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NOWOGRÓDEK — Kiosk St. michalekiego. 
N. ŚWIĘCIANY — T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Połska — St, Bedaarski. 
POSTAWY — Księgwrnia Polskiej ST Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia . Lubowskiego, ul. 12. 
STGŁPCE — T-wa „Ruch“. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk. NIEŚWIEŻ — ul. 
BIENIAKONIE —- Bufet Kolejowy. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — uł Zamkowa, — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK —. Sklep „Jedność". 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek U — Ń. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARŠZAWA — T-wp Księg. Kol. „Ruch“, 
WOLKOWYSK — Ksiegi T-wa „Ruch“, 

Modakcja I Administracja, Wilno żesnkowa Ź : ai. Mickiewicza 4. otwarta od godz. 9 do4. Telefony: Redakcji 17.82. Adaminstr. 228 

  

* PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub 2 
pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto eżekowe P, K. O. 

. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr 

tiapięcie polityczne, a sytuacja 
gospońcrcza 

przesyłką 
Mr, BUŻ5 

  

Kryzys ekonomiczny przeżywa od 

dłuższego już czasu nietylko Polska, 

lecz wiele państw europejskich, zwła- 

szcza rolniczych. Nagminny charakter 

jego służy jakby drogowskazem, wy- 

jaśniającym, że przyczyny przesilenia 

nie mieszczą się w granicach jednego 

kraju. To też jesteśmy świadkami zwo 

ływania konierencyj międzynarodo- 

wych w mniej lub więcej licznym skła 
dzie, dążenia do uzgodnienia wytycz- 

nych polityki eksportowej wbrew do- 

tychczasowym zasadom nieubłaganej 

konkurencji, wreszcie prób stworzenia 

jednolitego frontu państw dotkniętych 

kryzysem przeciwko państwom,  któ- 

rych polityka prohibicyjna pogłębia 
ten kryzys. 

Gdzieindziej wysiłek rządu, zmie- 
rzający do wytworzenia warunków ła- 

godzących skutki sytuacji „gospodar- 
czej a umożliwiających jej przetrwa- 

nie, znajduje w swojem społeczeń- 
stwie należyte zrozumienie i popar- 

cie pomimo rozbieżności pod wzglę- 

dem politycznym. 
Gdzieindziej, — ale nie u nas. 

Można śmiało powiedzieć, że właś- 

nie kryzys gospodarczy został wyko- 

rzystany przez pewien odłam naszego 

społeczeństwa w tym celu, by utrud- 

nić, a często udaremnić zabiegi i po- 
€zynania rządu, rozpętać defetyzm, 

który skuwa wolę, a jednocześnie 

uczynić rząd odpowiedzialnym za 

zjawisko ekonomiczne, którego przy- 

czyny wybiegają poza obręb państwa 

i polityki ekonomicznej rządu. 

W prasie endeckiej i socjalistycz- 
nej stale się pisało i pisze o sytuacji 

gospodarczej w Polsce. Najbardziej 

uważny czytelnik nie pamięta jednak, 

by były tam rozważane przyczyny tej 

Sytuacji niezależne od tej lub innej 

Polityki gospodarczej rządu.  Mię- 

dzynarodowej konierencji państw rol- 
niczych w (Warszawie udzielano bar- 
dzo mało miejsca, natomiast z saty- 

Siakcją powtarzano pogróżki Sowie- 
tów, którym konferencja, powołana 
przez ministra _ Janta-Połczyńskiego 
była nie na rękę. Systematycznie mil- 

czeniem pomijano wszystkie zjazdy, 
zebrania i narady inicjowane przez 

Fząd, by w porozumieniu z przedsta- 

wicielami stćr gospodarczych ustalić 
wytyczne dalszej, w związku z kryzy- 
sem, polityki gospodarczej, — nie 

zaniedbywano atoli czarnym garmon- 

ет podkreślać / odpowiedzialności 
Ka za bankructwo firmy powstałej 
nieraz w  inflacyjnych / warunkach. 

Świadomie wrzucano do kosza in- 
formacje o stanie gospodarczym w 
innych państwach, by tem większy 
Cień padał na sytuację wewnątrz 
kraju i tem więcej wzmacniało się 
Podejrzenie, że winę ponosi, nie kto 
inny, jak rząd. 

Ta koronkowa robota podważania 
rządu, tak planowo i z niesłabnącą 

€nergją kontynuowana od czasu wej- 
Ścią w okres agitacji przedwyborczej, 
Wykorzystywana jest przez zagranicę 
v celach politycznych z pochopno- 
Ścią, która świadczy, że polska de- 
mokracja narodowa i socjaliści pol- 
Scy nie mają już zrozumienia obowiąz- 
ku obywatelskiego. 

Drugą zdobyczą tej roboty jest 
dezorjentacja wśród niektórych, co 
Prawda i szczęściem nielicznych, 
arstw społeczeństwa, a w związku 

2 tem tendencja do wycofywania 

Wkładów oszczędnościowych. Odpływ 
Wkłądów zaznacza się po raz pierw- 
Szy od, dłuższego Czasu, tak z 

anku Polskiego, P.K.O. i komunal- 
„MYch kas oszczędności, jak z banków 

Prywatnych i wogóle  instytucyj kre-   towych. Zastanawiając się nad tem 
AŚwiskiem, „Przegląd Gospodarczy“ 
(organ centralnego związku przemy- 
słu, górnictwa, handlu i finansów ) 
2 chodzi do wniosku, że nie wydaje 

 "ę słuszne. , żeby stwierdzony objaw 

  

   

  

tłómaczyć głównie sezonowem  Ožy- 

wieniem w niektórych gałęziach wy- 

twórczości, gdyż trudno przypuszczać 

by dla jego sfinansowania potrzeba 

było uciekać się aż do wycofy- 

wania wkładów, — że raczej nale- 

ży przyjąć, że to wycofywanie jest 

jednym z przejawów tego „stanu 

opinji społecznej”, który zaznaczył 

się jednocześnie i na cynku dewi- 

zowym. „Zbyteczne,. jest w kaž- 

dym razie podkreślać — zaznacza 

„Przegląd Gospodarczy“ — że szcze- 

gólnie pod kątem widzenia położenia 

na rynku pieniężnym  jaknajrych- 

iejsze złagodzenie napięcia  politycz- 

nego w kraju jest jednym z najbar- 

dziej istotnych warunków przezwy- 

ciężenia dzisiejszych trudności go- 

spodarczych““. : 

Mniej więcej przed miesiącem przy 

taczaliśmy na tem miejscu opinję wy- 

mienionego organu, reprezentującego 

interesy wszystkich, prócz rolniczych, 

sfer gospodarczych, co do sytuacji 

gospodarczej w kraju. Mieliśmy wów- 

czas możność stwierdzić, że stery go- 

spodarcze w stosunku do poczynań 

rządu, podejmowanych w związku z 

kryzysem ekonomicznym, zajmują cał- 

kiem odmienne stanowisko, niż P. 

P.S. a tembardziej endecja. To „tem- 

bardziej* brzmi zdawałoby się para- 

doksalnie, — tak jest jednak, ponie- 

waż endencja w ślepej nienawiści do 

rządu, prześcignęła najbardziej lewi- 

cowych kompanjonów w pomysłowo- 

ści czynienia najbardziej absurdal- 

nych zarzutów. „jest rzeczą jasną, że 

„Przegląd Gospodarczy'*, pisząc o po- 

trzebie jaknajrychlejszego złagodze- 

nia napięcia politycznego, zasmako- 

wał w ten sposób aluzję, że siery go- 

spodarcze z radością powitałyby mo- 

ment zakończenia wyborów. 

„Napięcie polityczne* rzeczywiście 

w wysokim stopniu utrudnia, a nieraz 

przekreśla starania rządu co do zła- 

godzenia skutków, bez jego winy 

powstałej, sytuacji gospodarczej. Opo 

zycja, nie przebierając w środkach 

i nie bacząc na jubel zagranicy, pod- 

waża z całych sił prestige rządu 

i Państwa Polskiego  nazewnątrz, 

— z drugiej zaś strony nieorjentują- 

cą się część społeczeństwa ogarnia 

defetyzm, który niełatwo ustępuje 
miejsca zdrowemu rozsądkowi. 

„Alarmujące i przygniatające wie- 
šci — czytamy w ostatnim zeszycie 
„Polski Gospodarczej* — zajmują w 

prasie polskiej znacznie więcej miej- 

sca niż w dziennikach zagranicz- 

nych. 

Celem pocisków były początkowo 

wojsko i rząd, ale gdy 7 kolei zaryso- 

wały się linje naszej polityki ekono- 
micznej, kanonada została skierowana 

na sprawy gospodarcze. Uważnych 

czytelników gazet niema wielu, a je- 

szcze mniej jest takich, którzy mają 

zwyczaj pamiętać, gdzie i przy jakiej 
ckazji pojawiały się złe wiadomości. 
Więc może nie zawsze były zauważo- 

ne silne fale pesymizmu, które zjawia- 
ją się regularnie, gdy nasza polityka 

państwowa postąpi naprzód śmiałym 

krokiem*. 
„Polska Gospodarcza" jest orga- 

nem ministerstwa przemysłu i handlu, 

wydawanym przy współudziale kiłku 

innych ministerstw. Jest zatem wydaw 
rictwem urzędowem. W tych ostroż- 

nych, bardzo ostrożnych, a spokoj- 

nych jednocześnie słowach, które przy 
toczyliśmy, przebija się jakby żal 

czynników rządzących do społeczeń- 

stwa, że nie dojrzało ono jeszcze do 
zrozumienia własnych potrzeb i isto- 

ty własnego interesu. Z. Harski 
  

NOWA LINJA KOLEJOWA W LETGALJI 

RYGA. PAT. — W Letgalji nastąpiło 
otwarcie nowowybudowanej linji kolejowej, 
łączącej węzłową stację Sitaz z bogatem 
centrum  rolniczem  Berezpilsen (dawniej 
Domopol). EAC SZWED й 

Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
«ja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
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Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia 
miejsca. Terminy druku mogą 

  

Min. Żongołłowicz w Ejszyszkach i Raduniu 
LIDA. PAT. W dniu 5 b. m. przybył samochodem z Wilna na teren wojewódz- 

twa nowogródzkiego wiceminister wyznań religijnych i oświecenia publicznego ks. Bro- 
nisiaw Żongołłowicz. Na granicy wojewóddztwa powitał ks. wiceministra p. wojewoda 
Beczkowicz, a następnie w Ejszyszkach, pizy wspaniałej bia:nie ubranej zielenią, wo- 
Kół której zgromadziły się tłumy ludności, organizacje społeczne, jak straż ogniowa, 
cddziały P. W., Strzelca, przedstawiciele szkoły, witali ks. wiceministra gospodarz po- 
wiatu lidzkiego, p. starosta Bogatkowski, inspektor szkolny Witkowski, wójt gminy 
Łopatto, p. Szulpicki, kierownik szkoły w imieniu Ogniska 7wiązku Nauczycieli szkół 
powszechnych i inni. Po przemówieniach ks. wiceminister udat s'ę do kościoła, gdzie go 
powitał miejscowy ks. dziekan, a następnie do szkoły, gdzie dziatwa szkolna, wraz 
z personelem, zgotowała ks. wiceministrowi Żongołłowiczowi gorące przyjęcie. Ks. 
wiceminister tydał się do kina „Šwiat“, w którem zgromadziło się powyżej pół tysiąca 
łudności, gdzie wysłuchał odczytu, a nastepnie wygłosił krótkie przemówienie, przyjęte 
niemilknącą burzą oklasków oraz okrzykami na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, 
p. Marszałka Piłsudskiego i ks. wiceministra. 

Z Ejszyszek ks. wiceminister wyjechał do Radunia, gdzie przybył © godzinie 
11 min. 50, gorąco witany przez ludność miejscową. Ks. wiceministra  Żongołłowicza, 
powitał tu chlebem i solą wójt gminy Rutkowski, kierownik szkoły, p. Rabe i rabin 
raduński Hoijefszain, który przemówił w języku hebrajskim, podkreślając gotowość 
ludności żydowskiej do pracy nad odbudową Rzeczypospolitej. Przemówienie to prze- 
tłumaczono na język polski. — Pan wiceminister podziękował rabinowi za przemówienie. 
— Należy zaznaczyć, że Raduń jest siedzibą jedynej szkoły rabinatu żydowskiego w, 
Polsce. — Po półgodzinnym pobycie, żegnany owacyjnie przez dziatwę szkolną i lud- 

ność, p. wiceminister wyjechał do Zabłocia, a stamtąd przez Wasiliszki do Szczuczyna. 

  

Komu przypadła nagroda Nobla 
STOKHOLM, PAT. Tegoroczna nagroda Nobla w dziale litera- 

tury przyznana została amerykańskiemu powieściopisarzowi 
Sinclair Lewisowi. 

STOKHOLM, PAT. Nagroda literacka Nobla od roku 1901 przy- 
znana była 30 razy. W tym roku Ameryka otrzymała nagrodę tę 
po raz pierwszy. Poprzednio nagrody otrzymały: Francja i Niem- 
cy po 5 razy, Norweśja i Anglja po 3 razy, Polska, Szwecja, Da- 
e. Włochy i Hiszpanja po 2 razy, Szwajcarja, Belgia i Indje po 

razie. 

Spokojne posiedzenie parlamentu 
francuskiego 

PARYŻ. PAT. — Rozpoczęcie jesiennej sesji parlamentu, oczekiwane z pew- 
nem napięciem, nie dało przewidywanych rezultatów. Spodziewano się, że opozycja 
przypišci stanowcy szturm przeciwko rządowi. Tymczasem nic podobnego nie miało 
miejsca. Czuć było pewne wahanie się lewicy. Liczyła ona na brak przychylności w 
łenie samego rządu, mianowicie w kwestjach, dotyczących polityki zagranicznej. W rze 
czywistości jednak rzekome nieporozumienia, istniejące jakoby co do tej polityki mię- 
dzy Tardieu i Briandem, nie przybrały dotąd nazewnątrz ani razu formy konkretnej. 
Debata nad polityką zagraniczną, która od jutra rozwinie się w Izbie Deputowanych, 
przedstawia pojl tym względem pierwszorzędną doniosłość.Nie należy zapominać, że 
pewne odłamy lewicy, nietylko, że popierają politykę Brianda, lecz również wypowia- 

dają się za rewizją traktatu. Otóż, Briand nie dał najmniejszego powodu do zaliczenia 
go do stronników podobnej rewizji. Stąd niezdecydowane stanowisko opozycji, która 
niezawodnie okaże się bezsilna wobec jednolitego frontu, zajętego przez większość 
Izby i bezwzględnie udzieli gabinetowi Tardieu swego poparcia. 

Wszyscy mówią o wojnie! 
PARYŻ. PAT. — Omawiając na zebraniu politycznem politykę zagraniczną 

Francji Franklin Bouillon oświadczył, że ze wszystkich stron słychać obecnie głosy 

o wojnie, w związku z czem powstaje kryzys ekonomiczny. jest tylko jeden sposób 

uniknięcia wojny — stwierdził mówca — przedewszystkie utworzenie unji wszystkich 

Francuzów, a następnie formalna deklaracja, że naszą granicą wschodnią jest Wisła. 
Zawarliśmy traktat wejskawy z Polską i ktokolwiek zaczepia Polskę, ten. zaczepia 

Francję. Jeżeli się to powie zupełnie jasno — zakończył mówca — można być spokoj- 

ny , że niebezpieczeństwo się zmniejszy. 2 
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Wielkie zmiany w rządzie sowieckim 
MOSKWA, PAT. Zmiany i przesunięcia na naczelnych stanowiskach pań- 

stwowych mają przybrać duże rozmiary. Według pogłosek, wielu dotychcza- 

sowych dygnitarzy sowieckich ma być pociągniętych do odpowiedziainości 
sądowej i partyjnej. 

Fatalny stan lotnictwa angielskiego 
"LONDYN. PAT. — Dzienniki podnoszą alarm z powodu ciągłych katastrof 

w lotnictwie wojskowem. We wtorek w ciągu jednego dnia wydarzyły się trzy kata- 

strofy, których ofiarami padło 4 zabitych. Ogółem dotychczas w ciągu 10 miesięcy 

poniosło śmierć w katastrofach lotniczych 60 lotników wojskowych, podczas, gdy w 

1929 roku — 49. Pozatem zabitych zostało 26 osób w katastrofach samolotów  pasa- 

żerskich, a 48 ofiar pochłonęła katastrofa sterowca „R. 101“. Razem w roku bieżącym 

do chwili obecnej poniosło Śmierć w katastrofach lotniczych 154 osoby. 

Awantury niemieckie w Kłajpedzie 
KOWNO. PAT. — W kawiarni Sommera w Kłajpedzie grupa miejscowych Niem 

ców w stanie nietrzeźwym zaczęła Śpiewać niemieckie monarchistyczne piosenki i na. 

głos wyrażać swe syrupatje dla Hitlera. Większość obecnych zmuszona była opuścić 

lokal. Komendant kraju kłajpedzkiego zarządził energiczne dochodzenie w powyższej 

sprawie. 

Wielkie demonstracje lappowców 
FORSO. (Finlandja). PAT. Do Forso w tawasguskiej gubernji przybyło 105 

samochodów z 400 pokiróżnysni, którzy zatrzymali się przed komisarjatem policji. Po- 

dróżni ci przybyli w celu oswobodzenia znajdującego się w miejscowym areszcie nie* 

jakiego Markuły, podejrzanego o zabójstwo komunisty. W razie gdyby policja nie za- 

dość uczyniła żądaniom, przybyli mieli samowolnie zwolnić aresztowanego. Q powyż- 

szem zajściu został niezwłocznie zawiadomiony gubernator i komendant  Schutzkoru, 

którzy w krótkim czasie przybyli do Forso. W międzyczasie liczba samochodów wzro- 

sła do 160. Gubernator rozpoczął pertraktacje Z delegacją przyjezdnych, którzy nie od- 

stąpili od swych żądań. Demonstranci złożyli wieńce na grobach poległych Napis na 

- wstęgach opiewał: „Nie otrzymasz praw, 0 ile sam ich nie wywalczysz“. Oczekiwane 

jest przybycie jeszcze jednej licznej раг samochodów. | 

HELSINGFORS. PAT. — Demostranci zebrani w Forso zwrócili się do premjera 

z żądaniem zwolnienia Markuły. Na powyższe żądania premjer odpowiedział, że gu- 
bernator osobiście przeprowadzi dochodzenie. Ponadto wezwał demonstrantów do za- 

chowania spokoju i nieprzeszkadzania gubernatorowi. — Odpowiedź ta  zadowoliła 

demonstrantów, którzy wieczorem spokojnie opuścili Forso..— Miejscowy  Schutzkor 

był w pogotowiu w ciągu całego zajścia, ażeby w razie nieporządków wystąpić w obro 

nie spokoju publicznego. ! 

Głodówka 100 starców w Rydze 
RYGA, PAT. W domu starców w Rydze, w którym obecnie przebywa 

około 100 osób, przeważnie chorych na gruźlicę, mieszkańcy tego domu ogło- 
sili głodówkę na znak protestu wobec złego obchodzenia się oraz niemożli- 
wej strawy. Celem zbadania stanu faktycznego udał się na miejsce burmistrz 
miasta Rygi p. Krewin. 

Król cyganów polskich 
PRAGA. PAT. — Jak wiadomo, król Cyganów polskich Michał Ćwiek zwrócił 

się niedawno do zarządu krajowego w Bernie Morawski m z prośbą 0 zezwolenie na 
przyjazd do Czechosłowacji, celem przeprowadzenia rejestracji cyganów polskich, za- 
mieszkałych na terytorjum czechosłowackiem. Zarząd krajowy prośbę tę odrzucił z po- 
wodów zasadniczych, wskazując, że Cyganie, zamieszkali w Czechosłowacji, posia- 
dają obywatelstwo czechosłowackie. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz miiimetrowy jednoszpaltowy na stronie 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach 

   
    2-ej i 3 gr. 

cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. 
yć przez Administrację zmieniane dowolnie. Za destarezenie numeru dewodowege 20 groszy. 

WYWIAD KANCLERZA 
BRUENINGA 

Wielkie poruszenie w europejskich 
kołach politycznych wywołał ogłoszo- 
ny przed paru dniami w „Petit Pa- 
risien* wywiad kanclerza Brueninga 
poświęcony stosunkom  niemiecko- 
irancuskim. Znaczenie tego wywiadu 
podnosi fakt, iż ogłoszony ©0n został 
w przededniu francuskiej sesji parla- 
mentarnej i niewątpliwie ma na celu 
uspokojenie opinji francuskiej w związ 
ku z ostatniemi wypadkami w Niem- 
czech, a: szczególnie z gwałtownym 
wzrostem wpływów hitlerowców. 

Na wstępie podkreśla kanclerz 
Bruening, iż należy kontynuować poli- 
tykę, która jako ostateczny ceł wy- 
znaczyła sobie odzyskanie swej kom- 
pletnej swobody narodowej, jak rów- 
nie i równość praw duchowych i mo- 
ralnych, należy kontynuować. Jak do- 
tąd, odbywało się to drogą pokojową. 
Polityka ta oparta jest w zasadzie na 
lojalnem wykonywaniu traktatów mię- 
dzynarodowych i na pokojowej współ 
pracy wszystkich narodów. Zazna- 
czam, że nie jest to teza jednej oso- 
bistości, teza jednego stronnictwa lub 
ugrupowania pewnych stronnictw, 
lecz jest to polityka, która odpowiada 
ogólnej myśli i olbrzymiej większości 
całego narodu niemieckiego. 

Ewakuacja Nadrenji była poważ- 
nym etapem na drodze rozwoju na- 
szej polityki wyzwolenia narodowego 
iz tego powodu cieszymy się z osiąg- 
niętego rezultatu w postaci przed- 
wczesnej ewakuacji Nadrenji, która 
daje nam większą możność rozwoju 
naszych pokojowych stosunków z 
Francją i pozwala nam porozumieć 
się w sposób pozytywny co do zagad- 
nień, które zostały jeszcze nieroz- 
strzygnięte między nami. 

Dalej kanclerz Bruening mówił o 
wyborach wrześniowych i o stosunku 
ich do Francji. Kanclerz wypowiedział 
zdanie, że według niego, Francja nie 
oceniłą rozmiarów kryzysu gospodar- 
czego Niemiec, który wywołał te re- 
zultaty i wyników wyborów. W związ 
ku z tą samą sytuacją znajdują się i 
pewne napaści na plan Younga. Nie 
trzeba jednak zapominać, że ostry 
ryzys finansowy i ekonomiczny, któ- 

ry przeżywają Niemcy, zmusza lud- 
ność niemiecką do ponoszenia wiel- 
kich ciężarów w postaci licznych mil- 
jardów dodatkowych podatków, co 
niewątpliwie wywołuje ogólne nieza- 
dowolenie i jest powodem dążenia do 
uiżenia tych ciężarów. 

Z drugiej strony wydaje się kanc- 
ierzowi Brueningowi, że uczucie roz- 
czarowania. które ogarnęło Francję, 
co do niedostatecznej wdzięczności, 
jaką wykazały Niemcy z powodu 
przedwczesnej ewakuacji  Nadrenji, 
nie jest słuszne. Nie należy zapomi- 
nać, że zapowiadana ewakuacja by- 
ła kilkakrotnie odraczana, a to znacz- 
nie zmniejszyło wrażenie, które mogła 
cna wywrzeć na narodzie niemieckim. 
Z drugiej strony nie należy zapominać, 
że okupacja, która trwała jeszcze 12 
lat po.ukończeniv wojny, uważana by- 
ła w Niemczech jako ciężka niespra- 
wiedliwość. ]ednakże ostateczne zrze- 
czenie się przymusowych środków 
militarnych nie wpłynęło bynajmniej 
na usunięcie dyskusji nad. zagadnie- 
niem bezpieczeństwa. Problemat bez- 
pieczeństwa znajduje się stale na pier- 
wszym planie jako wyraz trwającej 
stale nieufności. Francja powinna przy 
znać, że znajdując się wobec narodu 
iozbrojonego, jakim jest narów nie- 
miecki, nie może stale przeciwstawiać 
żądania bezpieczeństwa słusznej  chę- 
ci rozbrojenia. Inaczej wzbudziłoby to 
pewne wątpliwości co do' nietykalno- 
ści traktatów,. które zostały solennie 
podpisane i których Francja widzi się 
być autorką. Według mego zdania — 
oświadczył kanclerz — wszystkie pań 
stwa mają równe prawo do bezpie- 
czeństwa. Nie rozumiem, dlaczego 
stosują w danym wypadku dwoja- 
kiego rodzaju miarę. ‚ 

Dopóki trwać będzie ' podobny 
stan rzeczy, który nie jest wcale na- 
turalny i który został ustanowiony 10 
iat temu dla wykorzystania stosunku 
sił zbrojnych, wytworzonego przez 
wojnę. Niemcy będą starały się wyko- 
rzystać wszystkie sposoby pokojowe, 
jakiemi mogą rozporządzać, aby do- 
bić się pewnej zmiany istniejącego 
stanu rzeczy. Niemcy będa w dalszym 
ciągu wysuwały swoje słuszne żąda- 
nia. Zadośćuczynienie tym żądaniom 
nietylko nie wywoła żadnego zapyta- 
nia, lecz służyć będzie sprawie poko- 
ju i utrwaleniu i dążenia do ustalenia 
pokoju w Europie. 

Wywiad kanclerza Brueninga ko- 
mentowany ogólnie jest jako chęć 
uspokojenia francuskiej opinji publicz 

. 40. Ka texstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
świątecznych braz 
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Wieści przedwyborcze 
Z POBYTU P. MINISTRA STANIE- 

WICZA W WIŁEJCE. 

Z racji pobytu p. ministra Stanie- 
wicza w Wilejce powiatowej, komitet 
B. B. W. R. zainicjował konierencję 
przedstawicjeli organizacyj rolniczo- 
gospodarczo-społecznych. 

Żebrani przedstawiciele w liczbie 
30 osób poinformowali p. ministra o 
potrzebach ich organizacyj. 

Poruszano sprawy: zorganizowa- 
nia zbytu produktów rolnych i trzody 
chlewnej, opłat za pomiary komasacyj 
ne, prolongatę pożyczek do lat 5, 
likwidacji serwitutów, utworzenie w 
Wilejce spółdzielni opartej na sub- 
wencjach rządowych i t. d. Również 
poruszono sprawę przesunięcia płatno 
ści drugiej raty podatku państwo- 
wego. 

W odpowiedzi p. minister Stanie- 
wicz udzielił szczegółowych  wyjaš- 
nień stwierdzając, że wszystkie trud- 
ności będą usunięte. 

Po konferencji p. min. Staniewicz 
był na zjeździe osadników wojsko- 
wych, odbywającym się w tym cza- 
sie w Wilejce poczem udał się do Mo 
łodeczna. 

SPOSOBY  AGITACYJNE KOMU- 
NISTOW 

Komunistyczna jedność robotniczo 
chłopska w daiszym ciągu nadsyła po- 
cztą swe odezwy drukowane w języ- 
ku polskim i rosyjskim. 

Do legalnej odezwy, podpisanej 
przez Jana Sochackiego (Warszawa, 
Stalowa 2) dołączone są druki wybit- 
rie wywrotowe, mające na celu wmó- 
wienie w robotnika, że Sowiety są „ra 
iem* proletarjatu — a 46, ad 

  

  

PODZIĘKOWANIE. 
Wszystkim tym, którzy w dniu 2 listopa- 

da zechcieli przybyć do Deniskowicz, aby 

wziąć udział w otwarciu pomnika ś. p. puł- 

kownika Bolesława Mościckiego wzniesione- 
go na miejscu bohaterskiej jego Śmierci 
i tem przyczynili się do podniesienia powa- 

gi tej uroczystości — składam  niniejszem 
serdeczne podziękowanie 

Książę Albrecht Radziwiłł 

Nieśwież, 4 listopada 1930 r. 
  

nej, zaniepokojonej ostatniemi demon- 
stracyjnemi wystąpieniami rewizjoni- 
stycznemi w Niemczech, Czy zdoła on 
jednak to osiągnąć? Trzeba  przy- 
znać, że sposób, jaki wybrał kanclerz 
Bruening jest wysoce oryginalny, a 
jak na przedstawiciela Niemiec szcze- 
gólnie charakterystyczny. Są bowiem 
w tym wywiadzie i wyrzuty i zawoa- 
łowane pogróżki i tłomaczenie, że to, 
co dła Niemiec zrobiono dawno im się 
r:ależało. Szczerość nie jest również 
zaletą wywiadu. Szczególnie tam, 
gdzie mówi kanclerz o rozbrojeniu 
Niemiec i zbrojeniach się innyci 
państw oraz o ciężarach podatko- 
wych. Naco te podatki idą, wyjaśnia 
w znacznym stopniu plan budżetowy 
Rzeszy, opracowany na rok 1931 
i ostatnio złożony radzie stanu Rzeszy. 
Plan ten zawiera m. in. dokładny pro- 
iekt zbrojeń morskich w łatach 193; 
——36. W tym okresie czasu ma być 
zbudowany  wieiki statek „pancerny 
Ersatz Preussen za 75 miljonów marek 
złotych. Pancernik ten ma być goto- 
wy w roku 1932. Budują go już obec- 
nie warsztaty niemieckie wojenne w 
Kilonji. Pozatem w płanie przewidy- 
wane jest rozpoczęcie budowy pan- 
cernika Ersatz Lothringen za 73 miljo- 
ny marek złotych. Budować ten pan- 
cernik ma stocznia marynarki wojen- 
nej niemieckiej w Wilkelmshafen. Do 
roku 1934 ma być wybudowany krą- 
żownik pancerny Ersatz Braunschweig 
W roku 1934 nia być rozpoczęta bu- 
dowa pancernika Ersatz Elsas. Budu- 
iący się na stoczni marynarki  wojen- 
nej krążownik Leipzig ma być jeszcze 
w następnym roku ukończony. Krą- 
żownik ten będzie kosztował 42 miljo- 
ny marek. ` 

Pozatem przewidziana jest budo- 
wa 4 torpedowców w latach od 1934 
do 1936, pięć nowych statków wojen- 
nych strażniczych za 2.900 tys. km., 
rtóre mają być zbudowane w latach 

:931 — 1932, pięć kontrtorpedowców, 
które mają być budowane w później- 
szych latach pe 1936 roku. Razem su- 
ma roczna w planie budżetowym na 
rowe statki wcjenne Niemiec w na- 
stępnych 6 latach wynosi po 50 miljo- 

nów marek złotych. 

Plan zbroje: niemieckich jest wy- 

mownym komentarzem wywiadu kau- 

clerza Brueninga. „r
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ECHA KRAJOWES 
ŚWIĘCIANY 

— Ruch  przedwyborczy w okręgu Nr. 
64 — Święciany. Wkroczyliśmy w okres 
właściwej akcji przedwyborczej, dotychczas 
bowiem akcja poszczególnych grup i stron 
nictw ograniczała się niemal wyłącznie do 
zakładania koniitetów, formowania bloków, 
porozumień i list, których w okręgu świę- 
ciańskim zgłoszono aż 12-cie. 

W poprzedniej korespondencji, pisanej 
na parę dni przed powrotem pod opiekuń- 
cze skrzydła Centrolewu b. posła Szapiela, 
zobrazowałem pobieżnie ruch przedwybor- 
czy w Święciańskiem, pomimo, że sytuacja 
na tym odcinku frontu wyborczego do dnia 
złożenia na ręce p. sędziego Al. Szulkiewi- 
cza — przewodniczącego Okr. Komisji Wy- 
borczej Nr. 64 lokalnych i okręgowych list, 
— nie była zbyt wyraźna. 

Ddziś wiemy, kto staje w szranki. Oto 
lista tych: B. B. W. R. Źw. Obrony Prawa 
i Wolności Ludu, (Centrołew), Ukr. - Biał. 
Wyb. Blok, Blok Obrony Praw Ludności 
Żydowskiej w Polsce, Str. Narodowe (ende 
cja), Blok Lewicy Socjal. ( Bund i NSPP), 
Zjednoczenie Polsko - Białoruskie, Lista 
Biał. Niezależnych Radykałów, Centr. Zw. 
Biał Kult. - Ošwiat. i Gospod. Organizacyj 
i Instytucyj, Żydowski Robotniczy Komitet, 
(Poalej - Sion), Niezależne Stronnictwo 
Chłopskie i Kresowa Jedność Ludowa. 

Z tej nadmiernej liczby list zaledwie 
4 (B. B. W. R., Centrolew, Str. Chłopskie 
i Ukr. - Biał. Wyb. Blok) mogą liczyć na 
pewne powodzenie, reszta zaś list  'wnosi 
tylko li chaos i zamęt wśród nieuświadomio 
nej ludności, szczególnie zaś Białorusinów, 
a wkońcu rozbicie głosów, co niejest po- 
żądane przez stronnictwa i partje. 

'Rozpatrzmy jednak  zkolei szanse 12 
list. 

,  Centrolew, zawdzięczając tylko przejściu 
Szapiela, zdobędzie prawdopodobnie jeden 

mandat, — p. Szapiel nie powstydzi się da- 

lej bałamucić wiejskich gospodarzy, aby 

potem mówić, że na „mój wiek. durakou 

chwacič“. 
Ukr. - Biał, Wyb. Blok szczęśliwym tra- 

fem może wyjść  „zwycięsko* z jednym 
mandatem, tak jak może być zwycięską in- 
ma jakakolwiek lista białoruska,. 

Stron. Chł. z p. Hałko i Adamowiczem na 
czele, jeśli poprowadzi usilną agitację wśród 

wiejskich mas, ma szanse na zdobycie jed- 

nego mandatu.. | wszystko. 3 mandaty aż 

nadto wystarczy — chociaż może p. p. opo- 
zycjonistów spotkać przykra niespodzianka 

i zadowolić dwoma lub jednym madatem. 

Blok Obr. Praw Nar. Žyd., Blok Lewicy 
Socjalistycznej i Żyd. Komitet chyba poto 

wystawiły swoje listy, aby rozbić i tak nie- 
liczne grupy żydowskie. 

Lista Biał. Niez. Radykałów. Centr. Zw. 
Biał. i Zjednoczenie Polsko Biał. (lokalna & 

sta z pow. Dziśnieńskiego) wprowadzają 

zamęt wśród Białorusinów i jak zgóry wia- 
domo nie spodziewają się „zdoby*  zwy- 

cięstwo. 
' Kresowa Ludowa — | 

czyli lista b. burmistrza m.  Šwiecian p. 

Pietkiewicza, zadowoli się 100 — 200 gło- 

sami tych, którzy go nie znają, lub o nim 
nie słyszeli, 2 

S o Narodowe z p. Kownackim 

na czele może spokojnie złożyć broń i cze- 

kać wyborów uzupełniających, gdzie będą 

' szanse na przeforsowanie wiecznego kandy- 

„data na posła w okręgu święciańskim. 

7 B, B. W. R. z każdym dniem zdobywa 

zwolenników, a do urny wyborczej pójdzie 

śmiało, odważnie i prawnie, bo wie, że gdy 

stanął na czele EBY, państwowej Pierwszy 

Wojak o Wolną 'olskę, Pierwszy Wódz 

Narodu Polskiego — zwycięstwo pewne. 

Dziś już w przededniu wyborów praca 

sympatyków i zwolenników, jest pracą 

owocną, bo jak grzyby po deszczu, powsta- 

ja nawet w ec. wsiach wiejskie ko 

mitety iwyborcze”B. B. W. R., które — rzecz 

zrozumiała — poprowadzą | niepewnych i 

słabych do urny a aby ak 

oj obowiązek wz: lem Rzeczypospoli- 

te i Pi й = B. W. R, Mar- tej i Paa w: B. 
kiego. 

R" Józef Terlecki 

* OSZMIANA 
— Powiatowy Komitet Wyborczy  Ko- 

biet. Dnia 19. XI. 1930 r. w N-rze 42-im 

gazety „Gospodarz  Kresowy* ukazała się 

notatka p. t. „Kobiety również nie są obo- 

jętne*.  Niniejszem prostujemy powyższa 

notatkę, gdyż Powiatowy Komitet Wybor- 

czy B. B. W. R. został już utworzony, lecz 

nie w  Smorgoniach, a w Oszmianie — 
mieście powiatowem. Pozatem również dn. 
11. XI. r. b. w Oszmianie staraniem Powia- 
towego Oddziału Związku Pracy Obywa- 

telskiej Kobiet w Oszmianie powstał Powia 

towy Komitet Wyborczy  Organizacyj Ko- 

biecych. Komitet uchwalił przystąpić do 

Klubu Bezpartyjnego Bloku Współpracy z 

Rządem, jednocześnie  zakreślając program 

swej działalności na terenie powiatu, z wy- 

jatkiem m. Smorgonie, gdzie jest lokalny 

NA ROSIE 
„Dzień 'Zaduszny* przeszedł w 

Wilnie w pół-błotku. Zawsze tak jest, 

że $więto Umarłych spowite u nas w 

szaiugę, deszcz drobniutki, chmury 

ciężkie, jak myśli jesienne. Czy dzieje 

się to za Wolą z Góry, czyli już taki 

zwyczaj pogody? A przecież i jesienią 

bywają dni ładne, ale nigdy na Za- 

duszki. Pamiętam raz śnieg i sannę, 

dzieckiem jeszcze wyglądałem ledwie 

z fartucha zwoszczika jadąc na cmen- 

iarz Bernardyński, oczywiście starego 

stylu, ale żeby słońce... nie. Taka tra- 

dycja nieba i ziemi. 

W każdem mieście jest cmentarz, 
jak są świątynie, gmachy, ulice, urzę- 

dy, mosty, poczty, pomniki, koleje. 
To wszystko jest miasta chlubą, lub 

skazą, tętnem życia, obrazem dzisiej- 

szym czy przeszłym, może być tego 

miasta wyrazem dumy i duszy, rozu- 

mem i sercem. Czemże jest cmentarz? 

- jego pamięcią. Pamięcią najdroż- 

szą dla Wilna jest Rosa. 

W mieście, o tak znikomym ruchu 

ulicznym, jak Wilno, Święto Zaduszek 
przez swój żywiołowy wyraz masowej 

pielgrzymki nadaje piętno i charakter. 

Poczerniałe ludźmi chodniki, przemok- 

ie deszczem sznury  dorożkarskich 

bud, jechały nawet specjalne autobu- 

sy, pachło jedliną, zieleniły wianki, 

świec co niemiara, latarki, lampjony, 

kwiaty, jak dawniej, jak zawsze, czy 

zaszły jakie zmiany? — Ech, nic, nic 

zgoła, ot mogił tylko nowych  przy- 

było. Nic tu nie poradzisz! ręce roz- 

stawić i głowę pochylić nad... grobem. 
Niektórzy się lubują specja 

Oddział Związku Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet. 

Staraniem tegoż Komitetu zorganizowa- 
no w dniu 19. XI. r. b. przedwyborcze ze- 
branie informacyjne. Liczne przybycie 
(około 200 kobiet), oraz żywy udział w dy 
skusji na temat wyborów, dały dowód, że 
kobietóm oszmiańskim sprawa dobra na- 
szej Ojczyzny nie jest obojętna. 

Prezeska W. Suszyńska 

BIAŁA WAKA 
— Fiasko wiecu N. D. W ubiegłą nie- 

dzielę przybył tu p. mec. Jasiński i usilo- 
wał urządzić wiec przedwyborczy. Zebra- 
na jednak publiczność w liczbie 50 osób nie 
dała się  bałamucić i poczęto wznosić 
okrzyki na cześć Marszałka Piłsudskiego. 

Wobec tak wyraźnej sytuacji p. mecenas 
zmuszony był opuścić Białą Wakę i z pew- 
nością więcej się tam nie wybierze. 

Świadek 

ł BARANOWICZE 
— Kandydat na burmistrza. Dowiadu- 

jemy się z Baranowicz, że po ustąpieniu 
tamtejszego burmistrza, p. Konrada Mackie- 
wicza, stanowisko to dotąd obsadzone je- 
szcze nie jest. Wysuwane są rozmaite kan- 
dydatury, najpoważniejsze jednak ma szan- 
se dawny burmistrz Nieświeża, p. Rudolf 
Choichowiecki; duża większość Rady Miej 
skiej stanowczo wypowiada się, jak dotąd, 
w tym duchu. Notujemy tę wiadomość z 
przyjemnością; tak niewielu mamy dobrych 
pracowników na niwie życia publicznego, 
a tym, którzy są, tak trudno jest znaleźć 
odpowiednie pole do pracy, że cieszyć się 
prawdziwie trzeba, gdy dzięki szczęśliwe- 
mu zbiegowi okoliczności znaleźć się może 
odpowiedni człowiek na odpowiedniem miej 
scu. Rozwijające się w szybkiem tempie Ba- 
ranowicze dałyby możność p. Chołowieckie 
mu wyzyskać jego uzdolnienia samorządo- 

we, nabyte w Nieświeżu. Żałowaćby tylko 
należało, że Nieśwież straciłby jednego Z 
najwybitniejszych swoich pracowników w 
życiu publicznem. 

  

  

  

    

NIEŚWIEŻ 
— Budowa pomnika. Budowa pomnika, 

poświęconego pamięci tych, których ofiar- 

nie przelana krew przyczyniła się do wy- 

zwolenia z niewoli naszego powiatu, postę- 

puje raźno naprzód. Skończony już został 

postument, i zaczyna się montowanie sa- 

mego pomnika. -— Odsłonięcie odbędzie się 

tl-go b. m. 

ERRATA 
W artykuliku „Dokument na dobie”, za- 

mieszczonym w N-rze 249 „Slowa“ z dnia 

29. X, zaszła pomyłka druku, która zmie- 

nia sens całości, — zamiast Żyto prywolno- 

je powinno być: „Żytjo prywolnoje”, t. į. 
„życie wygodne”. 

MŁODZI ZAPAŚNICY 
Niedawno rozpocząt się rok szkolny. Na 

suwa to pewne refleksje, bo są to zapasy z 

wiedzą, życiem, pracą, zarobkiem. | 

Młodzież inteligentna spotyka się już na 

samym progu życia z bolesnym zawodem. 

Opuszczając duszne mury szkolne, wdycha 

pełną piersią świeże powietrze, pewna, iż 

pod sztandarem swych zaszczytnych haseł, 

poprowadzi świat cały w walce o piękniej- 

Sze jutro. Twarde zmaganie się z losem 0 

to minimum egzystencji, gdyż nie każdemu 

rodzina może zapewnić utrzymanie podczas 

studjów, wiele młodych istnień spycha na 

manowce. lluż samobójców, defraudantów, 

wykolejeńców mamy w tej kategorji Judzi. 

Jakże to bolesne, że właśnie ich, idealistów, 

życie odziera ze wszelkich iluzyj na temat 

praktycznej wartości tych haseł, które przed 

tem z entuzjazmem głosili. A reszta? Nie- 

licznym tylko udaje się uzyskać dyplomy 

akademickie. Szczęśliwcy, prawda? Są oni 

jednak tak dalece wyczerpani, iż nie mają 

wprost sił, by pożywać zasadzone i wyho- 

dowane przez siebie owoce. Teraz przyj- 

rzyjmy się pozostałym. Pędzą oni „nieszczęs 

ny żywot biuralisty, biedni, wieczni malkon- 

tenci. Nie należą oni do żadnej właściwie 

kasty, z niczyjej też strony nie mogą liczyć 

na poparcie. j 

Zasadniczo tę rzecz rozważając, docho- 

dzi się do wniosku, że zapewnienie zdolnej 

młodzieży możności kształcenia się jes t 

właściwie obowiązkiem Państwa. Sprawa 

ta nie jest jednak dziś łatwa. Jedynem wyj- 

ściem jest tylko stanowisko rodziców w tej 

tak żywotnej sprawie. Winni zawczasu przy 

gotować kapitał na studja dzieci, % : 

Jak to osiągnąć? Oto rada. Ubezpieczyć 

dzieciom kapitał na naukę w ubezpiecze- 

niach t. zw. posagowych w P. K. O. Skła- 
dając po kilkanaście, czy więcej złotych 

miesięcznie na rzecz dziecka — po latach 

kilkunastu, w epoce  studjów specjalnych, 

uzyskamy kilka tysięcy złotych, które umoż 

liwią dzieciom naszym studja. 

PKZ UŁ 

Angielskie władze lotnicze zawar- 
ły z firmą Thomas W. Ward z Sheffiel 
du umowę o uprzątnięcie i sprzedaż 
szczątków sterowca R. 101. 

Główne ramy szkieletu sterowca 
były tak wzmocnione, aby miały zu- 
pełną sztywność bez ściągania druta- 
mi. Wymagało to budowy niezwykle 
złożonej, wskutek czego ilość metalu, 
użytego do sterowca, była znacznie 
większa, niż ilość użyta przy budowie 
poprzednich sterowców, nie wyłącza- 
jąc sterowca R. 100, dorównywujące- 
go prawie rozmiarami, sterowcowi 
rozbitemu, a przytem około 25 proc. 
szkieletu sterowca wykonano ze stali, 
zamiast z duraluminium, co obciążało 
go jeszcze bardziej. Oprócz tego zu- 
żyto całe mile drutów stalowych na 
wzmocnienie i podtrzymanie worków 
z gazem, drugorzędnych 'szczegółów 
budowy, kabin i t. d. Budowa sterow- 
ca R. 101, kosztowała ogółem pół 
miljona funt. szterl. Oczywiście, że 

w 

ZCZĄTKI STEROWCA „R. 101* Marta Hanau przed sądem 

6% 

materjał teraz _ 2 niego 
przyniesie przedsiębiorcom rozbiórki 
zaledwie część niewielką tej sumy. 

Pięć silników sterowca nie uległo 
prawie uszkodzeniu, oprócz stopienia 
się ich zewnętrznych części aluminio- 
wych. Zapewne jednak i te silniki nie 
będą już zdatne do użytku. Są to sil- 
niki Beardmore na paliwo ciężkie, każ 
dy o sile 650 koni parowych i ośmiu 
cylindrach pionowych w jednym sze- 
regu. Silniki te posiadają wagę znacz- 
ną — osiem funtów na konia paro- 
wego — co stanowi ich wadę, zresz- 
tą częściowo konieczną przy użyciu 
paliwa ciężkiego, ze względu a 
ogromne ciśnienie przy takiem  pali- 
wie. Wadę ich wszakże w danym ra- 
zie zwiększył prawdopodobnie także 
ich rysunek, gdyż ustawienie ośmiu 
cylindrów w jednym szeregu zwiększy 
ło długość wałów korbowych, tudzież 
skrzyń silników. '. KŻ 

Rzeczoznawcy o katastrofie „R. 101" 
LONDYN. PAT. — Przesłuchiwanie osób, które ocalały w katastrofie sterowca 

„R. 101“ oraz świadków z pośród miejscowej ludności francuskiej, zostało ukończone 

i komisja śledcza, badająca przyczyny katastrofy sterowca, wysłuchała opinjj rzeczo- 

znawców, dotyczących warunków atmosierycznych w krytycznym czasie katastrofy. 

Sir John Simon, przewodniczący komisji śledczej stwierdził, że jak wynika z oświadczeń 

wzmiankowanych rzeczoznawców, przed odlotem sterowca, poczynione zostały bardzo 

starannie niezbęjlne zarządzenia, zarówna na sterowcu, jak i na ziemi, aby  przewi- 
dzieć prawdopodobnie warunki meteorologiczne. Dyrektor departamentu meteorologicz- 

nego w ministerstwie lotnictwa zeznał, że 

dopodobnie spotka się on z silnym wiatrem i deszczem ponad północną Francją. Jed- 

nak warunki atmosieryczne w nocy odłotu 

ostrzegał załogę sterowca R. 101, że praw- 

nie były takie, aby miafy budzić niepokój 

o los sterowca w czasie lotu.. Dyrektor wyraża opinję, że deszcz nie wpłynął w spo- 

sób ujemny na lot sterowca i że nie był ważkim czyrmikiem katastrety. 

  

  

Formoza— Taiwan 
HISTORJA WYSPY PIRATÓW 

Według wiadomości z Tokio, na wysrie 
Formozie zbuntowane szczepy wymordowa- 
ły 190 Japończyków, w tej liczbie 20 ucz- 
niów szkolnych. japońskie ministerstwo spr. 
wojskowych wysłało tam oddziały piechoty 
i eskadrę lotniczą celem stłumienia powsta- 
nia. 

Wyspa Formoza, jak ją nazwali Portu- 
galczycy w XVI wieku, a właściwie Tai-wan 
(nazwa malajska przyjęta przez Japończy- 
ków), leżąca na drodze morskiej z Indyj do 
Japonji, mimo swego bliskiego sąsiedztwa 
z kontynentem Azja była od setek lat „ter- 
ra incognita" zarówno dła Europy jak i 
dla Azji. Również i w dzisiejszych czasach 
do małych portów Tai - wanu, jak Ki-lung, 
Anpin, Shin-chiku bardzo rzadko zawijają 
obce parowće. Dla chińskich piratów wyspa 
ta ze względu na swe położenie, była da- 
wniej doskonałem schronieniem. Ze skali- 
stych zatok Formozy i wysp Hokoto (Ry- 
backich) urządzali oni częste wypady — па 
przejeżdżające okręty. } 

Ścigających  dżonki pirackie odstrasza 
ła malarja. Przed naszą erą wyspę tę zamie- 
szkiwali Lonkinowie, z którymi w 3-cim wie 
ku po Chrystusie  zmieszali się Malajowie. 
Wpływ tych ostatnich był tak silny, że dzi- 
siejsi tubylcy, należący do szczepów Ami, 
Taijal, Papirin czy Are jsia nie wiele różnią 

się od swych czystych  'współplemieńców 
z półwyspu malajskiego. 

Karna ekspedycja chińska wysłana w 7 

w. po Chr. na Tai-wan celem ściągnięcia po 

datków i okupowania wyspy została prze- 

pędzona przez piratów, którzy od tego cza- 
su zaczęli jeszcze zuchwalej d 

tom. Stan taki trwał aż do sz 

W 1517 r. Portugalczycy założyli Macao, 
Hiszpanie usadowili się w 1517 r. na Manili, 

a Holendrzy w r. 1595 zajęli Jawę, następnie 

wyspy Rybackie i w r. 1613 Formożę. Zo- 

stali jednak stamtąd przepędzeni przez dy- 

nastję chińską Mandżu, która objęła wyspę 

w swe posiadanie. Europa objawiła swoje 

zainteresowanie Formozą w energicznej for- 

mie protestując mianowicie wobec rządu 

chińskiego przeciw napadom piratów. Nie 

dziwnego. Wszak od r. 1870 do 1895 ofiarą 

rozbójników morskich padło 80 okrętów i 

2 tys. ludzi. 

Chiny zrzuciły z siebie odpowiedzialność 

Sposobność tę wykorzystała natychmiast 
europeizująca się Japonja, wysyłając woj- 

skową ekspedycję. Okupację Tai-wanu przez 
„Synów Wschodzącego Słońca” potwierdził 
pokój zawarty w Simonoseki w 1895 r. 

Od tego czasu kolonizacja japońska zdzia 

   

    

lala, należy przyznać, wieie dobrego dla tu 
byłców. Chodzi w tym wypadku o okolice 
nadbrzeżne i stronę zachodnią wyspy, gdzie 
przebiega linja kolejowa z północy na po- 
łudnie, gdyż środek zamieszkują tubylcy, je- 
szcze po dziś dzień uprawiający ludżerstwo. 
W przeciwieństwie do białych najeźdźców 
Japończycy starają się zjednać  mieszkan- 
ców Tai-wanu łagodnością, postępując 
nimi niekiedy tylko energicznie i surowo. 

Podatki ściąga się od tubylców w natu- 
rze, gdyż są zupełnie biedni, a pieniądz u- 
ważają za zabawkę. Linję kolejową zbudo- 
wano w tem sposób, że rząd japoński pole- 
cił każdej gminie dostarczyć bezpłatnych ro- 
botników na swoim odcinku. Japończycy 
europeizują Malajów w ten sposób, że za- 
bierają dzieci do szkół na kilka lat. Rodzice 
mogą odwiedzać swych malców tylko w 
riedziełę. Ciekawe są zwyczaje przy zawie- 

raniu małżeństwa. Kobieta może również 
„starać się o rękę” młodzieńca. Pragnący 
wstąpić w związki małżeńskie, składa przed 
drzwiami swej wybranej wiązkę drzewa — 
które ma tam wartość pieniędzy. Jeśli na 
drugi dzień zobaczy, że wiązka została za- 
brana, wtedy może wejść do domu swej 0- 
blubienicy. tą chwila uważa się małżeń- 
stwo za, dokonane. 

Zmarłych zakopuje się głęboko pod zie- 
mią tuż przed domem.*W tem samem miej- 
scu składa się zwłoki i następnych nieba- 
szczyków, aż ostatnie dosięgną powierzchni 
ziemi, Wtedy krewni opuszczają chatę i bu- 
duja sobie nowe schronienie w innem miej- 
scu. Wnętrze chaty jest nader prymitywne: 
w jednym kącie znajduje się piec, w prze- 
ciwległym zaś na wspólnej pryczy  Śpią 

z 

- wszyscy członkowie rodziny. Niektóre dom- 
ki mają tak niskie drzwi, że trzeba wczoł- 
gać sie do wnętrza. Dawniej utrudniano w 
ten sposób wtargnięcie do domu bandytom. 

japończycy bardzo niechętnie emigrują 
na Tai-wan. Od tych zaś, którzy zostali 
przydzieleni przez rząd, a zwłaszcza od po- 
licjantów wymaga się _ wszechstronności. 
Służba policyjna jest tam właściwie ograni- 
czona, gdyż za nejmniejsze przekroczenie 
cdbiera się tubylcom broń, która dla nich, 
jako dla myśliwych jest nieocenionym skar- 
bem. Policjant japoński musi uczyć dzieci 

Malajczyków, starszym doradzać w uprawie 
roli, leczyć bydło, sądzić kłóc acych się, 

załatwiać czynności urzędnika pocztowego, 

cperować i t.d. Te wszystkie | wiadomości 
przyswaja sobie policjant częściowo na spe 

cjalnym kursie w głównem mieście Tai-w 

anu, Taiciu, częšciowo zaš w czasie kilkulet 

niej praktyki na wsi... 

odzyskany, ы 

«która zapieczętowała biuro 

Onegdaj rozpoczął się w Paryżu a na pytanie obrońcy pani Hanau, o- 
proces przeciwko Marcie Hanau, głoś- świadczył, że wszystkie te listy zawie- 
nej wydawczyni „Gazette du Franc*, 
oskarżonej o cały szereg defraudacyj i 
aszukańczych manipulacyj. Przed dwo 
ma laty zaczął w Paryżu wychodzić 
ciekawy organ poświęcony problemom 
finansowym,a nazywający się z począt 
ku „Gazette du Franc“, który to tytuł 
przeniesiony został później na „Gazet- 
te du Franc et des Nations“. Organ 
ten uprawiał z jednej strony pacyfizm 
a z drugiej strony dawał swym prenu- 
iatorom rozmaite wskazówki giełdo- 
we. Wydawcami byli pani Marta Ha- 
nau i były jej mąż Lazar Bloch. 

Pani Hanau była z początku skrom 
ną sprzedawczynią w jednym z pary- 
skich magazynów, ale ta karjera nie- 
bardzo jej się uśmiechała. Obdarzona 
dużym talentem organizacyjnym i 
wprost genjalnym zmysłem dla speku- 
lacji, wyczarowywała wprost miljony, 
zakładając wciąż rozmaite towarzyst- 
wa akcyjne. Dzięki temu stała się wła 
ścicielką zamków i mogła żyć napraw- 
dę w zbytku, o jakim jako skromna 
sprzedawczyni nawet marzyć nie mo- 
gła. Taniec akcyj, rzuconych na rynek 
przez jej przedsiębiorstwa osiągnął za- 
wrotną wysokość 170 miljonów, a pu- 
bliczność wydzierała je sobie formal- 
nie, pani Hanau obiecywała bowiem 40 
proc. zysku. Za dużo już było tego po- 
ważnym panom giełdy i banku, zaalar- 
mowali więc prokuratorję państwa, 

„Gazette 
du Franc* i zaczęła badać jej książki. 

Było to w grudniu 1928 r. Oo te- 
go czasu biografja pani Hanu wzboga- 
ciła się o kilka interesujących rozdzia- 
łów. Pani Hanau wciąż zapewniała, że 
jest niewinna, że stan jej interesów był 
zadowalający, a dopiero pod wpły- 
"wem paniki, wywołanej śledztwem mu 
siała ogłosić konkurs. Gdy ją areszto- 
wano, zaprotestowała strajkiem głodo 
wym. Musiano ja przenieść do szpitala 
i kazać sztucznie odżywiać. Pani Ha- 
nau zwróciła wtenczas na siebie po- 
wszechną uwagę, uciekłszy ze szpitala 
i przesławszy klucz swego pokoju pre 
iektowi policji. Następnie sama dobro 
wolnie oddała się w ręce policji i wró- 
ciła do więzienia. z którego musiano 
ją za kaucją wypuścić. Wolność swoją 
uzyskała, wszczynając cały szereg 
procesów, które wygrała. Pierwszym 
procesem był proces przeciwko Anque 
tilowi, pisarzowi pornograficznemu i 
wydawcy rewolwerowego pisma „Ru- 
mer“. P. Hanau zaskarżyła Anquetila 
o wymuszenie i proces wygrała. Wy- 
grała też proces przeciwko ustanowio 
nemu zawiadowcy masy konkursowej, 
któremu «wykazała nietylko lekkomyśl- 
ność, ale i defraudację. Potem nastąpi- 
io „clou“ sensacji. Oto sąd zwołał ze 
branie wierzycieli, którzy przybyli tak 
licznie, że musiano na to zebranie prze 
znaczyć największą salę sądu. Z urzę- 
du zaproponowano wierzycielom 30 
procent pokrycia ich strat. W tem 
podniosła się pani Hanau i wygłosiła 
krótką mowę, którą słuchacze skwito- 
wali gł ośnemi oklaskami. Pani Hanau 
zaproponowała szanownym swym kli- 
entom i odbiorcom „Gazette du Franc“ 
całych sto procent ich pretensyj, z któ 
rych część miała być uiszczona na- 
tychmiast, reszta zaś w kilkuletnich 
ratach. Ku zdumieniu wszystkich oŚ- 
wiadczyła pani Hanau, że gwarancją 
jej obietnic jest świeżo zorganizowa 
ny wielki bank międzynarodowy w 

Brukseli. Wierzyciele mieli bezwzględ 

ne zaufanie do swej prezydentki i je- 

'dnogłośnie zaakceptowali jej propozy- 
cje. ‹ 

Zrozumiałą więc jest rzeczą, że jej 
sytuacja obecnie przed sądem wcale 
nie jest taka groźna. Prezydent trybu- 
nału przyznać musiał że otrzymał 1200 
listów, tyczących się afery pani Hanau, 

  

rają odstąpienie poszkodowanych 
procesie od skargi przeciwko 
Hanau. 

A obecnie wychodzi w Paryżu no- 
we pismo, przynoszące w. każdym 
swym numerze sensacyjne wiadomoś- 
ci o generalnych zebraniach towa- 
szystw akcyjnych, o taktyce rozmai- 
tych trustów i koncernów i o posunię- 
ciach wielkich magnatów finansowych 
na giełdach. Pismo to zawiera dwie 
rubryki, z których jedna jest „Dobre 
wiadomošci“, a druga „Złe wiadomos 
ci. W „dobrych wiadomościach'* są 
wskazówki giełdowe dla czytelników. 
Na końcu każdego numeru jest nastę- 
pująca notatka wydawcy: „Wiemy o 
wszystkiem, co się dzieje na giełdzie, 

ale wiemy też wszystko, co pod ziemią 
tabrykują, by wytworzyć haussę lub 
baissę. A wy, szanowni czytelnicy, tak 
że to będziecie wiedzieć. Przysięgamy 
to wam*. Wydawczynią tego organu 
jest — pani Marta Hanau... 

w 
pani 

List do Redakcji 

Szanowny Panie Redaktorze! 

Powołując się na zamieszczone w nr. 
250 z dn. 30. 10. 1930 r. w „Słowie” oświad- 
czenia b. Korporacji związkowej „Creso- 
via", uprzejmie prosimy o zamieszczenie w 
poaczytnem piśmie Pańskiem niniejszego wy- 
jaśnienia. 

В: Prezydjum Wileńskiego Koła  Mię- 
dzykorporacyjnego  zakazau  uczestnicze- 
nia w obchodzie dziesięciolecia Odzyskania 
Wilna, urządzanego przez grono kolegów, 
nie.wydało, pozostawiło poszczególnym kor- 
poracjom, w skład miejscowego Koła wcho- 
dzącym, całkowicie wolną rękę. 

Prezydjum Wil. K. M. powstrzymało się 
od udziału we wspomnianym obchodzie, wo 
bec urządzanego obchodu _ Dziesięciolecia 

Odparcia Najazdu bolszewickiego i Oswo- 
bodzenia Wilna w dn. 11 listopada br. przez 
Wojewódzki Komitet i naczelną miejscową 
reperezentację młodzieży akademickiej t.j. 
przez Wileński Komitet Akademicki, jedyną 
instytucję powałaną do reprezentowania о- 
gółu młodzieży akademickiej USB. B. Pre- 
zydjum Wil. K. M-go stało na stanowisku, 
że wchodząc do Naczeinej Reprezentacji Pol 
skiej Młodzieży Akademickiej przez swego 
przedstawiciela, winno uczestniczyć w ogól 
nym obchodzie urządzanym w wymienio- 
rym terminie przez ogół młodzieży akademi 
ckiej i przez Wojewódzki Komitet. obełto-. 
du, nie zaś w obchodzie urządzonym przez 
tę czy inną grupę kolegów, działających bez 
porozumienia zarówno z Naczelną Reprezen- 
tacją miejscowego środowiska (Wil. Kom. 
Akad .) jak też bez porozumienia z Kor- 
poracjami i innemi organizacjami. Jednocze- 
Śnie b. Prezydjum Wil. K.: M-u oświadcza, 
że Związek Polskich Korporacyj A kademie 
kich, zgodnie ze swem statutem stoi ściśle 
na gruncie apolityczności, mając u podsta- 
wy swego statutu: „Dobro Narodu i Pań- 
stwa — najwyższem prawem i drogowska- 
m z ь 

echce Pan R edaktor 126  Mwyrazy 
prawdziwego szacunku i ais 

Za b. Prezydium Wil. K. M. II Semestrt 
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roku akad. 1929 — 30 
Mr. Eugeniusz Korwin-Krukowski 

Tadeusz Romer. 

  

  

Najwiekszy 100 proc. dźwiękowiec 

Parada Miłości 
z ulubieńcem M. Chevalier śpiewakiem 

ifJeanette Mac Donald ° 

wkrótce w kinie „HOLLYWOOD" ; 
+ 

  

CZEK OWO S ina i i i r a i nu a 

wieczornej iluminacji Rosy. Szarpane 

wiatrem płomyki świec i papierowe 

latarki rozrzucone wśród dolin, gór, 

drzew i zboczy cmentarnych, piękny 

przedstawiają widok. Nie wiem poco 

ustawiono w roku bieżącym reflekto- 

ry, które ten nastrój tradycją uświę- 

cony, nastrój skromnego smutku, psu- 

ły. Co do mnie, jednak wolę na Ro- 

sie czas przedpołudniowy. Widać jak 
suną daleko w górze poszarpane chmu 

, 

` 

ry, jak kolyszą czuby drzew, jak mžy 
deszczyk, jak smutek pamięci tego, co 
nie wróci, przechadza wśród  krzy- 
żów, po tych ścieżkach, które znam 
tak dobrze, odbija z twarzy ludzkich. 

Inie w Widać wtedy wszystkie pomniki i na- kolonny, pomnika... Anno 

pisy na nich, imiona  chrzestne, po- 
wódź nazwisk nieznanych i znanych. 
Można się tamtędy przechadzać go- 
dzinami i samotność wcale nie nuży 
i Bóg wie jakie wyrastają w pamięci 
obrazy od tych mogił starych i świe- 

żych z przed laty stu i kilku zaledwie, 
od nazwisk szarych i utytułowanych, 
piastowanych ongiś godności, a oto 
tu wyrytych w kamieniu dla wiecznej 
pamięci. I wieczne odpocznienie, racz 

  
im dać Panie! Za to życie, które wie- 
dl ongiś w przeróżnych czasach i 
okolicznościach, bogate czy biedne. 
Wszystko minęło. Oko błądzi po 
płytach katakumb, rozwalonej jakiejś 

1816, Fe- 

bruarii... ech, co tam mogło kryć życie 

jego — poczwórne karety, nieobjęte 

wzrokiem łany i majętności, może tro- 

ski rodzinne, może huczne, wystawne 

życie, może na jedwabnych  rapciach 

jaszczurem *kryta karabela.. Zaszele- 

„city obok metalowe wieńce, zakoły- 

sały tylko brzozy równym pochylając 

się ruchem. 

Za sztachetkami, w opłotkach mo- 

gity. na zmurszałej 'ławeczce siedzi 
"czasem postać starcza wpatrzona ni to 
w krzyż, na pomniku ni to drzewa po- 

bliskie; dal jakąś nieuchwytną. To jej 
dzień. Może od lat wiedzie równy sy- 
stematyczny żywot od pacierza do 
posiłku, od posiłku do spoczynku, ale 
też może dziś, tam stygnie na stole 
nakryty obiad... Trudno, na taki zby- 

tek pozwolić sobie może na Zadusz- 

ki, Dawno już słowa modlitwy zamar- 
ly na ustach, dawno stracony rachu- 
nek godzin. O czem myśli w tej chwili 
ta skulona postać? — kiedyś przed 
łaty, głuchy łoniot spadającej na wie- 
ko ziemi zamknął przedostatni roz- 
dział życia. Pozostały tylko wspom- 
nienia. O czem myśli — pytacie? — 
O tem, jak to było, a może tylko pa- 
mięć przywodzi jakiś domek maleńki, 
może białą firankę, drobny szczegó- 
lik — kapelusz wówczas modny, a 
może pierwszą miłość, czy śniadanie 

w gronie przyjaciół, czy też wielkie 

zdarzenie w życiu? — Co tam! wszy- 

stko w obszarze nieobjętej przeszło- 

ści zlewa się razem, równuje, traci 

hierarchiczną wartość — rozbity wa- 
zonik czy kanarek w klatce, tyleż 
wspomnień obudzić może, co wielkie 
zdarzenie polityczne, bo to i tamto 
rie' powróci już nigdy... Liście tylko 
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padają jak ongiś, wiatr jesienny dmu- 
cha, a w domu czeka posiłek nietknię- 
ty. A, niech czeka na zdrowie! co on 
źnaczy wobec tego wszystkiego, tego 
wszystkiego — co było! 

Czasami od tych myśli chciałoby 

się otrząsnąć i krzyknąć: głupstwo! 

głowa do góry! — ale nie, tu, na cmen 

tarzu, nie wypada, oj jak nie wy- 
pada. 

Cisza, szelest liści, szept modlitwy 
i chrzęst kroków ludzkich. Mimowoli 

idzie się starym szlakiem odwiedzać 

bliskich lub znanych. Wszystko tak 

samo w śmiertelną jakąś zastygłą 

dokładność: pomnik Montwiłła i Anioł 

Salmonowiczówny, tu znów kwiatami 

pokryty grób Bassanowicza, te same 

główki koni na pomniku dyrektora cyt 

ku i ta sama lutnia nad kamieniem 

Syrokomli. Świeży, biały krzyż nad 

mogiłą Jankowskiego i moc, moc pięk 

nych kwiatów. Długim szeregiem 

przed murem cinentarnym ciągną się 

krzyże żołnierzy — „tych, co za Wil- 

no padli“, migocą šwieczki w jesien- 

nej szarudze. W głębi cmentarza, na 

zboczu też kilka kamiennych krzyży 

żołnierzy, a mogiły dziś, w dzień świą 

teczny przybrane kwiatami i szary o 

barwach litewskich — „tych, co za 
Wilno padli"... I tamtym i tym — 
Wieczny odpoczynek Racz im dać Pa- 
nie! 

Po bokach cmentarz Rosa zaczy- 
na się już rozpadać. Stare mury od- 
dawna już zmurszały, sypnęły pod 

siebie cegłą, pokryły się mchem. Od- 

nawiano je i reperowano, łatano, ale 

czas robił swoje, a w tym czasie ilość 

zmarłych rozpierać poczęła na dobre 

dawne granice cmentarza. Dziś jak 

okiem rzucić na przeciwległe góry 
widnieją krzyże 1 krzyże. Ongiś byt 
tam tylko skromny cmentarzyk samo- 
bójców poza ziemię święconą wyeks- 
mitowanych. Teraz wokół rośnie tere: 
cmentarza, olbrzymieje z rokiem każ- 

  

dym. Spojrzysz -— smutek zbiera: W 
Wilnie więcej wyrasta mogił świeżych 4 
niż nowych domów. Jakiś tragiczny | 
symbol tkwi w tym lesie krzyży, w 
wynędzniałych wokół domkach, nie- 
brukowanym labiryncie uliczek, ogo- 
łoconych z drzew pagórkach. aż. 

DIE 

 



  

_ DOŚĆ AKADEMICKIEJ 
| DYSKUSJI 
_ Tyle pisano i mówiono o obowiązku 
pracy społecznej, że chyba zbędne byłyby 
dalsze refleksje i ogólne uwagi na ten te- 
mat. 

Zresztą do kogóż się to mówi? 
* Do Koleżanek i Kolegów, którzy to sa- 
mo, co i ja, wiedzą i rozumieją, a nadto 
czują nieodparcie, że tem, co sami czegpie- 

» wspólnego narodowego i ogólnolu- 
v dorobku duchowego, kulturalnego, 
niśmy się dzielić z tymi, co z niego z 

różnych względów korzystają w znikomym 
stopniu, ałbo wcale korzystać nie mogą. 

Takie są humanitarne pobudki, a jeszcze 
<dodajmy do tego jasną świadomość, że od 
wzmagania się oświaty wśród wszystkich 
warstw, wypleniania ciemnoty zależy w du 
żej mierze potęgą Państwa. 

Brak nam tylko woli do czynu i czasem 
niezręcznie nam jest, nie wiemy, jak się 

а > tego, co się uważa za Świętą po- 
winność. Zadaniem więc drugiej części ar- 
tykułu jest objęcie konkretnych form i moż- 
ltriwości naszej pracy, jakie nam się nasuwa 
ja w dobie obecnej. 
Mamy zatem Chrześcijański Uniwersy- 

tet Robotniczy, gdzie można wygłaszać re 
feraty, prowadzić dyskusje, dyżurować w 
bibliotece i czytelni. 

Słowem, można nawiązać osobisty kon- 
takt przyszłej elity umysłowej narodu 
„głowy” z jego „rekami“, czyli zabezpie- 
czyć normalne funkcjonowanie organizmu 
państwowego, zapobiec tej anomalji, żeby 
naszemi „rekami“ usiłowały kierować ob- 

iki z za kordonów. 
1, bodaj że wdzięczniejszem po- 

j pracy społeczno - oświatowej 
są Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, bo 
przecież młodzi są bardziej ufni i podatni 
"na wpływy: młodzi młodych tak łatwo ro- 
zumieją. 

Stowarzyszenia są już w całej Polsce 
zorganizowane, celem ich jest „wyrabiać 
swych, członków w ramach ścisłej organi- 
zacji, zbudowanej na szerokiej podstawie 
samorządu, na światłych, dzielnych i czyn- 
nych członków społeczeństwa, przejętych 
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duchem katolickim i polskim." 
Drogi i sposoby, wiodące do tego <celu, 

Są wielorakie, nowych Stowarzyszeń coraz 
więcej, chłonność ich ciągle wzrasta. 

Aby zaspokoić ten głód, musimy my, 
У, ruszyć na ich spotkanie zwarte- 

-znemi szeregami. Wielu już pracuje 
społecznie, ale aby szereg ten był zwarty, 
l aby się zwiększał, musiał zostać ujęty w 
ramy «rganizacyjne. 

‚° Znam organizacje akademickie, między 
innemi zadaniami mówiące o pracy $ро- 
łecznej, ale najczęściej punkt ten pozostaje 
mglistym ogólnikiem. 

_ „Odrodzenie* postanowiło mu dać ciało, 
kości i krew i w tym celu porozumiało się 
2е Związkiem Młodzieży Polskiej, Centralą 
Stowarzyszeń na Wileńszczyźnie (siedziba: 

„Wilno, ul. Metropolitalna Nr. 1) 
Wynikiem tego porozumienia było stwo-, 

Tzenie autonomicznej Sekcji Pracy Społecz- 
nej przy S. K. M. A. „Odrodzenie“ 

Uruchomienie Sekcji w III - im tryme- 
strze ub. roku akademickiego było trochę 
t.efortunne, czyli w okresie najintensywniej 
szego ea się do egzaminów, jej niewy- 
tobionych i _ niedoświadczonych w takiej 
pracy członków: 
sęk powodem nierozwinięcia 

przez Sekcję należytej działalności była cho- 
Toba kierownika Sekcji i trudność Znalezie- 
Nią odpowiedniego zastępcy z powodu wy- 
żej już wspomnianej groźby bliskich egza- 
minów. 

. Chociaż trochę chromając, Sekcja prze- 
-Geż się ruszała, kilku jej członków (z 
„Odrodzenia“ i Sodalicji) pracowało normal 
nie. 

W tym roku Sekcja zamierza kontynuo- 
wąć swoją pracę tylko z większym rózma-- 
then, a przytem systematycznie. 

Ze szczególnym naciskiem należy pod- 
Teślic, że do Sekcji Pracy Społecznej, ja- 

‘О autonomicznej, mogą należeć kol. kol. 
2 różnych „obozów _— politycznych”, t. zn. 

ze wszystkich organizacyj akademickich i 
Cczywiście „dzicy* akademicy (nienależący 

© żadnych organizacyj), 'wszyscy, komu 
tylko bliskie są i drogie ideały Chrystusowe 
i „wielkość Polski. 

. Jeśli chodzi o konkretne formy pracy w 
Stowarzyszeniach, to zasadza się Ona na 
Współpracy z patronatem danego Stowarzy 
szenia, polegającej: 

1) na wygłaszaniu odczytów i pogada- 
tek, względnie staranie „się o prelegentów. 

2) na kierowaniu ideowem dyskusją, 
3) na pomocy przy organizowaniu ob- 

chodów uroczystych, -wieczornic, przedsta- 
wień teatralnych i t. p. imprez, 

4) na urządzaniu wycieczek krajoznaw- 
gh czy towarzyskich. 

ы To bylby košciec roboty, „W Szczegó- 
ach ogromnie zróżniczkowanej i podlegają- 
£Ej indywidualizacji. 

    

Halina Lenkówna. 
P. S. Koleżanki i Koledzy chętni do pra- 

“Y, po dokładniejsze informacje skierowania 
do poszczególnych Stowarzyszeń i tematy 
scieratów, zechcą się zgłaszać do kierowni- 
żtwa Sekcji Pracy Społecznej podczas dy- 
qyrów w „Odrodzeniu* we wtorki od godz. 

1 do 12 — ej; pozatem można się pisem- 
nie porozumiewać,  skierowując listy pod 
gdresem: H. Lenkówna —— Uniwersytecka 
НЕ „Odrodzenie*, lub: — Zamkowa 

1, Koło Polanistów. 

' 66 Słówko „dla młodych 
в KOŁA NAUKOWE 
» Artykuł poniższy napisany zo- 

$ stał już przed paru tygodniami i 
czekał w tece redakcyjnej z powo- 
dów od autora niezależnych. Mimo 
to, napływ do kół naukowych nie 
jest taki olbrzymi, aby ten artykuł 
stracił na aktualności. Red. 

. Nowoupieczony akademik,  znalaziszy 
Się nagle w zupełnie sobie nieznanych 
Iunkach, wobec tłumu ludzi, z których każ- 
dy mówi doń „kolego”, ale których się nie 

„ wobec szeregu tablic ogłoszeniowych 
Plszczegółnych organizacyj studenckich — 

„е umie i nie może umieć orjentować się 
Aoklądnie w tej całej karuzeli. Jest zasko- 
"ony. Oto słyszy zewsząd: „Waszym oho- 

"lazkiem, kolego, jest praca społeczna, pra- 
w organizacjach, praca na terenie sgól- 

o-akademickim". Brak jakiegokolwiek prze 
cię lnika w tym lesie wyciągniętych rąk, 
lonacych każdego  „nowego* do swych iż U organizacyjnych, brak ten sprawia, 

ro iesposėb jest w pierwszym roku orjen- 
„Vač sie w sytuacji. Piszący te słowa, do- 

na trzecim roku począł wyrabiać so- 
a ny sąd o istofnem obliczu Rzeczy- 
spolitej akademickiej. 

nik raku wyżej wspomnianego przewod 
4, O którym napiszemy jeszcze kiedyś 
szerniej, dajemy kilka artykułów, które 
"ią za zadanie zorjentowanie Was, na- 
Najmłodsi Koledzy, w strukturze orga- 
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Mžacyjnej naszego życia. Aczkolwiek jeste- 
i półoficjałnym organem 
aczkolwiek wierzym 

nie będziemy 
o niej, nie uwzględnimy 

„Odrodzenia“ 
w tę naszą organi- 

as namawiali do wstą 
nawet w 

ASC. 

  

tym cyklu szerzej celów i tej organizacji — 
właśnie w myśl zasady zupełnej bezstronno 

  

ści. Zaczynamy też nasze omawiania nie od + 
stowarzyszeń ideowych, lecz od Kół Nau- 
kowych. 

Co to jest Koło Naukowe, jakie są jego 
zadania i cele, jakie są jego metody pracy 
etc.? 

Kol. N. — hm. to brzmi groźnie. Przed о- 
tzyma naszemi zarysowuje się grono star- 
szych, poważnych, przyprószonych  siwizną 
kolegów oczywiście w okularach) którzy w 
wiecznym twórczym trudzie odkrywają no- 
we prawdy, wydzierają wszechświatowi no 
we tajemnice. Koło Naukowe — a więc pla- 
cówka wiedzy, myśli, pracy, natężenia. A 
więc — bądźmy szczerzy — atmosfera nu- 
dy, bo co tam ciekawego student zrobić 
potrafi, więc szkolarskie wypracowania z 
podręczników....? Brr..,! 

Ale co powiecie, kochani, gdy Wam szep 
nę dyskretnie, że niezupełnie jest tak strasz 
nie, jak myślicie. że Lechja urządza niemal 
co tydzień tańczące sobótki, że większość 
Kół ma czytelnie czasopism, gry towarzy- 
skie, że Prawnicy wytrząsnęli sobie skądś 
tortepjan, że niemal każde Koło urządza na 
początku roku t. zw. zapoznawcze herbatki, 
że właśnie w Kołach Naukowych ognisku- 
je się większość życia towarzyskiego USB. 

Koło Naukowe — zapewniam Was —- 
nie ma nic do czynienia z nudą i banalno- 
Ścią szkolarskich referatów. Pracy w tych 
iKołach.... ale sza! o tem za chwilę. 

Koła Naukowe rozwijają szeroką dzia- 
lalnošė samopomocową  przedewszystkiem 
przez wydawnictwo skryptów, oraz przez 
bibljoteki, wydawnictwo prąc swoich człon- 
ków, oraz pomoc materjalną. Na początku 
roku Koła organizują t. zw. informatorja 
dla nowowstępujących, w ciągu całego ro- 
ku można w nich znaleźć wydatną samopo- 
moc koleżeńską. To jest druga dziedzina 
pracy Kół , 

A trzecią, najważniejszą, acz wcale nie 
nudną i nie trudną, jest praca naukowa. 

Praca ta ogniskuje się w poszczegól - 
nych sekcjach naukowych, do których za- 
pisuje się każdy wedle swej woli i chęci. 
Sekcje nie wykiuczają zebrań plenarnych — 
te rozważają zagadnienia, interesujące wszy 
stkich członków Koła. Praca naukowa w 
Kołach dobrowolna i w dowolnie obranej 
dziedzinie bardzo często bardziej pociąga, 
niż praca w seminarjach. i laboratorjach, 
często też jest ogromną pomocą w stud- 
jach. Ileż się razy zdarzyło, iż referat w 
Kole otworzył oczy na możliwość opraco- 
wania poruszanego tematu, jako później- 
szej pracy magisterskiej, A iluż kolegów 
mniej śmiałych, mniej umiejących, niemają- 
cych odwagi odezwać się na seminarjum, 
przez swoje Koło wybijało śię na pierwsze 
miejsca w pracy naukowej. Koła naukowe 
mają tę właśnie niesłychanie doniosłą zale- 
tę, że dziedzinę pracy i zainteresowania 
znajdzie w nich każdy: i zdolny i wygado- 
ny i pełny inicjatywy, i odwrotnie: któś po 
zbawiony zdolności, lękający się życia, nie- 
śmiały i niezaradny. Koło każdego przyjmie 
z otwartemi ramionami, znajdzie siłą rzeczy 
dla każdego pracę i rozrywkę. To też nie- 
ma takich akademików, którzyby nie chcie- 
li i nie potrzebowali wstąpienia w szeregi 
członków tych najpoważniejszych organiza- 
cyj akademickich. 

Choć nie — są tacy. Są zawodowi le- 
nie, niedołęgi, darmozjady, Są ludzie, umie- 
jący jedynie uprawiać bezpłodną opozycję 
do każdego czynu, każdej pracy, nawet za- 
bawy. Są niemądrzy  egoiści, niemądrzy, 
bo nie rozumieją ogromnych korzyści, ja- 
kie im daje przynależność do organizacji 
fachowej. jednem słowem, ci, których spo- 
łeczność akademicka określiła pogardliwem 
mianem — dzikich. A. G. 

Dnia 31 ub. m. ukazał się w rubryce 
„Echa Krajawe"* w „Słowie” artykuł p. M. 
Obiezierskiego p. t. „„O akademickie tetno 
w Echach Krajowych”, poruszający bardzo 
żywotną i ciekawą kwestję ekspansywności 
młodzieży akademickiej na teren starszego 
społeczeństwa. Sprawę tę postaramy sie w 
najbliższym czasie określić z naszego pun- 
ktu widzenia. Ze względu na to jednax, że 
ów artykuł zawierał parę gorzkawy łćw 
o „Akad. Wolnej Trybunie, już w tej chwi 
li musimy wyjaśnić, że „Wolna Trybuna“ 
jest akademickim dodatkiem dla akademi- 
ków, nie jest zaś naszem okienkiem na star 
sze społeczeństwo. Nie jest ona naszvm szyl 
dem reklamowym, istnieje dla poruszania 
spraw tylko akademickich. Stąd to może 
być mowa o tych „towarzyskich reweran- 

k jakie mają wypełniać „Wolną Try- 
ипе“, 

ISIN LTB IST RAIN OINTATIS NOK NEO 

Z KÓŁ NAUKOWYCH 
Koło Medyków czyni przygotowania do 

Zwyczajnego Dorocznego Walnego Zgro- 
madzenia, które się odbędzie w piątek 7-go 
listopada o godz. 7-ej wiecz. w sali „Ogai- 
ska” akademickiego. 

nia 9-go listopada o godz. 7-ej wiecz. 
Koło Medyków organizuje odczyt prof. Mu- 
Szyńskiego na temat: „Leki wstrętne". Od- 
czyt odbędzie się w Sali Śniadeckich. 

Cech šw. Li ma nowe władze. Pie- 
zesem została kol. Irena Karpińska, vicepre- 
zesem — kol. Adolf Popławski. Dotychcza- 
sowy prezes Cechu kol. Kowalski udaje się 
w bież. m-cu do Warszawy. 

Z „BRACTWA ARTYSTYCZNEGO" 
W _niedzielę, dnia 9 listopada r. b. o 

godz. 7 wiecz. na Wydziale Sztuk Pięknych 
U. S. B. (Mury po-bernardyńskie ul. Św. 
Anny 4, sala Nr. 3) odbędzie się z inicjaty- 
wy „Bractwa* odczyt prof. Śleńdzińskiego 
p. t. „Szkoła i jej znaczenie w sztukach pla- 
stycznych". Odczyt będzie ilustrowany licz- 
nemi przezroczami. Goście bardzo mile wi- 
dziani. Wstęp wolny. 
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Z „ODRODZENIA“ 
Dnia 9 listopada b. r. odbędzie się urc- 

czysta inauguracja roku pracy  wileńskiege 
środowiska „Odrodzenia, o prograin:e ne- 
stępującym: 

Godz. 10-ta — Msza św. w kościel2 św. 
Jana, celebrowana przez ks. biskupa Mi- 
chalkiewicza. 

Godz. 11-ta — Agapa w lokali „Ogni- 
ska“ akad. 

Godz. 18-ta — Uroczyste zebranie iniu- 
guracyjne w sali V-ej Gmachu Ułównega 
U. S. B. z przemówieniem ks. rekiora Cze- 
sława Falkowskiego i referatem p. prof. 
dziek. Stefana Gilixellego. 

Godz. 20-ta — „Dożynki odrodzeniowe" 
w lokalu „Ogniska“. 

Wstep na „Agapę“ i „Dožynki“ łącznie 
1 zł. 50 gr., na same „Dožynki“ 1 zł.. Za- 
pisywač się należy wcześniej w lokaiu 
„Odrodzenia” oraz u kol. kol. Miszkiewi- 
czówny i Wierzbickiej. 

Sekretarjat „Odrodzenia" wzywa swych 
członków do zapisania się i uczęszczania 
na dyżury w lokalu „Odrodzenia“ (Uniwer- 
sytecka 7 — 9) oraz o podanie dokiadnie 
swych aderesów. Klucz znajduje się u woź 
nego Białkowskiego (Uniwersytecka % 
11). 

Sekretarjat  „Odrodzenia* powiadamia 
osoby zainteresowane, że dyżury w lokalu 
„Odrodzenia* (Uniwersytecka 7 — 9) od- 
bywają się od godz. ll-tej do 13-tej we 
wszystkie dnie, z wyjątkiem niedzieli. 

Kierownictwo Sekcji Liturgicznej prosi 
wszystkich członków „Odrodzenia* do bra- 
nia jaknajliczniejszego udziału w recytacji 
mszy šw., która rozpoczyna się punktual- 
nie o godz. 9-tej min. 15-cie. Wyjątkowo 
w najbliższą niedzieię msza rozpocznie się 
o godz. 10-tej. 

W związku ze Zjazdem Misyjnym przy- 
jechało do Wilna w ubiegłym tygodniu Lil- 
kunastu odrozeniowców z innych środowisk 
z kol. kol. Małko i Kruszyńskim na czele. 
Odbyło się wspólne zebranie, na którem 
była omawiana praca w poszczególnych 
środowiskach.. 

W sobotę dnia 8-ego b. m. odbędzie się 
ll-gie zebranie Sekcji Zagadnień Prawno - 
Społecznych i Narodowych. 

  

KADEMICKA WOLNA TRYBUNA SPORT 
BIEG MYŚLIWSKI Z OKAZJI DNIA 

ŚW. HUBERTA 

Onegdaj odbył się, organizowany dorocz 
nym zwyczajem przez 4 pułk uł. Zaniemeń- 
skich, tradycyjny bieg myśliwski. 

Ciekawa ta impreza zgromadziła 28 
jeżdźców, a w tem cztery panie: A. Łęską, 
M. Nitosławską, H. Benisławską i Bydelską. 

O godz. 1 po poł. przesunął przez mia- 
sto długi sznur pojazdów, wiozących gości, 
w otoczeniu kawalkady jeźdźców, poczem 
na terenach udzielonych łaskawie przez p. 
Pimonowa (Karolinki) odbył się sam bieg. 

Trasa biegu wynosiła 5 klm. przyczem 
zawodnicy musieli pokonać czternaście 
przeszkód. ® 

W rezultacie palmę pierwszeństwa zdo- 
była pierwsza dopędzając mastra płk. Ko- 
zierowskiego p. Marja Nitosławska, czoło- 
wa amazonka wileńska, znana  zaszczytnie 
z szeregu zwycięstw, a m. in. w podobnym 
biegu przed dwoma laty. 

Bieg udał się doskonale, dzięki umiejęt- 
nej organizacji (pod kierownictwem p. płk. 
Kozierowskiego) oraz uprzejmości p. Pimo- 
nowa, który, jak już zaznaczyliśmy, udzielił 
terenu i przyszedł z pomocą przy budowie 
przeszkód. 

WT W 
Jednocześnie dowiadujemy się, że w dn. 

8 b. m. odbędzie się następna impreza, orga 
nizowana przez grupę oficerów 3 DAK i 7 
szwadronu pionerów. 

KTO POJEDZIE NA KURSY HOKEYOWE 
Jak już podawaliśmy swego czasu, w 

Katowicach zbudowany zostanie wkrótce 
sztuczny tor lodowy dla hokeyu. 

W związku z tem Polski Związek Ho- 
keyu na lodzie organizuje kursy dla instruk 
torów - trenerów okręgowych i drużyny 
reprezentacyjnej, która w okresie od 1 — 3 
lutego weżmie udział w rozgrywkach 0 
mistrzostwo świata. Mistrzostwa te odbędą 
się — jak wiadomo — w Krynicy. 

Z Wilna na kursy te wyznaczeni zostali 
jako zawodnicy — p. p. Józef i Czesław 
Godlewscy, Wi. Wiro - Kiro i A. Okułowicz 
oraz jako instruktorzy — prof. J]. Weyssen- 
hoff i W. Kostanowski. 

Kursy katowickie odbywać się będa 
pod kierownictwem trenera kanadyjczyka 
Watsohna. 

    

KRONIKA 
ZWARTEK 

6 Dziś W. słońca o g. 6 m 39. 

Leonarda 
jutro 

Nikandra 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 

LOGJI U. S$. B. W WILNIE. 

z dnia 5. XI. 1950 r. 

Ciśuieuie średnie w mm. 750 

Temperatura średnia -|- 8% 

Temperatura najwyższa -i 12 

Temperatura najniższa -|- 7 

Opad w milimetrach: 72,9 

Wistr 
* pėln parap) północny 

Terdencja: wzrost: stan stały, wzrost. 

Uwagi: pochmurno, deszcz 

Z. słońća o godz. 3 m. 59 

  

— Nabożeństwo żałobne za W. Ks. 
Litewskiego Witolda. Pod przewod 
nictwem prezydenta miasta p. Fole- 
iewskiego odbyło się dziś zebranie ko 
mitetu obchodu 500-lecia zgonu wiel- 
kiego księcia Witolda. Na zebraniu 
tem uchwalono zwrócić się do ludno- 
ści miasta Wilna 'z wezwaniem do 
wzięcia jaknajliczniejszego udziału w 
żałobnem nabożeństwie, które w naj- 
bliższy piątek, dnia 7 listopada r. b. 
o godz. 9 rano j.E. ks. arcybiskup, me- 
tropolita wileński Jałbrzykowski od- 
prawi w wileńskiej bazylice katedral- 

nej. ; 
URZĘDOWA 

— Podróż inspekcyjna p. wojewody. P. 
wojewoda wileński Raczkiewicz wyjechał 
w towarzystwie naczelnika wydziału Bru- 
niewskiego na inspekcję powiatu brasław- 
skiego. 

— Władze wezma udział w nabożeństwie 
za duszę W. Księcia Witolda. Na dzisiej- 
szych audjencjach p. wojewoda  Raczkie- 
wicz przyjął ks. prałata Sawickiego, rektora 
Bazyli Metropolitałnej, który przybył  za- 
prosić p. wojewodę na nabożeństwo orga- 
»izowane przez Kapitułę w dniu 7 bm. za 
duszę śp. W. Księcia Witolda. 

W związku z tem p. wojewoda zwró- 
cii się do wszystkich szefów urzędów pań- 
stwowych z propozycją wzięcia udziału w 
nabożeństwie, w którem uczestniczyć — Бе- 
dzie również komitet uroczystości witoldo- 
wych z prezydentem Folejewskim na czele 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyt i a krzy- 

ża. Zarząd Wileńskiego Okręgu Iskiego 
Czerwonego Krzyża w celu zaznajamiania 
szerokich warstw społeczeństwa z podsta- 
wowemi wiadomościami z zakresu hygjeny 
wznawia popularne odczyty, wygłaszane 
przez miejscowych pp. Lekarzy. 

Przygotowania do obchodu 11 listopada 
święta niepodległości i zwycięstwa 

są w pełnym toku : 

Pozostający pod przewodnictwem 
]. M. rektora U.S.B. prof. A. Janusz- 
kiewicza, komitet obchodu  10-lecia 
odparcia najazdu Rosji sowieckiej i 
10-lecia odzyskania Wilna przez woj- 
ska gen. Żeligowskiego, odbył szereg 
posiedzeń, ustalając program uroczy- 
stości, które obejmą dwa dni, tj. 10 
i 11 listopada. W dniu 10 listopada 
wieczorem odbędzie się pochód na 
Rossę, oddanie hołdu poległym i zło- 
żenie wieńców na ich mogiłach. W 
późniejszych godzinach nastąpi cap- 
strzyk. W dniu 11 listopada wojsko, 
organizacje i całe społeczeństwo weź- 
mie udział w uroczystem  nabożeń- 
stwie, po którem nastąpi wielka defi- 
lada. Na uroczystości zaproszeni zo- 
stali gen. Żeligowski, p. p. ministro- 
wie i wiele wybitnych osobistości. Na 
akademji w teatrze miejskim na Po- 

hulance przemawiać będą: gen. Żeli- 
gowski, p. min. Prystor, p. W. Abra- 
mowicz, b. prezes Litwy Środkowej, 
oraz rektor Januszkiewicz, który aka- 
demję zagai. Po przemówieniach ze- 
spół teatru dyr. Zelwerowicza odegra 
jeden akt sztuki „Młody las". 

Ażeby jaknajszerszym  warstwom 
umożliwić udział w uroczystościach 
urządzone będą nadto popularne aka- 
demje, odczyty, pogadanki w szkołach 
i koszarach, a w razie pogody gry 
sportowe i t. p. imprezy pod gołem 
niebem. 

Uroczystości zapowiadają się wspa 
niale, tembardziej, że jednocześnie 
przybędą z całej Rzeczypospolitej na 
zjazd obrońcy Wilna, ażeby zorgani- 
zować się w stały „Związek Obroń- 
ców Wilna i b. Żołnierzy Litwy Środ- 
kowej. 

Pierwszy taki odczyt odbędzie się w 
Sali Kina „Światowid* Mickiewicza 9, w 
nadchodzącą niedzielę, 9 listopada rb. o g. 
12 w południe pod tytułem „Jaglica i jej za 
pobieganie" z demonstracją odpowiednich 
obrazów świetlnych pod kierownictwem dr. 
med. I. Rucznika (Kierowńika I Lotnego Od 
działu Okulistycznego Wileńskiego Okręgu 
Polskiego Czerwonego Krzyża), wygłoszo- 
ny przez dr. med. A. Bussela. 

Zbyteczne nadmieniać, jak straszną klę- 
ską jest choroba oczna — jaglica, szczegól- 
nie gdy występuje epidemicznie, jak to ma 
miejsce w wielu powiatach województwa 
Wileńskiego. 

Ponieważ szerzenie się jaglicy w znacz- 
nym stopniu jest uzależnione od uświadomie 
nia społeczeństwa o sposobach jej zwalcza- 
nia Żarząd Wileńskiego Okręgu Polskiego 
Czerwonego Krzyża urządza taki odczyt iw 
przekonaniu, że da możność każdemu bez 
wyjątku zaczerpnięcia niezbędnych  wiado- 
mości w zakresie zapobiegania tej choroby. 

Wstęp na odczyt bezpłatny. 

AKADEMICKA 
-- Wałwo Doroczne Zgromadzenie Koła 

Medyków USB. odbędzie się w dniu 7 listo- 
pada 1930 r. w piątek o godz. 19 min. 30 w 
I terminie, a o godz. 20 w II terminie w 10- 
kalu Ogniska Akademickiego, Wielka 24. 
Zarząd uprasza członków o liczne stawienie 
się. 

RÓŻNE 
— Nie zjazd, a wycieczka zbiorowa. W 

związku z podaną przez prasę miejscową w 
dniu wczorajszym wiadomościa o zjeździe 
wizytatorów i inspektorów szkolnych Kura- 
toijim Okręgu Szkolnego Wileńskiego wy- 
jaśnia, że zjazdu takiego niema, natomiast 
zwiedza szkoły wileńskie grupa inspektorów 
szkolnych — uczestników zerganizowane- 
go przez Ministerstwo WR i OP dwumie- 
sięcznego kursu dla inspektorów szkolnych 
w Warszawie. 

— Tydzień Polskiego Białego Krzyża. 
W związku z Tygodniem Polskiego Białego 
Krzyża, który trwać będzie od 5 do 10 
listopada r. b. na terenie miasta Wilna bę- 
dą przeprowadzane zbiórki datków na rzecz 
P.B.K. w ten sposób, że do biletów w. ki- 
nach i teatrach będą dołączane marki 10-cio 
groszone. Takież marki będą dołączane do 
rachunków w restauracjach i cukierniach. 
Pozatem w czasie przedstawień premier i w 
dnie przedświąteczne i Świąteczne będzie 
przeprowadzona zbiórka do puszek przez 
PP: artystów obu teatrów jak również 
zbiórki do puszek będą prowadzone 
dniach przedświątecznych i świątecznych w 
restauracjach „Georgea“, „Bristol“, „Euro- 
pa“, „Polonja“ i „Ziemiaūska“ i cukierniach 
P.P. Sztralla i Rudnickiego“. 

R6wnoczešnie T-w0 kulturalno-ošwiato- 
we pracowników kolejowych „Ognisko* za- 
ofiarowało dla żołnierzy bezpłatne dwa 
przedstawienia kincwe i cztery przedstawie 
nia teatralne w swoich lokalach. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr iniejski na Pohulance  Przed- 

stwienie popularne. Dziś na przedstawieniu 
popularnem po cenach najniższych, ukaże 
się po raz 29-ty wstrząsająca sztuka wo- 
jenna Szerriff'a „Kres wędrówki", która 
cieszy się niesłabnącem powodzeniem. Ce- 
ny miejsc od 30 gr.. 

— Jutrzejsza premjera. Od dnia jutrzej- 
szego na repertuar teatru na Ройшапсе 
wchodzi psychologiczna sztuka E. Surgu- 
czewa „Skrzypce jesienne”, posiadająca 
nadwyraz ciekawe ujęcie myśli przewodniej 
wraz doskonałe zobrazowanie środowiska. W 
roli głównej wystąpi po dłuższej przerwie 
artystyka H. Cerarka. Reżyserję tego war- 
tościowego utworu prowadzi R. Wasilewski. 

Nowe efektowne dekoracje J. Hawryłkie 
wicza, dopełnią artystycznej całości. 

— Teatr miejski w Lutni. Przedstawie- 
nie popularne. Wobec nadzwyczajnego po- 
wodzenia dziś ukaże się znakomita komedja 
angielska Erwina „Pierwsza pani Frazero- 
wa“ z dyr. A. Zelwerowiczem w roli głó- 
wnej. Ceny najniższe od 30 gr. 

— „Nie rzucaj mnie Madame". Celem 
uzupeł nienia technicznych _ przygotowań, 
jak również wskutek oczekiwanego  przy- 
jazdu autora, premiera sztuki „Nie rzucaj 
mnie Madame" S. Kiedrzyńskiego, przesu- 
niętą zostanie na sobotę najbliższą. Sztuka 
ta w Warszawie odniosła wielki sukces cie 
sząc się nadzwyczajnem powodzeniem 
W wykonaniu tej komedji bierze udział ca 
ły zespół artystyczny pod wytrawną reży- 
serją dyr. A. Żelwerowicza, który jedno- 
cześnie kreuje jedną z ról głównych w tej 
sztuce. 

Wielkiem urozmaiceniem widowiska „są 
piosenki i ewolucje girls, z nadzwyczajną 
pomysłowością wplecione przez autora w 

w * 
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JERZY RABCEWICZ 
Inżynier, Generał Brygady Woisk Polskich w st. sp. 

zmarł po długich i ciężkich cierpieniach w Warszawie dnia 22 października 
1930 r. Pogrzeb odbył się na Powązkach dn. 25 października r. b. 

Nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy odbędzie się w Wilnie 
dnia 7 listopada w (piątek) o godz. 9-ej rano w Kościele św. Jerzego, 

o czem zawiadamiają krewnych, znajomych i przyjaciół 

SIOSTRA i SIOSTRZEŃCY 

Dnia 10 listopada b. r. o g. 8 m. 30 rano, w kościele św. Trójcy, jako w ttro- 
czystość świętego Ursyna, Biskupa Bituryńskiego, odbędzie się msza żałobna 

za spokój duszy š. + p. 

Stanisława hr. 
Prałata Mohylewskiego 

na którą krewnych i przyjaciół zaprasza 

  

Ursyn - Szantyra 

RODZINA 

Uniewinnienie wywiadowcy, zabójcy kupca 
Rutsztajna 

Wczoraj Sąd Okręgowy w Wilnie, 
któremu przewodniczył sędzia Sienkie 
wicz rozpoznawał sprawę posterunko- 
wego Feliksa Turkowskiego, który w 
nocy na 23 lipca r. ub. pełniąc służbę 
jako wywiadowca, wystrzałem z re- 
wolweru zabił na ul. Nowogródzkiej 
kupca Lejzera Rutsztejna. 

Przebieg tego nieszczęśliwego wy- 
padku znany jest naszym czytelnikom 
podajemy go więc w skróceniu. 

B. P. Rutsztejn wracał w nocy do 
domu, mając przy sobie znaczniejszą 
sumę. ' 

Na ul. Stowackiego zobaczyli Rut- 
sztejna dwaj posterunkowi . służby 
śledczej, Turkowski i Dembowski a 
ponieważ wydał się im podejrzanym 
usiłowali go zatrzymać. Rutsztejn przy 
puszczając, że ma do czynienia z ban- 
dytami począł uciekać nie zważając 
na okrzyki „stój ani wystrzały. Po- 
'iejanci dopędzili Rutsztejna i wówczas 
podczas szamotania się padł šmier- 
cionośny strza:. ° 

Rutsztejn zmarł, a Turkowski po- 
ciągnięty został do odpowiedzialności. 

Wczoraj, podczas przewodu sądo- 
wego liczni świadkowie odtworzyti 
Sądowi przebieg zajścia. Jak się cka- 
zało Rutsztejna, uciekającego od wy- 
wiadowców usiiował _ przytrzymać 
stróż nocny —= Kamiński, lecz Rui- 

sztejn uderzył go laską i pobiegł dalej, 
a następnie przytrzymany przez wy- 
wiadowców bronił się też laską. 

W zamieszaniu tem padł strzał. 
Zapytywany, przez Sąd zeznał 

cskarżony, że nie miał zamiaru strze- 
lać, wystrzał prawdopodobnie spowo- 
dowany został uderzeniem laski w re- 
wolwer. 

Wyjaśnienie to potwierdzone zo- 
stało zeznaniem drugiego uczestnika 
pościgu post. Dembowskiego, nato- 
miast jeden ze świadków zeznał, że 
uciekający wzywał pomocy, z czego 
iależy wnioskować, że zmarły» uwa- 
żał wywiadowców za bandytów. 

Po przemówieniu stron (oskarżał 
prok. Zdanowicz, bronił adw.  Jasiń- 
ski) Sąd udał się na naradę, poczem 
wyniósł wyrok  uniewinniający post. 
Turkowskiego zaznaczając w moty- 
wach, że oskarżony mógł oddać 
strzał odruchowo, wskutek uderzenia 
laską. 

Powództwo cywilne w sumie 800 
zł. (zwrot kosztów podróży) popie- 
rane przez mec. Kulikowskiego i Rud- 
nickiego pozostawił Sąd bez sa. 
znania. 

« Prokurator zapowiedział apelację. 
Rozprawa wywołała niemałe zain- 

teresowanie, to też sala obrad zapeł- 
niona była po brzegi. 

  

Aresztowanie czwartego sprawcy włamania 
DO FIRMY PERKOWSKI I MALINOWSKI 

W dniu wczorajszym przysłany został do Wilna, ujęty przez policję śledczą we 
Włocławku, czwarty członek bandy włamywaczy, 
trza sklepu jubilerskiego Perkowski i Malinowski 

która swego czasu dotarła do wnę- 
unosząc znaczny łup. 

Ujęty włamywacz nazywa się Szczechowicz vel Dworniczek. 
Osadzono go w więzieniu na Łukiszkach. 

Urzędnik Magistratu strzelał 
w kinematografie 

Wczoraj wieczorem w kinematografie „Hollywood“ miał miejsce wypadek, który tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności nie pociągnął za sobą fatalnych na- stępstw. 
Będący w kinie urzędnik wydziału widowiskowego "Magistratu niejaki Leon Ku- charski manipulując rewolwerem spowodował wystrzał wywołując zrozumiałe porusze- nie wśród obecnej w tym czasie w lokalu publiczności, 

: Kula przebiła Kucharskiemu palec i 
nikogo z obecnych. Niewątpliwie odnośne 
nym urzędnikiem. \ 

utkwila gdzieš w šcianie nie zadrasnąwszy 
władze zechcą się zainteresować lekkomyśl- 

AE WEWN TR TO NIK IT TN IIS ITT ES 
tekst sztuki. Opracowanie E. 
Dziewulskiego. 

Na premjerze obecny będzie autor. 
„— Przedstawienie dla młodzieży szkol- 

nej w teatrze na Pohulance. Trzecie z ko- 
lei przedstawienie dla młodzieży szkolnej 
odbędzie się w teatrze na Pohulance w so- 
botę nadchodzącą o godz. 3.15 pp. Wysta- 
wioną zostanie głośna sztuka  Szerriff'a 
„Kres wędrówki*. Ceny miejsc najniższe od 
30 gr. 

Ś: Przedstawienia popołudniowe w te- 
atrach miejskich. W niedziele nadchodzącą 
ukaże się w teatrze na Pohulance na przed 
stawieniu popołudniowem po cenach  zni- 
żonych „Młody las'* J.A. Hertza. 

W teatrze Lutniz powtórzone będą „Wi- 
dma" S. Moniuszki, w oryginalnej formie 
sctnicznej, po cenach zniżonych. W przed- 
stawieniu tem bierze udział chór akademic- 
ki USB i grono wybitnych Sił dramatycznych 
i operowych. Reżyserja prof. A. Ludwiga, 
dekoracje |. Hawryłkiewicza, kierownictwo 
muzyczne Z. Dołęgi. 

— Koncert L. Sobinowa. We środę 12 
bm. odbędzie się w teatrze Lutnia jedyny 
koncert słynnego artysty operowego o sła- 
wie wszechświatowej Leonida Sobinowa. 
Znakomity ten artysta czarować będzie słu- 
chaczy wykonaniem aryj operowych (Eu- 
genjusz Oniegin), oraz romansów. Program 
uzupełnia występ wybitnego pianisty i kom 
pozytora B. Sobinowa. Bilety już są do na- 
bycia w kasie zamawiań w teatrze Lutnia 
cd I — 9 w. 

Zainteresowanie olbrzymie. 

CO GRAJĄ W KINACH 
Hollywood — Lotnik 
Heljos — Serce pieśniarza 
Światowid R pantera 
Stylowy — a Noego 
Wanda — Złote piekło 
Kino Miejskie — Szałony książę 
Ognisko Kolejowe — Dziewica orleańska 

muzyczne 

  

  

U dorastającej młodzieży stosuje się ra- 
no szklaneczkę naturalnej wody gorzkiej 
„Franciszka-Józefa* i przy użyciu takowej, 
jej czyszczące działanie na krew i naprawa 
funkcji żołądka i kiszek u dziewcząt i chłop 
ców, daje zbawienny skutek. Żądać w apte- 
kach i drogerjach. 
36910—0 

    

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 4 do 5 

b. m. zanotowano wypadków 41, w tem 
kradzieży 3, opilstwa 10, przekroczeń admi- 
ristracyjnych 16. 

Z SĄDÓW 
KTO ZABIŁ PEŁNOMOCNIKA LISTY 

NR. 13 
Sprawa tajemniczego morderstwa (na 

tle politycznem) dokonanego w lutym roku 
1928 na osobie pełnomocnika komunistycz- 
nej listy Nr. 13 przy wyborach do Sejmu, niejakiego Szwarcojga, znalazła się wczoraj 
na wokandzie Sądu Okręgowego. 

„Na ławie oskarżonych zasiadł znany 
działacz komunistyczny, nb. skazany już 
na 7 lat ciężkiego więzienia za działalność 
komunistyczną, Piotr Krumiński vel Michał 
Husarski — pseudonim „Marek*. 

Szwarcojg zamordowany został za to, 
że wbrew życzeniom partji, jako pełnomoc- 
nik listy usiłował wycofać ją. 4 

Zabójcy ściągnęli go podstępnie na 
przedmieście Hrybiszki i tam zamordowali 
go uderzeniami noża. 

Dochodzenie policyjne skierowało podej- 
rzenie na dwóch komunistów Pierewozkina 
i Krumińskiego, jednak obaj oni zdołali 
ukryć się. Krumiński został następnie aresz 
towany, a przełapany w więzieniu list t. zw. 
gryps potwierdził jego udział w morder- 
stwie. A 

Wczoraj sprawa została rozpoznana, 
gdyż Sąd! przychylił się do prośby  obroń- 
cy mec. Duracza i odroczył ją aby zapotrze- 
bować na następne posiedzenie akt innej 
sprawy, do których dołączone są mwspom- 
niane „grypsy”, są to bowiem dokumenty, 
na mocy których pociągnięto Krumińskiego 
do odpowiedzialności. 

_ Prokurator Zdanowicz prosił o rozpozna- 
nie sprawy dowodząc, że wyjaśnienie ta- 
jemnicy zakulisowych posunięć komunistów 
mordujących swych członków, obecnie bę- 
dzie miało duże znaczenie. 

КОЛОВНОЕНТИСИГ Ч ЛАЛО СЫП ЕЛОча ПНИ 

— Bójka na Kałwaryjskiej. 
Przy ul. Kalwaryjskiej wynikła bójka na tle 
nieporozumień osobistych pomiędzy  Boru- 
chem Lewinem, Kalwaryjska 76, Raduńskiii 
Abramem, Trębacka 11 i Tratuńskim lekiem 
Nadleśna 31. W czasie bójki Lewin Boruch 
został uderzony kamieniem w głowę i cięż- 
ko zraniony. Pogotowie Ratunkowe  prze- 

* wiozło rannego do szpitała „żydowskiego. 
— Kradzież przez okno. Bonasewicz Ja- 

ninie Jasna 38 w czasie jej nieobecności nie- 
znani sprawcy wybili szybę w oknie i prze- 
dostali się do wnętrza, skąd skradłi różną 
garderobę damską na sumę przeszło 800 zł. 

1
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iutekiem  puszystym, kwestja  obraimo- wi 
—chcąc na- u'. Ostrobramsks 3. jedna z licznych mych przyjaciółek — czy- 

ązać, skąndinąd wysoce praktyczna i bło- tając twoje rady u żoczątek seansów od g. 4-ej. Następny ;program: „W kraju srebrnych lisów". 
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ARE zę) ns Dada: dza p: EAU ы "Różnie wieku (kobieta starsza od męż- Ol. Wileńska 38 Frank Lee (bohater fijnu „Śpiew. Błazen*. Film ten niema nic wspólnego z obrazem „Śpiewający Błazen i jest'to 
dzo zamożnych, mogą 2 SCE czyzny) tylko w bardzo niewielu wypad- Tel. 926. najnowszy przebój Al" Jolsona.  Wszechświatowe powodzenie. Nad program rewelacyjne dodatki dźwiękowe. 
cych, w tych ciężkich nosząca wybitne cechy, że tak powiem „Ap warunkuje. znośne: pożycie małżeńskie. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. 
czasach, pozwolić so- półsportowe, dała tak bardzo ładny Pozatem stanowi -— dysonans nie do znie- 
bie na kosztowne fu- wzorek (i praktyczny) sienia — zwłaszcza w latach późniejszych. 

Dziśl Potężna Supersensacja Dźwiękowa! Wielka atrakcja sezonu. 
Ulubieniec publ. JACK HOLT w arcydziele dźwiękowem jako bohater. i a E || i 4 

olśni, wzruszy, oczaruje miłością i bohaterstwem. Brawurowe zdjęcia walk! Niebywała technika: Nad program: Re- 

wel. dodatek rysunkowy słynnego Flelszera. Dla młodzieży dozwełone. Ceny zniżone tyiko na pierwszy seans 

Z punktu widzenia grafologji — uspo- 
Kolnierzyk szalowy sobienia harmonizują z sobą — nie stano- 

2 futerko- “| to jednak kamienia węgielnego do sta- 
z ciemnego luterKO- wiania „monumentu“  stadła. 
A dwa rzędy 8uZi- D. 0. X. В. Drogi Panie — ośmielam 

ków, sukienka angiel- Pana. Proszę mi stawiać pytania, bądź po- 
ska ciemno popielata, latygować się do mnie. 

ciepłego kostjumu. Dźwiękowe Kino 

„HOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22. 

\\ tra, suknie i bieliz- 

A przeciež istnie- ‹ 

je większość kobiet, 3 

które nie są przez 
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  = OS: i lub czarna. Gdyby Pan wiedział, jakiego rodzaju, Kino-Teatr nak prawdziwe arcydzieło Kosztem dziesiątków miljonów dolarów przy udziale 100.000 ludzi stworzone  arcyfilm 
y móc sobi ' ien niejednokrotnie pytania mi то! Когезроп- dB аНа Ё šį GD Potężne epokowe arcydzieło w 14 aktach. 

czy pozwolić. | : ‘Тг::‹_:ітк …23;….8’" denci przesylają. : „STYLOWY A p. Ё a ARA A |) W roli gł. Dolores Čostelo i George O'Brien 
Słaszna waga. je- / jest sukienka codzien” Szanowna jedna matroną zapytuje o WIEŁKA 36. U w a ga: doceniając wielkie wałory artystyczne filmu Arki Noego dla spotęgowania wrażeń specjalna ilustracja | | na z efektownym kot- odmładzający eliksir Steinacha, czy Worono 

wa, — ciocia Tesia, redakcyjna wyrocznia 
ч w dziedzinie mód, pyta o sposób pielęgno- 

tweed, kałnierzyk KO- wania kanarków (na podstawie pisma stró- 
roneczkowy, takież ża ze swej komienicy), tu młodzieniec, 
zakończenie rękawówa zraniony strzałą amora, woła o lubczyk. 

* Przód | tył sukien. KIĘdY indziej znów dziewicze serce zmrożone 
> MPO „chłodem życia woła o pomoc i t.d. 

ki gładki, boki układa-; zrozumie Pan, że Pańskie łaskawe py- 
ne - falowanc. Nieod=; : х 

muzyczna: symfoniczna i 2 orkiestry dęte. Ze względu na wysoką wartość artystyczną dla młodzieży dozwolone. 

o wszechświatowem rozgłosie p. t. pasją BIRIĘŁ 

oparty na rzeczywistych wydarzeniach poszukiwaczy złota w Kalifornii. W roli gł. 
DOLORES DEL RIO i znakomity Slim (Karo! Dane) 

/ Г 
| 

dnak przeglądając JE ; 
+ > 14 у 

žurnale mod, nadsyta- | 
ne mi z zagranicy, 7 
wiem, czy dla efektu, RAD 

czy też przez wzgląd 

na nasze słabostki, w 

oczy rzuca się cała 

nierzykiem. _ Materjał 
  

fascynujący dramat 
w 14 aktach 

wielka tragiczka 

Polskie Kino Dziś! Rewelacyjne arcydzieło film 

„WANDA 

Wielka 30. Tel. 14-81 
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nadające się dla leka- materjały mundurkowe, tweedy, flane- 
sycznym wzorem то- 
dy danego sezonu i 
nie wymagają bez- 

względnego wzorowa 
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2 * mum eiektow. ozwolę sobie służyć: radą. Mimo dużej 4 pa й ża, usuwa jei skaz A oto dwa mode- dozy kobiecości, ba nawet sentymentu, ma- | Panie I Panowie, dobrze się wra AA A BSE 1 braki. Mas i le skromnych — a ład 

niutkich i ciepłych, 

  

) zem. Są one jakoby kla 
ia Sao 1 „X. Y. Z. Droga Pani — ma pani rację. 

A >. sa SPOSA Napisałem kiedyś jednemu Panu, podob- 
ży załaniujący SIĘ ne zdanie ( mniej więcej —..że ponad 

biodrach w łuki, chmurami istn słońce) Pan ten — wi- 
spadający pasami, aż Sy a ta, El Enio nerwowo 

E kokos iczki „chory odpisał mi że jestem idjotą i że nie 
do końca: spódniczki. trzeba myśleć o słońcu ponad chmurami, 

    

na 

  

Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 
ul. Hołendernia 12, tel. 13-30 

Przyjmują się zapisy do grup: LVIII zawodowej i LIX amatorskiej. 

Początek zajęć dn. 3 października r. b. 
Nauka jazdy na 4-ch typach nowoczesnych maszyn. Spe- 

ejalna sala doświadczalna. Gruntowna praktyka w nowocześ- 

rza do wynajęcia. Do- 
wiedzieć się: ul, Ludwi- 
sarska 1m. 12. Tamże 
i pokój do najęcia. 

| KOSMETYKAL 
     
    

Kącik Grafologiczny 

    

   

  

* % uzewnetrznia się Pani jako femino —jest 
energiczną, czynną (duże cechy pracowi- 

  

od zaraz stałą pracę w poważnej instytucji, 

  
stnych warunkach. Byt zapewniony. Źgłosić się z dowodami oso- 
bistemi od godz. 17—20 pod adresem Wilno, 

twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalenie ce- W. Potiulanka 1. 
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le, jedwabie, georgetty oraz materjały 
bieliźniane żyrardowskie, kołdry wata- 
we i koce. 

GŁOWIŃSKI- WILEŃSKA 27. 
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„RADIJO WiLENSKIE 
CZWARTEK DN. 6 LISTOPADA 

    

о WIELK. 
11.58 — Czas. ы ‚ | W tel. 921, od9—113—6 25.000 złotych. || . ‘ 1210 — 12.35 „Kącik dla kobiet" — z Zeldo icz 6 ° М 2. PA 29. > K R ias mama! ow. A. PAKA 

Warszawy. chor. Skórie,. ‘ мее - chęta" Mićkiewi- | inteligentnych 12.35 — 14.00 Poranek szkolny z Filhar- 
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SPRZEDAŻ | WYNAJĘCIE. 
OSADA 

Leczniczej 

J. Hryniewiczowej. 
  

DOKTOR: 

Blumowicz 
choroby wenerycznć, 

  

PORE A 21 

tyczne, narządów mo- 

skórne i nioczopłciowe 

  

  

ul. WIELKA AG 18 m4 

Uanbalak ies (4-3 w pobliżu centrum 
z wolnem mieszka- 
niem o 5 pokojach 
z kuchnią, placu 400 
sąž. kw. sprzedamy 

     cza 1, tel. 9-05: _|panów i panie na tere- 

  

  

   

  

    

    

   
   

   

  

    

    

aptekach 

ch aptecznych znanego 
środka od odcisków 

AM Aiks 23 Ai b fe Bia lnstytut Eks cżowych, od 9—do l, nie województw: Wi- : ! 5.50 — 16.15 „Panstwowy 5—8 wiecz ński - portowy jako czynnik ROC e E 9 : Sprzedam aa (UA) A 
— odcz. z Warszawy wygi. M. Turski. Kobieta-Lekarz pluszowe portjery, me-ieskin do korzystnej R й : ы : zystnej DO SPR NIA | 16.25 — 16.30 Progr. dzienny. | Br. Ieldogiczową * AKUSZERKA ble i 2 łóżka. Sosnowa <tuzej współpracy po- SOŻOŚTAŁE SWTACA 

16.30 — 17.15 Koncert symfoniczny „LIN d ŚMIAŁOÓWSKA 9 m. 10. szukuje poważne wy- МЕЁ | 
BN: 1740 „Bud ię G 4 KOBIECE, WENE- ora: Gabinet Kosme- dawnictwo. Zgłoszenia Sak karakułowy, żakiet z popielic, palta, fu- 
: a as EA rodno' — RYCZNE NARZĄDUW tyczny, bsRVa zmierszc: POSADY osobiste w godz. od tra damskie i męskie, garnitury gotowe i odczyt  wygł. itold Hulewicz. Tr. na D.W MOCZOW. El, piegi, wągry, łspież, 10--2 i od 4—6 lub materjały kamgarnowe na palta i garnitury, 

ar PECO As |; 3 „ padanie włosów. Mic- = rysem skierować Wilno, Tiane, prymusy, RY: SAI e, 18.45 — 19.00 Kom. Akad. Koła Misyj- uł RR: 23 Poe 46. Praktyczna ólellojńska 3. m. 19, tocykle, samochody „Fiat“ i „Ford“, cen- nego w Wilnie. : wychowawczyni u,mionn " tryiugi, kasy ognictrwałe, fortepiany, ży- 
19.00 — 19.10 Progr. na piątek i rozm. 
19.10 — 19.25 Kom. roln. z Warszawy. 
19.25 — 19.35. Muzyka z płyt. 
19.35 — 19.55 Pras. dzien. radj. z War- 
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Dr. Wolfson 
choroby skórne, wene- 

  

    
poszukuje posady do Zgubiono з 
starszych dzieci. Zna? plany: plan posesji 
szycie Świadectwa b.i Plan budowy Feliksa 
dobre. Wielka 27—3, Ostroneha. Uczciwego 

randole elektryczne, mebłe sałonowe i gabi- 
netowe, 2 kredensy, 500 tomów książek 

baletrystycznych. 
Lomtard kisxupia 12 
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Okręt handlowy, na którym jechał 
Meer, zatrzymał się na krótko w San- 
Joze, dla oddania i zabrania poczty i 

  

  

pokład, wiedział o swej kopalni tyle 
samo, ile wysiadając z okrętu. - 

Odrazu zauważył pewne zmiany w 
składzie ekipażu: służący, który sprzą- 
tał w kajutach, był Chińczykiem, ale 
nie byłito ten sam dobroduszny Chin 
czyk, który tak szczerze bronił dostę- 
pu do jego kajuty. W odpowiedzi na 

  

roślinności, są wyjątkowo nieprodukty 
wne. Żywność dostarcza San Franci- 
sco okrętami raz na miesiąc. Jednym z 
takich okrętów, dostarczających poży 
wienia był ten, którym przyjechał 
Meer. 

W porcie nie było ani jednego pa- 
10wca i statek bez przeszkód zarzucił 

Okazyjnie 

Policjant zmierzył go  podejrzii- 
wem Sp ójrzeniem i odszedł. Nieco 
zaniepokojony jego zachowaniem, Me- 
er czekał w przedpokoju, mierząc go 
nerwowemi krokami i przysłuchiwał 
się odgłosom, dolatującym z poza- 
drzwi dębowych. ь 

Policjant wrócił: senor alcade nie 

  

   

  

50 m właściciela. 

  

Znów ten sam drwiący uśmiech: 
— Tak, dawny sekretarz towarzy 

szy mu. н 
Mecr zmarszczyl brwi, nie wiedząc 

co począć. 
Sekretarz zapytał ciekawie. 
— Czy pan znał ich obu? 
— Tak... miałem swego czasu pe- 

       AO 

      

   
        

—- Nie, doprawdy, nie śmiałbym 
pana fatygować. Właściwie nie mam ża 
dnej sprawy. Chciałbym tylko zoba- 
czyć się z alcadem... jako Z przyja-, 
cielem... uścisiąć mu rękę... 

— Doskonale. Ale jeśli pan chciał 
coś powiedzieć swemu... przyjacielowi 
ja powtórzę... 

ruszył dalej do La Passe, gdzie przy- pytania Meera, Chińczyk oznajmił, kotwicę. Meer pożegnał się z kapita- może przyjąć p. Gerarda, ale jeśli pan wne sprawy z niemi. ; — Dziękuję panu, ale to doprawdy 
był w nocy. Nie łatwo było dostać się że jego rodak zmienił posadę i zo- nem i kazał wynieść rzeczy na brzeg. życzy sobie przedstawić cel swej wi- —Sprawy?... Dotyczące „Barranco? nie ma żadnego znaczenia. Pan wyba- 

do portu. Zarzucono wreszcie kotwi- stał w La Passe, jako kucharz Wśród licznych tragarzy, proponują- zyty sekretarzowi -— jest on gotów do Meer nagle zaniepokoił się: w tonie czy, że go niepokoiłem. 
cę u wejścia do portu w oczekiwaniu 
na „pilota“, który miał okręt do portu 
wprowadzić. Nie było nadziei na wcze 
śniejsze, dostanie się do portu niż na- 

 zajutrz rano, kapitan więc dał swą sza 
lupę do rozporządzenia nielicznych pa 
sażerów, pragnących wylądować. Staw 
tonn Meer nie mógł się zdecydować, 
co czynić. 

Pragnienie wyjaśnienia sytuacji, 
zwyciężyło w nim obawy i przykre 
przeczucie: wyjechał na brzeg i najął 
pokój w hotelu. Spał bardzo niespo- 
kojnie, ale mimo to, wypoczął nieco. 

La Passe to małe miasteczko, które 
stanowi centrum zarządu południowe- 
go okręgu Dolnej Kaliforni. Nie łączył 
go jednak ani telegraf, ani telefon z 
nielicznemi wioskami,  rozrzuconemi 
wśród gór. Miasteczko to jest odcięte 
nietylko od swych podwładnych, ale i 

  

od zwierzchników, z któremi rzadko z buchającym z nich zielonym ogniem. alcadea. Policjant zapytał go 0 nazi — Wątpię. kratowanemi oknami i policjantem przy do najbliższeko rogu, zaczął biec. Dy- 
mogło się komunikować. Nic więc, Okręt zbliżał się do Santa-Rozalia. sko. Meer zmieszał się: prawd” na — Czy pojechał na inspekcję? drzwiach. Uczuł gwałtowne pragnie- sząc ciężko zatrzymał się przy końcu | 
zdawało się, nie powinno było grozić Stawton Meer nie mógł opanować nie- zwisko zapewniało m natychy asto- — Nie, dostał dymisję. Czekamy nie wyjścia na ulicę, ujrzenia nad so- ulicy. Przechodnie patrzyli na niego 
Stawtonowi Meer. pokoju i wzburzenia: z walizkami stał we przyjecie, ale j & aogło ia jego następcę. bą jasnego nieba, wciągnięcia w płuca ciekawie i podejrzliwie. Spieszyt dalej, 

Przez cały dzień bezskutecznie sta u wyjścia z pokładu, 626471 я 72> na wi cieki- —- Czy dosta awans? świeżego ożywczego powietrza. Zale- oglądając się, czy ktoś nie śledzi go. į 
rał się dowiedzieć jakichś nowin. Ani rzucenie kotwicy. li na- Znów dwuznaczny uśmiech przem dwie jednak wstał z krzesła, sekretarz Dopiero w hotelu, zamknąwszy drzwi | 
w hotelu, ani w Południowo - Kalifor- 
nijskim Banku, do którego Cyprian 
Fortiolis dostarczał srebro, a nawet w 
gł ównym zarządzie, gdzie Meer zde- 
cydował się wkońcu zajrzeć, nie mógł 
się dowiedzieć niczego o kopalni Bar- 

 ranco. Kiedy wieczorem powrócił na 

hotelowy, w hotelu, w którym zatrzy- 
mał się Meer; on zaś chętnie zgodził 
się zastąpić go, w nadziei dojechania 
do rodzinnych brzegów bezpłatnie. 

Ten sposób podróżowania jest bar 
dzo rozpowszechniony wśród Chińczy 
ków - emigrantów. Nowy służący był 
bardzo staranny i usłużny. Zmiana ta 
nie mogła mieć jakiegoś niepokojące-- 
go znaczenia. Stawton Meer przestał 
myśleć o niej. . 

Następnym portem był Loreto. 
Przybyli tam w południe. Stara stolica 
obu Kalifornij, zniszczona i zaniedba- 
na, robiła wrażenie wsi, zamieszkałej 
przez rybaków i poławiaczy pereł. Tu- 
taj znowu nie udało się Stawtońowi 
Meer uzyskać jakich kolwiek informa- 
cyj o „Barranco“. 

O zmierzchu ukazały się wśród 
gór wysokie kominy fabryki stali Boleo 

Santa - Rozalia dzie! 
<zęści: miasto meksykań \ 
skie. Port jediiakt įest całkowicie w rę 
kach francuskich a właściwie, jak i 
całe miasta 3 dzięki środkom do- 
starczanym przez spółkę Boleo. Okoli- 
ce miasta prawie zupełnie pozbawione 

   

    

cych swe usługi, wybór jego padł na 
jedynego Chińczyka. 

Stawton Meer nieraz już był w San 
„ta - Rozalia i znał doskonale miasto. 
Była już późna godzina, znalazłszy się 
w hotelu, zdecydował odłożyć na na- 

stępny dzień wizyte do alkadea.-Nerwy 
jego były silnie podniecone, ałe zacisz 
ny hotel i bliskość celu podróży u 
spasabiały go optymistycznie. 

Jednak noc przeszła bardzo niespo 
zojnie; kilkanaście razy budził się bez 
powodu. Zdawało mu się wciąż, że 
słyszy za drzwiami jakiś podejrzany 
szelest. Jednak, gdy za każdym razem 
zbliżał się na palcach do drzwi i nie-, 
spodzianie otwierał je: korytarz był 
pusty. Zdecydował więc, że to tylka 
skutki nerwowego podniecenia. 

 Raniutko, zaledwie otworzono 
stytucje miejskie, Meer zjawi! sie 

    

   

   

  

rysy jego twarzy 
to przyp $ ezawodnie jego 
czekową książeczkę. Stawton Meer 
dotknął kieszeni bocznej i rzekł odwa- 
žnie: 

    

Senor Gerard. W sprawie Ko- 
palni Barranco. 

  

  

  

Drukarnia Wydawnictwa „Slowo“, Zamkowa 2 

  

usług. poź ; 
Zniecierpliwiony Meer z trudnoś- 

cią powstrzymał się od  wyjawnienia 
swego prawdziwego nazwiska, był bo 
wiem przekonany, że ono otwarłoby 
natychmiast drzwi do gabinetu alca- 
de'a. Ale zorjentował się w porę, że 
nie nałeży uiać sekretarzowi, którego 
chytra twarz pozostała mu w pamięci. 

Stając przed sekre*arzem, Meer 
miinowoli cofnął się ku drzwiom: nie 
byłto ten sam sck : 

— Chciałbym eć senora al- 
*kade'a, -— oznajrmi/, opanowując zdzi- 
wienie 

    

      

1or alcade jest nieobecny. 
m nadzieję, że prędko wróci? 
r.ogę się z nim zobaczyć? 

awało mu się, że na ustach se- 
'za ukazał się złośliwy uśmiech, 

znikł momentalnie.. 

   

    

   

kną! po twarzy sekretarza. 
— Trudno mi na pytanie odpowie- 

dzieć. 
— Szkoda, -— wzruszył ramionami 

Meer. — Byłbym bardzo rad, gdybym 
mógł go widzieć. Czy sekretarz jego 
wyjechał razem z nim? 

  

sekretarza brzmiała jakaś dziwna nu- 
ra: и 

— Dlaczego miaty dotyczyč 
ranco? — zapytał oschle. 

Sekretarz spojrzał na niego z u- 
kosa i śpiesznie cofnął swe pytanie: 

-— Wyraziłem takie sobie przypu- 
szczenie. Powiedziano mi, że celem 
pańskiej wizyty jest... i 

— Nie wspominałem ani słowem 

Barranco. : 
Powiedziawszy to Meer pożałował 

natychmiast swych słów. Zaprzeczać 
tak stanowczo jest rzeczą niebezpiecz- 
ną. Ale sekreiarz obojętnie wzruszył 
ramionami. 

— A więc policjant musiał się o- 
mylić. : 

Ta obojętność jeszcze bardziej prze 
straszyła Meera. Poczuł się nagle źle i 
niepewnie w tym wielkim pokoju z 0- 

Bar- 

uczynił to samo, mówiąc: 
— Oczywiście senor, mogę zastą- 

pić obecnie alcodea i gdybym mógł 
nu w czemś dopomóc... 

— Dziękuję panu, nie widzę... 
— W nieobecności alcodea wyko-. 

nuję jego władzę i obowiązki. 

.fMackiewiiz. PB 

— Proszę bardzo. Jestem do usług 
Pan zapewne przyjechał wczoraj wie- 
czorem okrętem? - 

Meer drgnął, Skąd ten urzędnik 
mógł wiedzieć o tem? Należało czem- 
prędzej zakończyć rozmowę, uciec, a 
na wolności obmyśleć sprawę i po- 
stanowić, co teraz trzeba robić. 

— Pan przybył tu w charakterze 
zwykłego turysty? 

— Tak, w charakterze turysty. Pan 
wybaczy, że zająłem mu tyle czasti. 
Żegnam pana. 

Wyszedł śpiesznie. Sekretarz od- 
prowadził go uprzejmie aż do drzwi. 
Meer odszedł wielkiemi krokami, czu- 
jąc na sobie badawcze,  podejrzliwe 
spojrzenie, śledzącego go z progu se- 
kretarza. 

Ogarnął go nagle nieprzezwyciężo- | 
ny, niezrozumiały strach.  Doszedłszy 

na dwa spusty, oprzytomniał nieco: 
„Boże! — szepnął do siebie, — czy, 
to nie jest szaleństwa? Co się ze mną 
dzieje? ; 

Rozebrał się, zimny prysznic uspo- 
koił go nieco, powróciły mu zdolności 
spokojnego myślenia. 

  
    

    


