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PRENUMERATA miesięczna z odniesi 
przesyiką pocztową 4 zt., zagranicę 7 z 

    

Paryż, 15 listopada. 

Wczoraj o 4-iej rano zakończyło 

się trzecie i ostatnie posiedzenie, jakie 

izba Posłów poświęciła dyskusji nad 

interpelacjaimi w sprawie polityki za- 

granicznej. Zakończyło się naturalnie 

uchwaleniem zaufania do polityki za- 

granicznej rządu 323 głosami centrum 

i prawicy przeciwko 270 głosom lewi- 

cv. Nie odpowiada to wcale istotnyn! 

nastrojom Izby: na prawicy jest parę 

dziesiątków posłów, nie mających 

*wielkiego zauiania do ministra spraw 

zagranicznych ałe głosuiących za rzą- 

dem w obawie przed gabintem lewi- 

cy; na lewicy zaś pochwala się naogół 

p 

politykę p. Briand'a, ale giosuje się 

przeciw rządowi na złość prawicy... 

Nie sposób jest w krótkim liście 

streścić wszysikich mów na tem dwu-- 

nastogodzinnen: posiedzeniu wygłoszo 

nych. Zanotujmy receptę rozwiązania 

sprawy „korytarza* proponowanego 

przez komunistę Jacka Doriot'a: po- 

winnaby tam, zdaniem Moskwy, po- 

wstać republika sowiecka,  któraby 
drogą plebiscytu zdecydowała o Swen! 

przyłączeniu de republiki sowieckiej 

niemieckiej lub polskiej... Niewinna to 

zabawa, ale zamiar znamienny. Zano- 

tujmy dalej, że pos. Ludwik Marin 

mówił tak, jak się po nim można było 

spodziewać: „Dyplomacja francuska, 

oświadczył, winna wszystkim dać do 

zrozumienia, że nie pozwoli naruszyć 

granic terytorjalnych, że te wszystkie 

granice są dla as święte, a przede- 

wszystkiem te najbardziej zagrożone, 

jak granice Polski, Czechosłowacji, Ru 

munji i Jugosiawji!* Oświadczenie to 
przyjęte zostało burzą oklasków na 

prawicy, w centrum i na kilku ławach 

lewicy. 
P. Briand również nagfnie zdziwił, 

uni nie zaskoczył. Mówił ze zwykłą so 

bie mętnością. Czyniąc aluzję do art. 

19-go paktu Ligi Narodów, przewidu- 

jącego pokojową rewizję traktatów, o- 

świadczył p. Briand: „Artykuł ten ist-- 
nieje i niesposób jest przeszkodzić aby 

ci, co widzą w tem swój interes, nie 

zastosowali go, co wcałe nie oznacza 

że mają wygrać sprawę...* P. Briand 

wie o „wysiłkach, zmierzających do 

„ stworzenia ruciiu opinji w celu prze- 

prowadzenia rewizji traktatów, a szcze 

gólnie wschodnich granic Niemiec”, 

| aie mówi, „czyż nie ja uzyskałem od 
Niemiec w Locarno wyraźną i uroczy- 

stą deklarację, że aby zmienić położe- 

$ nie wytworzone przez Traktat Wersal- 
ski nigdy nie uciekną się do siły?* 
Dodał jeszcze p. Briand, że „we 
wszelkich wypadkach tej natury Fran- 
cja stawała przy boku Polski“ i że p. 
Briand ma w swych papierach pełno 

podziękowań z Warszawy za „interwen 

cje rządu francuskiego na rzecz inte- 
sesów polskich*... Olbrzymia część me 

wy poświęcona była krytykom polityki 
P. Brianda: minister wykazywał, że 

zawsze był stanowczym i przewidują- 

Cym, że zawsze był w zgodzie z całym 
iządem, że przecież nie wolno mu za- 
bominać o sąsiedztwie „zdyscyplino- 
wanego, inteligentnego i czynnego 60- 

* miljonowego narodu  niemieckiego“; 
skarżył się na nienawistne ataki, ja- 
kich jest przettmiotem i mełodramaty- 
znie zakończył, że jeśliby mu kazano 

wybierać pomiędzy temi atakami a... 
kulą, „wybrałby kulę, bo czystsza”... 

P. Andrzej Tardieu, prezes rady mi 
nistrów, również głos w dyskusji za- 
bierał, a choć nie chcielibyśmy go p. 
Briand'owi przeciwstawiać, choć do- 
trze wiemy, że .,polityka zagraniczna 

*rancji jest tylko jedna”, to przecież 
lak tu nie stwierdzić, że premjer byt 
w sprawie niemieckiej kampanji za re- 

‚ Wizją granic o wiele jaśniejszy, ściślej- 

"Szy i bardziej stanowczy? I on zatrzy- 

al się nad art. 19, ale tylko po to aby 

stwierdzić, że dla zastosowania tego 
artykułu trzeba jednomyślności Rady 
Ligi, „a ponieważ my jesteśmy w grze 
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żadnego niema niebezpieczeūst- 

wa”. Artykuł ów dotyczy postanowień 

---„które nie dadzą się juž stosowač“. 

„Cóż to znaczy? — pyta p. Tardieu. 

— Albo granica jakaś istnieje i jest sto 

sowana, a zatem jesteśmy w stanie po 

koju; albo granica ta nie jest sto-- 

sowana i jestešmy w stanie wojny”. 

Wreszcie, na wypadek gdyby spróbo- 

wać zrewidować granice siłą, „ozna- 

czałoby to nietylko wojnę, ale na- 

wewnątrz każdego z krajów — rewo- 

„.. Diatego uważa p. Tardieu nie 

mieckie tezy rewizyjne za „dziecinne 

iza „szalone': Niemcy cierpią, bo 

przeżywają kryżys gospodarczy, ale 

„zniesienie koryiarza lub powrót Eu- 

pen i Malmedy do Niemiec* żadnego 

lekarstwa im nie przyniesie!. 

Przemawiał jeszcze pos. Franklin- 

Bouillon, aby sprostować pewien „la- 

psus“ p. В: Odpowiadając 

swym 1i zarzucając im, że nie 
proponują żadnej innej polityki, mini- 

ster spraw zagranicznych powiedział: 

— Mówi się nam: „Powróćcie do 
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systemu sojuszćw*. Oznaczałoby to 

złamiać pakt Ligi Narodów, bo ów 
pakt zabrania sojuszów... 

Gdy pos. Franklin - Bouillon wyra 

ził z tego powocu wielkie zdziwienie 

(bo oczywiście pakt sojuszników nie 

zabrania), p. Briand oświadczył, że 

ddic podobnego nie pówiedział.... Oczy 

wiście, „Japsusu' tego niema już w u- 

izędowem sprawozdaniu, jakie się u- 

kazało w „Journal Officiel*. W między 

czasie p. Lćger, szef gabinetu ministra 

muwę nieco skorygował. Tekst popra - 
wiony brzmi tak: : 

— Powrócić do sojuszów? Ozna- 
czałoby to zrezygnować z systemu Li- 
gi Narodów, ktora nie miałaby już ra 
cji bytu! oznaczałoby to porzucić pakt, 

w którym niema miejsca na koncep- 

cję sojuszów zaczepno - odpornych... 

Takie sojusze nie dałyby się pogodzić 

z poszanowaniem paktu... 

Na ten temat możnaby * polemizo- 

wać. Ale idźmy dalej. Pos. Franklin - 

Bouillon wyraził również zdziwienie, 
że p. Briand z taką rezerwą obszedł 

sprawę rewizji traktatów, oraz zapy- 

ta! dlaczego Francja się nie odezwała, 

kiedy p. Treviranus zapowiadał rewi- 

zję granic? Tu p. Briand stracił cierpli 
wość i rzucił: „W czyjem imieniu mię 

pan interpeluje** Kiedy mu mówca 

odrzekł, że w swojem, p. Briand po- 

wtórzył, że kiedy chodziło o interesy 

Polski, to „zawsze widziała ona przy 

swym boku Francję, swą wierną so- 

įuszniezkę“... w tem miejscu niejaki 
p. Ernest Laroche, socjalista, zawołał 
pod adresem p. Franklin - Bouillon'a: 

„Gdyby za panem pójść mielibyśmy 

natychmiast wojnę. Pan jest równie 
niebezpieczny jak Hitler!...'* 

Przed głosowaniem zabrał głos pos. 

J. Paul - Boncour, socjalista również, 
ale mający i rozum i serce francuskie. 

Zakończył swą mowę i debatę temi głę 

bok:emi słowy: 
— Podoba mi się tormuła (pana 

Tardieu): „Nie jest koniecznem żywić 
nadzieję aby przedsiębrać, ani mieć po 

wodzenie aby trwać", Trzeba jednak 
iść (do Genewy) z wielką wiarą i z 

wolą. A jeśli polityka na systemie Li- 
gi Narodów oparta nam się nie uda, 
pierwszy przyłączę się do tych, któ - 
rzy krajowi naszemu powiedzą: „Nie 

chciano, nie zrezumiano. Pozostałeś 
sam Zz twomi sojusznikami. Bron sie!“ 

Dobra zasada. Jakimi krótkowidza 

mi są jednak ci koledzy p. Paul - Bon 

cour'a, którzyby dziś zgodzili się na 

okrojenie i osłabienie owych sojuszni- 

«ów. Na szczęście nic tu nie mają do 

gadania. 

  

Kazimierz Smogorzewski. 
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BIENIAKONIE — -Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 

DUKSZTY — bBniet Kolejowy. 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
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ŚLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. Administr. 228 

   

     

  

milimetr 50 gr. K. 
5 roc. drożej.     

  

ca. Termin 
SIERRA SKY 

ODEZWA BEZPARTYJNEGO BLOKU 
WARSZAWA. 19-XI (tel. wł. „Słowa'). Bezpariyjny Blok Współpracy. 

z Rządem wydał następującą odezwę: 

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej! 

Oddając swe głosy na listę Marszałka Piłsudskiego złożyliście dowód 

wielkiego patrjotyzmu i wieikiej dojrzałości politycznej, zdobywając trwałą 

i zwartą większość w parlamencie państwa polskiego, zadając kłam twier- 

dzeniom o braku spoistości wewnęńrznej waszego społeczeństwa. 

Obywatele! Giosuiąc na listę Nr. 1 złożyliście zarazem dowód  głębo- 

kiej ufności do Marszałka Piłsudskiego. Te miljony giosów, które padły na 

jego listę, przesądziły tem konieczność zmiany ustroju Rzeczypospolitej, 

którą Marszałek Piłsudski wskazał jako główną troskę swoją i przyszłego 
Sejmu. 

W sprawie przyszłej zmiany ustroju doniosłą rolę odegra Senat Rze- 

czypospolitej, dlatego dziś jest sprawą ogromnej wagi ażeby wybory da 

Senatu były w całkowitej harmonji z wynikiem wyborów do Sejmu. Tylko 

w tekich warunkach meżliwa będzie owocna i skuteczna praca obu naszych 

ciat ustawodawczych dla przyszłości naszej Ojczyzny. 

Obywatele! Nie wolno nikomu zaniedbać swego obowiązku przy wy- 

borach do Senatu w dniu 23 listopada. Niech nikogo 7 uprawnionych nie 

zbraknie przy urnie wyborczej. 

Pomyślny wynik głosowania do Senatu będzie dokończeniem šwiet- 

nego zwycięstwą odniesionego w wyborach do Sejmu. 

Niech żyje Poiska! 

Niech żyje Marszałek Piłsudski! 

Niech żyje całkowite zwycięstwo idei Bioku Bezpartyjnego! 

Płk. Sławek o wynikach wyborów do Sejmu 
WARSZAWA. 19-X1 (tel. wł. „Słowa”*). „Chicago Tribune“ w nume- 

rze pod datą 19 b. m. zamieszcza wywiad swego korespondenta z płk. Wa- 

lerym Sławkiem. 

Na zapytanie o sytuacji po wyborach do Sejmu płk. Sławek odpowie- 

dział, iż jest zadowolony z wyniku wyborów pod wieloma względami. Wy- 

daje mi się przedewszystkiem —- mówi płk. Sławek -- że ла tej drodze 

uda się uzdrowić i podnieść autorytet parlamentu w Polsce, którego istnienie 

zostało w opinji społecznej w istocie swej mocno poderwane przez złe me- 

tody demagogji politycznej różnych partyj. 

Ponadto wynik wyborów wykazuje dobitnie, co w Polsce widzą wy- 

taźnie, a czego nie dostrzegają nasi anierykańscy przyjaciele, że nastroje 

mniejszości narodowych zmieniły się zdecydowanie w kierunku kooperacji 

z Państwem Polskiem, jako państwem własnem, a szczególnie z obecnym 

Rządem. Liczni reprezentanci Żydów, Ukraińców, Białorusinów, Czechów 

a nawet staroobrzędowców rosyjskich wchodząc w skład prorządowego 
bloku Marszałka Piłsudskiego wyraźnie to potwierdzają. 

Wam Anierykanom. którzy patrzą na Polskę na mapie świata tak bezpo- 

średnio przylegającą do wschodniego wulkanu, zdawać się może, że Polska 

narażona jest stałe na wielkie niebezpieczeństwo. My Polacy spokojnie oce- 
aiamy te rzeczy i rozumiemy, że uporządkowanie ustrojowych spraw na- 
szego państwa : rozbudowa naszej siły gospodarczej wytworzyły tak wielka 

różnicę poziomu życiowego między naszem życiem, a życiem sąsiada rosyj- 

skiego, że sąsiad ten dawać musi coraz mniej powodów do obaw. Rozumiem 

‚ # па życie gospodarcze kraju musi być zwrócona teraz nasza bardzo 

baczna troska, co przy uporządkowaniu stosunku parlamentu do najważ- 
niejszych problemów państwowych Polski staje się tem łatwiejsze. 

P. Devey obejmuje stanowisko iw Federal 
Reserwe Bank 

WARSZAWA. 19-XI (tel. wł. „Stowa“). Jak się dowiadujemy, p. Dewey po po- 
wrocie do Stanów Zjednoczonych obejmie jedno 7 wyższych stanowisk w Federal Re- 
serwe Bank w New-Vorku. Jednocześnie dowiadujemy się że p. Dewey zamierza w Ame 
iyce wygłosić szereg odczytów na temat o obecnej sytuacji w Europię a w szczegól- 
ności poswięci kilka odczytów Polsce. > 

Dziś w godzinach popołudniowych min. Matuszewski złożył wizytę pożegnalną 
p. Dewey'*'owi, który już zakończył urzędowanie jako doradca finansowy Polski. 

Proces demonstrantów Centrolewu 
WARSZAWA. PAT. — Dziś rozpoczął się w warszawskim Sądzie Okręgowym 

proces przeciwko 10 osobom, oskarżonym z artykułu 123, cz. Il, o Gpór zbrojny, sta- 
wian *y policji w czasie demonstracyj ulicznych w dniu 14 września r. b., po wiecu 
Centrolewu w Dolinie Szwajcarskiej. Na ławie oskarżonych zasiedli: Józef Dzięgiełewski, 
Chodyński, Justyna Budzyńska-Tylicka, Synowiecki, Chruścicki, Szułman, Kusiak, Ro- 
guski, Byliński i Ruszkiewicz. Rozprawie przewodniczył sędzia Neumann. Oskarżenie 
poparł pprok. Kawczak. Na wniosek oskarżonych i obrony Sąd sprawę odroczył, na sku 
tek niestawienia się trzech świadków, których zeznania mają zasadnicze znaczenie di4 
sprawy. Wobec 9 oskarżonych, sąd utrzymał dotychczasowy środek zapobiegawczy, 
zaś wobec 10-go oskarżonego Szulmana Sąd uznał za dostateczny środek zapobiegaw- 
czy kaucję w wysokości 500 zł. 

Polskie akta prawne nie mają 
mocy na Litwie 

KOWNO. PAT. — Ministerstwo sprawiedliwości podaje do wiadomo- 
ści, że akta prawne, sporządzone w Polsce i przelane ra os trzecie w in- 
nem państwie nie mają mocy prawnej. 

Głodówka sprawców zamachu na Rustejkisa 
KOWNO. PAT. 12 członków organizacji .,żelazny Wilk*, aresztowanych w zwiaz 

ku z zamachem na szefa policji politycznej płk. I И 

  

п k zwróciło się za. edni- 
ctwem swych adwokatów do władz sądowych z żą zamiany aresztu wzgled 
nego na zwolnienie za kaucją 'do czasu rozpraw. W razie niet; ienia tego żąda» 
nia grozili aresztowani ogłoszeniem Aaa Wiadzė sądowe odmt temu żądaniu 
i część aresztowanych została przewieziona do więzienia w Szawlach. Oskarżeni w 
dniu dzisiejszym przestali przyjmować pokarm. 

Zamordowanie konsula afgańskiego 
MOSKWA. PAT. — W drodze powrotnej z Persji konsni afgański w Taszkien- 

cie Sejdmir-Khasim-Khan, udający się do Ascnabadu, został zamordowany i obrabowa 
ny w dniu 4 b. m. w odległości 20 klm. od granicy. Mordercę aresztowano. Rząd so- 
wiecki wyraził kondolencje ambasadorowi aigańskiemu w Moskwie. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski, 
ENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzyński. 
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PRZEDSTAWICIELSTY/A: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kicsk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”.    

  

   

   

  

Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
‚ -— Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

Księgarnia D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 12. 
Księgarnia T-wa „Ruch*. 

ST. ŚW WY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg, Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — | armia T-wa „Ruch. 
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Przed wyborami do Senatu 

  

We wczorajszym „Dzienniku Wileńskim* przeczytaliśmy z oburzeniem 

cyniczne wezwanie do ponownego warcholstwa na naszych ziemiach do 

głosowania za niemającą najmniejszych szans w województwie wileńskiem 

listą Nr. 4 (narodowa) do Senatu. Powyższa grafika przedstawia stosunek 

głosów oddanych na jedynkę i na czwórkę. Na jedynkę w obrębie woje- 

'wództwa wileńskiego (okręg wyborczy Święciany, okr. wyb. Wilno i po- 

wiaty Mołodeczański i Oszmiański okręgu wyb. Lidzkiego) padło 242.990 

głosów. Na czwórkę oddano tylko 29.473. Właśnie ten stosunek wyobraża 

nasza grafika. Mężczyzna w sile wieku to iedynka, a ten mały karaluch 

z łapami podniesionemi do protestu, to lista narodowa. Jeżeli do głosów, 

które padły na czwórkę doliczymy jeszcze humorystycznie drobną ilość gło- 

sów, które padły na 19-kę (katolicki blok ludowy), w powiatach Oszmiań- 

skim i Mołodeczańskim t. j. 408 głosów w Mołodeczańskim, a 2498 w Osz- 

miańskim, to jeszcze cyfra, którą zdobył sobie obóz „Dziennika* wynosić 

będzie zaledwie 32.369 głosów, czyli cyfrę prawie 7-dem razy mniejszą niż 

suma głosów jedynki. Otóż senatorów wybiera się tylko czterech z nasze- 

go województwa, nie ulega żadnej wątpliwości, że wszystkie cztery man- 

  

daty zostaną zdobyte przez jedynkę, 

którzyby w tej sytuacji agitowali za czwórką, jest 

jak nieszkodliwa. Ale w tych warunkach, przy tym 

woływać do głosowania na czwórkę 

czelnością i warcholstwem przekraczającem wszelkie 

jak również, że agitacja manjaków, 
równie beznadziejna, 

sunku lczbowym na- 

ošci narodowej“ jest 

dozwolone granice. 
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Zmiany w gmachu sej- 
mowym po wyborach 
WĘDRÓWKA KLUBÓW — OBRADY 
CENTROLEWU — NOWY BUDŻET 

-- KTO DOKONA OTWARCIA SESJI 

Ostateczne ustalenie podziału man- 
datów w okręgach wyborczych nastą- 
pi dopiero w środe, tak, iż we czwar- 
tek będzie można obliczyć formalnie 
stan liczebny pcszczególnych klubów 
ze wszystkich okręgów i z listy pań- 
stwowej. Naogół jednak zajdą nieznacz 
ne zmiany w porównaniu z danemi, 
które ukazały się we wtorek. . 

Poważniejsze zmiany zajdą nato- 
miast w gmachu sejmowym. Niema tam 
bowiem takiej sali, któraby mogła słu- 
żyć iako klub BB... Zajdzie przeto ko- 
nieczność przebudowania pierwszego 
piętra gmachu sejmowego. 

Po zmianach, jakie zaszły w ukła- 
dzie sił w sejmie, klub P.P.S. opuści 
również swój obszerny lokal na rzecz 
klubu narodowego. Klub niemiecki zaj 
mie lokal klubu białoruskiego. Wyzwo 
Jenie ustąpi jedną salę chadecji. Koło 
Żydowskie mieścić się będzie prawdo- 
podobnie w małym, zacisznym klubie 
senatu, lub obejmie loka! frakcji rewo- 
lucyjnej na terenie senatu. 

Decyzje te poweźmie kancelarja 
sejmowa dopiero po ustaleniu liczby 
posłów w poszczególnych klubach. 
Tymczasem centrolew zajmie się w naj 
bliższych dniach kwestją pracy na te- 
renie parlamentarnym: a więc udzia- 
łem w prezydjum parlamentu, w komi- 
sjach i t. p. 

W najbliższych również dniach zo- 
stanie już dostarczony do Sejmu pre- 
!iminarz budżetowy, tak iż Sejm bę- 
dzie równocześnie rozpatrywał budżet 
i projekt zmiany konstytucji klubu B.B. 

W tej chwili nie zostało jeszcze 
ustalone, kto dokona otwarcia sesji: 

  

POSIEDZENIE RADY MINISTRÓW 
WARSZAWA. PAT. — We środę 

19 listopada r. b. odbyło się w Prezy- 
djum Rady Ministrów pod  przewod- 
nictwem p. ministra Becka, posiedze- 
nie Rady Ministrów, na którem uchwa 
lono szereg projektów ustaw, mają- 
cych się ukazać w drodze  rozporza- 
dzenia Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
'itej. : 

POSIEDZENIE KOM. WYBORCZEJ 
WARSZAWA. PAT. — W ponie- 

działek, dn. 24 b. m. o godz. 10 rano 
odbędzie się posiedzenie państwowej 
komisji wyborczej, na którem dokona- 
ny został podział mandatów z list pań 
stwowych. W posiedzeniu  weziną 
udział, oprócz członków komisji, także 
i pełnomocnicy ważnie zgłoszonych 
list państwowych. 

USTAWY POŻYCZKOWE W SEJMIE 

Ministerstwo Skarbu prześle w naj- 
bliższym czasie kancelarji sejmowej 
projekty ustaw pożyczkowych w związ 
ku z podpisaną w dniu 17 b. m. umo- 
wą o pożyczce zapałczanej. Będą to 
dwa projekty ustaw: kontraktu dzier- 
żawnego między rządem a szwedzkim 
irustem zapałczanym o wydzierżawie- 
nie państwowego monopolu zapałcza- 
nego na dalszycii lat 20, oraz ustawa 
o zaciągnięciu przez rząd pożyczki. Z 
vwagi na to, że wpłacenie efektownej 
Sumy pożyczkowej zależne jest od 
uchwalenia obu ustaw przez ciała usta- 
wodawcze, należy przewidywać, że 
rządowi zależeć będzie na tem, aby 
nowowybrany parlament przystąpił 
wkrótce do obrad nad temi projektami. 
MAPAI KO i DNS AS PO TDS | 

Prezydent Rzeczypospolitej, czy Mar- 
szałek Piłsudski. Krążą jednocześnie 
pogłoski, że Marszałek Piłsudski zło- 
ży urząd premiera, poświęci się znowu 
sweriu resortowi, a premjerem zosta-- 
nie minister Beck lub minister Skład- 
kowski. 

 



  

    

      

   
   

    

ECHA KRAJOWE 
NIEŚWIEŻ 

— Kongres Federacji Polskich Związków 
b. Obrońców Ojczyzny. 9-go listopada w 
wielkiej sali świetlicy żołnierskiej odbył się 
wielki kongres Federacji byłych Wojsko- 
wych przy udziale przeszło tysiąca osób, 
poświęcony sprawom wyborczym. Zagaił 
Zjazd zastępca starosty p. Rudnicki - Sipajł- 
ło, poczem na przewodniczącego powołany 
został p. Bruszkiewicz z Nowogródka. Ko- 
lejno przemawiali: przewodniczący p. Brusz- 
kiewicz, p. starosta Czarnocki, pułk. Mally, 
prezes Pow Kom. B. B. p. Kuroczycki, pre- 
zes Koła Oficerów Rezerwy p. Henrici, pre- 
zes Koła Podoficerów Rezerwy p. Packie- 
wicz, wreszcie prezes Federacji w Nieświeżu < 

przemówien, p. Kulesza. Po wysłuchaniu 
uchwalono rezolucję, popierającą listę B. B., 
wzniesiono okrzyki na cześć Pana Prezyden- 
ta i Marszałka Piłsudskiego, oraz uchwało- 
no wysłać do nich telegramy hołdownicze. 

— Drugi egzamin kwalifikacyjny dla 
nauczycielstwa szkół powszechnych. Nauczy 
ciel szkół powszechnych conajmniej po dwu 
latach pracy zawodowej ma prawo zdawać 
dodatkowy egzamin; do czasu jego złożenia 
jest tylko tymczasowym nauczycielem, po- 
tem zaś otrzymuje ustalenie w służbie nau- 
czycielskiej. Właśnie taka „Państwowa ko- 
misja egzaminacyjna dla nauczycieli publicz 
nych szkół powszechnych* w Nieświeżu bę- 
dzie czynna 18-go listopada. Tego dnia © 
godz. 8-mej rano w Seminarjum Nauczyciel 
skiem (na Zamku) rozpoczną się egzaminy 
piśmienne; natomiast lekcje praktyczne i col- 
loquia odbędą się 20-tego. 

— Mianowanie. B. dowódca 27 p. uł. 
obecny dowódca 22 p. uł. w Brodach, ppułk. 
dypl. Stanisław Rostworowski, znany i wy- 
soko ceniony przez społeczeństwo w czasie 
swego pobytu w Nieświeżu, został awan- 
sowany na pułkownika. 

Sędzia z Klecka, p. Jerzy Kotwicki, mia- 
nowany został naczelnikiem Sądu Grodzkie- 
go w Nieświeżu na miejsce p. Wasilewskie- 
go. P. Kotwicki objął urzędowanie od 1 — 
XI, pełniąc jednocześnie zastępczo funkcje 
sędziego w Klecku do czasu mianowania 

następcy. 

MOŁODECZNO 

— Nowa instytucja społeczna. Onegdaj 
w sali starostwa w Mołodecznie pod przewod 
nictwem p. starosty ]. de Tramecourt"a od- 
było się zebranie organizacyjne nowej insty- 
tucji społecznej pod nazwą Komitetu niesie- 
nia pomocy finansowej celom społecznym 
pod nazwą „Fundusz Społeczny w Mołodecz 
me”. 

Instytucja ta ma na celu uproszczenie 
wszelkich zbiórek i ofiar na cele społeczne 
przez stałe składki swych członków, oraz 
gromadzenie funduszu drogą imprez na cele 
społeczne, a nawet członkowie tej instytu- 
cji mogą uiszczać stałe składki do innych or 
ganizacyj społecznych, których są członka- 
mi, przez Komitet funduszu społecznego. 

W zebraniu organizacyjnem wzięli udział 
przedstawiciele wszystkich instytucyj  pan- 
stwowych, samorządowych i zawodowych. 

Po odczytaniu proponowanego statutu, 
przez p. starostę ]. de Tramecourt"a i po 
przyjęciu tegoż statutu przez zebranie, uchwa 
lono stałą składkę miesięczną w wysokości 
1 proc. od swych dochodów lub poborów. 

Do zarządu Komitetu przez głosowanie 
weszli przedstawiciele  instytucyj: szkolni- 
ctwa, samorządu powiatowego, samorządu 
gminnego, kolejnictwa, oraz przedstawiciele 
instytucyj społecznych i gospodarczych — 
razem osób 17, 

Następnie zarząd Komitetu ukompleto- 
wał prezydjum Komitetu, do którego weszli: 
p. starosta jako prezes, p. Łysak M. jako 

„ sekretarz, i p. A. Pawłowski jako skarbnik 
Komitetu. 

LITWA (p. Mołodeczański) 

— Nowa  piacówka strażacka. Dn. 12 
— X.b. r. w Litwie pow. mołodeczańskiego 
odbyło się zebranie organizacyjne Ochotni- 
czej Straży Pożarnej. 

Po wyjaśnieniu celu i zadań Straży przez 
instruktora oświaty pozaszkolnej, na człon- 
ków zapisało się 42 osoby. 

Do zarządu Straży wybrano: na prezesa 
— p. Pawłowskiego, właściciela maj. Borki, 
ra przewodniczącego komisji rewizyjnej 
p. Michalkiewicza, kier. szkoły, i p. K. Le- 

' gana — na naczelnika Straży. 
Dzięki p. wójtowi gm. potoczanskiej 

Straż otrzymała już lekką sikawkę przenoś- 
ną. 

Naležy nadmienič, že w Litwie od roku 
istnieje Kółko Teatralne, które pod kierow- 
nictwem p. Michalkiewicza odegrało już kil- 
ka przedstawień. Obecnie Kółko Teatralne 
włączono do Straży w skład sekcji kultural- 
no-oświatowej . 

OSZMIANA. 

—10-lecie ONRS w Oszmianie. Na całym 
terenie pow. Oszmiańskiego, oraz w samem 
msieście Oszmianie odbyły się wiece, aka- 
demje i zebrania poświęcone / uroczy: 
stości dziesięciolecia odparcia N 
jazdu | Rosji Sowieckiej. = Uroczystoš 

"di te odbyły się przy masowym udziale mie- 
szkańców wsi i miasteczek bez różnicy na- 
sodowości i wyznań. 

OLANY (Gm. Podbrzeska) 

— Doczekaliśmy się proboszcza! Olany 
są położone nad samą granicą litewską. Po 
długiem oczekiwaniu nareszcie z łaski ]. Е. 
arcybiskupa wileńskiego doczekaliśmy się 
proboszcza. 

Teraz nam wesoło i dobrze, bo możemy 
obowiązek wysłuchania mszy Św. w niedzie 
le i święta spełnić na miejscu, a nie trzeba 
udawać się o 15 czy 18 do Podbr: 
lub Mejszagoly. Po skończonych remion 
na plebanii zaczynamy śleć o budowie 
kościoła, gdyż dotychczas zbieraliśmy 
modlić do małej kaplicy cnientarnej. 

Początki są bardzo dobre — bo p. Ar- 
jusz Pimonow, prezes staroobrzędowców, 

ciarował drzewo i grunt na nasz kościół. 
Za ofiarę tak hojną wdzięczność względem 
p. Ar. Pimonowa w sercach naszych na, dłu- 
go pozostanie. : В 

Oby więcej takich ludzi, dbających o 
dobro moralne ludu! 

   

        

   

  

się się 

  

Parafjanin, 

KOŁOWICZE, (POW. WILEJSKI) 

Jest to spora wioska, która liczy 85 go- 

spodarstw. Znajduje się przy niej miejsco- 

wa gmina Kołowicze i szkoła powszechna. 
Przy gminie, dzięki staraniom miejscowego 

sekretarza gminy Kcłowicz, jarosława Ja- 

iowskiego z roku na rok powstają organi- 

zacje społeczne i kulturalno-oświatowe. Do 

takich należą: w 10ku 1920 rozganizowano 

ochotniczą straż pożarną, która cieszy się 
wielkiem powodzeniem wśród miejscowej 

młodzieży. W roku bieżącym zorganizowany 

zostać związek Federacji Obrońców A 

ny, a także kółko kulturalno-ošwiatowe, Ra- 
da Opiekuńcza Kresowa, która cieszy 
nie niniejszem powodzeniem. 

Trzeba uznać zasługi sekretarza gminy, 

gdyż ludność we wsi Kołowicze, jest prze- 

ważnie nieokrzesana i w największej części 
panuje wśród młodzieży analfabetyzm. 

lednak obchód zorgavizowany z racji 

10-tej rocznicy odparcia nawały  bolszewic- 
kiej wypadł wspaniale. Rano o godz. 8-ej 
na ul. wioski zaczął się ruch, gdyż ludność 

chętnie garnęła się. ażeby uczcić tę pamięt- 

ną rocznicę w karcie historji Polski. Punktu- 

alnie o godz. 9 ano do zebranej ludności 
przemówił sekretarz gminy Kołowicze Jaro- 
sław Jarowski, zaznaczając, jeki cel i jakie 
ma znaczenie odszonięcie tablicy pamiątko- 
wej, której odsłonięcia dokonał miejscowy 
wójt gminy Aleksander Subocz. 

Pof odsłonięciu tablicy ludność udała się 

do świetlicy gminnej, gdzie w pięknie ude- 

korowanej Sali zajęła miejsca. Do zebranych 

przemówił ławnik Władysiaw  Kleszniak, w 
ięzyku białoruskim gdyż we wsi znajduje się 
przeważnie element białoruski) « aznacza- 
jąc przytem, co to jest za rocznica, w dzi- 
siejszym dniu i jakie ma znaczenie.. 

Poczem wzniesiono okrzyk na cześć Mar 
szałka Piłsudskiego, a uczniowie szkoły pa 
wszechnej zaintonowali hymn narodowy. 
Po odczycie odb ę deklamacje, które 
wygłaszali uczniowie miejscowej szkoły.. 
Po deklamacjach wygłosił odczyt w języku 
polskim sekretarz gminy Jarosław Jarowski, 
którego treścią było znaczenie dzisiejszej 
rocznicy i w jaki sposób wojsko polskie pod 
dowództwem Marszałka Piłsudskiego odpar- 
ło nawałę bolszewicką z pod Warszawy. 
Po przemówieniu sekretarza, chór szkoły po- 
wszechnej odśpiewa! „Rotę”. Na zakończe- 
nie tak pamiętnego cbchodu odegrano sztucz 
kę p. t. „Pod Belwederem“. 

O godz. 7-mej wiecz.. urządzono zaba- 
wę taneczną dla miejscowej młodzieży, któ- 
ra. trwała do rana. Obchód wypadł 
wspaniałe i każiemu uczestnikowi na dłu- 
go zostanie w pamięci. Trzeba zaznaczyć, 
że orzy odsłonieciu Tablicy  Pamiątkowej 
pogoda też dopisała miejscowej ludności. 

Nowasz. 

WIAŻYŃ (pow. Wilejski). 

-— Pomnik Marszałka. Dnia 11 listopada 
odbyło się tu uroczytse odsłonięcie pomnika 
Marszałka Jozefa _ Pilsudskiego, który 
stanął tu dzięki staraniom Pana kapt. J. Ha- 
rasimowicza wójta gminy wiazyńskiej. 

Przebieg uroczystości odsłonięcia był bar 
dzo uroczysty. Organizacje oraz tłumy lud- 
ności zaległy „na którym pomnik м 
sicny. Po odsłonięciu podniosłe przemówie- 
nie wygłosił p. kpt. Harasimowicz, Jan Kar 

k i józef Cholewiński. Jest to hołd 
najwdzięczniejszy Marszałkowi  Pilsudskie- 
mu: na jaki mogła zdobyć się ludność kreso- 
wa. Inicjatorom wystawienia pomnika sei- 
deczne podziękowanie. 

„Obecny“. 

WOLKOWYSK. 

— Epidemja kradzieży Jak dowiadujemy 
się że w Wołkowysku strasznie rozmnażają 

radzieże i rabunki mieszkaniowe. A 
c dnia 15-go listopada obrabowano kie- 

rownika oddziału telegraficzno - telefoniczne 

się 

    

    

   
      
      

  

   

     
   

  

  

go. o godz. j rano, wdarto się przez 0- 
kno i zrabc ubranie, oraz 30 zł. go- 

3 250 zł. i zegarek kieszon- a 
ści 85 zł. Jak obliczono w ostat- 
dokonano w Wołkowysku. 33-ch 

v, przyczem żadnego ze sprawców 
nie ujęto. Należałoby władzom zwrócić uwa 

na tę ogólną bolączkę na którą skarży 
Wołkowysk. (w. w. c.) 
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NOCE WCM 

Sensacyjne areszty w S.S.S.R. 
BERLIN. PAT. „Socjalisticzeskij Wiesinik“, organ  socjaldemokracji rosyjskiej 

w Berlinie, ogłasza sensacyjną wiadomość o aresztowaniu czionka najwyższej rady wo- 
jennej Andrejewa oraz gen. Bluchera, głównodowodzącego arrnji sowieckiej na Dalekim 
Wschodzie: Aresztowania te pozostają w związku z wykryciem tajnej organizacji, skie- 
rowanej przeciwko obecnemu rządowi sowieckiemu. Na czele organizacji stał przewod- 
ticzący rady komisarzy ludowych Czyżow, poprzednio już aresztowany. Centrala orga- 
nizacji znajdowała się w mieszkaniu Czyżowa oraz w biurze komisarza poczty Antypo- 
wa. Wykrycie organizacji stało się możliwe dzięki informacjom udzielonym przez Ry- 
kowa, który w ostatniej chwili zdecydował sie podać do wiadomości władz  sowiec- 
kich o istnieniu sprzysiężenia, mając wątpliwości co do celowości spisku. 

ilu jest ludzi w Stanach Zjednoczonych 
WASZYNGTON. PAT. — Prezydent Hoover oświadczył, że według ostatnieg: 

spisu ludności w Stanach Zjednoczonych zamieszkuje obecnie 122.093.455 ludzi, ор 
W związku z dokonaniem spisu nastąpia pewne przegrupowania mandatów w Izbie 
Reprezeniowanych, przyczem stany Kaliiornja, Michigan, Texas, New York otrzymają 
więcej mandatów, niż dotychczas. 

Katastrofa parowca angielskiego 
LONDYN. PAT. — Otrzymano drogą radiową wiadomość, że nowy okręt angiel 

ski „Highlandhope*, odbywający podróż z Londynu do Buenos-Aires, rozbił się w po- 

biiżu portugalskich wysp Farilnoes. Załoga i wszyscy pasażerowie schronili się do łodzi 
, ratunkowych. Parowiec „Mandelay*, znajdujący się w odległości 

z pomocą rozbitkom. 

Lewine fałszował 

20 mil, pośpieszył 

monety francuskie 
WIEDEŃ. PAT. — Kupiec amerykański Levine, aresztowany pod zarzutem usiło- 

wanego fałszowania monet francuskich, będzie odstawiony do sądu krajowego. Policja 
doszła do przekonania, że Levine, mimo: zaprzeczenia, usiłował fałszować monety fran 
cuskie. Monety, pochodzące z czasów inilancji, zostały obecnie wycofane z obiegu 
i mogą być do roku 1935 wymieniane w kasach państwowych. Już teraz daje się zau- 
ważyć silny napiyw wycofanych monet do kas państwowych. Levine chciał widocznie 
skorzystać z okazji, gdyż monety owe przy odbiorze nie są zbyt dokłądnie kontro- 
lowane. 

Paryż — Kalkuta w ciągu trzech dni 
NOWY REKORD LOTNICZY. 

PARYŻ. (PAT). — Lotnicy Coulette i Lalouette przebyli droge Paryż - Kalkuta 

w ciągu 3 dni 9 godzin 30 m. Jest to rekord, który pozostawia za sobą bardzo znacz- 
nie wszystkie dotychczasowe i jest o 5i pół dni lepszy od czasu Kingsforda Smitha. 

Wydobywanie zwłok 7 kopalni „Saturn“ 
BĘDZIN. PAT. — W ciągu ubiegiej nocy po 60 godzinach hiezmordowanej pra- 

ty, drużyna ratownicza kopalni „Saturn“ po stłumieniu pożaru dotarła do miejsca ka- 
tastrofy, gdzie znaleziono zwęglone zwłoki ofiar katastrofy Zakrzewskiego i Zurka. 
Wydobyte na powierzchnię zwłoki poddano oględzinom, które wykazały, że obaj gór- 
nicy ponieśli śmierć wskutek uduszenia natychmiast po wybuchu gazów, t. j. w nie- 
dzielę 16 b. m. 

  
  

  

  

NAZIEARCHASZTA 
KALENDARZYK PRZEDWYBORCZY 
WIECÓW SENACKICH W. WILNIE 

Poniżej podajemy następujący kalenda- 
rzyk wieców przedwyborczych do Senatu. 

Dzielnica Nowy Świat wiece przedwy- 
borcze do Senatu listy Nr. I BBWR. od- 
będą się w terminach następujacych: dnia 
20 b. m. o godz. i7 ul. Raduńska 32, dnia 
21 b. m. o godz. 18, ul. Szkaplerna 28, dnia 
22 b. m. o godz. 18 ul. Horodelska 31. 

Dzielnica Rossa — dnia 20 b. m. o godz. 
8 vabędzie się wiec przedwyborczy do Se- 

mt: w sekretarjacic dzielnicowym ul. Be- 
liny 4 m. 4 Takiż wiec odbędzie się dnia 22 
b. m. o godz. 19 tamże. 

Dzielnica Łosiówka — wiece przedwy- 
bercze do Senat1 odbędą się tam dnia 20 
b m. o godz. 18 ul. Wiłkomierska 29 i dnia 
22 b. m. o godz. 17 ul. Trwała 43 sekreta- 
rjar dzielnicowy BBWR. 

Dzielnica Ponary — Wiece przedwybor- 
cze do Senatu z listy Nr. 1 BBWR. odbędą 
się dnia 20 b. m. o godz. 17, ul. Ponarska 55 
sekretarjat dzielnicowy oraz dnia 22 b. m. 
o godz. 17 tamże. 

Dzielnica  Boitupie -— przedwyborcze 
wiece senackie listy Nr. 1 BBWR. odbędą 
się dnia 20 b. m. o godz. 17 wi eś Jerozo- 
limka oraz dnia 22 b. m. o godz. 17 м. Во!- 
tupie Nr. 3 m. 1 sekretarjat dzielnicowy, 

Dzielnica Nowe Zabudowanie — wiec 
przedwyborczy do Senatu z ramienia listy 
Nr. 1 BBWR. odbędzie się o godz. 18 dnia 
22 b. m. ul. Legionowa 25 sekretarjat dziel- 
nicowy. 

Drielnica Zwierzyniec — wiece przedwy 
borcze do Senatu BBWR odbędą się dnia 

    

20 b. m. o godz. 18 ul. Lipowa Nr. 4 oraz 
dnia 22 b. m. o godz. 18 tamże. 

Dzielnica Zarzecze — w dzielnicy Zarze- 
cze odbędą się aż 3 wiece przedwyborcze 
senackie z listy Nr. 1 BBWR: dnia 20 b. 
m o godz. 18 ul. Majowa 69, dnia 21 b. m. 
6 godz. 18 ul. Syberyjska 186 i dnia 22 b, m. 
© godz. 18 ul. Filarecka 54, 

Dzielnica Antokol — wiece przedwybor- 
cze senackie z ramienia listy Nr. 1 BBWR 
odbędą się tutaj dnia 20 b. m. o godz. 18 

ul. Antokolska 45 sekretarjat dzielnicowy 
oraz dnia 22 b. m. o godz. 18 tamże. $ 

„ Dzielnica šrodmiešcie. W dzielnicy śród- 
mieście odbędzie się tylko jeden wiec listy 
BBWR, a mianowicie dnia 22 b. m. o godz. 
18 ul. Mickiewicza 33-a klub przemysłowo- 
Handlowy. 

WIECE PRZEDWYBORCZE DO SE- 

NATU NA PROWINCJI 

, Poczta dzisiejsza przynosi nam wiado- 
niości o wiecach przedwyborczych do Se- 
natu, jakie miały miejsce w połowie tygod- 

nia, czielącego wybory do Sejmu od wy- 
borów do Senatu. a mianowicie: dnia 19 b. 
m. cdbył się w Święcianach na rynku wiec 
liczący około 600 osób oraz takiż wiec w 
kinie. „Na rynku przemawiai A. Mickiewicz, 
w kinie zaś poseł Krasicki. Tegoż dnia od- 

*ę więc w Kiemieliszkach, liczący oko- 
lo 100 osób, na którym przemawiał poszł 
Polkowski. Dnia 19 b. m. na rynku w Šmor 
goniach odbył się ogromny wiec, liczący 
2000 osób. Przemawiał p. Sidelnik. 

  

Zgon dr. Henryka Gierszyńskiego ' 
W dniu 10-tym listopada zmarł w 

Paryżu dr. Henryk Gierszyński. Zmar- 
ły był jedną z najwybitniejszych posta 
ci Drugiej Emigracji, która osiadła w 
Paryżu po powstaniu styczniowem. 

Ś.p. Henryk Gierszyński urodził się 
w Sandomierzu w r. 1848. Mając lat 
15 — wprost z ławy szkolnej zaciąga 
się do jednego z oddziałów powstań- 
czych. W jednej z potyczek schwytano 
go i odesłano do domu, roztaczając 
nad dzieckiem - powstańcem  scisty 
nadzór policyjny. 

Dawał się on tak we znaki, że po 
3-ch latach Henryk Gierszyński zmy- 
iił czujne oko żandarmów i przedo- 
stawszy się za granicę, przyjechał do 
Paryża. 

Zapisał się na wydział lekarski. Ale 
studja zawodowe nie pochłaniały go 
całego. Duszą emigracji był generał 
Ludwik Mierosławski. Młody Gierszyń 
ski należał do koła najbliższych zwo- 
ienników generała. 

jeszcze nie ukończył studjów, kie- 
dy wypadła wojna z Prusakami. Gier- 
szyński zaciągnął się do oddziału lek- 
kiej kawalerji i brał udział w walkach 
koło Paryża. Pamiątką po tych cza- 
sach był nadany mu medal wojskowy 
francuski. Po wojnie dokończył  stu- 
djów i został lekarzem okrętowym na 
jednym ze statków, kursujących po 
morzu Śródziemnem. 

W kilka lat później ożenił się z 
Marją Kazimierą Bukowską. 

Był to związek dwojga gorących 
patrjotów, gdyż pani Gierszyńska, ja- 
ko kilkunastoletnie dziewczę brała 
czynny udział w postaniu, pełniąc nie- 
bezpieczną służbę kurjera przy oddzia 
le księdza Mackiewicza, straconego 

później przez Moskali. W od- 
dziaie tym służyło kilku jej braci, z 
których jeden, tlenryk miał później o0- 
degrać wybitną rolę na emigracji. 

W r. 1878 Henryk Gierszyński o- 
siadł w miasteczku QOuarville, w depar 
tamencie Eure et Loir. 

Można bez przesady powiedzieć, 
że odtąd dom państwa Gierszyńskich 
miał stać się na kilka dziesiątków lat 
ośrodkiem polskeści we Francji, z któ 
rego promieniowała polska myśl, a co 
ważniejsza, służenie polskiej sprawie. 

Śp. dr. Gierszyński brał żywy u- 
dział w najważniejszych sprawach pol 
skich, jakie się poczynały na Emigra- 
cji. Był czynnym przy zakładaniu Mu- 
zeum i Skarbu Narodowego w Rap- 
perswylu, przez szwagra, Henryka Bu 
kowskiego i Platera i należał do Za- 
rządu Muzealnego tak długo, dopóki 
seakcyjne koła nie zawładnęły kierow 
nictwem tej instytucji. 

W latach 90-ch, kiedy młoda emi- 
gracja rozwinęła żywą działalność spo 
łeczną w duchu demokratycznym — па 
gruncie paryskim, dr. Gierszyński, 
wówczas w sile wieku, oddał się całą 
duszą współpracy z nowemi działacza 
mi. 

W r. 1892 dr. Gierszyński skłania 
się ku kierunkowi  socjalistycznemu, 
jako energiczny sympatyk PPS. 

Najwybitniejsi działacze  socjaliz- 
imu polskiego, Aleksander Dębski, Jod 
ko - Narkiewicz, Józef Piłsudski 
nie mówiąc już o innych — bywają sta 
le gośćmi w Cuarville, ile razy los za- 
gna ich do Francji. W r. 1905 Stani- 
sław Jędrzejewski organizuje właśnie 
w Ouarville PPS po jej świeżym roz- 
łamie. į 

W tych czasach Henrykowi Gier- 
szyńskiemu przychodzi z pomocą w 
pracy dla dobra sprawy polskiej jego 
starszy syn, Stanisław. Ten, pisujący 
pod nazwiskiem St. Mikulskiego w po 
ważnym organie trancuskim, „Courrier 
Europeen* (Kurjer Turopejski), druku 
je w tem piśmie przez szereg lat pro- 
pagandowe artykuły o Polsce, nawet 
wtedy, gdy ciężka choroba piersiowa 
skazała go na stały pobyt w Algierze. 
W r. 1911 Stanisław Gierszyński u- 
marł na ziemi airykańskiei, do ostat- 

ka nie wypuszczając z ręki pióra dła 
informowania Furopy o sprawach pol- 
skich. 

Z nastaniem wielkiej wojny drugi 
cios dotknął d-ra  ierszyńskiego. 

Młodszy syn, Fientyk, padł, jako oficer 

w szeregach francuskich, w drugim 
dniu wojny, niedaleko Longwy. ; 
„ Dopiero w 7 lat później szczątki 
;ego miały być przeniesione z pobojo- 
wa do grobu rodzinnego w Ouar- 
ville. 

Nie był ten grób wtedy już pustym. 
w r. 1920 dozgonna ai Ža 
Gierszynskiego, Marja z Bukowskich, 
spoczęła tam snem wiecznym. 

Od tego czasu wielki gościnny 
dom w Ouarville opustoszał. Dwie cór 
ki już wcześniej opuściły go jedna za- 
ślubiła w Paryżu architekta Marcelego 
Zielińskiego, druga wyjechała zaraz 
po wojnie do Polski z mężem, Stanisła 
wem Markusem, obecnie  pułkowni- 
kiem W. P. 

70-letni starzec trzymał się jednak 
krzepko. Nie było większej uroczystoś 
ci narodowej w Paryżu, gdzieby ko- 
lonja polska nie witała ze czcią sędzi- 
wego weterana sprawy polskiej. 

Złośliwa grypa zwaliła go z nóg 
przed paru tygodniami, kiedy był z od- 
wiedzinami u córki, p. Marji Zieliń- 
skiej w Paryżu. 
. Silny jego organizm nie przemėgi 
jednak choroby. i o północy, w nie- 
dzielę 9 listopada, czcigodny nestor e- 
migracji polskiej zgasł na rękach obu 
córek i zięciów. 

, Ludność miasteczka, która od pół 
wieku przywiązała się gorąco do „mon 
sieur Henri, odprowadziła tłumnie 
szczątki wielkiego Polaka, którego 

ja czciła i ceniła na równi z Pol-- 
ską. 

Cześć Jego pamięci! 

KURSA SANITARNE 
jednym z najątówniejszych obowiązków 

Czerwonego Krz. w okresie pokoju jest 
Frzygotowanie kadr pielęgniarskich, które 
ra wypadek wojny stanęłyby do pracy, nio 
śąc pomoc rannyn: i chorym żołnierzom. 
Spełniając ten obowiązek w myśl maksy- 
my „Chciesz pokoju — szykuj się do woj- 
ny" — Okręg Wileński Polskiego Czerwone go _ Krzyża crganizuje 2 mie- 
sięczne teoretyczne kursy sanitarne dla 
sióstr pogotowia sanitarnego, bo których na 
stąpi praktyka w szpitalu wojskowym. 

(Na kursa będą przyjmowane osoby w 
wieku od lat 17-tu do 30-tu posiadające: 
świadectwa z ukonczeniia 4 klas szkoły śre 

dniej, lub 7 oddziałów szkoły powszechnej, 
dowody obywatelstwa polskiego i zaświad- 
czenie moralności, wszelkich bliższych infor 
macyj zasięgnąć można w biurze PCK Za- 
walna nr. 1 codziennie w godzinach od 10 
do 13 i od 18 do 20, gdzie również będą 
wydawane formularze do składania podań.ł 
Podania przyjmuje w poniedziałki, środy i 
piątki od 18 do 19 — Przewodnicząca Sek- 
cji Sióstr w biurze PCK, Zawalna nr. 1, 
przyczem podania przyjmowane będą do dn. 
6 grudnia rb. włącznie. 

„ Termin rozpoczecia Kursów w pierw- 
szej połowie stycznia; wpisowe zł. 15 
przy zarejestrowaniu się w poczet 
rezerwy, wykłady teoretyczne i praktyczne 
— bezpłatnie. Bez złożenia zobowiązania — 
wpisowe zł. 50. 

22 Loterja Klas. Państwowa 
t-sza klasa, l-szy dzień ciągnienia. 

Przed przerwą. 
10.000 zł. wygrał nr. 15597 
5.000 zł. wygrał nr“ 169621. 
5.000 zł. wygrał nr. 99110. 
Po 1000 zł. wygrały nr.: 22895 190604 
Po 500 zł wygrały nr.: 105977 125975 

  

   

   

   

Po 400 zł. wygrały nr.: 13111 46200 
86429 108554 109872 121515 182011 

Po 200 zł. wygrały nr.: 19704 64696 
82040 94156 102887 116958 119418 125471 
134586 158172 171980 | 

Po 150 zł. wygrały nr.: 2393 3174 4305 
6896 6378 13432 20565 24583 47971 52062 
52548 54797 60450 66217 70759 74686 78039 
86393 86393 98313 109471 117922 118440 
120731 121727 126170 131980 132075 134686 
136387 138895 144194 149325 150496 158540 
158871 163265 163727 167117 168856 176349 
173788 182204 191555 198880 201056 202599 
207229 209282. 

Po przerwie. 
5.000 zł. wygrał nur. 190373 
2000 zł. wygrał nr. 103620 
1000 zł. wygrał nr. 20265 
Po 500 zł. wygrały nr.: 287797 29907 

164386. 
Po 400 zł. wygrały nr: 55603 95877 

A 112848 117716 154514 165576 175386 

Po 200 zł. wygrały nr.: 34750 35970 
60787 62933 64232 167588 160242 172011 
175065 175934 191743 196413 199174. 

Po 150 zł. wygrały nr. 5094 11148 15722 
20272 25750 26572 26682 28496 33682 40484 
43783 45210 66249 60862 74826 80631 
85047 85047 05195 97143 100501 115705 
117201 133487 134074 135458 144821 163313 
160680 171088 176578 177160 177223 178479 
184032 184673 189306 196753 203681 207942 
208056 
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Dwa miesiące wśród bandytów Chicago 
Chicagowscy bandyci stanowią te 

mat niewyczerpany do powieści i fel- 
jetonów, tembardziej aktualny, że 
żywy i dzisiejszy. Prawdę rzekłszy pił 
Europy, czytając o tem, poprostu nie 

wierzy. Najzupełniej szczerze nie wie- 
rzy, żeby niezliczone szajki bandytów 
bezkarnie grasowały w miljonowem 
mieście, żeby złodzieje i rozbójnicy po 
siadali pałace, urządzali w biały dzień 
batalje na ulicach, trzęśli municypai- 
nością miasta, zasiadali w Radzie Miej 
skiej, oddziaływali na politykę, pobie- 
rali na własną rękę podatki od kupców 

i przemysłowców i t.d. i, t. d. Nie- 
skończona tyrada nachalstwa, bezczel- 
ności i bezkarności, kpin ze zdrowego 
rozsądku. Wszystko to dzieje się w 
tej Ameryce, która wcale nie jest tak 
wolna, za jaką się podaje, gdzie nie 

_ można wypić kieliszka uczciwej wódki 
gdzie Saco i Vancettiego nie  urato- 
wały od elektrycznego krzesła prote- 
sty świerci kuli ziemskiej. 

Mówił mi raz taki stuprocentowy 
niedowiarek: „Rób pan, co nie chcesz, 

a ja wszystko 1ówno nie wierzę. TOŻ 
wziąć na zdrowy rozum: posadziliby 
do chłodnej, dali raz, drugi w kość i 
koniec na tem'. Może, może... widocz- 

nie jednak nie jest to rzeczą tak pro- 
stą, skoro pirainidalny rozwój bandy- 
tyzmu w Chicago nie ma i ...nie miał 
sobie równego na całym świecie. 

Ostatnio jeden z korespondentów 
Agence Litteraire Internationale po- 
święcił dwa miesiące na możliwe do- 
kładne zbadanie i interwjewowanie 
przywódców band w Chicago. Dzienni 
karz ten nazywał się London. Zaczęło 
się od krążenia w różnego rodzaju po 
dejrzanych lokalach i wynalezienia so 
bie „przewodnika“. — Jednego dnia 
przewodnik oświadczył stanowczo: 
„Morana panu się nie uda spotkać. 
Jest on zbyt bogaty nie udziela się 
nikomu, bo się boi; kiedyś był najod- 
ważniejszym przestępcą. Teraz żałuje 
swych bogactw więcej niż siebie. Ale 
nic straconego: zaznajomię pana z Do- 
nellem'*. ' 

Potężny Irlandczyk. Niektórzy na- 
zywają go nawet nieśmiertelnym. Ty- 
le razy dybano na jego życie i zawsze 
bezskutecznie. Kule go nie imają, czy 
o, u djabła! Jakież są jego stosunki 
z Kaponem, królem bandytyzmu ame- 
rykańskiegó? — Ciekawa rzecz— nikt 
tego nie wie. Przed laty pomiędzy ni- 
mi panował stan wojenny, wielu ludzi 

Donella zginęło od kul bandyty Ka- 
pona, ale sam Donell zawsze ucho- 
dził bez szwanku. Czy byli to ludzie 
Kapona, którzy przed kilku miesiącami 

hs 

  
Grožny bandyta Doaeli 

zajechali w autach przed willę Donel- 
la i pokryli ją salwami strzałów rewol 
werowych — też nie wiadomo, byli to 

jacyś tajemniczy wrogowie. W każ- 
dymi razie i tym razem „nieśmiertelne- 
go” nie dosięgła żadna kula. 

Był pogodny dzień słoneczny, gdy 
o godzinie 2 po południu udało się 
śmiałemu dziennikarzowi spotkać oko 
w oko z groźnym bandytą. — Naprze- 

,ciw szedł wysoki mężczyzna elegan- 
«cko ubrany, z cygarem w zębach, a 
rękami w kieszeniach. 

Robił wrażenie człowieka najzupeł 
niej obojętnego ua wszystko, co . się 
wokół niego dzicje, ale z wyrazu oczu 

' poznać było można, iż z poza przymru 
żonych powiek bacznie śledzi olocze- 
nie. + 

Dziennikarz zwyczajem, przyjętym 
w swojej branży, odrazu zapropono - 
wał „na jednego'* ale Donell oburzył 
się: „Pan myśli, że ja piję? Ha, ha, 
ha! —,Jednakže-— wtrąciłem nieśmia- 
10 — opisuje London — doszedł pan 
do wielkiej fortuny, zawdzięczając al- 
koholowi“. — Bandyta uśmiechnął się 
tylka i mimowoli przysłonił olbrzymi 
brylant, jaśniejący na jego krawacie. 
— „Tak to racja -— odrzekł — zarobi- 
!0 51е cośniecoś, ale teraz jestem „su- 
chy”. Chodzę co niedzielę do kościo- 

  

ja. lestem ojceri rodziny. Bóg nie 
chce mojej śmierci*!. —- Oto wszystko 
co usłyszał ciekawski dziennikarz od... 
groźnego bandyty. 

Kto wie, co oznacza w Chicago sło 
wo „ananas*? Nie jest to owoc. „Ana- 
nas" jest bombą, którą operują ban- 
dyci chicagowscy, teroryzując prze- 
mysł i handel miasta. Proceder bogace 
nia się tych przestępców jest względ- 
nie uproszczony: nie dokonywują oni 
włamań i ryzykownych napadów, chy- 
ba, że chodzi o jakiś łup specjalny, wy 
jatkowy, wartość którego obliczona 
iest na wiele setek tysięcy lub zgoła 
miljony. Olbrzymie dochody bandytów 
płyną nie tyle z modnego i najintrat- 
niejszego przemysłu alkoholu, ile z 
„podatków. Nieomał cały przemysł i 
handel Chicago jest opodatkowany 
przez różrie bandy. Wielkie firmy i ma 
le przedsiębiorstwa, fabryki i sklepiki 
-— wszyscy płacą haracz tym oprysz- 
koni. Kto się sprzeciwia temu, rzucają 
do zakładów „ananasy*, demolują skle 
py. mordują ludzi. Terror w ten spo- 
sób wykonany daje rezultaty nieza- 
wodne. Ale wpływy bandytów sięgają 
o wiele dalej. Działają oni za pośredni 
ctwem przekupstwa, posiadają wpły- 
wy wśród związków zawodowych. O- 
koło 60 związków zawodowych w 
mieście jest załeżnych od band. 

Razu pewnego jedno z najwięk- 
szych przedsiębiorstw tarbiarczych w 
Chicago powiedziało: „Nie“! — Nie 
piacimy podatkėw bandytom! Wywią- 

zała się walka na dobre. Farbiarnia 
broniła się do upadłego, ale wreszcie 
przegrała bitwe. Bandyci w biały 
dzień zatrzymali na ulicy olbrzymi sa- 
mochód ciężarowy naładowany towa- 
rem, obleli go kenzyną, związali szo- 
tera ułożywszy go na górze i podpa- 

  

Piękna kochanka zamordowanego przez Ka- 
pona bandyty Diamonda 

ili. Straszliwy czyn nastraszył przed- 
siębiorcę. Ustąpił i dziś jest najregu- 
larniejszym płatnikiem bandyckich po- 
datków. — Bardzo długo opierały się 
również pralnie, ale zmuszone były do 
odwrotu. 

Dziennikarz zabrnął dnia pewnego 
Jo dzielnicy żydowskiej, najbiedniej- 
szej dzielnicy. Czy ludzie drobnych 
straganów, handlu domokrężnego, ra- 
chitycznych sklepików, wolni są od 
jarzma bandytyzmu? — Nie podobne- 
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WCZORAJ i DZIŚ 
SEKCJI KULTURALNO-SAMO- 
WYKSZTAŁCEN. BRATNIAKA 
Od kilku lat w sferach samopomocow- 

«ców toczy się ożywiona dyskusja, czy Brat 
nie Pomoc ma byc tylko organizacją „ž0- 
lądkowców*, czy więc ma jedynie zaspaka- 
jać potrzeby materjałlne młodzieży, czy też 
i — duchowe. Statut naszego Bratniaka wy 
powiada się niedwuznacznie w paragrafie 
2 „ Stowarzyszenie „Bratnia Pomoc* jest 
Zrzeszeniem samopomocowem Polskiej Mło- 
dzieży Akadeniickiej, studjującej na Uniwer- 
Sytecie Stefana Batorego w Wilnie i ma na 
celu niesienie pomocy materjalnej niezamož 
nym członkom Stowarzyszenia”. Mimo jed- 
nak litery statutu samopomoc w Wilnie ni- 
gdy nie zamykała się w ramach idei żołąd- 
kowej. Zbyt silna była w Wilnie tradycja 
dawnego Uniwersytetu, by solidaryzm 
©graniczać do składkowego zaspakajania po 
trzeb  materjalnych. Bratnia Pomoc od 
swych początków była soczewką, skupiają- 
cą wszystko, co było potrzebne sercu żaka 
wiienskiego. Obok potrzeby wyżerki, opie- 
runku mieszkania była od zarania Uni- 
wersytetu jedna wielka pobudka — potrze- 
ba radości. Do niej się rwała młoda dusza, 
jak do słońca. I cgnisko Bratniackie było 
"tern słońcem radości . W ognisku 
rozgościła się Banda ze swą Żywą Gazetką 
i tak mówiła do szczelnie zapchanej sali: 
„Waszą ona jest (Żywa Gazetka) . I jest 
wam miarą. Im jaśniej jest w waszych ser- 
cach, tem jest słoneczniejsza. Jeżeli zaś 
wasze serca zarastają chwastem gnuśności, 
a w wasze wzajemne stosunki wkrada się 
niedalekowisna _ głupota, wtedy szydzi, 
chłoszcze i zwymyśla. Ale nigdy żółcią z 
czarną beznadziejnością. 

Must przeciż kiedyś być, psiakrew,  le- 
piej na tym świecie. A jeżeli już nie o tyle 
depiej, jak tego dusza chce, to przynajmniej 
musi być na tym świecie inaczej. Drogę 
ku temu młodemu Inaczej niech wam krasi 
nasz humor. ! łaknął tego humoru biedny 
bursak wileński, łaknął więcej może, niż 
obiadów mensowych lub pożyczek bratnia- 
ckich, bo był on mu winem wspaniałem, któ 
rem, się upajai, by nie widzieć skrzeczącej 
rzeczywistości. Błyszczała nędza akademic- 
ka, skrzyła się kpinami, Śmiała się w oczy 
„psiakrewskiemu“ žyciu.. Żywa Gazetka by 
ła integralną częścią samopomocy wileń- 
skiej. Siedziało bractwo w kucki na podło- 
dze, czepiało się gzymsów i dyskutowało 
© konwenansie, o korporacjach, o sensacji. 
A wszystko to działo się pod znakiem Brat- 
niej Pomocy i w jej Ognisku. Nic też dziw- 
nego, że wbrew wyraźnemu brzmieniu sta- 
tutu istnieje i teraz w zarządzie Bratniaka 
Sekcja Kuturalno - Samokształceniowa. Aleć 
coraz mniej interesuje się zarząd swem nie- 
prawem dzieckiem, a i w samej Sekcji jest 
coś niedobrego. L'wa czwartki nie odbyły 
sie, natomiast odbył się wiec przedowybor 
czy z towarzyszącym mu rekwizytem: ga- 
zami łzawiącemi, biciem szyb i agitatorem 
przedwyborczym starszego społeczeństwa. 

Akademikowi bliższym stał się przyja- 
ciel polityczny ze starszego społeczeństwa, 
iego partyjne cele, niż obywatel Rzeczypo- 
spolitej Akademickiej. Akademik podniósł 
ręke na swego kolegę z ławy uniwersytec- 
kiej Rodzina akademicka zachwiała się w 
swych podstawach. 

A gdy proszono kierownictwo Sekcji, by 
urządziło Czwartek Rehabilitacyjny, by na 
nowo przywrócić 1iłowanie się wszystkich, 
żakow wileńskich, by znów ogłosić Wilna, 
że akademikowi bliższy jest jego kolega z 
ławy, niż najserdeczniejszv nawet przyja- 
cie! ze starszego społeczeństwa, kierowni- 
ctwo początkowo zgodziło się, ale Czwar- 
tek nie doszedł do skutku. 

Partyjne Tnteresy zwyciężyły. Byla na 
ostatnim Czwartku żywa Gazetka. Ale wy- 
baczcie, Kazio Hałaburdo, Domku, coś i w 
niej się popsuło. Dawna żywa Gazetka to 

był żywy rozradowany kawał duszy bied 
nego akademika,  Królowała tam w pełni 
Pyszna, błyszcząca nędza, która chodzi na 
proszone obiady, na kolację pije wodę, a 
ubiera się, w co Bóg da. 

Żywa Gazetka istotnie krasiła dolę i nie- 
dolę niezamożnego akademika. Mówiła mu, 
że ma się on nie wstydzić swej nędzy, lecz 
nią sie chlubic „a przedewszystkiem z niej 
*ię śmiać. Dziś Żywa Gazetka ma coś z psy 
€lolcgji drobnomieszczańskiej burżuazji, sy- 
tej obiadami z trzech dań i befsztykami na, 
koiację. Dowcip staje się sztuką paradoksu 
1 kalamburu., staje się igraszką formy. Głęb 
Sza treść społeczna ucieka; gorzej, że i 
forma zaczyna się powtarzać. Żywa Gazet- 

a jest już nie gazetką żaków wileńskich, 
lecz zadowolonych z siebie i życia, igrają- 
cych słowem intelektualistów!! Biedny bur- 
SAX nie znajduje już siebie w Żywej Ga- 
Zetce 

Co wiec trzeba zrobić, by Sekcja Kuitu 
talno - samoksztalceniowa odżyła, by przy- 
Pomniała dobre czasy Antka Bohdziewicza, 
a naw et je prześcignęła... a) Przedewszy 
stkiem zarząd Bratniej Pomocy musi zrozu- 
R: że Sekcja Ktłturalno - samokształce- 

MOW nie jest przeżytkiem, ale wchodzi w 
zakres żywotnych zadań Bratniaka, bo idea 
Solidaryzmu rodziny akademickiej wymaga 
[ASPakajania nietylko potrzeb materjalnych, 
€Cz także duchowych. b) Zorganizować ko 
niecznie czwartki dyskusyjne i nie bać się 
"apuiacych tematów. Niech sobie będzie 

Ostrą dyskusja, byleby dyskutowała tylko 

      

FELJETON Z CUDZYSŁOWAMiI 
Wybory do Sejmu znalazły też swój od- 

dźwięk i na naszym rodzinnym terenie. Już 
wszyscy odczuwaniy i rozumiemy pojęcie 
„obowiązku obywatelskiego", cenimy swoją 
„pełnoletniość*, która pozwoliła nam na 
wizucenie tego czy innego numerka do ur- 
ny, względnie na „zasadnicze* powstrzyma 
nie sie od głosu.. 

W tygodniu, poprzedzającym wybory 
maniiestowaliśniy swoje sympatje i przeko- 

polityczne — zresztą — co należy pod 
ńreślić, jako objaw chlubny — nie wprowa- 
dzając „walki przedwyborczej* z jej niemi- 
łemi konsekwencjami — na teren uniwersy- 
tecki. Może to zresztą niekoniecznie nasza 
zasługa, może przyczyniły się do tego środ 
ki przedsięwzięte przez j. M. Rektora, któ 
ry zwrócił się z apelem do przedstawi 
organizacyj ideowych, by powstrzyniali się 
od „glošnieįszeį“ akcji — w każdym razie 
nixt nie brał „budującego” przykładu z wo- 
jowniczych koiegów poznańskich. 

Jednak pióro  „satyryka* czy „morali- 
sty”, stojącego na straży czystości i pewnej 
wyłączności życia akademickiego,  potrafi- 
łoby wytknąć parę (dosłownie parę)  po- 
tkrięć kolegon: „politykom*. Oto  nienile 
uderzał oko widok  porozlepianych w mie- 
ście, poza obrębem uniwersytetu, odezw 
„do ogółu młodzieży akademickiej". Wielo- 
krotnie już w tem miejscu głosiliśmy zasa- 
dę, że wewnętrzne sprawy akademickie po- 
winny być załatwiane w swojem gronie, w 
„rodzinie. Ktoś mi może odpowiedzieć, że 
„wybory to nie żadna rodzinna, wewnętrz- 
na, lecz sprawa ogólna, że tak się przecie 
prowadzi agitację zawsze i t. p.“ Otóż 
maie się zdaje, że powinniśmy sobie zdać 
sprawę, że agitacja plakatowa, operowani 
przedwyborczemi komunałami jest niższym 
środkiem propagandy, że akademicy zasłu- 
gują na nieco dojrzalsze ich traktowanie, a 
te odezwy w mieście służą + zupełnie in- 
nym celom, celom  zagitowania szarego, 
niezdecydowanego, niezorjentowanego poli- 
tycznie i umysłowo obywatela z tłumu, któ 
ry nie wie, co zrobić ze swojem pięcioprzy 
miotnikowem prawem wyborczem. A  wa- 
bec tego odezwy „do ogółu akademików*", 
wcale się do tego „ogółu” nie zwracają, a 
są tylko jednymi z wielu chwytów przedwy 
borczych rutyny partyjnej. Do takiej pracy 
akademik nie powinien dawać swojej firmy. 
W imię bezstronności podkreślić pragnę, że 
plakaty przedwyborcze wydali i koledzy 
wszechpolacy i kcledzy z „sanacji*. I rów- 
nież w imię tejże bezstronności stwierdzić 
należy typowo demagogiczny charakter afi- 
szu młodzieży „narodowej” i typowo buń- 
czuczny — Komiteru Współpracy z Rządem 
Marszałka. Zato tenże Komitet w dużej 
mierze rehabilituje się ładnie wydaną jedno- 
dniówką, w której szczerze i głęboko wy- 
powiedzieli się np. kol. kol. W. Arcimowicz 
i St. Jędrychowski, ten ostatni z zacięciem 
bystrego i inteligentnego obserwatora Ssto- 
sunków obecnych. Artykulik kol. Kliczyń- 
skiego, napisany ze swadą | zawodowego 
dziennikarza, jest rioże zanadto agresywny, 
ale napisany w szlachetnej tendencji osku- 
bania z nieprawnie noszonych tytułów do 
sławy i chłuby antagonisty politycznego. 

W każdym razie poziom „Jednodniow- 
ki“ jest wysoki, argumenty i racje na tym 
samym poziomie. й 

Ot, i wyszło, že „Wolna Trybuna“ pi- 
sze O rzeczach „politycznych“. To zresz- 
tą przecie nie żadne tabu. Nie przeczyniy, 
że mamy swoje sympatje i antypatje poli- 
tyczne, ale staramy się je osądzać objek- 
tywnie i ulegać wymowie faktów. Podpo- 
rządkowujemy je wreszcie naszemu „sum- 
mum: bonum“: dobru Rodziny Akademickiej. 

T Bajnicki 

     

   

    

  

Z Ko! Naukowych 
— Z koła Historyków. W związku z wia 

domościa, podana w poprzednim numerze 
„Ak Wolnej Trybuny", z której wynikało, 
że kol. A Gołubiew jest kierownikiem sek- 
cji poznawania Wilna, proszeni jesteśmy 0 z 
zaznaczenie, że kierownictwo sekcji należy 
do kol. M. Burbienki, zaś kol. Gołubiew 
był w omawianym wypadku tylko jednora- 
zowym przewodnikiem wycieczki. 

OD REDAKCJI 
W najbliższych numerach  zamieściniy. 

artykuły: A. Gołubiewa o pracy zewnętrz- 
nej akademików i kol. H. Dembińskiego o 
sprawach samopormiccowych. Będziemy rów 
tież drukowali ciąg dalszy „Listów nowo- 
wstępującego”, na które tym razem zabr: 
ło miejsca. Na zapytania wyjaśniamy, 
„Akad. Wolna Trybuna" dyżuruje zawsze 
we wtorki od godz. 11 — do 12, w lokalu 
„Odrodzenia* — Uniwersytecka 7 — 9. 

brać akademicka. Nie dawać natomiast sta- 
nowczo Ogniska na zebrania polityczne z 
przedstawicielami srarszego społeczeństwa. 
c) Zorganizować czwartek dyskusyjny na te 
mat, „czem jest i czem ma być Żywa Ga- 
zetka?“. d) Odświeżyć kadry żywej Ga- 

zetki. В 
Ale to nie wszystko. Sa jeszcze potrze- 

by duchowe ogdłu żaków wileńskich, 0 
których zaspokojeniu. ma pomyśleć Bratnia 
Pomoc. 

O tem następnym razem. 
@ H. Dembiūski. 

      

(ITS T T AI EEST YATO TIT 
E0. — Oto stara Žydėwka nad straga- 
nem rybnym siedzi na rynku i opowia- 

%, że najgorsze czasy, jakie przeżyła 
w Rosji, podczas pogromów nie były 
Rodobne do tych prześladowań, jakie 
wala obecni: ze strony bandytów. 

dzielnicy żydowskiej bohaterami 
tewolweru, bomby i trucizny są rów- 

# 

Strzelanina, morderstwa, skrytobój- 
stwa, walki z policją, walki pomiędzy 
Poszczególnemi bandami, suchy trzask 
Wystrzałów rewolwerowych,  rechot 

arabinów maszynowych — to są wy- 
Badki niemal codziennie notowane w 
hicago. 

Bandyci są krwiożerczy i bez- 
ględni, ale umieją też być rycerscy. ajczęściej się zdarza, że mordując 

swych wrogów, oszczędzają ich ko- 
paki i żony. Niedawno zastrzelono andytę, który spokojnie przechadzał 
się alejami w towarzystwie przyjaciół Ki „Nagle Z za krzaków przydrożnych wę nuęły 4 strzały! Celny, Świetny 
L Wszystkie kule utkwiły w andycie, żadna nie drasnęła nawet Pięknej pani... 

_ Śledztwo. Kto zabiło ? Piekna kochanka milczy A oł 
królewna. Cóż to nic nie wie, czy mó- wić mie chce? -— Raczej... nie może. 1 ściany mają uszy. Zeznanie obcią-   żające żyjących morderców — ozna- 

cza niebezpieczeństwo życia. Wtedy 
to już na rycerskość liczyć nie można. 
Bardzo jej żal zabitego kochanka, ale 
instynkt życia knebluje usta. 

Policja walczy, policja strzela, 
wogóle jednak jest bezsilną. Najener- 
giczniejszego z energicznych szeia po- 
licji ogarnie bezsilna złość i rozpacz, 
gdy z okien swego gabinetu patrzy, 
jak za trumną zabitego bandyty idzie 
bezkarny tłum jego przyjaciół, a po- 
między nimi.. sędziowie, prokurato- 
rowie, adwokaci, radni, posłowie. Sy- 
tuacja jak ze złej bajki! 

Pan London interesował się spra- 
wą ewentualnej, naprawde skutecznej 
walki z bandytyzmem. Niema innej ra- 
dy -— odpowiadano mu wszędzie, jak 
władza dyktatorska . Potrzebny jest 
dyktator, koniecznie dyktator! Takim 
kandydatem na dyktatora jest obecny 
poseł amerykański w Londynie, gene- 
rał Dawes. Proszono go już oto kilka- 
krotnie. Niektórzy uchwycili się tej 
myśli poprostu kurczowo i zdaje się 
im, że generał Dawes jest lekarstwem 
na te wszystkie bandyckie dolegliwo- 
ści. — Ale czy się zgodzi zasłużony 
dyplomata zamienić swe dostojne sta- 
nowisko posła w stolicy Wielkiej Bry- 
tanji na generalnego trzebiciela prze- 
stępców?... aż. 

    

S5SŁO WO 

"AKADEMICKA WOLNA TRYBUNA * 
ORGANIZACJA 
NAJIDEOWSZA 

Dnia 11 b m. odbyło się walne zebranie 
chóru akademickiego. Część pierwsza zebra 
nia została poświęcona wręczeniu dyplomu 
członka honorowego chóru kuratorowi chó- 
ru p. prof. T. Czeżowskiemu. Nie była 10 
czcza formalność, ni gest kurtuazji, lecz za- 
dokumentowanie naszych prawdziwych, ser 
decznych uczuć ku Panu Profesorowi 
za serce bowiem można dać tylko serce. 

Wyrazem tych uczuć było również prze- 
łamanie oficjalnych ram zebrania przez od- 
ruchowy, groniadny śpiew: „Plurimos an- 
nos*. I nietylko ten jeden raz brzmiała pieśń 
— życzono w ten sposób skrycie dyrygen- 
towi chóru p. Szczepańskiemu i wreszcie 
niżei podpisanej. 

Pan profesor w odpowiedzi podkreślił 
znaczenie pieśni w życiu człowieka; pracę 
zaś naszą w chórze nazwał pracą ideowa 
i wychowawczą, wyrabia w nas ona bo- 
wiem poczucie odpowiedzialności i obowiąz 
ku; zakończył swe przemówienie  wezwa- 
niem, byśmy starali się, aby praća nie by- 
ła dla nas jedynie obowiązkiem, lecz też i 
czynem radosnym. 

Dalej nastąpiło 
cego zarządu 

Podaję je tu w streszczeniu. W okresie 
sprawozdawczym (od 24 maja 1929 r. do 
11 listopada 1930 r.) chór liczył 40 — 55 
członków. Normalne próby odbywały się 2 
razy w tygodniu, ponadto jednak miały 
miejsce nadprogramowe próby na głosy i 
próby ogólne przed każdym występem. Ta 
częstość prób jest naszym drugim płusem, 
żadna bowiem oryanizacja akademicka nie 
ma chyba tak częstych zebrań ogólnych. 
Zdołaliśmy zaś to csiagnąć przez zerwanie 
z pojęciem: „brak czasu!". Gdy w ciągu 
dnia „nie było czasu!” , lecz „ był czas za- 
(gty czem innem*, to mieliśmy próbę chóru 
o godz. 7-mej rano. 

Występy chóru dadzą się podzielić 
na 3 grupy: 1) Udział chóru w uroczysto- 
Ściach akademickich i uniwersyteckich. 2) 
Udział chóru w uroczystościach pozauniwer 
syteckich. i 3) Występy chóru, jako takie, 
pod hasłem, jeżeli tak można powiedzieć, 
sztuka dła sztuki. Najliczniejszą jest grupa 
pierwsza. I tak chór śpiewał: podczas uro- 
czystości jubileuszowych U S. B. na cmen 
tarzu przy grobach akademików, w Jubileu- 
szowym Kwadransie Akademickim, na uro- 
czystej Mszy Jubileuszowej w Bazylice pod 
czas Uroczystości Jubileuszowej w kościele 
Św. Jana, Na Mszy Inauguracyjnej, podczas 
Inauguracji, na Mszy Inauguracyjnej „Od- 
rodzenia”, na akademji Koła Medyków, na 
Czwartku Inauguracyjnym, na Ekspiacyjnej 
Mszy, za prześladowanie wiary w Bolsze- 
wji, na uroczystej Akademji w dniu imienin 
Marsz. Piłsudskiego, na Czwartku p. t. „Sąd 
nad średniowieczem*, przy wręczeniu dyplo 
mów honoris causa p. p. profesorom z in- 
nych uniwersytetów, na uroczystości wrę- 
czenia dyplomu honoris causa p. Prezyden- 
towi, na uroczystem otwarciu Legaciszek w 
obecności p. Prezydenta, wreszcie w tym 
Św. Jana, na Mszy inauguracyjnej, podczas 
Inauguracji na Mszy w dniu akademickiego 
obchodu oswobodzenia Wiłna i na Czwart- 
ku inaugurancyjnym. Razem chór miał udział 
w 19 uroczystościach akademickich i uni- 
wersyteckich. : 

Do grupy drugiej zaliczyć można "dział 
chóru w uroczystości wręczenia dyplomu 
honoris causa Towarzystwa Przyjaciół Na- 
uk p. prof. Parczewskiemu, i w akademji 
organizacyj kobiecych w obecności p. Pre-. 
zydenta. 

W skład grupy trzeciej wchodzą: pię- 
ciok..tne wystąpienie przez chór łącznie z 
solistami wileński:ni misterjum mużycznego 
Moniuszki p. t. „Widma”, danie iłustracyj 
muzycznych do dwóch słuchowisk radjo- 
wych, wypełnienie części koncertowej na 
obchodzie styczniowym w N. Wilejce i wy- 

sprawozdanie ustępują- 

pełnienie części koncertowej jednego z 
Czwartków akademickich. 

Ogółem więc chór występował 30 ra- 

: Pozatem poszczególni członkowie śpiewa 
li niejednokrotnie solo. M Ę 

Życie towarzyskie chóru ogniskowało 
sie na próbach, pozatem były urządzane her 
batki i wycieczki: różniły się one od po- 
dnbnych imprez 'nnych organizacyj charak- 
terem bardziej ekskluzywnym, chodziło nam 
bowiem nie tyle o poznanie się z sympaty- 
kami chóru, ile raczej o zaciśnienie jak naj- 
bardziej węzłów przyjażni wśród nas  sa- 
mych. Bez prawdziwej, głębokiej przyjaźni 
nie można bowiem nic wspólnie zrobić. 

Skład zarządu w okresie sprawozdaw- 
czym przedstawiał się następująco: prezes 
— kol Wierzbicka, wiceprezes — kol. Mai- 
cewicz, a później kol. Chmielewski, skarb- 
nik — kol. Sołowiejówna, sekretarz — kol. 
Chmielewski, a później kol. Wachowska, bi- 
bljotekarz kol. Nikotysz, a później kolega 
Filanowicz. 

Do kom. rew. należeli: kol. Piekarska, 
kol. Lewandówski, i kol. Mamoszkin. Dy- 
rygentem chóru był p. Szczepański, kurato- 
rem p. prof. Czeżowski. 

Dalszym wreszcie punktem porządku 
dziennego były wybory nowych władz. . W 
skład nowego zarzadu weszli: kol. Wierz- 
bicka — prezes, kol. Herman — wiceprezes, 
kol Przypiek i kol. Bohdanowicz — sekre- 
tarze kol. Skwymiarówna — skarbnik i kol 
ODroszko — bibliotekarz. Do Komisji Rewi- 
zyjnej weszli kol. Sołowiejówna, kol. Oszy- 
we i kolł.. Chmielewski 

Dyskusja nad sprawami bieżacemi zebra 
nie zamknieto. Tyle o samem zebraniu. Te 
raz słów parę na temat ogólny. 

Chciałabym w imieniu nowego zarządu 
a właściwie w imieniu całego chóru, we- 
zwać jak najgoręcej do zapisania się , do 
chóru tych wszystkich, którzy kochają pieśń 
a którzy z „braki czasu”, czy innych ja- 
kich powodów do chóru jeszcze nie zapisali 
się. Trzeba raz zerwać z przesądem „brak 
czasu” -— im kte więcej pracuje, tem mniej 
© nim mówi i ten: więcej ma czasu (?red) 
Trzeba tylko ukochać piękno. 
Chór akad. wszechnicy Batorowej powinien 
dwa, trzy razy tyle liczyć członków, co 
obacnie — a wtedy stanie się wykładnikiem 
twórczych, radosnych Sił młodzieży, która 
prócz nauki i pracy ideowej powinna z za- 
pałem wcielać w życie piękno, zaklinać czar 
w poezję dźwięków. Gdzie jest młodo: 
tam powinna być radość, a gdzie rado: 
tam pieśń. Młodość — to my, więc i miłość 
pieśni powinna być wśród nas. ZapisywaC 
się do chóru można u członków zarządu lub 
podczas prób, które odbywają się stale w 
poniedziałki i piątki w Ognisku: początek o 
godz. 20-tej (wyjatkowo jutro próba nie o 
20, lecz o 15-iej.) J. w. 

   

  

KRONIKA „ODRODZENIA” 
‚ — II zebranie sekcji liturgicznej ©odbe- 

dzie się w naiblžszą niedzielę; porządek 
dzienny: 1) Dyskusia nad ostatniem kaza- 
niem. 2) Referat kol. Maliszewskiego „O 
niem. 2) Referat kol.  Maliszewskiego „O 
nieomylności papieża”. 3) Liturgję nastep- 
nej mszy św. omówi ks. dr. Lewicki. Po- 
cz:tek mszy odrodzeniowej o godz. 9 m. 
15 punktualnie. 

— Zebranie Sekcji ‹ 
społecznych odbedzie sie w 
Na porządku dziennym Ii 
St Swianiewicza o Lenin'e. Pacz; 
20-tej. 

Sekcji Zagadnień prawna - 
stę 22 bm. 
referatu dr. 
atek o godz 

  

   

      

SETNĄ ROCZNICĘ 
r. porwała za broń przeciw Rosji. 

Wilno, w którego najbliższej okolicy 

NOCY LISTOPADOWEJ 
Upłynie niebawem sto lat od chwili, gdy Polska pamiętnej nocy 29 listopada 1830 

Ponary stoczona została krwawa bitwa po- 
wsłańców z Moskalami, obchodzić będzie tak samo jak stolica i cały kraj pamiątkę po- 

wstania i złoży hołd pamięci 600 poległych powstańców, pogrzebanych na polu bitwy, 

w Ponarach. 

Pochód Wilnian na pole bitwy i groby powstańców będzie jednym z punktów pro- 

gramu obchodu, ułożonego w dniu wczcrajszym na zebraniu, zwołanem z inicjatywy p. 
wojewody Raczkiewicza. 

Urządzeniem uroczystości listopadowych zajął się pozostający pod przewodnict- 

wem JM rektora USB prof. Januszkiewicza 

cia najazdu Rosji Sowieckiej. 

komitet niedawnego obchodu 10-lecia odpar- 

Głównym dniem obchodu listopadowego będzie niedziela 30 bm. W przeddzień, t.j. 

dnia 29 listopada, w sobotę dokonana będzie dekoracja miasta i odbędą się capstrzyki. 

Niedzielną uroczystość rozpocznie nabożeństwo, po którem nastąpi pochód na Po- 
nary. Pam nastąpi założenie kamienia wiegielnego pod pomnik na cześć powstańców 

1831 roku i złożone będą wieńce. W dniu tym odbędą się dwie akademje, jedna w 

godzinach popołudniowych, popularna w Sali Miejskiej, druga zaś w Teatrze Miejskim 

na Pohulance. Będzie to uroczysty wieczór, na który złożą się odczyty o powstaniu Ii- 

stopadowem, o bitwie pod Ponarami, deklamacje, śpiew oraz „Noc tistopadowa** Wy- 

spiańskiego w wykonaniu artystów teatru Zelwerowicza. 

    

KRONIKA 
W. słońca og. 7 m 3. 

Feliksa 
jutro Z. słońca o godz. 3 m. 39 

Ofiarow.N.M. 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU  METEORO- 
LOGII U. S. B. W WILNIE. 

z dnia 19. XI. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 762 

Temperatura średnia — 4 

Temperatura najwyższa — 2 

Teseperatura najniższe —8 * 

Ogad w milimetrach: ślad 

Wiatr 

przeważający 

Tendencje: słaby wzrost 
Uw agi: pochmurno, 

URZĘDOWA 
Nowy okólnik Min. Skarbu. Ministerstwo 

Skarbu okólniekiem do Izb Skarbowych, 
Dyrekcyj ceł, monepolów: spirytusowego i 
tytoniowego, straży granicznej i państw. 
urzędu kontroli ubezpiecze: poleciło, aby z 
dniem 15 listopada zatrzymywały swoim do- 
stawcom należności za dostawy, o ile do- 
stławcy zalegają z podatkami. 

— Ministerjalna wizytacja wileńskich 
szkół muzycznych. Przybył do Wiłna radca 
ministerjalny Ministerstwa WR i OP Janusz 
Miketta, celem przeprowadzenia wizytacji 
wileńskich szkół muzycznych. 

— Niedopuszczatność połączenia emery- 
tury z zaopatrzeniem wdowiem ze skarbu 
państwa. Wdowa po funkcjonarjuszu  pań- 
stwowym lub zawodowym wojskowym i «a 
razem emerytowana nauczycielka pobiera 
równocześnie zaopatrzenie wdowie i emery 
rurę z tytułuł swojego dawnego stanowiska 
nauczycielskiego. Czy to jest prawnie dopu- 
szczaldne? 

Nie jest dopuszczalne. Albowiem wedle 
art. 75 ustawy emerytalnej wdowa po fun- 
kejonarjuszu państwowym, lub zawodowym 
wojskowym, która z tytułu zajmowanego 
stanowiska w służbie państwowej nabyła 
właśnie prawa emerytalne, może otrzymy- 
wać tylko jedno zaopatrzenie t.j. bądź pen- 
sję wdowią, bądź zaopatrzenie emerytalne 
wedle swego wyboru. 

MIEJSKA 
— Mieszkańcy Łosiówki interwenjują w 

sprawie braku komunikacji. Mieszkańcy 
dzielnicy Łosiówka (ul. Trębackiej i okolicy) 
zwrócili się do p. wojewody z prośbą o in 
terwencję w sprawie braku komunikacji tych 
okolic z miastem. S 

Na polecenie p. wojewody zbadał sto- 
sunki na miejscu w dniu wczorajszym za- 
stępca starosty grodzkiego p. Popławski 
wraz z komisarzem PP. Rustem. Komisja 
stwierdziła zupełny brak oświetlenia i bar- 
dzo zły stan wąskiej ulicy Trębackiej, która 
w tym wypadku jest główną arterją komuni 
kacyjną z miastem dla: oko.o 2.000 mieszkań 
ców, którzy brnąc w błocie z trudem tylko 
dostaja się do miasta. 

Rezultatem komisji będzie zarządzenie 
należytego oświetlenia ulicy. Z wiosną uli- 
ca musi być przez Magistrat uregulowana, 
rozszerzona i zaopatrzona w chodniki, co 
jak słychać, przewidziane już jest w sporzą 
dzonym przez Magistrat m. Wilna planie re- 
gulacyjnym miasta 

--- Tie skonsumowało mięsożerne Wilno. 
W przeciagu ubiegłego tygodnia przyprowa 
dzono na targowiska wileńskie 1892 sztuki 
bydła, z czego 1860 sztuk zakupiono dla 
potrzeb mieszkańców miasta. 

Za kilo bitej wagi mięsa wołowego pła- 
cono od 1.30 gr. do 1.50 gr., za nieroga- 
ciznę 1.00 — 210 gr. | 

— Epidemja grypy i anginy. Jlość zacho- 
rowań na grypę i anginę wzrosła ostatnio 
tak znacznie, że stan ten można śmiało na- 
zwać epidemją. 

Jak nas iniormują ze sfer lekarskich prze 
bieg tych chorób notowanych obecnie, nie 
jest grożny i chorzy prędko wracają do 
zdrowia. i 

  

| połud. zachodni 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z Instytutu Naukowo - Badawczego 

Europy Wschodniej. Dziś o godz. 5 — 7 po 
poł w lokalu Wyższej Szkoły Instytutu, Ży 
gmuntowska 2, ks. dr. B. Wilanowski, pro- 
fesor prawa kościelnego USB wygłosi dwu- 
godzinny wykład p.t. „Ostatnie konkordaty 
państw Europy Wschodniej." 

— Walne zebranie członków Stow. Te- 
chników. W dniu 21 bm. odbędzie się Wal- 
ne zebranie członków Stowarzyszenia tech 
ników Polskich w Wilnie 

, Na porządku dziennym odpowiedź na an 
ietę Zw. Zrzeszeń Technicznych w spra- 

wie ustawy o Izbach Inżynierskich i upraw- 
nień inżynierów 

Ankieta ta wydrukowana jest w ostat- 
pim numerze wiadomości Zw. Zrzeszeń Te- 
chnicznych z dn. 11 bm. Е 

Członkowie Stowarzyszenia proszeni są 
o liczne przybycie. i 

— Zarząd Komitetu Woj. Wileńskiego 
LOPP. podaje do wiadomości, że w dniu 7. 
12. 30 r. w niedzielę o godzinie 12 w loka- 
iu Biura LOPP przy ul. Mickiewicza nr. 7 
odbędzie się zwyczajne Programowo Budże- 
towe Ogólne. Zgromadzenie Komitetu z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie, 2) wybór prezydjum, 3) 
zatwierdzenie programu działalności i budże 
iu Kómitetu Woj Wileńskiego na rok 1931. 
4) Program działalności Komitetów Powia- 
towych. 5) Wnioski Komitetów  Powiato- 
wych, zgłoszone do Zarz. K-tu Woj. w ter 
minie statutowym (conajmniej na tydzień 
przed terminem Og. Zgromadzenia t. jest 
do dn. 1. 12. godz. 12 art. 20 par. 5.) 6) 
wolne wnioski. 

UNIWERSYTECKA 

— Stulecie šmierci 
Staraniem JM Rektora i 
dzie się w piątek dn. 21 
czysty obchód stulecia śmierci Śniadeckie- 
go. Obchód rozpocznie się nabożeństwem 
załobnem w kościele św. Jana o godz. 11-е], 
poczem o godz. 11.45 odbędzie się w Auli 
Kolumnowej USB akademia, którą zagai JM 
rektor dr. Aleksander Januszkiewicz. 

Na akademii p. wiceminister WR i OP ks. Prof. Bronisław Żongołłowicz wygłosi od- 
czyt p.t. „Jan Śniadecki jako rektor““, 

Dalej „o Śniadeckim jako matematyku i 
as*ronomie mówić będzie prof. dr. Włady- 
sław Dziewulski, zaś prof. dr. Kazimierz Kol buszewski wygłosi odczyt o stanowisku 
Śniadeckiego wobec współczesnych prądów 
katuty polskiej. 

Na akdemji przemawiać ie również a 3 HB awiać będzie również 

—. Powszechny wykład uniwersytecki 
p.t. Filozofja św. Augustyna, wygłosi ża. dr. 
Władysław Suszyński we czwartek 20 bm. 
6 godz. 19 w Auli Kolumnowej. Wstęp 50 
gr., dla młodzieży 20 gr. 

AKADEMICKA 

—Paszporty dla studentów studjujących 
zagranicą. Starania o przedłużenie ważności 
paszportów zagranicznych dla studentów z 
6 miesięcy do „roku dały pozytywny wynik. 

Władze administracyjne otrzymały już od 
powiednie polecenie i starostwo grodzkie 
wydawać będzie wkrótce studentom, udają 
cym się zagranicę na studja paszporty z ter 
minem rocznym. 

"Jana Śniadeckiego. 
Senatu USB odbę- 
listopada rb. uro- 

SZKOLNA 

— Egzaminy externów. Dnia 26 listopa- da 1930 r. o godzinie 4-tej po południu OU 
szkole powszechnej nr. 1 rozpoczną się egza miny dla externów z zakresu 7 kl. szkoły powszechnej. Udokumentowane podania na- 
leży składać do Inspektoratu Szkolnego m. 
Wilna do dn. 25. 11. rb. włącznie. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

—-Potrącenie zarobków robotnikom. Okr. Insp. Pracy otrzymał zarządzenie w sprawie 
potrącania przez pracodawcę zarobków ro- 

Z # 
płacy tej mogą być potrącane należ- 

ności za dostarczcne Sana Rie” szkanie, zaliczki i opłaty publiczne. 
Ponadto dopuszczane jest przekazywanie przez pracodawcę pewnych sum, na rzecz 

instytucyj i osób jednakże jedynie na pod- 
stawie pisemnego upoważnienia  udzielone- 
go pracodawcy przez pracownika, przyczem 
upoważnienie te może być w każdej chwili 
cofnięte. 

— Specjalna komisja mięszana. W_ia- 
spektoracie pracy obradować wkrótce zacz- 
nie specjalna komisja mięszana, której za- 
daniem będzie omówienie szeregu Spraw 
wynikłych na tle nieporozumień między wła 
ściciełami nieruchomości, a. dozorcami. 

W skład komisji wchodzą przedstawicie- 
le obu zainteresowanych stron. 

RÓŻNE 

— Pamięci Adama Mickiewicza _ Gro 
maturzystów b. I gimnazjum w Wilnie z lat 1907, 1908 i 1909 ufundowało tablice pa- iniątkowe na 2: domach w Wilnie, w których zamieszkiwał Adam Mickiewicz, a mianowi- cie: na domu nr. 5 przy zaułku Literackim i nr. 46 przy ul. Wielkiej. 

Odsłonięcie obydwu tablic nastąpi  nie- 
bawem w dniu 75 rocznicy zgonu Wieszcza. 

— Lista Gospodyń i Gospodarzy honoro- 
wych Pierwszego Balu Polonistow pod ła- 
skawym protektoratem Jego Magnificencji 
Rektora, profesora, doktora Aleksandra [a- 
nuszkiewicza, w dniu 22 listopada 1930 r. u 
Georges'a: 

Mec.  Abramowczowie Witoldostwo, 
Prez. Bzowski Kazimierz, prof. Cywińscy 
Stanisławostwo, prof. Czeżowscy Tadeuszo- 
stwo, gen. Dąb - Biernaccy, mec. Englowie 
M'eczystawostwo, mec. Florczakowie Kazi- 
mierzostwo, prezyd. Folejewscy Į6zeiostwo, 
prof. Glixelli Stefan, starosta Iszora Wacław, 
Rektorowa Januszkiewiczowa Aleksandrowa, ` 
miec. Judziłłowie Zygmuntostwo, woj. Kir- 
tiklisowie Stefanostwo, prof. Kolbuszewski 
Kazimierz, prof. Massoniusowie Marjanost- 
wo, dr. Nagurscy  Tadeuszostwo, prof. 
Otrebscy Janostwo, prof. Pigoniowie Stani- 
siawostwo, poset Pimonow Borys, dyr. Pi- 
monowi Jerzy, dyr. Pimonow Leonidas, woj. 
Kaczkiewiczowie  Władysławostwo, star. 
Redvsańscy, Romer - Ochenkowska Helena, 
p. Sawicz Zabłoccy. Kazimierzostwo, sędz. 
Sumorokowie Leonustwo, prez. Wyszyński, 
dyr. Zawadzcy Feliksostwo, p. Zawadzcy Jó 
zefostwo, prof, Zdziechawscy Marjanostwo, 
dyr. Zelwerowiczowie Aleksandrostwo, prez. 
Žuchowicz Karol. 

  

— Przy cierpieniach pęcherzyka żółcio- 
wego i wątroby, kamieniach żółciowych i 
żółtaczce, naturalna woda gorzka „Francisz- 
ka - Józefa', znakomicie ułatwia trawienie. 
Żądać w aptekach i drogerjach 

  

TEATR I! MUZYKA. 
— Teatr miejski na Pobułance. Wytwor- 

na. psychologiczna sztuka  Surguczewa 
„Skrzypce jesienne"*, poruszająca niezmier 
nie subtelne zagadnienia życiowe, gromadzi 
co wieczór wyborowa publiczność wileńską. 
Głowne role kreują: Ceranka, Niwińska, Kre 
czmar i Wasilewski, który sztukę starannie 
wyreżyserował. Dekoracje pomysłu ]. Ha- 
wryłkiewicza. 

„ —Teatr miejski w £utni. Dziś w dalszym 
ciągu przezabawna, kipiąca werwą kome- 
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dja S. Kiedrzyńskiego „Nie rzucaj mnie Ma- 
dame", Dyrektor Zełwerowicz w otocze- 
niu p.p. Sawickiej, Kamińskiej, Wyrwicza, 
Żurowskiego i innych, święci prawdziwy 
tryumf w roli romantycznego restauratora. 
Widowisko urozmaicają: piosenki w ukła- 
dzie p. E. Dziewulskiego, oraz ewolucje ta- 
neczne zespołu giris, układu Z. Karpińskie- 
go. 

Świetna ta, i ciesząca się wielkiem po- 
wodzeniem u publiczności komedja, wkrótce 

zej z repertuaru, ustępując miejsca ko- 
imedji Roberta Bracco „Cierpki owoc“ 

— Przedstawienia popotudniowe w  te- 
atrach miejskich. W niedzielę nadchodzącą 
po południu teatr na Pohulance wystawia 
„Młody las* |, A. Hertza. Emocjonująca 
treść przedstawiająca walkę o polską szkołę, 
galerja typów; profesorów i uczniów, oraz 
świetna gra całego niemal zespołu z dyr. Zel 
werowiczem na czele, zapewniły tej sztuce 
wielkie powodzenie u publiczności wileńskiej 
specjalnie zaś u młodzieży. 

Ceny zniżone. к 
W Lutni ukaże się po raz ostatni w se- 

zorie subtelna komedja Birabeau „Mała grze 
Ssznica". W rolach głównych: Lewicka, Ja- 
sinską, Balcerzak, Wasilewski i inni. Opra- 

  

wa dekoracyjna J. Hawryłkiewicza.  Cenv 
miejsc zniżone. 

— Koncert i przedstawienie. Dnia 22 
bm. w sali przy ul. Dąbrowskiego nr. 5 pun 
ktualnie o godzinie 8 wieczorem, staraniem 
Litewskiego Towarzystwa św. Kazimierza 
wychowania młodzieży i opieki nad nią od- 
będzie się koncert znanej na terenie Wilna 
śviewaczki p. Marji Francuzewiczówny i 
przedstawienie miłosników sceny litewskiej. 
P. Marja Francuzewiczówna (Mirga), sty- 
pendystka pomienicnego T-wa św. Kazimie 
rza i absolwentka klasy śpiewu P. Wandy 
Toczyłowskiej, zaangażowana jest do pań- 
stwowej opery kowieńskiej i sobotnim kon- 
certem pożegna pieśnią Wilno, w którem 
stawiała pierwsze kroki na polu artystycz- 
nem i gdzie młoda artystka doznała tyle ser- 
deczności. 

CO GRAJĄ W KINACH 
Heljos — Wesołe kobietki 
Hollywood — Niebezpieczny romans. 

_ Światowid — Pat i Patachon jako gaze- 
ciarze. 

Stylowy — Dzika orchidea. 
Mimoza — Diana, 
Kino Miejskie — Hrabia Montechristo 
Wanda — Arka Noego 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 18 do 19 
b. m. zanotowano wypadków 28, w tem 

kradzieży 6, opilstwa 5, przekroczeń admi- 
nistracyjnych 7. 

— Sprawcą kradzieży w Instytucie 
Śniadeckich. W aka z kradzieżą 
w dniu 13 b. m. palta z szatni Instytu- 
tu Śniadeckich, przy ul. Nowogrėdz- 
kiej 22 na szkodę Obrępalskiego Zyg- 
munta, Wiwulskiego 12, ustalono, że 
kradzieży tej dokonał Wilkowski Mie- 
czysław Końska 4, którego w dniu 17 
b. m. zatrzymano. Wilkowski do kra- 
dzieży przyznał się i oświadczył, że 
palto sprzedał za 45 zł. Lifszycowi 

sA ul. Wszystkich Świętych Nr. 

Kradzieży palta na szkodę Epsztej 
na Chaima, Tatarska 10 z tejże szatni 
dokonał również Wilkowski Mieczy- 
sław, Końska 4, który oświadczył, że 

palto to zastawił w lombardzie ,„Kre- 
sowja“. Palto odebrano i zwrócone 
poszkodowanemu. 

— Włamanie do gimnazjum. Nie- 
znani sprawcy dostali się nocy ubieg- 
iej do lokalu gimnazjum w Mołodecz- 
nie i po wyłamaniu zamków w kance- 
!arji zrabowali tysiąc złotych będą- 
cych własnością gimnazjum. 

‚ — Kradzieże mieszkaniowe, Wulfowiczo wi Mojżeszowi, Popławska 25 skradziono garderobę męską i damską wartości 700 zł. A. 2) męczy aekiej. Chai - Gicie (Niemiecka Г. radziono biżuterję i 
gólną sumę 430 zł. AE 
żę Srulewiczowi Benjaminowi, Piłsudskiego 13) skradziono palto męskie jesienne koło- 
ru marengo oraz palto damskie bronzowe z kołnierzem małpim ogólnej wartości 400 zł. 

— Zatrzymanie złodziei. Niecieckiej Wi- ktorji, Zacisze Nr. 4 w dnia 12 da za. 
sie jej nieobecności skradziono pałto jesien- ne koloru piaskowego wartości 300 zł.. Kra- dzieży dokonała Bučko Anna, bez stałego ELE R którą zatrzymano z ze skradzionem paltem. 6 no poszkodowanej. A za 

Również Kamińskiej Sorze, Ostrobramska nr. 25, skradziono bieliznę damską. Kradzie- ży aokonała Skarzyńska Wanda, bez stałe- 
g9 miejsca zamieszkania, za którą wszczę- 
to poszukiwania. 

— Potrącona przez samo- 
chód. W dniu 18 bm. Grazewiczowa Ro- 
muałda, Dobroczynny ar. 1, przechodząc 
przez jezdnię koło domu nr, 24 przy ul. Wiel 
kiej została potracona błotnikiem samochodu 
osobowego nr. 11060, prowadzonego przez 
szofera Jankowskizzn Antoniego, Lwowska 
nr. 35. Grażewiczowa doznała ogólnych po- tłuczeń ciała, Poszkodowaną przewieziono 
do szpitala Św Jakóba w stanie niezagraża- jacym życiu, > 

-— Nieszczęśliwy w adek 
przy ul. Słowiańskiej. ola podczas rozgrzewania kotła ze smołą na 
pły: a p olonei w domu Nr. 

tskiej uległa ciężkiemu poparzeniu - ггаса;_]ш{аёсісіеіа domu Ewa PROW 
lat 17, 

„, Wypadek nastąpił w chwili, gdy Poznia- 
kėwra, widząc, że zawartość kotła objęły 

płomienie, chciała go zdjąć, 
Kociół wypad! jej z rąk i paląca się stao 

ła wyłała sie na ręce i nogi nieszczęśliwej. 
Płomienie momentalnie objęły sprzęty znaj- 
dujące się w kuchni, tak że po wyniesieniu 
Pozniakówny w bezpieczne miejsce, musia- 
no wezwać straż ogniowa w celu ugasze- nia Janonio się pożaru. R 

oparzoną  dzicwczynę 
szpitali żydowskim. PO ME 

— Niedozwolona operacja. W dniu 18 b. ri. przez 4 posterunek P.P, została zatrzy- mana Czerniawska Helena, zam. we wsi Górajce, dom Makowskiej za spędzenie plo du 3-miesięcznego. Po spędzeniu — płód 4 a oddała na požarcie  šwiniom. 
a o 0 у ji i deze: Ją do dyspozycji sędziego 

— Pożar. W nocy w domu Nr. 6-8 
przy ul. Żydowskiej powstał pożar wskutek 
silnezo nagrzania się komina. Przez komin 
ogień przedostał się na strych domu. Ogień 
zniszczył sufit i dach. Straż pożarna ogień 
stłamiła. Straty narazie nie ustalono. 

Zamiast podziękowań za złożone -gratu- 
lacje z okazji awansu składa ofiarę na Dom 
Sierot im. Marszałka Piłsudskiego w Wilnie 
generał Dyw. Dąb - Biernacki zł. 30. 

Gminny Komitet Obchodu 10-lecia odpar 
cia Najazdu Rosji Sowieckiej w Widzach, ja- 
ko czysty zysk z przedstawienia przekazuje 
na fundusz budowy łodzi podwodnej „, 
wiedź Trewiranusowi zł. 60.20 
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z SĄDÓW 
MĄŻ SKAZANY ZA BRUTALNE TRAKTO- 

WANIE ŻONY 

Wincenty Buławso mieszkaniec wsi Ko- 
raby pow. oszmiańskiego nienawidził swoją, 
zresztą bardzo brzydką żonę Eugenję 

_ _ Dla całej wsi było to tajemnicą, dlaczego 
młcdy i zdrowy cidopiec ożenił się z feno- 
menalnie brzydką i niezbyt bogatą  dzie- 
wczyną. 

Łamano sobie nad tem głowę, a przez 
ten czas w domu Buławków panowały stra 
szne stosunki. 

Mąż tłukł znienawidzoną żonę niemal co 
dzień, a ona zrezygnowana, schorowana wie 
kła ciężkie dni. 

Po kilku miesiącach będąca w ciąży 
Buławkowa stawała się coraz słabsza mąż 
zaproponował jej spacer do pobliskiego lasu 
—- dla zdrowia -— jak twierdził. 

inne były jednak jego zamysły bo skoro 
tylko weszli w las rzucił się na schorowaną 
kobiecinę i potłukł ją dotkiiwie. 

Skutki były fatalne — uciążliwa choroba 
i przedwczesny poród. 

Na ten raz przebrała się miarka cierpli- 
wości krewnych poszkodowanej Sprawę skie 
rowano do policji, która nadała jej dalszy 
tok. 

W rezultacie Sąd Okręgowy skazał bru- 
tala na 2 miesiące domu poprawy, a skarga 
apelacvjna nie przyniosła żadnej zmiany, 
gdyż Sąd Apelacyjny wyrok zatwierdził. 

Nowości Wydawnicze 
  

— Prawo cywilne, obowiązujące na 
Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej, w 
dwóch tomach, toru I-szy, z języka rosyj- 
skiego na polski przetłumaczyli: j. Kozłow 
ski, wiceprezes Sąuu Okręgowego w Wił- 
nie i W. Szawłowski, sędzia Sądu Okręgowe 
go w Wilnie, Wilno, 1930 r. Skład główny 
w księgarni K. Rutskiego. 

W ostatnich dniach wyszedł z druku 
przekład z jezyka rosyjskiego na polski pra- 
wa cywilnego, obowiązującego na Ziemiach 
Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej (toni 
X Zwodu pr. ros.) w opracowaniu wicepre- 
zesa Sądu Okręgowego w Wilnie J. Koz- 
łowskiego i sędziego Okręgowego w Wilnie 
W. Szawłowskiego. 

Praca ta jest bardzo na czasie, gdyż 
jedyny dotychczas przekład t. X prawa cy- 

ez0 ros, dokonany przez Aleksandra 
Mogilnickiego, zastał w sprzedaży wy 
pany. Zresztą przekład tem jako znacznie 
wcześniejszy, bo aokonany w 1920 r., nie 
mógł obejmować przepisów prawnych, obec 
nie obowiązujących, a  wprowadz 
przez tłumaczy do obecnego wydania, 
up. prawo hipoteczne, autorskie, prawo o 
spółkach akcyjnych, o wywłaszczeniu etc., 
zostały przytoczone również w tem wydanie 
przepisy kodeksu cywilnego, dotyczące opie 
ki i kurateli. 

Pierwszy tom zawiera 544 strony. za- 
powiedziane jest wydanie tomu drugiego, 
który ma zawierać tezy do artykułów t. X. 
oraz ustawy związkowe. 

LU UI 

250.000 POLAKOW EMIGRUJE 
COROCZNIE I WYNARADAWIA 

SIĘ! 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 

Szkolnictwa zagranicą”, na konto 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 

du 25-lecia Walki o Szkołę Pol:"- 

    

   
  

- z Warszawy. 

RADJO WILEŃSKIE 

CZWARTEK, DNIA 20 LISTOPADA 

BEZWARUNKOWO | 
najwygodniej załatwiać wszelkie ogło- 

szenia i reklamy do „SŁOWA i do 

innych pism za pośrednictwem 

Biura Reklamowego Stefana Gra- 
'bowskiego w Wilnie, Garbarska 1, 

tel. 82. 

11.58: Czas. 
12.35 — 14: Poranek szkolny 

Warszawskiej. 
14.30 — 14.55: Kącik dla Pań z War- 

z Filh. 

  

szawy. , 
15.50 — 16.10: „Co zrobił i co zamierza 

zrobić rząd w dziedzinie budownictwa 
mieszkaniowego” — odczyt z Warszawy, 
wygłosi Kaczorowski. 

16.25 — 16.30: Pragram dzienny. 
16.30 — 17.15: Koncert symfoniczny 

(ptyty) Słowo wstępne St. Węsławskiego. 
1) Weber — Uwertura z op. „Wolny strze- 
lex* — orkiestra, 2) Schumann — Koncert 
fortepianowy (A. Cortot). 

17.15 — 17.40: „Z zagadnień o istocie 
twórczości muzycznej” — odczyt z Krako- 
wa, wygłosi prof. dr. Z. Jachimecki, 

17.45 — 18.45: Koncert popołudnioiwy; 
wykonawcy — j. Skowrońska, Szmurłowa 
(śpiew) i orkiestra pod dyr. M. Szabsaja. 
Program: 1) Moniuszko — Uwertura do op. 
„Halka“ — wykona orkiestra. 2) Pieśni — 
a) Moniuszko — Powiedzcie mi, b) Różyc- 
ki — Jasna Lednica, c) Chopin — Melodja, 
6) Schmidt-Hagen — tańczące laleczki. 4) 
„Mój wionecku'”, e) Karłowicz — Pamiętam 
ciecie, jasne dni i „Smutna jest dusza moja" 
— odśpiewa |. Skowronska-Szmurlowa. 
6) Schmidt -Kagen: Tańczące laleczki. 4) 
S. Moniuszko: Cavatina z op. „Halka — 
wykona orkiestra, 5) Pieśni f) Czajkowski— 
Noc i „Gdybym znała go“, g) Niewiadom- 
ski — Markiza i Krakowiak, 6) Kruiiger — 
wschodnia suita baletowa, a) Prolog, b) ta- 
niec dziewcząt, c) taniec zakochanej, d) 
Bachanalja. 

i8.45 — 19: Komun. Akad. Koła Misy jn. 
19. — 19.20: „Skrzynka pocztowa Nr. 

132" — listy radjosłuchaczów omówi Wi- 
told Hulewicz, dyr. programowy R. W. 

19.20 — 10.35: Program na piątek i roz- 
maitošci. , r 

19.35 — 19.55: Prasowy dziennik radjo- 

wy z Warszawy. 
20 — 20.15: „Moralność w polityce" że- 

ijeton z Warszawy. 

20.15 — 20.30: „W świetle rampy" — 
nowości teatralne cimówi Tadeusz Łopalew- 
ski. 

20.30: Muzyka lekka z Warszawy. 

: „O tę świętą ziemeczkę* — słu- 
z Katowic. - 

2 — Koncert z Warszawy (utwory 
fortepianowe Paderewskiego). 

2250. 24: Komunikaty i muzyka taneczna 

Niniejszem podaje się do wiadomości, że 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjo- 

narjuszy Wileńskich Składów Towarowych 

„PACIFIC* Sp. Akc. w Wilnie, stosownie do 

$ 21 statutu odbędzie się dnia 12 grudnia 

1940 r. o godz. 6 po poł. w lokalu spółki w 

Wilnie przy ul. Jagiellońskiej Nr. 10. 

  

PORZĄDEK DZIENNY: 

1) Zagajenie i wybór przewodniczącego; 

2) Uzgodnienie statutu spółki z prawem 

o społkach akcyjnych z dn. 22 marca 1928 r. 

3) Wybory władz spółki; 

4) Wolne wnioski. 
W myśl $ 30 statutu właściciele akcyj, 

pragiiący uczestniczyć na Walnem Zgroma- 

Gzeniu, winni conajmniej na 7 dni przed ter- 

minem złożyć swoje akcje w Banku Handlo 

wym w Warszawie, Oddz. w Wilnie. Za- 
miast akcyj mogą być złożone świadectwa 

depozytowe, lub zastawowe z wyszczegól- 

nieniem fumerów akcyj. 
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Kącik Grafologiczny 
którzyby 

   
  

    

Łaskawi czy icy „Słowa”, 
chcieli otrzymac ekspertyzę charakteru i t.p. 
na podstawie pisma, zechcą nadesłać prób- 
kę pisma do Red. „Słowa”, do kącika gra- 
fologicznego oraz załączyć 1 zi. w znacz- 
kach pocztowych. 

Gazela. Bardzo mi przykro, że ni» otrzy 
mała Pani swej ekspertyzy. Była ona już b. 
awno opracowana i oddaną do wydruka- 

i € zaginęła. 
w Pani charak- 

Przeciwnie raczej 

  

WANA OONA 

SIWYM WŁOSOM 
przywraca pod gwarancją pierwotny 

kolor apt. J. GADEBUSCHA 

„Axeia Regenerator“ 

  

     

        

    

  

  

jest jakaš poso ć gazeli w sposobie hut. zł. 3 
bycia. Trochę wargancji — aus 
ka nawskroš artystyczna — malo  reaina, 
chwiejność i potrzeba oparcia się na sil- | FARBA REWAX“ 
niejszem indywiduum. WNA ŁOSY 33 

Za grosz pojęcia praktycznego o życiu. 
Przy tem wszystkiem serce dobre a czu- Trwale farbuje na kolor blond, chataim, 

* brun i czarny. 

Pudełko zł. 6. 
Do nabycia w składach aptecznych: 

J. Prużan ul. Mickiewicza 15 

łostkowość może dać Pani dużo przykrych 

rozczarowań życiowych. 

  

UWAGA! 

    

Tylko z kwadratową marką fabryczną 
z datą 1924 r. według poniższego wzoru 

„l. B. Segal* ul. Tocka 7 
„ Narbut ul. Ś-to Jańska 11 

„Arx* ul. Mickiewicza 5 
I. Frydland ul. Wileńska 30 
„Poldrog“ róg Rudnickiej i Zawalnej 
E. Kudrewicz i S-ka ul. Mickiewicza 26 

      

   
SĄ ZNANE PRAWDZIWE RYSKIE 

KALOSZE i ŚNIEGOWCE 
„O UADRAT" (KWADRAT) 

Ostatnie nowości sezonu 1330—31 

Żądać wszędzie 
Przedstawiciel E. TUWIM, 

  

  

    

@ = 
= 
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Warszawa, 

B-cia Armanowscy ul. Rudnicka 12 
„Farma“ ul. Zamkowa 26 
I. Bielic ul. Zamkowa 15. 
H. Dabrowska — ul. Wileńska 18 
S. Zalb. ul. Mickiewicza 42 

  

KING 

MIEJSKIE 

uł Ostrobramska 4, W rolach głównych: Jean Angelo, 

Od dnia 19 do 26 listopada 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

„MHRABIA QONTE CHĘIEO* 
Dramat romantycznych przygód bohaterskiego żeglarza, Edmunda Dantesa w 2-ch serjach, 20 aktach. 

Lii Dagower i Bernard Goetzke. 

  

Serja I. — Aktów 10 wyświetla się od 19 de 23. XI. Serja II. Aktów 10. Wyświetla się od 24 do 26. XI. włączwie. 
Kasa czyvna об g. 5 m. 30 Voczątek seansów od g 4-ej Nastepny program: „Jego na:;lepszy druh". 

  

Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
Ul. Wileńska 38 

Tel. 926. 

Dźwiękowy Przebój 
Rewjowy 

ESO©RE KOBIETKA 
Niewidziany dotychczas bajeczny przepych wystawy!! Nad program Atrakcje dźwiękowe. 

Ceny zniżone tylko na !-szy seans. Balkon 80 gr. Parter 1 zł. 

Początek o gadz. 4-ej. Ost. seans o 

| Cały film w kolorach naturalnych | Balet — Spiew 

Jak one szaleją, 
uwodzą i kochają. 

godz. 10.15. 
  

  

Dźwiękowe kino 

„HGLLYWOOD: 
Mickiewicza 22. 

‚ Piosenki 
Na pierwszy seans Bałkon 80 gr. Parter 1 zł. 

chóralne 

Atrakcja sezonu! Pierwszy Polsko-Europejski Film Dźwiękowo-śpiewny i mówiony 

BEIEBEZPIECZNY ROĄRARŚ 
Betty Amann, Bogusław Samborski, Zula Pogorzelska, Eug. Bodo, Kaz. Krukowski, Ad. Dymsza i in. 

w wyk. chóru Dana. Orkiestra Jazzhbandowa M. Golda. 

Wedlug znanej powieści A. Struqa 
W rolach głównych przepiękna 

Seansy o godz. 4, 6,8 i 10.15. 

  

Dziś! Najnowszy film 1931 r. Pierwszy raz w Wilnie. Wybitnie artystyczne arcydzieło! 

  

  

Kino-1eatr : 

yes | Najpopularniejszego komika ad Я Я & > 2 66 „STYLOWY“ | Bištknakekiouk oi „4 О ЧИНЕ К KMTORY ВЕС 
WIELKA 36. Wspaniała arcyzabawna komedja w 10 akt. W roli gł. Buster Keaton, który kocha jak John Gilbert, wzrusza 

jak Dug Fairbanks lecz pobudza do śmiechu, jak tylko Buter Keaton 

KINO-TEATR Dziś! o godz. 4 po południu. Wyświetlany będzie film w 10 aktach. Arcydzieło sztuki filmowej! 
« Niezwykły przepych dekoracyj! Z QOigą Czechową w roli tyt. Przygody naśpięk- 

„MIMOZA B 8 A BĘ A niejszej kobiety Paryża podczas odwrotu wielkiej armji Napoleogakiej z pod 

ul. Wielka 25   Moskwy 

  

  

skie i 36 worków kaszy gryczanej. 
Warunki licytacyjne przejrzeć można w naszem biurze. 

W dniu 25 listopada r. b. i następnych dniach o godzinie 

10 rano sprzedane będą w drodze L į £ Y R A c J į 

w naszych składach następujące towary: 

1 i pół wagonów trawy morskiej, większa iłość 
1 wagon węgla — „miał*, 4 wagony odpadków siemion, 7 be* 
waty, 5 worków maki, litery elektryczne, popielniki, 1 stary sa“ 
mochód ciężarowy. 98 jworków żytniej mąki, 

Masaże”: rzy: 
ręczne, wibracyjne i pła- 

st ró Epilacje. 
rabini . 

Kosmetyki 
Leczniczej Gedi6 
| J. Hryniewiczowej. 
ul. WIELKA Ne 18 m.9. 
Prayj.wg. 10-11 4-7 

W. Z. P. M 0 

tektury 

kamienie młyń- 

POLSKI LLOYD S. A. 
: Oddział w Wilnie, 

| 

    
     

   

   

takoż Arnold 

w kraju przez najw 
ców nu Pow. Wysta 

  

° ° а а 

Pianina i fortepiany 
o światowej siawiePieyel, Bechstej 

Fibigier, 
uznane rzeczywiście za najlepsze | 

    

    
   

  

JLOKALE 

Pokój 
de wynajęcia 

ze wszelkiemi wygoda- 
mi. Portowa 14—1. 

= 

3 pokoje 

  

ul. Słowackiego 27. 

  

      
Kerntop! 

ejszych fachow= | 
Kraj 

29. 1. 
w Pozna- 

W 
йМ m. B dužeė, stoneczne 7 Ки- @ 

RYCZNE chnią do  wyna ecja. 
j Zamkowa |    

  

Mieszkania 

  

DOKTÓR różne i skład ognio- 
Z id icz KOSMETYKA trwały do wynajęcia. 

$ 3 8 W Ul. Kolejowa 15. 

* ^ chor. skórne,  wene- GABINET K S 
Dr. Kenigsberg ryczne, narządów BO- pacjonałnaj Kosme- 4 pokoje 
choroby skórne, wene- czowych, od 9—do 1, tyki Leczniczej. umeblowane z kuchnią 
cyczne i moczopłciowe 5—8 wiecz Wilno. Micniewicza 2174737 do wynajęcia. 

Z 4, Kobieta-Lekarz 

od 972148 Ėt, Ipiógwicztwa 
RT or KOBIRGĖS 

RYCZNE 
DOKTOR D-<W MOCZÓW. 

Blumowicz od 12—2 i od 4—6 Sziuczne opalenie ce 
ui. Micklewicza 24. 

choroby weneryczne, tel. 277. 
skórne i moczopłciowe 

1 926, g48—113—9 da tel, „ 0d9--1i3—! s 
w z.p.». Kondycii 

na wyjazd na wieś po 
szukuje 
Gimnazjum  Państwo- 

Dr. Wolfson wego Przygutowywać 
choroby skórne, wene- może do klas niższych. 

  

ryczne i moczopłciowe Posiada referencje. Ła- nauczania się języ- 
od 9—1 skawe AE ków obcych „Lingua- 

„Słowa* 
Wileńska 7, 
4—8 w. tel. 10-67. muje Adm. 

pod C. M.   

WENE- 52 

NARZĄDLW ; ; braki. 

maturzystka 

Artyleryjska 1, m. 
Dowiedzieć się od g. 
11—8-i od 5--8. 

POSADY 
RSE 

ry. Wypadanie włosów Leśniczy 
łupież, Najnowsze lat 29, żonaty, dziewięć 

m 4. 
Urod kobiecą 

ę konserwt- 
je, doskonali, odświe- 

usuwa jej skazy 
Masa 

twarzy i ciałż (panie) 

„—- *dobycze kosmetyki re- lat praktyki we wzoro- | 

cjonalnej, wo prowadzonych go- 
Codziennie od g. 10—$. spodarstwach leśnych. 

W. /. P. 43. Teoretycznie i prakty- 
PA BLS —cznie obeznany we 

į wszystkich — działach 
Najłatwiejsza szuka od zaraz udpo- 
i uajprędsza metoda wiedniej posady. Jere- 

mi Waśniewski, maj. i 
pocz. Knyszyn Wojew. 

phone“. Wiluo, ul. Nie- Białostockie. 
miecka 3, m. 6. 

1. w dobrym Stanie dostytut 

WOODA NAA 

КОА 
we wszystkich aptekach i, 

składach aptecznych znaucge 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 
OOOO KAYE 

  

   
  # 
МАТК!! UWAGA! 

Dawajcie  BZIECIOM 

Czekolade Zdrowia 
FABRYKI 

|A. PIASECKI 
w KRAKOWIE. 

s jest bardzo pożywna i niedroga. 

Żądajcie wszędzie! 
a       

   

   

    
KUPNO 

|SPRZEDAŻ      Stenografji 
Dziecinny listownie, szybko, jak- 

* najdokładniej wyucza- 
wózek my — gwarancja: fa- 

  

     
Stenograticzrży 

sprzedania. Zakretowa — Warszawa, Krucza 
7, m. 3. 26. Znającym stenogra- 

ie Ipalėčimų miėskėč2“ 
Majątek nik „Stencgraf“ (ste- 

ładna stara siedziba gramy — tłumacze- 
kupię. Warszawa, Kru- "i4)- 
cza 48 — 6. LO LM SA 
mym -Miesžkania 

w wielkim wyborze 

  
DOM murowany posiada du wynsję- 
w śródmieściu o 6 cia 
mieszkaniach z do- || Bom K.K. „Za- 
chodem _— mie ięcz- || chęta** Mickiewi- 

nym 400 złotych |l cza 1, tel.-905. 
sprzedamy EE K 4 WA UE 
Dom H.-K. „ZŻa- у 
chęta“ Mickiawi- Auta 
cza 1, tel. 9-05. | na wyjazdy zamiejskie.   

Zamówienia przyjmuje 
telefon 6-87. 
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W. VILLIAMS 

"Mortimer 
Major miał ochotę zwymyślać za 

to, że wyrwał go z ekstazy zechwytu, 
w który wprawił go widok przepięknej 
nawpół nagiej kobiety na scenie, w sre 
brnej tiarze, siedzącej jak nieruchomie 
bóstwo na czarnym tronie: u nóg le- 
żały korne niewolnice. Bóstwo poru- 
szyło się, orkiestra umilkła, a zza ku 
jis rozległy się dźwięki tam - tamu i 
żałośliwych fujarek. Tancerka wypro- 
stowała się i popłynęła w tańcu, na- 
miętnie wyginając swe młode przecu- 
dne ciało; ruchy jej stawały się coraz 
szybsze, dźwięki tom-tamu coraz gło- 
śniejsze i bardziej nakazujące, wresz- 
cie taniec stał się uosobieniem namięt 
ności i szału. Puoliczność oczarowana 
nieruchomo wpatrywała się w scenę, 
nie mogąc otrząsnąć się z wrażenia na 
wet wtedy, gdy kurtyna opadła, przy 
ostatnich dźwiękach cymbałów. 

Desmond odwrócił się i zobaczył 
kapitana, kierującego się ku wyjściu. 

— ldę za kulisy, — rzekł, starając 
się mówić obojętnie. 

_ — Do Noor - el - Dine? Ja też. 
Strangwayse zmieszał się widocz- 

nie i zauważył, że to nie wypada i le- 
piej będzie odłeżyć wizytę do jutra... 
ale Desmond wstał, zdecydowany zu- 
pełnie. 

— Nie chcę rozstawać się z tobą, 
inój drogi, — zażartował. Idę z tobą. 
Nigdy jeszcze nie zdarzyło mi się spot 
kać tak czarującą kobietę. 

ROZDZIAŁ III. 

Macwayt spotyka znajomą. 

Tego wieczoru Noor - el - Dine spó 
_zniła się na scenę na pięć minut. To 

    

przepełniło czarę cierpliwości dyrekto 
ra „Palace'u*. Kiedy Macwayt, po czte 
rokrotnym powrocie na scenę, gdzie 
wzywały go frenetyczne oklaski za- 
chwyconej publiczności, wrócił za ku 
lisy, wpadł w momencie największej 
burzy, która się rozpętała z powodu 
spóznienia się gwiazdy. 

Reżyser, nieprzytomny ze złości, 
krzyczał na liczną Świtę, którą przy- 
wiozła ze sobą do Londynu znakomita 
tancerka. Byiy tam: pokojówka, — 
francuzka, gruby i gadatliwy impres- 
sario, — Włoch, jego sekretarz, rodem 
z Argentyny, o cerze oliwkowej, wresz 
cie główny partner Noor - el - Dine, 
tancerz w kostjumie egipcianina. Wszy 
scy krzyczeli jednocześnie i w ogólnem 
zamieszaniu, 'można było rozróżnić 
tylko wściekłe okrzyki reżysera: „Tym 
razem już stanowczo: ja, albo ona! Ra 
zem pracować nie możemy. 

-— Jestem już! 
Do roznamiętuionej i rozkrzyczanej 

grupy podeszła młoda, czarująca ko- 
bieta, w gronostajowym płaszczu i we 
soło poklepała reżysera po ramieniu: 

-— Jestem gotowa! 
Twarz Artura Macwayta pokryła się 

siecią drobniutkich zmarszczek i roz- 
płynęła się w uśmiechu, gdy tancerka 
skoczyła nagle ku niemu z wyciągnię- 
temi rękami: 

— Boże! Pan Artur! 
— Maleńka Marcelka! 
Ale reżyser przerwał czułe powita- 

nie starych przyjaciół. Jedną ręką zdjął 
płaszcz z ramion pięknej pani, a dru- 
gą wypchnął ją na scenę. Wbiegając 
po schodkach, Noor - el - Dine pokaza 
ia białe ząbki w uroczym uśmiechu i 
kiwnęła głową Macwaytowi: 

— Proszę poczekać na mnie, poro 
zmawiamy sobie, dobrze? 

  

Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedziałny Witold Woydyłło. 

— To moja dawna znajoma — o- 
znajmił Macwayt córce, gdy przebrany 
już w zwyk.y kostjum podszedł do Bar 
bary, wygłądającej na scenę przez 
szparę w dekoracjach... Była małą a- 
krobatką w tej trupie, w której wystę- 
powałem przed... dwudziestu laty... 
Śliczna to była dziewczynka! Ktoby 
się domyślił, że to nasza maleńka Mar 
celka została tą znakomitą gwiazdą! 

Schodząc ze sceny, Noor - del - Di- 
ne podeszła wprost do Macwayta, od- 
suwając pokojówkę i wszystkich na- 
trętnych wielbicieli, którzy momental- 
nie wypełnili kulisy Е 

-— Kochany stary przyjacielu, — 
mówiła niezbyt płynnie po angielsku, 
-— tak się cieszę, tak bardzo się cieszę 
że pana widzę! To córka pana? Pani 
ma oczy ojca, dobre, szare, irlandzkie 
oczy pana Artura! Boże, to już córka 
pana jest dorosłą panną! Jakże posta- 
rzałam strasznie! 

Roześmiała się, a śmiech był rów- 
nie miły i piękny, jak i cała postać. 

— Chodźmy prędzej do mojej u- 
bięralni. Marie, daj mi mój płaszcz. 

Otulona ciepłem futrem, prowadzi 
ła swych przyjaciół na górę. | 3 

Duża ubieralnia artystki była peł- 
ra ludzi i kwiatów. Wśród czekających 
wwyróżniali się. wyższy od innych, o 
głowę prawie, oficer i jego  kolęga, 
młody Anglik we fraku. 

— A! Pan kapitan, — przywitała 
tancerka Strangwayse'a, podając ти 
rękę. 

Desmond, który wpatrywał się z 
zachwytem w twarz tancerki, miał wra 
żenie, że w tonie jej zabrzmiała nuta 
wroga. 

— Marcelko, — odrzekł swobod- 
nie kapitan, —- pozwól, że ci przed-. 

  

stawię mego przyjaciela: majora Des- 

monda Ocwooda. Wojowaliśmy razeni 
we Francji z Niemcami. 

Wielkie, ciermne oczy zatrzymały się 
na Desmondzie, roześmiała się do nie- 

0: 
я — Starzy przyjaciele, nowi przyja 
ciele, ja przepadam za przyjaciółmi. 
Qto, kapitanie, jeden z moich najda- 
wniejszych przyjaciół, -— dodała, poka 
zując Macwayta i Barbarę. — Znałam 
Artura Macwayta, gdy byłam małą 
dziewczynką. Muszę panów zapoznać. 

Po dokonaniu tej ceremonji, Noor- 
€l - Dine usiadła przed lustrem i krzy 
knęła: 

— Za dużo tu ludzi, niema czem, 
oddychać! Proszę na chwilę opuścić 
ten pokój! ‚ 

Podczas gdy ludzi 
przy drzwiach, Strangwayse 

tancerkę: 
— Słyszałem, że opuszczasz „Pa- 

lace"? : 
Mówił głosem przyciszonym tak że 

rozmawiający z Barbarą i Macwaytem 
Desmond nie słyszał tego. 

Tancerka zdjęła tiarę i zapytała: 

— Kto ci to mówił? 

— To niema znaczenia. Czemu nie 
powiedziałaś mi, że wyjeżdżasz? 

Głos jego zabrzmiał twardo i ostro 
i stanowi rażącą sprzeczność ze spo- 
kojnym uśmiechem, k tóry nie scho- 
dził mu z ust. Noor - el - Dine obej- 
rzała się niespokojnie: Barbara, która 
właśnie rozglądała się po pokoju, do- 
strzegła odbicie jej twarzy w lustrze 
i ze zdziwieniem zauważyła w oczach 
tancerki wyraz przerażenia i rozpaczy: 
był to wyraz oczu złapanego w potrza 
sku zwierzęcia. Było to spostrzeżenie 
tak niespodziewane, że Barbara obej- 

tłoczyli się 
zapytał 

rzała się na drzwi, w przekonaniu, że wie 

ktoś wszedł nagle i przestraszył zde- 

nerwowaną piękność. Ale drzwi były 

zamknię te i w pokoju było kilka osób. 
Gdy znów spojrzała do lustra, ujrzała 

już tylko odbicie nagich ramion tan- 

cerki, rozmawiającej cicho z kapita- 
nem. ° 

Dziwne to spostrzeženie szybko u- 
leciało z pamięci dziewczyny, uszczę- 
śliwionej powodzeniem ojca... Oczy 
jego błyszczały ż radości Reżyser za- 

pewnił go, że zostanie zaangażowany 
do „Palace'u“. 

Tymczasem Desmond rozkoszował 
się pierwszym dniem wypoczynku. Po 
długich tygodniach, spędzonych 'w to- 
warzystwie kołegów, na froncie, każda 
kobieta wydawała mu się istotą nie- 
ziemską, a tembardziej te dwie wyjąt- 
kowo piękne, z któremi rozmawiał te 
raz. Piękność ich należała do dwóch 
odrębnych typów: córka Macwayta 
była wysoka, zgrabna i silna, gęste 
ciemne o złotym połysku włosy uwy- 

datniały śliczną karnację matowej twa 
izy, a duże szare oczy nadawały jej 
szlachetny i rozumny wyraz. Marcela 
była przeciwieństwem Barbary: czar- 
ne włosy były nieco  rozwichrzone 
nad białem czołem, uchylone ponsowe 
usteczka ukazywały oślepiające białe 
i równe zęby — była 10 typowo łaciń 
ska uroda, zmysłowa, kusząca, burzą- 
ca marzenia i wspomniania nocy u- 
poj nych, śpiewu i księżyca... 

—Barbaro! — zawołała Noor - el- 
Dine, patrząc do lustra. (Właśnie Ma- 
cwayt rozmawiał ze Strangwaysem). 
— Niech pani pobędzie przy mnie, za 
nim się nie przebiorę. A panowie pój 
dą sobie na wnisky z tym wstrętnym 
reżyserem. Co to za okropny  czło- 

  

    

!.. Ja nie zatrzymam państwa dłu 
go! 

Panowie wyszli. Obie kobiety zo- 
stały same. Dziecinne manjery i we= 
sołość Noor - el - Dine zniknęły nagle, 
na twarzy ukazał się wyraz zinęcze- 
nia i jakby zdumienia, w kącikach o- 
czu i ust zjawiły się drobne zmar- 

szczki. 
— Droga pani, -— poprosiła zmę- 

czonym głosem, -— proszę mi podać 
szlairok... wisi tam, za drzwiami, wło 
żę go przy zmywaniu szminki. 

Barbara podała szlafrok i usiadła 
przy tancerce. Ale artystka była pogrą 
żona w myślach i siedziała nierucho- 
mo. Barbara dostrzegła znowu w jej 
oczach ten sam wyraz: złapanego w 
potizask zwierzęcia. 

— Gdyby pani wiedziała, jak stra 
sznie ciężkie... jak okropne jest nasze 
życie!... — westchnęła Noor - el - Di- 
ne. — Sławna artystka nie ma ani do- 
mu, ani rodziny, ani ojczyzny. Już od 
pięciu lat błądzę tak po świecie. Nie 
'nam nigdzie domu, w którym bym mo 
gła odpocząć. (Gdybym chciała gdzieś 
się zatrzymać, natychmiast wyciągnię 
toby mnie dalej... i tak bez końca! 

Wyjęła z torebki swej srebrne pude< 
łeczko, podobite do papierośnicy. 

-— Mam do pani prośbę. Oto pa- 
miątka rodzinna, z którą nie rozstaję 
się nigdy, ale teraz życie moje tak się 
ułożyło, że sama nie wiem, gdzie będę 
jutro, albo za tydzień. Pani ma dom, 
rodzinę, życie upływa pani w ciszy i 
spokoju. Ojciec pani mówił mi już o 
tem.. Czy pani zechce wziąć to pude- 
iecz ko i strzec go, a potem oddać mł 
ie? Kiedy skończy się wojna, przyja- 
dę po swoją własność? 
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Drukarnia Wydawnictwa „Siowo“, Zamkowa 2.   
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