
m. st. Warszawy 

T. Peretjatkowicz. 0 

a 

MIĘDLICE do Imiu 
RĘCZNE Į 

poleca Zygmunt Nagrodzki 

| Skład maszyn i narzędzi rolniczych. 
Wilno, Zawalna 11-a, telef. 6-87. i 

| CORESTS KEWEBA (RAA CZE ORC ОЛИ OSOZ GETCIE WEORAGSS: TRCOZA 

-KOŁDBDRY- 
z rozmaitych maferjałów i najlepszej waty 

wyrabia i sprzedaje 

B.cia Chanufin 
fi tuj Wilno, Niemiecka 23 "od s. 1850", 

Sprzedaż równieź na RATY. 
Obstalunki są wykonywane w ciągu 24 godzin. 

  

znana 
firma 

   
      

    
        

  

   

Tańce Karnawałowe 
Black-Bottom, Blues, Foxtrot i naj- 

Wnowsz Tango. Wymienionych tań- 

z: 

ców wyuczam za 2 tygodnie. LEKARZE 8 

Borowski ul. Trocka 2, róg RET BAWAWAGB 

   

w. mieckiej. Kurs rozpo- 
czyna się w niedzielę 4-go listopada     

  

    

u; godz. 5-ej wiecz.,: opłata za kurs DOKTOR 
"BH 10 zł., zapisy przyjmuję. —0 D ZELDOWIEZ 

анввнининининииннснанинниние | спог. мепетустпе, : —. ‚|зуйй$, narządów 
® moczowych, od 9 
"R —1, od 5—8 wiecz. 

o Kobieta-Lekarz 

sr || M Zeldowiczowa 
B u KOBIECE, WENE- 

M a SÓW da 
AL 2) š od 12-2i od 4-6, 

Od pół wieku wużyciu o A pow 26 
„ARBA DO WLOSĖWwe wszystkicn © 
odcieniach.Przywraca pierwotny O W. Zdr. Nr. 152. 

Przepii użycie każdym pudełku. |] | „(6 
PB ZDP O N Doktor medycyny 

  

aaa aaa 
Skórnej Uniwer. 5. B. 

W anodowe, katodowe, samochodowe i 

  

powrócił i wznowił 
przyjęcia chorych. Wi- 

inne. Żywotne, trwałe, efektowne i 
dlatego tanie. Kwas siarkowy, części pa a zę 

w do akumulatorow. w ZEE: 
MMŁADOWANIE i NAPRAWAĄŃJ Dr. G. WOLFSON 

  

FACHOWO. TANIO. 
Zakłady Akumulatorowe i Ele- weneryczne,  moczo- 

ktrotechniczne Iš piciove i skórne, ul. 
Elektro- IMĘ q ; 
Эс Michal Girda RAZ 
Avino, Szopena 8. (prz dworcu) 

  

o jednem miesz- 

neryczne. Przyjmuje bez mebli, z osobnem | 

od godz. 10 do li od wejściem, nadający 

5—7 p.p. W.Pohulan- Się dla kilku samot- 
przeszło 180 ha, 
sprzedamy za 700 

    

  

ka Z, róg Zawalnej nych panów. Połocka dolarów 

8 A W.Z.P. 19-5, Zarzecze. — — D. H.-K. „Zachęta” 

В Mickiewicza 4 

DOKTOR mam | tel. 9-05. - 0 

K. Sakałowski Mieszkania 
choroby skórne i we-2 3 pokojowego z Kartolfe 
neryczne, ul. Wileń- kuchnią poszukuje jadalne, wyborowe do 
ska 30 m. 14. Przyjm. się. Zgłoszenie do natychmiastowej do- 
od g. 9-12 r. i 5-7 w.„Słowa* pod „Miesz-stawy do domu, ma 
W. Z. 2 XI27r. Nr 160 kanie*. —ona sprzedąż folwark 

— LOSE Markucie. Zamówie- 
nia przyjmuje folwark 

Doktór Medycyny lub dozorca domu 

ŁUKIEWIĘZ Do. wynajęcia Subocz 6. = 
choroby weneryczne, w mieszk. inżyniera -- 
skórne i płciowe, ull lub 2 _ pokoi ze j 
Mickiewicza 9, wejście wszelkiemi wygodami, 
z ul. Śniadeckich 1,tel. z osobn. wej- 
przyjmuje od 1 2ściem, nadający się 

od 5—7 p.p. —€00p dla Samotnego pana, 
ul. Subocz 6-a m. 5, 

=== do 10 rano i od 3—2 

Doktór. Medycyny E; 

  

  

  

ajątek dobrze j 
położony przy 

szosie, odl. od st. 
kol. 6 klm. Obsza» | 
ru przeszło 150 hą. į 
Ziemia dobra. Za- 
budowania |   

letne, dom miesz- 
kalny o 12 poko- 
jach, sprzedamy 

A. CYMBLER  PRZEĘCERZĘERE | natychmiast — do- 
В B KE 

choroby skórne, we- Sm D. H.-K. „Zachęta“ 
POSADY "= Mickiewiczą 

tel. 9-05. L © 
Zarobek stały KANI G TDK T; EEST 

WP. «a uapaniony każde B D IN EE 
fachowemu. Prospek- mymaczawssuza 
ty 0 
maniu Zł. oczt. 1 „El I Z0aczek) Francja, Pa: OSZCZĘdNOŚCi 

© '91‘}" y kócne WIE ris 16, B-d Murat 122, swoje ulokuj na 12 
gysiis 1_SKOTNE UE SCHifrint. £—5605 proc.Gotėwka twoja 
no, ul. Wileńska 3, e- jest _ zabezpieczona 
lefon '567. Przyjmuje złotem, srebrem i od 8 do 1 iod4 do8. czeski rem || 

ių ir A PRZEZ, PHO SPRZEDAĆ BĘ Ea Biskupia Nr 12, tele- 

neryczne i  moczo- 
płciowe. Elektrotera- 
pia, słońce górskie 
djatermja. Mickiewi- 
czą 12, róg Tatar- 
skiej 9-2i5 $ 

1, 
—0 

  

  

  

DOKTOR 
L. GINSBERG 

   

fon 14—10 daje 
BG AKUSTERKI BR WAWAWA pożyczki pod eliy 
SOS IIS Oa mų Ztota, srebra, brylan- 
 SZEZEA CZERNA ieruchomości tów i różnych to- 

ziemskich _ i | WArów. 1 646% 
miejskich pośred- 
niczymy w sprze- 
daży bez kosztów 

zą ogłoszenie 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza  2i, 
tel. 152. —0 

Di w dzier- 
żawę kilka ma- 

jątków ziemskich 
dogodnie. W tem 
parę pod Wilnem 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, | 

AkuszerkaSmialowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa zmar- 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku- 
rzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46, 
m. 6. ж Mickiewicza 21, 
E m E tel. 152. zl 

L LOKALE 

  
  

” 
ni оан аф 

szczędności lo-% 
kujemy na naj- | 

pewniejsze zabez- ! 
pieczenie 

Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, | 

ERASOWY: 
aa samo Zielononožki (złoty 

: medal), kaczki Peki- 
p kū g komforto- ny (złoty medal), in- 

0 (UJ) wy w śród-dyki Mamuthy do 
mieściu z całodzien- sprzedania w sklepie 
nem utrzymaniem lub nabiałowym „FERMA 
obiadami, adres w LUBÓW* Gdańska 6, 

Mickiewicza 55821, 
tel. 152, _e80S—0 

adm. „Słowa*. —0 ©- 0805 ана 
pólniczki z kapita- 

ARIE O SESCAA IA " |іе? 1.000 — 2.000 
J : olarów, szukuj 

Spółdzielnia mieszkaniowa wałaciei dka 
ziemskiego na połu- 
dniu Francji. Oferty 
do Biura Reklamowe- 
gu S. Grabowskiego, 
Garbarska 1, dla Po- 

inteligencji pracującej „Sa- 

mopomoc" poszukuje reflek- 

tantów na wykonanie na 
    
   

          

      

własnym suchym materjale: AE me Egg о 

Drzwi pokoj h k 173 - u rzwi pokojowych sztu 
Ram okiennych „0 ZGUBY 
Desek podokiennych „ 96 WADE © RWD К5 CZEGO 

Szczegółowe plany oraz bliższe @ / wojskową 8 
informacje można otrzymać ul. $*-* imię Pawła Mar- 
Ofiarna 2, m. 15 przyjęcie 5 6 qcinkiewicza, wydaną 

po poł., tel. 9-61. |= P.K. U. w Wil- 
—0 nie, uniewažnia się. 

  

5099—0 

Wesola „Immatrykulacja“ 
We czwartek 25 ub. m. odbył się w 

Sali Śniadeckich U. S. B. pierwszy po przer- 

wie wakacyjnej „Czwartek Akademicki“ 

kiemi. 

wesołej 

ci, Filarėci i „Szubrawcy“, 
przez nią „Žywa Gazetka“ cieszyła się po- 
pularnością nawet poza sferami akademic- 

Cała uroczystość miała $tanowić rodzaj 
immatrykulacji 

monji*, który zobrazował po krótce  cało- 
kształt życia społecznego na terenie U. S. 
B., wymieniając szereg organizacyj samo- 

3 pomocowyca ideowycn. sportowych, a wie- 
szcie „radosnych“ (Banda; Klub  Włóczę-| 
gów; Związek Braci Mlecznych; Łaziki i t. 

a redagowana 

koleżeńskiej; coś 

uprawnienie, albo go niema!), a wywodzi 
się rodem owa _ „senjorzyca* z Wydziału 
Sztuk Pięknych U. S. B. 

_Gdy wszyscy „senjorzy* są już wpro- 
wadzeni i zasiedli półkolem w głębi niszy 
na podjum, na rozkaz „mistrza*, znowuż 

ma jeszcze wśród zgromadzonych na pod- dobiega końca „nowozaciężni* w karnym or 
jum „wiecznego studenta 
Stawłenia się, odzywa się gdzieś z galerji chodni udają się do „Ogniska Akademickie- 
i niebawem zjawia się na dole 
zmurszały od uczoności, sterany wiekiem 
studiosus... Dopiero po jego przybyciu „se- 

Wezwany do dynku, przy dźwiękach trąb i blaskach po- 

sędziwy, go”, gdzie czeka ich przedni „Specyfik* aka 
demicki — recytacja „Żywej gazetki". 

Zapoczątkował tę wesołą część uroczy- 
uro- 

Zaznaczamy tu nawiasem że ta trady- 

cyjna już impreza odbywa się , zazwyczaj 

w „Ognisku Akademickiem" przy ul. Wiel- 

kiej a na treść jej składają się przeważnie 

koncerty, czasami zaś wieczory dyskusyjne, 

recytacyjne (twórczość akademicka), wre- 

szcie odczyty. Bardziej lekkomyślnem uzu- 

pełnieniem „czwartków, są t. Zw. „sobótki 

akademickie". Są to zabawy taneczne urzą- 

dzane co tydzień przez akademików w 10- 

kalu „Ogniska”, tradycje ich sięgają znacz- 

nie „dalej wstecz niż okres _ powstania 

„czwartkow“. 5 

Otóż „Czwartek* ubiegły o którym mo- 

wa zorganizowany został wbrew dotychcza- 

sowym zwyczajom w sali Śniadeckich z te- 

go powodu że i treść jego była wyjątkowa 

a i liczba uczestników i spektatorów tak 

dalece gromadna, że by się nie „mogli w 

szczupłej salce %Ogniska" pomieścić. 
Uroczystość tę, specjalnie przeznaczo- 

ną — dla r'owo-wstęptjących, „obmyśliło 

grono „ludzi inicjatywy"  werbujących się 

przeważnie z „pośród byłych członków sła- 

wetneį „Bandy“, dziś już niestety nieistnie- 
С akademickiej. Złożona z 

jacej, organizacji a e г 

grona indywidualistów stanowiła ona jak- 

gdyby naturalne przedłużenie towarzystw 

wileńskich z ubiegłego stulecia jak Filoma- 

niby wprowadzenie nowicjuszy z pierwsze- 
go roku przy pomocy specjalnie ułożonego 
rytuału do społeczności akademickiej. Pro- 
gram uroczystości składał się z trzech czę- 
Ści: informacyjnej, obrzędowej i czytania 
wyjątków z „Żywej Gazetki*. 

Już o godz. 8-ej wieczór obszerna sala 
Śniadeckich wypełniła się tłumnie młodzie- 
żą akademicką, która szczelnie wypełniła 
nietylko parter lecz i galerje. Na twarzach 
wszystkich ożywienie, wesołość i gorączko- 
we oczekiwanie „co to będzie"? Zwłaszcza 
się p asjonują pierwszoroczniaki (-czki), dla 
których wogóle cały świat akademicki sta- 
nowi jeszcze jedno  nieprzerwane pasmo 
wszelkiego rodzaju miłych emocyj i podnio- 
słych wzruszeń.... 

Po lewej stronie podjum zajmuje miej- 

sce ciało profesorskie, gdzie między innemi 

sh J. E. Rektora U. S. B. ks. Fal- 
kowskiego, Prorektora prof. Pigonia, prof. 
Masoniusa, prof. Otrębskiego, prof. Kościał- 
kowskiego i innych. Pośrodku stoliczek, za 
nim w głębi jakgdyby niszy pokryte Suk- 
nem miejsca dla „senjorów* — starych stu- 

dentów. Z prawej strony akademicki chór 
mieszany, pod batutą dr. Szeligowskiego. 

Uroczystość zainaugurowało  przemó- 
wienie kol. A. Bohdziewicza „mistrza cere-, 

p.) naszych Akademików. 
(,(Po niewielkiej przerwie „mistrz ctremo- 
nji“ przyozdobiony w czerwoną  szarfę z 
laską marszałkowską w prawicy wytłuma- 
czywszy pokrótce zgromadzonym sens i 
cele uroczystości, nakazuje swym,  podob- 
nież jak on  przystrojonym  pomocnikom 
„herolddom*, wprowadzić na salę  „junjo- 
row“. Niebawem wkraczają ci ostatni na 
salę,wkraczają parami, po jednym  słucha- 
czu i po jednej słuchaczce z każdego wy- 
działu. Szyje ich zdobią sute białe kryzy, 
że to niby są „dzieciaczki' jeszcze, których 
dopiero ma się wprowadzić w prześwietną 
społeczność akademicką. 

Z kolei „mistrz ceremonji* każe prusič 
„Senjorów*. Jakoż i wprowadzają onych 
przy dźwiękach trombito. Pod ręce dzierżąc 
wiodą między krzeseł pełnych publiczności, 
rzekłbyś, patryarchów. Na głowie każdego 
historyczrte już okrycie: biała. (nisdawno 
skasowana) „batorowka“, poprzecierana t 
i owdzie, wyszarzala „w  bojach“,.. wetć- 
ranka. Idą dostojnie zataczającym się kro- 
kiem, a z oblicza ich łacno byś wyczytał, że 
nie jedno widzieli, że choć młodzi wiekiem, 
eksperjencją starzy! Wprowadzają każdego 
z osobna. Nie brak i „senjorzycy“ — przed- 
stawicielki płci nadobnej (albo jest równo- 

przy dźwiękach trąb wnoszą jego pomocni- 
cy na salę  „senjorissimusa* kol. Włady- 
sława Gasiulisa. Skromny ten i niepokažny 
„na oko“ człowieczek, perła Wydziału Hu- 
manistycznego, jest istnym  „nerwem* na- 
szej Wszechnicy. Pełno go przy każdej im- 
prezie akademickiej, przy każdem  poczy- 
naniu o charakterze społecznem, jest preze- 
sem i tu tam, przytem nie takim „malowa- 
nym“, ale z rzędu tych co to robią, robią 
„jak wėl“, w pocie czoła ze szkodą dla 
studjów własnych, a nawet kieszeni! Zgro- 
madzona publiczność robi mu owację. Bato- 
rówka jego nie już wyszarała lecz wręcz 
przypruszona „patyną wieków*; na plecach 
rodzaj frenczu, z czarnym fontaziem (tak!) 
na przedzie. Zasiada w kole „senjorów* po 
samym środku. „Mistrz ceremonji* w imie- 
niu. „junjorów* prosi „senjorissimusa* o ze- 
zwolenie na rozpoczęcie właściwej uroczy- 
stości. Ten ostatni jednak, porozumiawszy 
się z „senjorami* odmawia — brak bowiem 
jeszcze „zasłużonych dla społeczności aka- 
demickiej“. „Mistrz“ wobec tego ze specjal- 
nej listy wywoluje „zastužonych“, ktorzy O 
ile są na sali, wstępują na podjum, zajmu- 
jac miejsce u stóp „senjorów*. Znów prosi 
„mistrz% o zezwolenie — znów odmawia 
mu konwet „senjorow“. Czemuž—to?  Nie- 

njorissimus“ zezwala na rozpoczęcie 
czystości, wygłaszając z wysokości... stołu 
stosowne przemówienie do „młodych'*, 

O co chodzi? „O  rozkrochmałenie 
sztywnych stosunków, panujących na Uni- 
wersytecie', o to by być samym sobą, o 
zdrową radość życia wśród braci akademic- 
kiej... 
, Tu dopiero rozpoczyna się 

ceremonia... : 
„Junjorowie* parami, podług  Wydzia- 

łów, zbliżają się z kolei do stopni podjum 
gdzie zostają witani inną dla każdego Wy- 
działu „inwokacją'. Następnie zdzierają z 
nich białe kryzy i „senjorissimus* po sym- 
bolicznem uderzeniu każdego z nowicjuszy 
po ramieniu, pasującem ich na studentów, 
obcałowuje ich w oba policzki, wygłaszając 
przytem z emfazą następujące rytualne sło- 
wa: „Tym pocałunkiem oto cię wita, Aka- 
demicka Rzeczpospolita!“, poczem, ruchem 
pełnym fantazji, wbija mu na głowę „bato- 
rówkę* nowego wzoru, popychając ku sto- 
jącym za nim „senjorom* i „zasłużonym*, 
którym winien złożyć należną im attencję! 
W stosunku do nowicjuszek analogiczne 
praktyki wykonywa -„senjorzyca*. 

Gdy ceremonja przeplatana stosownemi 
do chwili, śpiewami chóru akademickiego, 
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stości popularny: kol. Žochowski, alias „Oj- 
ciec Wawrzon', w charakterze „starego stu- 

„denta* wypowiadając „pouczenie* dla „mł 
dych“. Kto zna tę' „pertę“ jurnego rubaszne- 
go humoru łatwo się može domyšlič že iw 
tem pouczeniu nie zabrakło sporej dozy 
„pieprzyku*! Nie dziw, že sluchaczki pierw- 
szego roku siedząc w pierwszych rzędach 
krzeseł rumieniły się, nieboraczki, aż po same 
uszy, bardziej jeszcze się płoniąc w momen- 
tach kiedy w treści recytacji w rzeczywistoś 
ci nie było nic frywolnego, lecz im, niebo- 
żątkom, się zdawało że to coś okropnie 
„nieprzyzwoitego”! Po kilku jeszcze innych 
recytacjach, przyjętych hucznymi oklaska- 
mi, wesoły ten wieczór zakończyły impo- 
nujące tańce podczas których  „black-bot- 

„tum* zmieniał się nagle walcem, walc ma- 
zurem i t. d. 

Zaznaczmy tu w końcu iż podczas uro- 
czystości w sali Śniadeckich nie mogliśmy 
się oprzeć 'myśli, że oto jesteśmy šwiadka- 
mi narodzin jeszcze jednej nowej tradycji 
naszej odrodzonej Wszechnicy, i że uroczy” 
stość podobna odtąd będzie się odbywał 
rok rocznie z coraz to większem splendorem 
i skupieniem. ` * * 

Przechodzień. 

ua „Wydawnictwa Wileński” ul. Kwaszelna 23 
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