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* Z DAWNYCH WSPOMNIEŃ 
Wiadomość o wysunięciu kandy- 

datury woj. Raczkiewicza na Marszał- 

ka Senatu została przyjęta przez 

Ziemię Wileńską z żalem i dumą. Z 

żalem, iż opuszcza nas p. Władysław 

Raczkiewicz, z dumą, że na tak wy 

sokie stanowisko dezygnowany został 

„nasz wojewoda”, 

W całej bowiem swojej wielolet- 

niej działalności i społecznej i admi- 

nistracyjnej, woj. Raczkiewicz nie na- 

potkał zapewne człowieka, któryby 

się nie poddał jego wielkiemu czaro- 

a 

4 

wi osobisteinu. Organiczny  szacu- 
nek dla wszelkich przejawów życia, 

zrozumienie całej masy zjawisk, wy- 

„kraczających poza ramy dziedzin pó- 

lityczno-administracyjnych, naturalna, 

z dobrego serca płynąca, sympatja 
dla jednostki, chociażby najmniej zna- 

czącej życiowo, wreszcie ogromny 

takt i genjusz towarzyski — łączyły 

się z jakimś romantyczno-rycerskim 
iluidem, jaki wiał zawsze od „mece- 
pasa Raczkiewicza“, prezesa „Nacz- 

/polu** i wreszcie „pana Wojewody”. 

P. Władysław Raczkiewicz nie był 
nigdy ani człowiekiem jakiejś jednej 
Partji, czy obózku, ani też  stronni- 
kiem owej tak często spotykanej w 
Polsce „świętej zgody”, polegającej 
na wzajemnem nieprzeszkadzaniu do 

nic nie robienia. Możnaby rzec, iż był 

zawsze entuzjastą twórczości i ludzi 

twórczych i że umiał nieraz intuicyj- 
Nie popierać to, co było siłne, twór- 
cze i co musiało zwyciężać. Dar zwy- 

Ciężania leżał zresztą w linji jego ży- 
„Cia, która wznosiła się równomiernie, 
bez zatrzymywań się i opadów. | 

* * * 

Swoją działalność w stowarzysze- 
niach młodzieży rozpoczął p. Włady- 
sław Raczkiewicz jeszcze w Petersbur- 
šu, społeczną zaś w Mińsku Litew- 
gm, rodzinnem swem mieście, w r. 
"91 1-tym. Bardzo szybko po przyjež- 
dzie do Mińska pozyskał sympatje 
powszechne, stając się bożyszczem 
młodzieży i ulubieńcem kobiet. Stojąc 
konsekwentnie ponad  drobnemi wal- 
kami i natury ideowej i personalnej 
małego światka, godził i kierował 
Wszystko ku pracy realnej dla sprawy 
polskiej. Jest prezesem  organizacyj 
lawnych, a duszą skautingu i wszyst- 
kich stowarzyszeń młodzieży. Nie 
przypominający w niczem bohaterów 
Żeromskiego, ale raczej grecki „kalos- 

  

kagatos“, stał się wkrótce nietylko 

kierownikiem naszych prac, ale i po- 

krzepicielem dusz. Zwłaszcza w roku 

1913, kiedy coś w rodzaju „kryzysu 

wiary' przeszło przez nasz światek, 

jego słoneczny optymizm, humor i 

pogoda — stały się dla nas młodszych, 

jakowąś zapowiedzią, że wszystko z 
tą całą sprawą polską skończy się 

dobrze. 
Przypominam sobie z tego roku, 

jedną niezapomnianą scenę. Obchód 

stulecia zgonu Księcia Józefa Ponia- 

  

towskiego. Sala Sokoia pod pozorem 

tanculki, wypeł**ona do ostatniego 

śledzia w beczce, na schodach rozsta- 
wieni skauci, ciągła obawa  najścia 

policji rosyjskiej (bo wszak data wia- 

doma) i na scenie p. Władysław 

Raczkiewicz, wygłaszający referat o 

Księciu Józefie. 

Cała widownia ucicha w oczeki- 
waniu na pierwsze słowa, kiedy na- 

gle, jak z pod ziemi katakumb wydo- 
bywa się hymn Boże, coś Polskę. 
i ten hymn i słowa optymizmu i sył-. 

wetka referenta wygłaszającego „Du- 

blicznie słowa wiary, robiły jakieś 

niezatarte rzeczy na całe życie. 

Następuje rok 1914, cała praca 
polska i jawna i tajna jest rozbita 

przez mobilizację. P. Władysław Racz 
kiewicz na stanowisku pomocnika 
naczelnika wojskowego trudni się z 

narażeniem własnego Życia ratowa- 

niem ludzi potrzebnych w pracy. W 

ten sposób ratuje między innymi i 

Mateusza Stefanowskiego, późniejsze- 

go, bohaterskiego komendanta P.O.W. 

(pseud. „Żywy*), harcerzy, sokołów 
i td. A oprócz tego pomaga komu 

tylko może i opiekuje się każdym, wy- 
zyskując swoją popularność i stosun- 

ki w mieście. Wyjątkowa uczynność 

osobista nie opuszcza go nigdy. Trze- 

ba zaś dodać, że nasze społeczeństwo, 

zwłaszcza kresowe, nie bardzo rozu- 

mie, iż czas społecznika i administra- 

tora nie jest własnością prywatną je- 

go znajomych, ale czasem państwo- 

wym. P. Władysław znosił zawsze te 

wędrówki ludów, jakie przechodziły i 
przechodzą przez jego poczekalnię z 

uprzejmym uśmiechem, zawsze jedna- 
kowo serdeczny i pogodny. 

wos 

Następują lata historyczne 1917—- 
1918, w Mińsku rozlokowuje się 
sztab |-go korpusu, zaczynaja się 

, tłumu odbyły się tak 

pierwsze scysje z bolszewikami. By- 

iem wtedy sam świadkiem pierwszych 

rozruchów bolszewickich, skierowa- 

nych przeciwko, jeszcze nie korpuso- 

wi, ale już sztabowi korpusu. Zaczęło 

się od małej sprzeczki z przybocznymi 

ułanami gen. Dowbora, a skończyło 

się na pogromie Sztabu i Związku Po- 

lakóćw. Zbiórka i napad olbrzymiego 

błyskawicznie, 

że nie było mowy o jakiejś obronie. I 

byliby obaj panowie i gen. Dowbor i 

p. Raczkiewicz, prezes ówczesnego 

Naczelnego Polskiego Komitetu Woj- 

skowego, nie oglądali już zapewne 

Polski, gdyby nie decyzja tłuszczy 

odwiezienia ich do Sowietu na „sąd 

ludowy*. 

Natknałem się na samochód, oto- 

czony czernią na ul. Zacharzewskiej. 

Był to zupełnie obraz wyjęty .z Ogniem 

i Mieczem. Nieprzejrzany tłum dzi- 

czy, z wrzaskiem i pogróżkami, ota- 

czał posuwający się zwolna samochód. 

Sześć, czy siedem bagnetów  šlizga- 

ło się ustawicznie po szynelach Dow- 

bora i Raczkiewicza, którzy siedzieli 

sztywni i nieporuszeni z tą całą wi- 

doczną pogardą, jaką wydobywa u 

człowieka rasy zetknięcie z czernią. 

Nigdy zapewne śmierć nie była bliż- 

sza, nawet generała Dowbora. Jeden 

krzyk, jeden ruch niezręczny, ' byłby 

spowodował rozszarpanie na kawał- 

ki obu jadących. 

* * ik 

Dalsza biografja woj. Raczkiewi- 

cza od P.O.W. Komitetu Obrony Kre- 
sów, aż do kolejno przezeń zajmowa- 

mych, a coraz to wyższych stanowisk 

administracyjnych, jest już znana 
wilnianom. My mińczucy, zachowa- 
liśmy doń chyba jednak największy sen 

tyment, jest bowiem dla nas cząstka 

Mińska i jego 1omantycznej przeszło - 

ści. To też dziś, kiedy wola najlicz- 

niejszej grupy senackiej powołuje go 

na stanowisko Marszałka Senatu i 
ctwiera się przed p. Władysławem 
Raczkiewiczem nowa karta życia — 
nasze serdeczne uczucia i dawne sen- 
tymenty niech mu towarzyszą w tej 
drodze. Teren Warszawy jest nietyl- 
ko terenem pożytecznych inicjatyw 
wagi pierwszorzędnej, ale i najwięk- 
szem zbiorowiskiem rzeczy negatyw- 
nych: walk prądów politycznych i per- 

sonalnych animozyj. A nikt tak, jak p. 

Władysław Raczkiewicz nie nadaje 

się do skierowania skłóconego życia 

na tory twórcze. To też można wie- 

rzyć, iż będżie On i w Warszawie 

symbolem zgody twórczej, która jest 

wartinkiem zwycięstwa. Trawestując 
tedy znane powiedzenie: divide et im- 
pera, żegnają go mińczucy słowami: 

jedź, gódź i panuj! K. Leczycki. 

  

LITEWSKA PROPOZYCJA ROKO- 
WAŃ Z POLSKĄ 

WARSZAWA. PAT. — Poseł litewski w 
Berlinie Sidzikauskas doręczył posłowi Rze- 
czypospolitej Polskiej w Berlinie p. Knollo- 
wi notę rządu litewskiego do rządu poi- 
skiego, zawierajacą propozycję rozpoczęcia 
w dniu 15 dnia w linie rokowań w sprawie ustalenia sposobu regulowania zajść granicznych. Jako pełnomocnik rządu litewskiego do prowadzenia tych rokowań 
wyznaczony został p. Sidzikauskas. Jak 
wiadomo, nawiązanie bezpośrednich roko- 
wań w tym przedmiocie zostało, zgodnie z 
propozycją rządu polskiego, zalecone przez 
= Ligi Narodów podczas sesii wrześnio- 
wej. 

POSEŁ WĘGIERSKI! NA ZAMKU 

WARSZAWA. PAT. — Dnia 3 
grudnia 1. b. w południe p. Piotr Ma- 
tuska, poseł nadzwyczajny i minister 
pełnomocny Węgier, złożył Panu Pre- 
zydentowi Rzeczypospolitej swe listy 
uaierzytelniające na uroczystej audjen 
cji w Zamku Królewskim. 

  

PROF. BIRŻYSZKA WYJEŻDŻA 
DG AMERYKI 

KOWNO. PAT. Prezes związku „Oswo 

bodzenia Wilna“ prof. Birżyszka wyjeżdża 
Go Ameryki, gdzie wygłosi kilka odczytów, 
majacych na celu popularyzację idei „oswo- 

bodzenia Wilna* wśród ł.itwinów  Amery- 

kańskich. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE -— Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bniet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzynski. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ui. Suwalska 13 — S$. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 
"WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michatskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgaima Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Poiska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, uł. 12. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa SENAT 

е F. Juczewska. 
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ane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 
    

Zarządzenie Pana Prezydenta 
o zwołanie sesji Seimu i Senatu 

WARSZAWA. PAT. — Pan Prezydent Rzeczypospolitej podpisał dziś 

następujące dekrety: 

Zarządzenie o zwołaniu Sejmu. Na podstawie art. 25 Konstytucji zwo- 

łuję Sejm na pierwsze posiedzenie do Warszawy na dzień 9-go grudnia 

1930 r. Otwarcie nastąpi w sali Sejmu w dniu 9-go grudnia 1930 r. 0 g0- 

dzinie 12-ej. 

'Warszawa, dnia 3 grudnia 1930 r. 

Prezydent Rzeczypospeliteį I. MOŚCICKI 

Prezes Rady Ministrów J. PIŁSUDSKI 

* % * 

Zarządzenie o zwołaniu Senatu. Na podstawie art. 37 i w związku & 

art. 2 Konstytucji zwołuję Senat na pierwsze posiedzenie do Warszawy na 

dzień 9 grudnia 1930 r. Otwarcie nastąpi w sali Senatu w dn. 9 grudnia 1930 

toku o godz. 16. : 

Warszawa, dnia 3 grudnia 1930 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej I. MOŚCICKI 

Preses Rady Ministrów J. PIŁSUDSKI 

* z * 

Zarządzenie o zwołaniu Sejmu Śląskiego. Na podstawie art. 21 ustawy 

konstytucyjnej z dnia 15-go lipca 1920 r., zawierającej statut organiczny 

województwa śląskiego (Dz. U. R. P. Nr. 73 poz. 497), zwołuję Sejm Śią- 

ski do miasta Katowic na dzień 9-g0 grudaia 1930 r. 

Warszawa, dnia 3 grudnia 1930 r. 
Prezydent Rzeczypospolitej I. MOŚCICKI 

Prezes Rady Ministrów J. PIŁSUDSKI 

Otwarcie Sejmu 9-go grudnia 
WARSZAWA. 3-XII (tel. wł. „Słowa'). Dziś wieczorem ogłoszone 

zostały dekrety Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, zwołujące Sejm do War- 

szawy na pierwsze posiedzenie, na wtorek 9-go grudnia, godzinę 12-tą i 

Senat również na ten sam dzień, tylka na godzinę 4-tą po poł. oraz Sejm 

śląski do Katowic, również na wtorek 9 b. m. 

Nominacja nowego rządu w czwartek 
WARSZAWA 3-XHi (tel. wł. „Słowa”*). W ciągu dnia dzisiejszego 

odbywały się narady związane z utworzeniem nowego gabinetu. Narady te 
dobiegają końca i za rzecz pewną uchodzi, iż nominacja gabinetu oczekiwa- 
na jest we czwartek w godzinach południowych. 

Co do zmiana w przyszłym rzadzie, to jedynie utrzymują się wiado- 
mości, że zmiany te nastąpią tylko na 2 stanowiskach, a mianowicie na sta- 
aowisku ministra robót publicznych i ministra sprawiedliwości, chociaż i ta 
zmiana jest wątpliwa, gdyż istnieją poważne tendencje zatrzymania min. 
Cara na jego dotychczasowem stanowisku. Wydaje się być natomiast pew- 
nem, że stanowisko wicepremjera' w nowym rządzie obejmie dotychczaso- 
wy wiceminister spraw wewnętrznych płk. Bronisław Pieracki a w tym 
wypadku jego stanowisko objąłby płk. Kazimierz Stamirowski, dotychcza- 
sowy dyrektor departamentu politycznego w M. S: W. 

Dzień jutrzejszy (czwartek) w każdym bądź razie przyniesie ostatecz- 
ne wyjaśnienie wszystkich powyższych kwestyj. 9 

. Dalsze zwolnienia więźniów brzeskich 
WARSZAWA 3-XII (tel. wł. „Słowa'*). Dziś z więzienia w Grójcu 

zwolniony został za kaucją b. pos. z N.P.R. Karol Fopiel a w sobotę zwol-- 
nieni mają być b. pos. Dubois i Ciołkosz. 

W ten sposób z liczby więżniów brzeskich w więzieniu pozostaną 
tylko b. poseł Sawicki, Bagiński i Korfanty nie licząc posłów ukraińskich. 

Zwolnienie b. posłów ukraińskich z więzienia 
LWÓW. PAT. — Prasa dzisiejsza podaje za „Diłem” dalsze szczegóły 0 uwię- 

zionych byłych posłach ukraińskich. Jak już wiadomo, byli posłowie Terszakowec 
Chrucki, członkowie prezydjum Undo zostali z więzienia zwolnieni. 

Były poseł Kohut miał również opuścić więzienie, za kaucją 3 tysiące złotych, 
jednak prokuratura sprzeciwiła się temu, a sąd apelacyjny ostatecznie odmówił wnio- 
skowi o zwolnienie byłego posła Kohuta. Dotychczas zatem przebywaja w więzieniu 
następujący nowowybrani posłowie ukraińscy: Lewicki, Makaruszka, Kohut, Kuzyk, 
i Jaworski. 

Przeciwko posłowi Błażkiewiczowi i byłemu senatorowi Katomirowi wyznaczono 
na 16 b. m, rozprawę w sądzie w Samborze. Byli posłowie ukraińscy, którzy — jak 
wiadomo — początkowo przebywali w więzieniu w Brześciu, a ostatnio osadzeni są 
w więzieniu łwowskiem, uzyskali już możność widzenia sie z rodzinami. 

Dodatek 15 proc. dla urzędników będzie 
utrzymany: 

WARSZAWA. 3-XII (tel. wł. „Słowa”). Dowiadujemy się, że w pre- 
iiminarzu budżetowym, który będzie przedłożony w najbliższych dniach Sej- 
mowi, przewidziane jest udzielanie przez cały okres budżetowy 1931 — 32 
i5 proc. dodatków od uposażeń wszystkim urzędnikom „państwowym i 
emerytom. 

УЫ 

  

Udaremniony zamach we Włoszech 
RZYM, PAT. — Agencja Stefani donosi: T. zw. Ovra, t. j. wydział specjalny 

dyrekcji generalnej służby bezpieczeństwa, uzależniony bezpośrednio od ministra spraw 
wewnętrznych, wykrył tajną organizację, przygotowującą wystąpienie przeciwko istnie- 
iącemu ustrojowi. Niektóre z projektowanych zamachów miały się odbyć w czasie 
"obchodu 8-ej rocznicy marszu na Rzym. W związku z tet: aresztowano i oddano do 
dyspozycji trybunału specjalnego 24 osoby, w tej liczbie dwie kobiety. Wykryto rów- 
mież sztab organzacji komunistycznej, która miała działać w Emilji i Romanji, przy- 

czem w prowincjach tych aresztowano kilka osób. Przywódców ruchu komunistycz- 
nego oddano do dyspozycji Trybunału specjalnego. Wreszcie w samym Rzymie wy- 
dział specjalny wykrył tajną organizację antyfaszystowską, która wydawała perjo- 
dyczne druki, poświęcone propagandzie antyfaszystowskiej. Aresztowano 3-ch przy- 
wódców tej grupy, którzy przyznali się do winy i oddani zostali do dyspozycji trybu- 
sału specjalnego do spraw obrony państwa. 

  

     

  

Komunikaty Graz 

Przesilenie rządowe 
w Aurstrįi 

ZLIKWIDOWANE 
Gabinet Vaugoina podał się wresz- 

cie do dymisji, a misję utworzenia no- 
wego rządu wziął na siebie naczelnik 
Przedarulanji dr. Ender. 

Przez blizko trzy tygodnie prowa- 
dził Vaugoin rozpaczliwą wprost wał- 
kę o swą egzystencję. Po wyborach. 
okazało się, że Vaugoin nie ma więk- 
szości dla swej nieszczęśliwej kampa- 
nji przeciwko demokracji. Z ciężkiem 
sercem musiał Vaugoin nawiązać roko 
wania z Schoberem, którego w lekko- 
myšiny sposób obalił. Wszyscy w Aust 
rii wiedzą, że Vaugoin był tylko orga- 
nem wykonawczym Seipla, który w 
ostatniej chwili usiłował uratować 
gioźną sytuację, ogłaszając statut dla 
wspólnoty pracy, którą utworzyć mieli 
w parlamencie chrześcijańsko-społecz 
ni, blok Schobera, i grupka posłów z 
Heimwenry. Schober okazał się jed- 
nak twardym i od swych żądań, by 
zamanitestować wyraźnie zmianę kur- 
su przez powierzenie mu teki ministra 
spraw wewnętrznych, nie odstąpił. Z 
drugiej strony Heimwehra oświadczy- 
ła, że za żadną cenę nie może zrezyg 
nować z teki ministra spraw wewnętrz 
nych, wobec czego rokowania o utwo- 
rzerie koalicji wszystkich stronnictw 
mieszczańskich rozbiły się. Prezy- 
dent republiki Miklas, widząc, że prze 
silenie się przewleka, zwrócił się po- 
nad głową  Vaugoina do naczelnika 
Przedarulanji d-ra Endera z zapyta- 
niem, czy chce wziąć na siebie misję 
utworzenia gabinetu. Gdy dr. Ender 
oświadczył, że misję przyjmuje, Vau- 
goinowi nic innego nie pozostawało, 
jak podać się do dymisji. 

Dr. Ender, naczelnik (Landeshaupt 
mann)  Przedarulanji, jest chrześci- 
jańsko - społecznym, ale znanym ze 
swych szczerych republikańskich prze 
konań. Pod względem swych  poglą- 
dów politycznych zbliżony do niemiec 
kiego centrum, był dr. Ender stanow- 
czym przeciwnikiem Heimwehry i poli 
tyki puczów, i jako naczelnik Przed- 
arulenji doprowadził kraj do wielkiego 
rozkwitu i może się poszczycić tem, 
że Przedarulanja nie ma w swym bu- 
dżecie deficytu. Tekę ministra spraw 

wewnętrznych i  wicekanclerostwo 
obejmie prawdopodobnie dr. Schober, 
w którego programie leży zupełna pa- 
cyfikacja kraju. Dr. Schober dążyć 
więc będzie do rozbrojenia Austrji, a 
to nietylko na lewicy, ale i na prawicy. 
Przyszłość okaże, czy program pacyfi 
kacji da się w Austrji przeprowadzić 
bez poważnych wstrząsów wewnętrz- 
nych, do których przeć będzie najpraw 
dopodobniej Heimwehra. 

CG SIĘ DZIEJE w GMACHU 
SEJMU? 

Sesja nowoobranych izb parlamen 
tarnych rozpocznie się — jak to już 
czytelnikom wiadomo — dn. 9 grudnia 
we wtorek otwarciem nowego $ejmu i 
Senatu. Prawdopodobnie Sejm otwar- 
ty będzie o godz. 4-tej, Senat zaś w 
godzinę później. 

Jiż od kilku dni w gmachu sejmo- 
wym rozpoczęto przygotowania do 
pracy nowej kadencji. parlamentu. Wo 
bec zmiany liczebności poszczegól- 
nych klubów parlamentarnych, kiubom 
tym przydzielone są not% lokale i w 
następstwie biura klubowe przenoszą 
się i instalują w nowych siedzibach. 

Klub Bezpartyjnegó Bloku, zwięk 
Szony niemal dwukrotnie w następ- 
stwie wyborów, zatrzymując dotych- 
czasowy. wielki lokal na końcu gma- 
chu sejmowego, otrzymuje jeszcze do- 
tychczasowe lokale klubu ukraińskie- 
go, klubu stronnictwa chłopskiego i 
klubu Piasta. 

Klub narodowy przeniesiony bę 
dzie na parter na miejsce dawniejsze- 
go klubu PPS.; jest to obszerny lokał 
obliczony na ponad 60 posłów, przy- 
dzielony w poprzednim Sejmie klubo- 
bowi PPS, liczącemu na początku ka- 
dencji 63 mandaty. Lokal ten jako ko- 
lejno najobszerniejszy z lokali klubo- 
wych w parlamencie, obejmie obecnie 
Stronnictwo Narodowe, liczące rów- 
nież 63 mandaty, : 

Klub PPS. przenosi się da dawniej - 
szego lokalu posiedzeń klubu ukraiń- 
skiego, obliczonego mniej więcej na 
20 parę osób. 

„ Dawniejszy lokal klubu Wyzwole- 
nia, obliczony na blizko 50 osób, po- 
dzielony będzie między dwa kluby lu- 
dowe, trzeci zaś klub ludowy obejmie 
zapewne dawniejszy lokal koła żydow 
skiego, które wobec redukcji do licz- 
by 7 osób, otrzymuje mniejszy pokój. 

« Parlament cały wypełniony jest ha 
iasem, przenoszeniem szaf, biurek, 
skrzynek posetskich, kuluary tona w 
odmecie kurzu | ZN 18 gło. 

 



> 
  

ECHA KRAJOWE 
Brzydkie metody w kancelarji 

sądu w Smorgoniach 
Przykro nii ba1dzo pisać o takich spra- 

wach, lecz muszę Ro jestem synem 
powstańca 1863 r. który cierpiał więziony 
przez Murawjewa wieszatiela, sam walczy- 
łem o wolność Ojczyzny naszej. Wobec cze 
go zmuszony jestem prześladować brzyd- 
kie metody urzędników: naszych. W dniu 14 
listopada rb. udałem się do kancełarji sądu 
w SŚmorgoniach dowiedzieć się o swojej 
sprawie zaległej z kwietnia rb. Kancelist 
ka (imię i nazwisko nieznane) wzięła ode 
mnie dwa złote i w grzeczny sposób powie- 
działa abym przybył jeszcze raz dla odszu- 
kania protokułu w archiwum sądu z czerwca 
1925 r. który należy dołączyć do sprawy 
a wtedy zostanie sprawa rozpatrzona. Otóż 

w dniu 26 listopada rb. udałem się powtór- 
nie do kancelarjj sądu celem otrzymania 

protokułu. Na prośbę moją wobec obcych 
dwu nieznanych mi ludzi o odpis protokułu 
p. sekretarz podniósł ge i bez żadnej przy 
czyny v.aczął tupać nogami, wypędzając 

mnie precz z kancelarji sądu. Potem chwy- 

cił za odpis już spisanego gotowego proto- 
kułu z mych aktów pobrał ode mnie jeden 
złoty i kpiąc ze mnie, wygadując różne 

przykrości doręczył mnie go Mieszkam na wsi 

jestem rolnikiem, pracowałem w kancelarji, 
mam lat pięćdziesiąt i nigdy nic podobnego 
się ze mną nie zdarzyło. oh takich 
panów - urzędników, którzy nie chcą, lub 

nie umieją zachować się przyzwoicie z in- 
teresantami — usuwać z urzędów. Wszak 

mamy ludzi zdołnych, młodych, którzy u- 
kończyli polskie szkoły, mogących w stoso- 
way sposób dla państwa pracować nie na- 
rażając ludzi na grubjaństwa i zniechęcenie 

do rządu. w. 

OSZMIANA. 

— święto niepodległości. Rocznicę 0- 

głoszenia niepodległości, łącznie z 10-tą ro- 

cznica pamiętnej chwili odparcia najazdu bol 

sezwickiego i wyzwolenia Ziemi Wileńskiej 

bardzo uroczyście obchodzono w Oszmiianie. 
W wigilję Obchodu odbył się na ulicach 

twiasta uroczysty capstrzyk z udziałem miej 
scowego oddziału Strzelca, PW i WE, człon 
ków Federacji PZOW i t.d. Przy dźwiękach 
orkiestry dętej maszerowano ulicami miasta 
niosąc wieńce od Stowarzyszeń i Instytucji 
-v kierunku cmentarza na miejsce wieczne- 

go spoczynku naszych bohaterów. Tajemni- 

czo i poważnie wyglądały drogie nam 

wszystkim groby oświetlone w ciemny wie- 

czór jesienny — pochodniami — upiększo- 

ne zielenią wieńców —- amarantem wstęg. 
Po krótkich modłach miejscowy proboszcz 
ks. Holak podniośle przemówił o „mieście 

uinarłych'  intonując na zakończenie „A- 

nioł Pański". R Ы 
Nazajutrz, w dzień właściwego Święta, 

uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem 
w świątyniach wszystkich wyznań. Po na- 
bożeństwie w kościele parafjalnym w obec 
mości przedstawicieli władz z panem starostą 
Suszyńskim na czele, uformował się duży 

pochód do gmachu Szkoły Powszechnej 

gdzie po przemówieniu inspektora szkolne- 
go p. Ho zostala odstonieta przy džwię 
kach hymnu nafodowego i niemilknących 

okrzykach „Niech żyje” tablica ku czci 
Wodza Narodu Marszałka Józefa Piłsudskie- 
go. 

  

Tegoż dnia o godz. 6 pp. w wypełnionej 
po brzegi sali teatru odbyła się Uroczysta 
Akademja. Zagaił dyrektor gimnazjum a by- 
ty marszałek sejmu Wileńskiego pan Antoni 
Łokuciewski, udzielając głosu panu profeso- 
rowi Januszowi Lubicz - Borowskiemu. W 
pięknych, żywych, a jakże podniosłych i en 
tuzjazm wywołujących słowach | określił 
mówca wielkość czynu tego Człowieka. któ 
ry w r. 1018 wskrzesił państwo Polskie — a 
następnie w r. 1920 tak chłubnie od niechyb 
nej zagłady obronił. у 

W dalszym ciągu programu milutko śpie 
«vał chór gimnazjalny pod batutą p. Nie- 
mirowskiej, na zakończenie zaś zespół ama- 
torski ,S$okołu* odegrał 3-aktową sztukę z 
życia wojskowego pt. „Jak kapral Szczapa 
wykiwał śmierć". Wielkie brawa należą się 
wszystkim wykonawcom z panią Górską na 
czele. 

Gmachy rządowe i samorządowe, jak 
również i prywatne domy były pięknie *i- 
dekorowane i oświetlone. —. 

W dniu 24 listopada br. w lokalu Rezer- 
wy Obywatelskiej w Oszmianie odbyło się 

zebranie Komitetu Floty Narodowej, na któ- 
rym został wybrany Zarząd z panem staro- 
stą Suszyńskim, jako prezesćm — ES 

el 

WILEJKA. 
—.Z życia Straży Pożarnej. Pożarnictwo 

powiatu wilejskiego, jak wogóle pożarnictwo 
na Kresach Wschodnich do niedawna było 
pozostawione własnemu losowi Brak uświa- 
domienia, bieda ludności nie mogły tej dzie- 
dziny pracy postawić na należytym. pozio- 
mie — gdzie zaś i były dobre chęci to ni- 
weczyły się brakiem fachowości. Lato rb. 
przekształciło nie tylko zewnętrzny wygląd 
Straży pożarnych powiatu wilejskiego, lecz 
zawdzięczając zainteresowaniu się pożarni- 
ctwem obecnego p. Starosty Neugebauera 
dało strażom zapewnienie bytu materjalne- 
go, co pociągnęło za sobą rozwój istnie- 
jących placówek. 

Celem podr enia fachowego wyszkole 
nia straży, z inicjatywy p. starosy Neuge- 
bauera i inspektora Ubezpieczeń p. L. Kar- 
powicza za pomocą Związku Wojewódzkie- 
go zostały w listopadzie rb. zorganizowane 
kursy dla oficerów straży pożarnych. 

Załńtetesowanie kursami było nadspodzie 
wane gdyż 18 istniejących straży delego- 
wało 40 kandydatów, jednocześnie byli de- 
legowani w charakterze słuchaczów przed- 
stawiciele KOP., Komendy P.P. i Strzelca. 

Nie patrząc na niedopisywanie pogody 
praca na kursach była bardzo intensywna, 
dowodem czego jest złożenie przepisowych 
egzaminów przez wszystkich kursantów. 

Nieodpowiednie warunki, oraz ciężka pra 
ca przy jesiennej słocie, nie zniechęciły kur- 
santów lecz odwrotnie podniosły ich na du- 
chu, gdyż kursanci poczuli, że obecne po- 
żarnictwo nie jest pozostawione samo sobie. 

W czasie pożegnania kursanci wyrazili 
podziękowanie organizatorom kursów i 
wszystkim tym, którzy przyjmowali udział w 
urządzaniu kursów. Jednocześnie zwrócili 
się z prośbą do pana starosty by zechciał 
w ich imieniu nadać depesze hołdownicze 
panu wojewodzie i panu wice - wojewodzie 
jako osobom, którzy zaopiekowali się losa- 
mi pożarnictwa polskiego na terenie Wileń- 
szczyzny. 

PLISSA. 

— Jak funkcjonuje posterunek P.P. 
issi 

   
   

w 

Pii Nieszczęściem naszej gm. Pliskiej jest 
rozszerzenie się, na wielką skalę kłusownict- 
wa, a dwa ówni to są leśnik p. Brzostow    
skicxo i leśnik p. Pawłowskiego. Obaj ci 
leśnicy polują sami pokryjomu po lasach 
swych chłebodawców, a nawet bardzo czę- 
sto, (szczególnie leśnik p. T. niejaki lacyno) 
po lasach sasiednich jak p. Ancana, m-ka 
Plssy, fol. Paszuk — kol. Lewkowa i t.d 
pomimo, że to się dzieje „przed nosem* po 
licji, policja jednakże nie interwenjuje. We- 
dług chodzących wersyj, Jacyna nie nia pra- 
wa na broń i poluje na zwierzynę w czasie 
zakazanym. A. M. A 

DZIEWIENISZKI 
pow. Oszmiański. 

— Rzeźnia. W dniu25 bm. Zarząd Gmi- 
ny Dziewieniskiej — w celu zrealizowania 
uchwał Rady Gminnej przeprowadził prze- 
targ na budowę rzeźni gminnnej w Dziewie- 
niszkach. Zważywszy jednak na ziy stan fi- 
nansowy gminy oraz ze względu na zbyt 
wygórowane oferty przetarg nie doszedł 
do skutku. 

Budowa rzeźni jest koniecznością ze 
względów sanitarno - weterynaryjnych, jak 
również, że przedsiębiorstwo to jest co naj- 
mniej samowystarczalne jeżeli nie rentują- 
ce się. Żałować rależy, że tak pożyteczne 
poczynania gminy spełzają na niczem z po- 
wodu, jak wspomnieliśmy, złego stanu fi- 
nansowego gmin --- uzyskanie zaś pożyczek 
jest całkiem niemożliwe, gdyż samorząd 
gmin wiejskich jest w tym wypadku upośle- 
dzony. Jedynie, bowiem, zródło, mogące 
przyjść z pomocą finansową samorządom —- 
jakim jest Fundusz Pożyczkowo - Zapomo- 
gowy, zasila li tylko samorządy powiatowe 
i miasta wydzielone. 

Uważamy jednak że Dziewieniszki po- 
winny wytężyć wszystkie siły i zrealizować 
swe zamierzenia — gdyż targi bydlęce i 
trzody chlewnej zajmują pierwsze miejsce w 
powiecie poza Oszmianą i Smorgoniami, a 
zatem i wbój jest bardziej S 

  

Po sezonie 
Cracovia zdobyła mistrzostwo. W 

1921 r.. w pierwszych mistrzostwach 
Polski, zajęła l-sze miejsce — po 9 
iatach powtórzyła swój sukces. Nie- 
bardzo zresztą słusznie. Przegrany 
mecz z Polonją 0:1 zaliczono jej jako 
walkower i dzięki temu uzyskała о 1 
punkt więcej od Wisły. 

Fakt, że o mistrzostwie decyduje 
walkower staje się u nas notorycz- 
ny« W zeszłym roku w ten sam 
sposób odebrano tytuł Garbarni, a 
przyznano go Warcie. Antypatyczne 
metody! 

Zabawne, że Cracovia została mi- 
strzem właśnie w tym roku kiedy naj- 
mniej ma wielkich graczy. Ze sław- 
nych nazwisk jeden Kossok. Ani Kału- 
ży, ani Gintla, ani Ciszewskiego czy 
Nawrota. Weteran Szperling mało co 
pomógł — ledwo łazi, jeśli scentruje 
wzy razy na meczu to się mówi, że 
miał dobry dzień. Obrońcy uważani 
za średnich, bardzo przeciętnych — о- 
kazali się najlepszymi w Polsce: puści 
li w 22'meczach 22 bramki. Po jednej 
na każdy mecz, Rekord. I żaden z nich 
nie gra w reprezentacji. Oni to właści- 
wie wywalczyli Cracovii mistrzostwo. 

Wisła ze swemi 32 punktami zna- 
lazła się na drugiem miejscu — tuż za 
odwiecznym rywalem. Szkoda, że za- 

szła ta przygoda z walkowerem, nale 
żało się jej mistrzostwo, stanowczo 
najrówniejsza, najlepsza drużyna. Ni- 
gdzie tyle sławnych graczy, każdy Wi- 
ślak to klasa dla siebie: Pychowski, 
obaj Kotlarczykowie, Balcer, Adamek, 
Reyman to ekstraartyści piłki, to gwia- 
zdy które każda zosobna mogłaby być 
ozdobą ligowych drużyn. Pech. Wisła 
miała go sporo w tym roku. W piłce 
nożnej to nieraz decyduje. 

Legja strzeliła najwięcej bramek 
bo aż 67 Nic dziwnego, sam Nawrot 
załadował ich 27, t.j. więcej niż cały 
atak Czarnych, Ł. T. 5. С. 1 Warsza- 
wianki, które w 22 meczach wydusiły 

po 25 bramek. Ale trzeba zaznaczyć, 
że Legja na jednych zawodach wali 8 

* 

piłkarskim 
czy 7 bramek, a na drugich jedną, 
albo i to nie. Trzecie miejsce zawdzię 
cza wyłącznie zniechęceniu się osta- 
tecznemu Warty, która  straciwszy 
szanse na I-sze miejsce przestała się 
owgóle starać. Zajęła wreszcie 5-te 
miejsce. 

Do klasy A spada Ł. T. $. G., któ- 
ry w zeszłym roku wgramolił się do 
Ligi. Nie ma szczęścia ten klub 
trzy lata w finale odpadał, wlazł osta- 
tecznie, zaraz spada. 

jak w sprawie mistrzostwa tak i 
spadku szwindłe decydują. Publiczna 
jest tajemnicą, że Warszawianka uży- 
ła najnielegalniejszych środków, by się 
uratować. Gdy widmo spadku było 
tuż, gdy tylko cudem mogła się urato- 
wać — zaczęły się kombinacje. Sędzia 
na meczu jej z Garbarnią, widząc, że 
napastnicy Warszawianki raczej słonia 
spłodzą, niż bramkę wyduszą, przyznał 
iej najniesłuszniej karnego—2:2. Czar- 
ni dali się pobić 0:2, a Warta aż 0:4. 
Dzięki temu Warszawianka dogoniła 
punktami Ł1SG, a wyprzedziła 
go lepszym stosunkiem bramek. Usłuż 
ne i przyjacielskie kluby, którym na 
zwycięstwie nie zależało, wyciągnęły 
Warszawiankę za uszy. I graj tu w П- 
dze. Dostanie się taki nowicjusz, na- 
pracuje, namęczy — wszyscy  huzia 
na niego, cóż dziwnego, że go zgrzę- 
bią. Szkoda L. T. S. G. 

Rozgrywki o wejście do ligi są w 
ostatniem stadjum. Zgodnie z naszemi 
przewidywaniami kwestja rozstrzygnie 
się między Lechia ze Lwowa i Amator 
skim K. S$. ze Ślaska, przyczem ten o- 
statni ma o punkt więcej. Ale ostatni 
mecz odbędzie się we Lwowie — nic 
a nic się nie dziwię. jeśli jednak Lech- 
ja wejdzie do Ligi. 

82 p. p. okazał się zerem. Obrywać 
na swojem boisku 0:9 czy 3:7 to wstyd 
I z takiemi matołami Ognisko prze- 
grywało u siebie w Wilnie 1:5. Skan- 
dal. Ileżby dostało od Lechji? 

Karol. 

  

Walki w Chinach 
PEKIN. PAT. —W ostatnich dniach odbyły się gwałtowne walki między I-sza 

aimją, zwaną armją czerwoną i wojskami rządowemi, które usiłowały zwolnić misjona- 

rza norweskiego Twedta i misjonarza a'nerykańskiego Berta Nelsona, 

niiejscowości Rwangan, па północo-wschod 
więzionych w: 

od Hupeh. W wojskach rządowych straty 

wynoszą około 200 zabitych i rannych. Straty strony przeciwnej dochodzą do tysiąca. 

Katastrofa lotnicza w Rydze 
RYGA. PAT. W dniu 3 grudnia na lotnisku wojskowem wydarzyła sie kata- 

strofa lotnicza. O godz. 15 lotnik wojskowy sierżant Lodzya wystartował na samoio- 

cie myśliwskim „Bristol — Buldog" celem odbycia lotu ćwiczebnego. Wykonując ostry 

wiraz, samołot wpadł w korkociąg i runął na ziemię z wysokości 400 metrów, grzebiąc 

pod swemi szczątkami lotnika, który odniósł 

utrzymania go przy życiu. 

ciężkie poranienia tak, iż mała jest nadzieja 

Einstein o sprawie żydowskiej 
NOWY YORK. PAT. — Znakomity uczony Einstein przesłał na ręce leaderów 

sjonistycznych w Stanach Zjednoczonych depeszę, krytykującą wnioski, przedstawione 
w. Białej siędze brytyjskiej w sprawie Palestyny, oświadczając, iż zagadnienie żydow 
skie, nie znajdowało się nigdy w stanie takiego naprężenia, jak obecnie i że może ono 
być rozwiązane jedynie w drodze zdwojenia wysiłków, zmierzających do stworzenia 
w Palestynie żydowskiego ogniska narodowego. 

  

  

CELE i ZADANIA „TYGODNIA AKADEMIKA" 
Już od pierwszych lat niepodległe- 

go bytu Państwa Polskiego nurtować 
zaczęła w społeczeństwie idea pomo- 
cy niezamożnej młodzieży akademic- 
kiej. 

A jednostek, ogarniętych tro- 
ską o należyte przygotowanie młode- 
go pokolenia do przyszłej pracy oby- 
watelskiej i państwowej, wzięło gorą- 
co do serca kwestję odpowiedniego 
zorganizowania akcji pomocy nieza- 
możnej młodzieży. 

Poczynając od roku 1922 tworzyć 
się poczęły we wszystkich niemal 
miastach wojewódzkich Komitety Po- 
mocy Młodzieży Akademickiej. Przed 
Komitetami temi stanął ogrom zadań 
do zrealizowania, których cały szereg 
ludzi dobrej woli wzięło się z ogrom- 
nym zapałem. 

Potrzeby niezamożnej młodzieży 
akademickiej, a tem samem zadania 
Komitetów powyższych były ogrom- 
ne. 

Brak dachu nad głową, a więc po- 
trzeba budowy domów akademickich, 
konieczność zapewnienia młodzieży 
akademickiej możności wypoczynku 
ietniego w postaci budowy letnich ko 
ionij wypoczynkowych, budowa sana- 
torjum akademickiego, pomoc doraźna 
wreszcie. oto ogrom tych zadań, któ- 
re przed społeczeństwem stanęły i do 
zaspokojenia których Komitety Pomo 
cy Akademikom przystąpić musiały. 

Dzięki niestrudzonemu i gorącemu 
przyjacielowi młodzieży akademickiej 
p. wojewodzie Władysławowi Raczkie 
wiczowi, piastującemu od r. 1927 god- 
ność prezesa Wojewódzkiego  Komi- 
tetu Pomocy Młodzieży Akademickiej, 
Komitet tutejszy mimo nadwyraz trud 
ne warunki, wywołane  zuboże- 
niem społeczeństwa kresowego w do- 
bie powojennej, przystępując do pracy 
gołemi niemal rękami, osiągnął w po- 
równaniu z innemi Komitetami iście gi 
gantyczne rezultaty. 

Zwróciwszy w pierwszym rzędzie 
uwagę na kwestję pomocy zdrowotnej 
przez 7 lat dzierżawił w pow. Świę- 
ciańskini maj. Nowicze, w którym pro 
wadził Uzdrowisko Akademickie. 

. Zmuszony jednak z przyczyn od 
siebie niezależnych Uzdrowisko ро - 
wyższe powoli likwidować, już w roku 
1927 przystąpił do zbiórki funduszów 
na budowę nowej, tym razem już sta- 
łej kolonji, mającej się mieścić w maj. 

Legaciszki, pow. Wileńsko - Trockie- 
go. 
2 Dzięki ofiarności społeczeństwa, 
uwydatniającej się w czasie poprzed- 
nich „Tygodni, akcję budowy kolonji 
udało się doprowadzić do pomyślnych 
rezultatów i w dniu 30 czerwca 1930 
r. w obecności Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej nastąpiło otwarcie i po- 
święcenie I-go pawilonu nowopowsta 
jącej kolonii. 

Jednocześnie Komitet wileński 
niósł stale wydatną pomoc Bratniej 
Pomocy Polskiej Młodzieży Akademic 
kiej Uniwersytetu Stefana Batorego w 
Wilnie w postaci udzielanych co roku 
na cele pomocy doraźnej zapomóg w 
wysokości 10.000 — 15.000 zł. Poza- 
tem współpracował Komitet z Radą 
Naczelną do Spraw Pomocy Młodzie- 
ży Akademickiej w Warszawie w dzie 
le budowy ogólno-akademickiego sa- 
natorjum w Zakopanem. 

Nakreślone powyżej zadania Ko- 
mitetu wymagały jednak dla ich zrea- 
lizowania funduszów, obowiązek do- 
starczenia których spadł na społeczeń 
stwo. ' 

W tym celu w okresie jesiennym 
akcja zbiórki funduszów na rzecz po- 
mocy młodzieży akademickiej jest 
specjalnie nasilona i są organizowane 
tradycyjne już „Tygodnie Akademi- 
ka“. 

Obok zasadniczego celu zbiórki 
tunduszów na cele powyżej zakreślo- 
ne, „Tydzień Akademika“ jest świę- 
tem młodzieży, świętem beztroskiego 
humoru, kroczącej z pogodnym uśmie 
chem naprzód po przez wszelkie tru- 
dy i przeszkody młodzieży. 

Ufamy, iż społeczeństwo wileńskie 
które niejednokrotnie dawało dowód 
zrozumienia dla potrzeb niezamożnej 
młodzieży akademickiej i w roku bie- 
żącym nie poskapi grosza na szczytne 
cele, jakie organizatorom „Tygodnia'* 
przyświecają. 

Niech więc nikogo nie zabraknie w 
szeregach członków Komitetu Pomo- 
cy Akademikom, niech nazwisko każ- 
dego znajdzie się na liście ofiar na 
rzecz „Tygodnia”. niech nie będzie 
okna, niezaopatrzonego w nalepki „T; 
godnia“. 

A nie wątpimy, iż młodzież akade- 
micka dług zaciągnięty wobec społe- 
czeństwa w przyszłości spłaci. 

Władysław Babicki. 

  

  

UPIÓR OCEANU 
Druga w nocy. 
Aparat telefoniczny redakcji targnął ci- 

szę pokoju dyżurnego sekretarza — raz i 
drugi. 

— Найо! 
„— Proszę przyjąč telefenogram. 
Znów cisza, tylko z odlegilych sal do- 

latuje przygłuszony huk maszyn rotacyj- 
nych i szmer intertvpów. Ręka kreśli na pa- 

pierze krotkie, urywane słowa: „niemiecki ol 
brzym platowiec „DO X“ , który jutro miał 
wyruszyć w podróż zamorską z Lizbony do 
Kadyksu, dziś po południu uległ katastroiie 
pożaru. Pożar powstał na lewem skrzydle 
płatowca, niszcząc powłokę, po chwili opa- 
nował cały bok aparatu, tak, że pozostało 
zeń zelazne ożćbrowanie aparatu. Motor i 
kabiny pozostały nieuszkodzone”. 

— Koniec — proszę przeczytać 
I oto refleksje. A 

„ Na dwanaście godzin przed startem — z 
nieznanych narazie powodów — olbrzym 

płatowiec, uzbrojony w najnowsze zdoby- 
cze techniki, które teoretycznie,  zdawało- 
by się — przezwyciężyły żywiół — wody i 
powietrza —— płonie. 

Po kilku dniach inżynierowie „i mechani- 
cy zapewne odnajdą przyczynę — pożaru, 
w. warsztatach mechanicznych po nocach 
płonąc będą wielkie „Jupitesy” ——skutek je- 
dnak pozostanie ten sam. — „DO X* nie po 
leci już tak prędko”. 

Naprawione zostaną uszkodzone części 
aparatu — nie dopisze jednak — komunikat 
meteorologiczny — badź choroba pilota. 

Przebiegam myślą — wszystkie odbyte 
dotad loty transoceaniczne. 3 

Ważyli się na nie — Anglicy — Amery- 
kanie i Niemcy. Hiszpanom się. zdawało —- 
że z półwyspu Iberyjskiego najbliższa wie- 
dzie trasa ku nowemu lądowi. 

„ Pracowali —- długie dnie i tygodnie. 
Ślęczeli nad mapami i odbywali kursa nawi- 
gacyjne. 

Wreszcie. — 
Zawarczał motor — srebrny ptak się 

wzniósł — piłot odwracał głowę — by raz 
jeszcze popatrzeć na ziemie ostatni raz 
i ginął z aparatem w sinej mgle oddali. 

Ważyli się i Polacy. 
Bolesną blizną znaczy 

śmierć Idzikowskiego 
minać. 

, się dla nas 
—więc pocóż wspo- 

Cźłowiek bez względu na narodowość 
zagiął parol na demony oceanu i zbrojny 
w Ikarowe skrzydła szybuje. 

Pisano na te tematy rozprawy uczone i 
ieljetony —— pisali inżynierowie - meteorolo- 
dzy i piloci,  transloty nastręczą tematu 
dla mniej lub więcej sensacyjnych powieści 
—- ale ocean niepokonany szumi. 

Czyście zauważyli — jak bieg wspom- 
nianych zmagań się z oceanem przypomina 
„Upiora z Opery" Gastona Leroux. 

Zda się słychać szept ostrzegawczy 
śród łomotu fal oceanu, płonie skrzydło, go- 
towego do odlotu aparatu, bądź pilot w o- 
statniej chwili odmawia uczestnictwa w Io- 
cie. 

Czy pamiętacie — kandelabr nad audy- 
torjum w operze — chwiał się złowrogo. 

W czasie mej bytności w 1927 r. po za 
granicami Ojczyzny, w czasie zwiedzania 

t.zw. „salonu Jesiennego" w Berlinie, zwró- 
cił moją uwagę, niewielki kartacz, rysowa- 
ny sangwiną przez Coriutha. 

Oto nad spienionemi fluchtami oceanu 
nod zwałami cierinych chmur szumie płato- 
wiec w kierunku Nowej Ziemi. 

Zwały chmur, ułożone zostały ręką ar- 
tysty w: ten sposób, że widz przy dokładnem 
obejrzeniu obrazu zauważa w kłębowisku 
mas powietrznych sylwetkę potwora przy- 
pominającego jakiegoś bronto czy ichtiosaw - 
ra, chwytającego w swe szpony aparat lot- 
niczy. 

Niedługo potem nastąpiły w pewnych od- 
stępach czasu liczne różnonarodowe kata- 
strofy lotnicze. 

Nad „DO X* zawisło ostrzegawcze me- 
mento upiora oceanv. 

W czasie startu zawiodła próba lotu, w 
czasie etapu w Bordeaux nastąpiło omal że 
nie zniszczenie aparatu, w Lizbonie płonie 
cały bok aparatu. 

Dotychczas Niemcy w lotach oceanicz- 
nych szczęśliwą mieli ręke — ciągłe jednak 
niepowodzenia › w podróży  płatowca-ol- 
hrzyma, coś źle wróżą. 

Obym był fałszywym prorokien: — mo 
że mnie zbyt unosi fantazja — niech startu- 
ią i płyną nad oceanem i niech  dopłyną 
szczęśliwie, jako pionierzy nowych szlaków 
ludzkości. Del. 

— 

  

Kryzys ekonomiczny ' 
(dokończenie) 

Uciekł kapitał od lokaty w nieru- 
chomościach miejskich. bo niczem nie 
uzasadniona obecnie ochrona lokato- 
rów trwa uparcie, może przez wpływy 
pewnej kategorji osób, którym mono- 
pol ich mieszkań dogadza. Że tysiące 
bezdomnych stwarza się dzięki tej u- 
stawie, że domów się nie buduje a 
powstała klasa cała lokatorów, żyją- 
cych z procederu sublokatorskiego, to 
nikogo nie obcnodzi z nowych demago 
gicznych prawodawców. Ucieka kapi- 
tał z przemysłu, lub przystępuje doń 
na b. ciężkich warunkach kredytowych 
gdyż nasz przemysł musi być deficy- 
towym przy tak strasznem  obciąże- 
niem podatkowem i niepomiernych 0- 
płatach i świadczeniach socjalnych. 

Ucieka kapitał i od handlu dla tych 
że przyczyn; prócz tego handel polega 
na dużym obrocie a właśnie obrót du- 
ży przy małym zarobku jest niemożli 
wym, bo obrót jest opodatkowany i 

* to kilkakrotnie w różnych fazach wyro 
bu towaru i jego przechodzenia z rąk 
wytwórcy do rąk kupców i konsu- 
mentów. Wytworzona sztucznie wysó- 
ka cena towaru powoduje niemożli- 
wość jego nabycia przez szerokie ko- 
ła spożywców, w konsekwencji czego 
kupiec szuka ratunku w wyższej ce- 
nie jednostki towaru. W końcu wy- 
twarza się zastój i bankructwo. 

Gospodarka samorządów, oparta o 
system wyborczy jednaki z politycz- 
nym, będąc jeszcze większym absur- 
dem, daje wszędzie rezultaty fatalne. 
Gdzie jest to miasto polskie, które mo 
głoby się pochwalić rozumną i celo- 
wą gospodarką? Socjalistyczne Rady 
Miejskie zdały egzamin na stopień, któ 
ryby można nazwać nie „niedostatecz- 
ny”, ale raczej „desperacki'. Nie mo- 
żna żądać od radnych stronnictw de- 
strukcyjnych, by stali się siłą twórczą, 
od antykapitalistów — by prowadzili 
przedsiębiorstwo kapitalistyczne, od 
rewolucjonistów z fachu, by na trwa- 
łych fundamentach budowali gmach 
państwowo - społeczny. W Rosji pia- 
ciletka miała zbudować cuda, u nas 
dziesięć lat budowali lewicowcy i tyl- 
ko dzięki obecnemu rządowi nie doszli 
śmy do jednakowych rezultatów. 

Podstawą dobrobytu zarówno — о- 
bywateli jak i ich zesp ołu, który się. 
„Państwem nazywa jest praca i dy- 
scyplina społeczna. U nas, niestety, w 
silniejszej jeszcze dozie niż w innych 
krajach , dzięki robocie socjalizmu, 
zniszczono w wysokim stopniu pracę 
a to przez wprowadzenie 8-godzinne- 
go dnia — owego dogmatu, opartego 
na fikcji nie dającej się obronić. 

Pozornie chodzi o obronę robotni- 
ka przed „wyzyskiem* pracodawcy, 
naprawdę idzie o poderwanie pracują- 
cego kapitału, gdyż przy zmniejszeniu 
wydajności pracy nieustannie dąży się 
do podniesienia płac oraz wprowadze- 
nia coraz to nowych świadczeń i ubez- 
pieczeń, które, zwiększając cenę wy- 
tworów, ograniczają ich zbyt, powo- 
dując zmniejszenie produkcji a więc 
pozbawiając robotników zarobków. 

To dążenie socjalizmu, pod maską 
filantropijną, do zniszczenia kapitału i 
wywołania rewolucji głodnych rzesz 
robotniczych przejawia się również w 
handlu: nie wolno sprzedawać po go- 
dzinie określonej i przed określoną go- 
dziną, by handlowi subjekci broń Bo- 
że się nie sfatygowali, pomimo że np. 
dzieci idą do szkół głodne, bo mleka i 
chleba kupić nie można. Ci co pracują 
we dnie nie mają czasu na zakupy bo 
sklepy już zawiknięte. Jednak rezulta 
tem tych ograniczeń jest, że wszyscy 
na tyle zbiednieii, że nie mają za co 
kupować i subjekci całemi dniami stoją 
za ladą oczekując na klientów, którzy 
nie przychodzą. Sklep bankrutuje, sub 
jekci pozostają na bruku, ale za to 
mowy być nie może o „wyzysku”. 

Wytwarza się bezrobocie i jako le 
karstwo na nie jest fundusz bezrobocia 
o którym wyżej wspominaliśmy. Szczy 
tem marzeń byłoby, by wszyscy pracu 
jący żyli z renty wypłacanej przez 
państwo, — wówczas robotnicy tytu- 
larni nie byliby wyzyskiwani a nato- 
miast staliby się wyzyskiwaczami, bo 
braliby pieniądze za nic, gdy teraz bio 
rą płacę dużą za małą ilość roboty. 

Widzimy jednak, że owczy pęd za 
hasłami socjalistów zaczyna słabnąć: 
w Niemczech obniżają pensje i płace 
u nas pozwalają na zwiększenie godzin 
hahdlu a nawet wśród sfer robotni 
czych i rzemieślniczych następuje о- 
trzeźwienie i domaganie się wolności 
pracy i uwolnienia się z pod teroru 
związków zawodowych. 

Przecie każdy człowiek widzi i wie 
doskonale. że obecnie nie sposób nic 
przedsięwziąć, bo wszędzie znajdują 
się barjery, tamujące wszelką inicja- 
tywe. f 

Dotąd jedynie przedsiębiorstwa 
państwowe i komunalne mogły budo- 
wać i tworzyć bez względu na warun- 
ki a to dla tego, że fundusze są czer- 
pa ne ze śruby podatkowej, a te fun- 
dusze nie podlegają rachunkowi ku- 
piećkiemu ale, — „do pory dzban wo- 
de nosi, — aż się ucho urwie". 

To ucho już się urwało, bo śruba 
podatkowa coraz mniej gotówki wy- 
cisnąć może i ten postęp „suchošci“ 
podatnika w geometrycznej idzie pro- 
gresji. : 

Jeżeli przejdziemy do budżetu pań 
stwowęgo, to możemy skonstatować, 
że jego nadmierny wzrost przyczynił 
się do pogorszenia kryzysu. Gdy przez 
doradcę finansowego maksymalna cyf 
ra wydatków była określona na 1 i 

pół miljarda zł., Sejm i rządy sejmo- 
we rozdęły go do 3 miljardów. 

Szykowały się partje, zwiekszali 
wydatki na szkolnictwo i wotowali 
ustawą absurdalną, by wszyscy mieli 
darmowe szkoły niższe, średnie i wyż 
sze, inni niepomiernie powiększali wy- 
datki na zdrowotność, potem asygno- 
wano olbrzymie sumy na etatystyczne 
a najczęściej deficytowe przedsiębior- 
stwa państwowe, to znów asygnowa- 
ły się setki miljonów na zasiłki na 
bezrobotnych, przez ustawodawstwo 
robotnicze wytworzonych i t.d. i t.d. 

Przeniesienie na emeryturę pracow 
ników doświadczonych i zupełnie zdat 
nych do pracy z racji przekroczenia 
60 lat życia obciąża też silnie budżet, 
choć ci sami erieryci, rzekomo niezdat 
ni do pracy, są przyjmowani do tych- 
że resortów, jako kontraktowi. 

Rozbudowa administracji do nie- 
możliwych granic w porównaniu do 
ram, w których się dawniej sprawne 
vrzędy mieściły, i to zarówno w rządo 
wych, jak i w samorządowych insty- 
tucjach, zbytnie bicie na reprezentację, 
choroba kosztownych obchodów, zjaz 
zdów, wizyt i t. p., wszystko to wzię- 
te razem sprowadziło ten kryzys sza- 
lony, jaki przeżywamy w Polsce, mo- 
że w formie ostrzejszej, niż w innych 
krajach, od nas bogatszych i posiada- 
jacych większe wyrobienie. 

Mówią o nadprodukcji, szczegól- 
nie w rolnictwie: nie ulega wątpliwo- 
ści, że mamy zbytek produktów rol- 
niczych, ale nam się wydaje, że raczej 
konsumcja zmalała, gdyż ludzi nie 
ubyło, a zniszczenie wojenne nie mog- 
ło dać wzmożenia produkcji w tak | 
znacznych rozmiarach. į 

Ktoś dowodził, że sama moda płas 
kich kobiet, głodzących się dla niej, 
jak również wstrzemięźliwość licznych 
rzesz sportowców wpłynęły ujemnie 
na spożycie. Sądzić jednak należy, że 
zbiednienie ogólne przez politykę soc- 
jalistyczną wywołane, oraz rzucanie 
dumpingowo masy zbóża przez Sowie 
ty na rynki europejskie, gdy. 150 mil- 
jonów umiera z głodu, stanowią przy- 
czynę rzekomej nadprodukcji zboża. 
Niemożebność kupna, dla braku  pie- 
niędzy, wywołuje przymusową oszczę 
dność, dochodzącą np. w Sowdepji 
do tego, że ludzie obchodzą się bez 
ubrania i obuwia a nawet bez jedze- 
nia. Należy sądzić, że chcących robić 
zakupy, od mięsa i masła począwszy, 
aż do automobili włącznie, wcale się 
nie zmniejszyło, a więc i cała produk-. 
cja uprzednia znalazłaby lokatę, gdy- 
by socjalistyczne ulepszenia nie do- 

B społeczeństwa do  kra- 
chu. 

W Polsce, a szczególnie na naszych 
zrujnowanych ziemiach wschodnich, 
trak w gospodarstwach rolnych kapi- 
tału obrotowego i inwestycyjnego. Od 
budować fabryki rolne, zaopatrzyć je 
w inwentarze żywe i martwe niepo- 
dobna bez pieniędzy, również jak pro 
wadzić gospodarstwa bez kapitału 
obrotowego nie sposób. 

Jeżeli dzięki nieludzkim wysiłkom 
gospodarstwa w części się odbudowa- 
ły, to niepomierny fiskalizm zabrał 
cały kapitał obrotowy, na który rolni- 
cy się zdobyli. Dziś rolnik przestaje 
być podatnikien., bo 1800 majątków 
wystawiono na licytację przez B. Ziem 
ski; kto nie może zapłacić ratówki pod 
groźbą utraty majątku — za ratówki 
jedynie — (kto dziś da więcej na licyta , 

cji!), ten podatków oczywiście opła- 
cić nie może. 

Kredyt długoterminowy i niskopro- 
centowy mógłby wyprowadzić rolni- 
ctwo z położenia, które jest obecnie 
bez wyjścia. Pomoc w rodzaju odro- 
czenia podatków na kilka miesięcy z 
odsetkiem 12 proc. nie jest żadną po- 
mocą, a tylko dobrem oprocentowa- 
niem należności skarbowej, którą uzy- 
skać zawsze można przed innemi należ 
nościami. 

Ale kredytu długoterminowego za- 
granica nie daje państwom, które wstą | 
piły na drogę, przez rewolucyjną Ro- 
sję obraną. Dziś mowa o kredycie 
średnioterminowym, — zapewne, O 
ile on na czas przyjdzie, -- lepszy 
rydz jak nic, ale wysoki p: "42 
kiej pożyczki całe jej znaczenie 7%. 0- 
kreśla. Gdzie jest pewność lokaty, tan 
jest procent niski, gdzie tej pewności | 
niema, — tam za ryzyko żądają wy- 
sokiego oprocentowania. Tak jest i 
na to poradzić nikt nie może. 

Rozważmy tedy i porównajmy wa « 
runki życia dawniejsze z obecnie wpro 
wadzonemi, zestawmy rezultaty i , — 
o ile trzeżwo sytuację ocenimy, — | 
wysnujmy odpowiednie wnioski. A 

Jeżeli dojdziemy do przekonania, 
że to społeczeństwa poszły po drodze, 
do Tarpejskiej prowadzącej skały, za- 
wróćmy z niej, choćby to z dużym į 
przyszto kosztem, bo to jest kwestja: 
byč, albo nie byč. = 
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$. Wańkowicz. 

2 UA 
TWOJE DZIECI UCZĄ : 
W OJCZYSTYM JĘZYKU. CZY! 3 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

Złóż grosz na „Func Polskiege 
Szkolnictwa zagranicą”, na kontg 

PK O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walkio Szkole Polsk 4. 

CANA 
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AKADEMICKA WOLNA TRYBUNA *vicerworapłachta 
0 TYP PRACY 

Artykuł niniejszy stanowi dalszy 
ciąg artykułu p.t. „O teren pracy”, za- 
mieszczonego w „Trybunie* przed 
trzema tygodniami. Red. 

Starsze społeczeństwo, w zrozumiałej о- 
bawie o dzień jutrzejszy, zwraca wciąż za- 
troskane oczy na nas, młodych. I stale po- 
równywuje nas ze sobą, młodzież dzisiej- 
Szą z młodzieżą przedwojenną, Mówi ciągle: 
tam było to i owo i trzecie, dziś zaś wy 
tego wszystkiego nie macie. Wy jesteście 
ospali i gnuśni, myślicie o karjerze, o sobie, 
nie spojrzycie szerzej. Te wszystkie prace, 
«tóreśmy prowadzili, wy porzucacie (np. 
praca wśród ludu), albo paradujecie (np. 
korporacje). Czy przypadkiem nie grozi 
zaniedbanie lub sparodjowanie przez was 
całego dorobku ktlturalnego, narodowego, 
państwowego, który my, odchodząc, złoży- 
my na wasze barki? 

+ Takie słowa słyszymy stale od starsze- 
go pokolenia. Musimy przyznać rację: Nie- 
mal wszystkie dziedziny pracy młodzieży 
przedwojennej zostały zaniedbane. My dziś 
o nich nie wiemy lub nie pamiętamy. Ale też 
trzeba pamiętać 0 zasadniczej zmianie wa- 
runków, w jakich my żyjemy, a w jakich 
żyła młodzież przedwojenna. Dziś mamy 
własne państwo — w sposób normalny i 
powszechny (spójrzmy na Zachód!) rozwi- 
jamy się, uczymy się, R, się w mu 
rach uniwersytetu, nie mamy konieczności 
ciągłego natężenia w kierunku pracy na 
ai frontach, co ostatecznie prowa- 
dzi do rozpraszania się. Młodzież przedwo- 
jenna zaś była w boju, więcej — uważała 
się (i słusznie!) za oficerów armji walczą- 
cej jako elita umysłowa, jako dowództwo 
w walkach szła młodzież ówczesna mięzy 
szeregi żołnierstwa, między lud i pobudza- 
ła go do walki, do walki, o której celu żoł- 
nierz wie nie zawsze, o której natomiast 0- 
«Есег wiedzieć musi i za którą ponosi odpo- 
wiedzialność, Czasy były takie, że od mło- 
dzieży ówczesnej wymagało się bohaterstwa. 
lecz przecież wojenka to jest taka pani, że 
dla niej giną chłopcy malowani — młodzi 
Korczyńscy zbyt łatwo starzeją się, zbyt łat 
wo płacą za walkę zgorzknieniem w trzy- 
dziestym roku życia. Dzis, gdy na gruzach 
wznosimy gmach nowy, inne przed nami 
stają wymagania. Dziś niema i nie powinno 
być tej bojowej gorączki sztabu w czasie 
bitwy. I dziś do nas ideały tej gorączkowej 
walki nie przemawiają, wzruszamy ramio- 
nami i powiadamy: niech sobie starzy po- 
zrzędza. To też w zupełnie odmiennych wa 
runkach życia 1 w zmianie psychicznej czło 
wieka wyrosłego już w państwie wolnem 
trzeba szukać przyczyn wyjaśniających, dla 
czego ideały młodzieży przedwojennej nas 
nie wzruszają. 

Tu pozwolę sobie na malutką dygresję. 
Zdawien dawna krąży sąd o wiecznem nie- 
porozumieniu, jakie istnieje między pokole- 
niem starszem i 'nłodszem. Nie wdając się 
w ocenę, czy tak było zawsze i być musi, 
chcę podkreślić jedno: dziś istotnie niepo- 
rozumienie to istnieje, zwłaszcza, że dziś 
mamy nie dwa, a trzy pokolenia — ludzi 
przedwojennych ludzi wojny, oraz pierw- 
szych lat powojennych, i nas — młodzież 
zdecydowanie powojenną, którzy wojnę pa- 
miętamy, ale jej właściwie nie przeżyliśmy 
XT-mio, 10-cioletnie brzdące). To też dziś 

rawa porozumienia się jest specjalnie 
skomplikowana, nie mniej jednak konieczna, 
iżby nie było tego rodzaju nieporozumień, 
jak dziwienie się z nieżywotności dawnych 
ideałów z jednej strony, a wzruszanie ra- 
mionami z drugiej, mieszanie wreszcie ludzi 
wychowanych przez wojne z nami, cho- 
wywanymi przez wolne państwo polskie. 

W dzisiejszym artykule mam mówić o 
zewnętrznej pracy akademika, dokładniej — 
© pracy akademika na wsi. Praca ta, acz 
bardzo pożyteczna dla wsi, jeszcze bardziej 
może byc pożyteczna dla studenta, zwłasz- 
cza tego, który ma później na terenie wsi 
pracować (przedewszystkiem: ksiądz, nau- 
Czyciel, lekarz, rolnik, urzędnik), Psycholo- 
gja wsi jest zupełnie różna od psychologii 
miasta, o tem się zwykle zapomina. Mówi 
Się: kiedy skończę uniwerek — teorję i przej 
dę do praktyki, wtedy będę poznawał te- 
ren. Sąd może niesłuszny, ale powszechny. 

Jak jest, tak jest, można jednak stwier- 
dzić, że ten obowiązek pracy na wsi dziś 
nie jest dla nas młodych oczywisty. Nie dla- 
tego żeśmy zatracili ideały. Gdybyśmy byli 
w warunkach przedwojennych, gdy koniecz 
ność tej pracy rzucała się w oczy 1 była dla 
każdego oczywistą, zapewne pracowalibyś- 
my całą parą. Ale dziś z konieczności „u- 
świadamiania wsi” przechodzimy do konie 
czności „poznawania wsi' Jest to rzecz inna 
i stare hasła nie wystarczają — dziś trzeba 
studentowi wskazać, że będzie złym praco- 
wnikiem na wsi, jeśli tej wsi przedtem nie 
R" Z wysokości ideału praca wśród 

„ludu spada na poziom uczenia się, seminar- 
lum; ćwiczeń praktycznych. Inna rzecz, że 
obok tego może być praca ideowa: ale ona 
dziś nie wyrwie nas masowo z uniwersytetu 
1 jak usiłowałem wykazać w zeszłym arty- 
ule (patrz „Wolna Trybuna" 13 ub. m.) jest 

0 zupełnie normalne i dobre. 
/ Gdy starsze społeczeństwo chce nas do 
pracy na wsi pociągnąć, zwraca się do Sze- 
regu Organizacyj, których celem jest pra- 
ca na terenie akademickim, i prosi o przy- słanie, dajmy na to, prelegentów. Każda or- 
RCA sama walczy stale z brakiem lu- 

dzi do pracy, to też nie może pozwolić na 
luksus pracy pozauniwersyteckiej. Ostatecz- 
nie rzecz się kończy na pertraktacjach i roz 
goryczeniu stron obu („Wiadomo, dzisiej- 
szą młodzież!" — mówi jedna strona: „Cze 
Eo się oni nas czepiają* — mówi druga). 

A teraz musimy przejść do pewnej spe- 
Cyficznej cechy akademika, zapewne rów- 
nie akademika przed, jak i powojennego. Ce 
cha ta rodzi się znowu z warunków i typu 
bracy studenta. Fraca ta obejmuje niemal 
wyłącznie jedną stronę człowieka: myśl. To 
też student przyzwyczaja się wszystko przed 
tem przerozumować dla samej * satysfakcji 
rozwiązywania choćby rozwiązanyci za- 
gadek (stąd osławione akademickie dysku- sie). Gdy maturzysta wchodzi na uniwersy- 
tet jest oślepiony glębią otwierającą się przed nim. Mówią mu, iż rzeczy, które uwa Żal za zupełnie jasne, muszą być obejrzane 
z różnych punktów widzenia. Student stara 
się wciągnać w tę atmosferę myślenia i ga- 
dania, wstydzi ste że był dotąd „naiwnym 
realistą, Staczają sie tysiączne pryncypial 
ne dyskusje". Powie ktoś, że na zebraniach 

gł jemików mało kto głos zabiera, a ra- 
€zej zawsze ci sami, Tak, ale jest to spo wodowane jedynie brakiem odwagi i wyro- bienia retorycznego. Dyskusje natomiast nie 
mogą się skończyć gry zbierze sie dwóch, 
trzech studentów i niema wśród nich prze- 
wodniczącego z dzwonkiem. 
х Na tę stronę naszego życia muszą zwró- 

cić wwagę ci, którzy chcą nas pchnąć do 
Pracy na wsi tutejszej. Trzeba stworzyć or- 
£anizację specjalną, o ideologii zbliżonej, jak 
sobie wyobrażam, do ideologii śp. Koła Kra 
lowego, połączyć z celami krajoznawczemi 
oczywiście naszych terenów), postawić 

przed członkami zagadnienia zupełnie kon- 
kretne (wlaśnie konkretność zagadnień po- 
ciąga ludzi do organizacyj politycznych — 
przynajmniej ziudzenie tej  konkretności), 
nawiązać kontakt z kołami naukowemi, któ- 
rych członkowie będa kiedyś pracowali na 

   

  

  

$„MURY PO-BERNARDYNSKIE 
POZA SWEMi MURAMI" 

Oj, dziś, dziś... „Roztańczyła się sala tę- 
gim nóg tupotem...* | ruszył mazur przez 
salę, dziarski, młody, istotnie rasowy" „Ho- 
łubce o podłogę walą, biją grzmotem*. Ko- 
tyljon, kotyljon mazurowy, walcowy... Oczy 
pań Išnią bardziej z pod kwietnych koron, 
wstęgi szumią u panów. Oj, dziś, dziś! Mieni 
się różnobarwny reflektor, sypią się serpen- 
tine“y i confetti, sala wspaniale udekorowa- 
na witrażami... Co to jest? 

To „Cech św. Łukasza” hucznie, dziarsko, 
„rascwo“ obchodzi „wieczór jesienny* 

Nie czuć mgły i wilgoci, nie czuć zapa- 
chu zbutwiałych liści w jasnych salach 
„Ogniska“. Oto ostatni tydzień przed postem 
świętują murw po - bernardyńskie, a wraz 
z niemi hula całe USB. 

A w tydzień po początku adwentu znów 
miury po-bernardyńskie otworzą przed nami 
sale „Ogniska*. 7 grudnia otwiera się pierw- 
sza wystawa prac „Bractwa artystycznego". 
Jakoby zamówiono zgórą setkę ram, jako- 
by zamówiono specjalne parawany i oto zno 
wu będziemy mieli okazję widzieć „mury 
poza murami". To będzie również dziarski, 
tęgi mazur, idący przez salę „Ogniska”, to 
będzie również radość, rozmach, rozpęd... 
Oj, dziś, dziś! To będzie „defilada atletów,"* 
twórczy pokaz wartości zdobytych, tem 
ciekawszy, że pierwszy. O „Cechu”, o jego 
wysiłkach artystycznych już coś wiemy z 
wystaw zeszłych. Zresztą „Cech* organizu- 
je wystawę i w tym roku akademickim, bo- 
daj że gdzieś w lutym. Doprawdy, rzeczą 
niesłychanie interesującą będzie porówna- 
nie tych dwóch wystaw. Pomiędzy „Ce- 
chem a „Bractwem* zachodzi różnica zdań 
co do szeregu kwestyj — najważniejszą ró- 
żnicą jest zawsze różnica creda artystyczne- 
go — nie tego napisanego w statucie, czy 
deklaracji ideowej, ale tego wyznawanego 
w twórczości. W tych wystawach „Bract- 
wo” zmierzy się z „Cechem” na polu istot- 
nie twórczem. 

Dziś Wydziałem Sztuk Pięknych intere- 
suje się ogół coraz bardziej. Ale czy my wie 
my coś istotnie o tym wydziale najbardziej 
oderwanym od „metropolji“, najbardziej e- 
gzotycznym. Nierral wszyscy mamy swe 
zdanie o wydziale, stoimy po jednej lub 
drugiej jego stronie. Lecz czy wiemy 0 
nim coś istotnego? Oto zbliża się czas 
zorjentowania się, oto zbliża się czas dwóch 
wystaw... Niech całe Wilno „przewali się“ 
przez „Ognisko w grudniu i przez foyer 
teatru na Pohulance w lutym. DWA RE 

  

  

ZJAZD RADY NACZELNEJ 
„ODRODZENIA“ 

W dniach 14, i5 i 16 grudnia br. odbę- 
dą się w Poznaniu obrady XIV sesji Rady 
Naczelnej SKMA „Odrodzenie W zje- 
dzie Rady Nacz. biorą udział wszystkie śro- 
dowiska „Odrodzenia*. Program obrad już 
ustalony, zapowiada się ciekawie dzięki te- 
mu, że Rada Naczelna zajmuje się nietylko 
sprawami orgamzacyjnemi i administracyj- 
nemi, ale też ideowemi. 

Program przewiduje szereg referatów o 
charakterze ideowym, jak np. o „Znaczeniu 
życia wewnętrznego w pracach organizacyj 
ideowych", o „Katolicyzmie w życiu umy- 
słowem”, albo „Dzisiejszy stan młodzieży a- 
kademickiej, prądy ją nurtujące, stosunek do 
stronnictw politycznych — a „Odrodzenie”, i 
in. Poruszać się bedzie wiele kwestyj aktu- 
alnych w naszem życiu organizacyjnem. 

Na inauguracji będzie przemawiał m. in. 
J. Em. ks. kard. A. Hlond i IM. p. rektor 
uniw. Pozn. dr. St. Karznica. 

й Oprócz zebrań posiedzeń, dyskusyj, prze 
widywane są: wycieczki w celu zwiedzenia 
idiasta « teatru, raut i „dožynki“ odrodze- 
niowe. My, wileńscy odrodzeniowcy musimy 
się stawić jaknajliczniej. W zjeździe mogą 
uczestniczyć prócz członków rady naczelnej 
wszyscy członkowie „Odrodzenia”, oraz je- 
go sympatycy z głosem doradczym. Czyni 

się praeina aby chętnym ułatwić wy 
jazd. Koszty wycieczki nie przekraczają 50 
zł. Niezamożni otrzymują zniżki. Zgłoszenia 
do udziału, przyjmuje się i udziela informa- 
cyj w lokalu „Odrodzenia” (Uniwersytecka 
7 — 9) we wtorki od 18 — 19 i na zebra- 
niach poszczególnych sekcyj „Odrodzenia”. 

F. Stefanowicz. 

Z KÓŁ NAUKOWYCH 
— Koło Prawników St. USB urządza 

Turniej Krasomówczy 'w sobotę 6 dnia 
© godz. 18-tej w sali Śniadeckich UŚB. Za- 
interesowanie turniejem pozwala przypu- 
szczac, iż wypadnie on okazale i będzie sui 
JE uroczystością młodych prawników. 
ematem będzie zabójstwo w afekcie. 
— Koło Wileńskie Polskiego Towarzy- 

stwa Filologicznego. podaje do wiadomości, 
że w sobotę dnia 6 grudnia r. b. w lokalu 
gimn. s. s. nazaretanek (ul. Sierakowskiego 
odbędzie się odczyt prof. USB p. dr. Rajmun 
da Gostkowskiego p. t.; „Zabytki greckie w 
świetle najnowszych badań". Wstęp _ dla 
człorków Koła i wprowadzonych przez nich 
gości bezpłatny. 

1 SAS TESINIO NOT 
nn, 

wsi, prowadzić propagandę w prasie (prze- 
dewszystkiem akademickiej), pracować nad 
bibljografją etnograficzną, prawniczą, socjal- 
ną, historyczną, medyczną, przyrodniczą etc. 
— wszystko w odniesieniu do naszej wsi i 
td., i td. Stworzyć organizację, która bę- 
dzie miała swoją specyficzną atmosferę to- 
warzyską, swój lokal, swoją rodzinę, która 
będzie Organizaciją dla swych członków „oj- 
czystą”. Tu ma powstać impuls, stąd ma 
pójść inicjatywa nawiązania stosunku z от- 
ganizacjami starszego społeczeństwa (takich 
jak ROK i takich jak Towarzystwo, Kra- 
joznawcze i Tourin - Klub), Tylko przy te- 
go rodzaju organizacji pracy student wyje- 
chawszy na wieś wygłosi odczyt czy poga 
dankę — jak tego chce w swym artykule 
Pp. Obiezierski („Echa Krajowe" -— „Słowo” 
4 ub. m.) Działalność przez wszelkie inne or 
ganizacje (np. „Odrodzenie”, _ Zrzeszenie 
Kół Naukowych” b. „Koło Dramatyczne” 
etc.) nic nie da, bo organizacje te mają 
swe własne cele i zadania; działalność zaś 
przez poszczególnych studentów będzie za- 
wsze miała charaktr sporadyczności. — Ро- 
wtarzam raz jszcze: hasło pracy na wsi nie 

jest zh dla nas oczywiste, przeto zapał do 
tej pracy nie ogarnie nas tak ni stąd ni z 
owąd, bo niema w nas wystarczających ku 
temu podstaw psychicznych. 

Rozumiemy, że sprawa jest ważna. Na- 
wołujemy więc Koleżanki i Kolegów do wy- 
powiedzenia się w tej sprawie. Ruszmy się 
choć raz, do licha! Zademonstrujmy na ła- 
mach „Wolnej Trybuny* klasyczną dysku 
sję akademicką. Teza? Proszę bardzo: „Pra 
ca na wsi jest świętym obowiązkiem każ- 
dego akademika"*. sprawa — powtarzamy 
— jest ważna. Pogadajmy narazie, a kto 
wie, „może z tego bedzie coś"? 

Antoni Gołubiew. 
—   

list nowowstępującego 
(ciąg dałszy) 

List III. 

Droga! 
Prawo mi nie odpowiada. Sekretarka te- 

go wydziału nie chce ze mną wcale rozma- 
wiać i ona to właśnie mi nie odpowiada. 
Nie przyjęto mię również na humanistykę, 
bo tam językiem urzędowym jest łacina i 
nawet dziekan tego wydziału nazywa się' 
po łacinie „Semestre absolutum  testatur 
Decanatus". Prawda, że zabawny nomen - 
omen: Decanatus — dziekan. 

Spotkałem jegomościa, który chodził za 
mną około 3-ch godzin, prosząc" „Kolego, 
pożyczcie dwa złote. Po pierwsze — co on 
dla mnie za kolega — widziałem, go pierw- 
szy raz w życiu, a po drugie — udawałem, 
że go nie spostrzegam. Z tego możesz wno- 
sić, że pieniędzy, ani inteligencji dotąd nie 
strwoniłem. 

Myślę o Tobie, Droga, coraz rzadziej, 
aby Cię nie narażać na ustawiczną czkaw- 
kę. Sam czuję się dobrze, żywię się herbat, 
kami, urządzanemi codziennie przez tutejsze 
koła naukowe i inne organizacje. Czuj się i 
Ty dobrze-... 

jeszcze Twój..... 

  

List IV. 
Miła! 
Nareszcie się zapisałem! Było to tak: 
Stojąc w jakimś ogonku, zauważyłem 

jakiegoś młodzieńca, który mi się bacznie 
przyglądał. Po chwili zbliżył się do mnie i 
zapytał, czy nie potrzebuję jakichkolwiek in 
formacyj, ponieważ on ma informatorjum 
dla nowowstępujących. Powiedziałem niu, że 
się chcę Epas, poczem on zaprowadził mię 
do jakiegoś lokalu i dał mi coś do podpisa- 
nia. Nawet nie żądał żadnych fotografij, ani 
nic. Nie wiem tylko, jak się ten wydział na 
zywa. Przypuszczam, że to rolnictwo, albo 
teologja. Raczej rolnictwo, bo na ścianach 
kancelarji jest porozwieszane siano i inne 
płody rolnicze, jak nap. obrazki. 

Dziwię się, moja Miła, żeś mi dała taki 
tani pierścionek. Dają mi za niego zaledwie 
3.35. Ten, który ja Ci dałem, był znacznie 

"droższy. Jak tak dalej pójdzie, będę Cię mu- 
siał prosić o zwrot mojego. Tymczasem do- 
widzenia... 

O. LR, 
(dokończ. nast.) 

go” opublikowały całemu światu czytelni- 
ków, że złoty cieiec zasiadł na ołtarzach 
młodzieży. Ulica oburzała się, ulica zapała- 
ła świętym ogniem gniewu, inspirowanego 
przez gromowładnego reportera, na pluga- 
wych akademików. depcących w trosce O 
całe buty i talerz zupy ofiarną krew najszla 
chetniejszych obrońców Ojczyzny. W po- 
rywie tytanicznego uniesienia, a może pod 
wpływem tonów lubieżnego foxa, (fokster- 
jsra) pomieszały się patrjotycznemu herol- 
dowi fakty historyczne w jeden wielki, na- 
rodowy bigos. 

Zaiste trudno się połapać, po kim wła- 
ściwie autor ma obchodzić żałobę 29 i 30 
listopada, w: stulecie powszechnej entuzja- 
stycznej radości, twórczego porywu — паго- 
du, zrzucającego jarzmo. Czy po generałach 
renegatach, albo chwiejnych dostojnikach, 
którzy padli tej nocy ofiarą omyłki? 

Czy po  „jedinoj i niedielimoj", której 
dnia tego bohaterski poryw powstańców za 
dal zdecydowany cios.? 

Krokodyle łzy czerwoniaka doskonale 
zgadzałyby się z nastrojem urzędówki ro- 
syjskiej z epoki „Zielonego pomnika" na 
placu kredytowymi w Warszawie. Artykuł 
spóźniony jest conajmniej o lat kilkadzie- 
siąt. 

To jest strona merytoryczna, wierzch 
płaszcza. Strona druga, forimalna, podszew- 
ka, jest daleko bardziej brudna. 

Epitety, któremi autor walczy w imie 
smętnych ideałów ze zmaterjalizowaniem 
młodzieży, są conajmniej płaskie. Należało 
by postawić pytanie — co bardziej plugawi 
świętość narodowej rocznicy — troska o jut 
ro, czy tego rodzaju ludzie, podający się za 
jej bojowników? Nie wnikamy w to, dzięki 
czemu i w jaki sposób zdobywa „Fkspress" 
swój talerz zupy t całe buty, ale conajmniej 
o niedbalstwie reportażu świadczy fakt, iż 
autor artykułu nie pokwapił udać się na 
dziedziniec pałacu reprezentacyjnego, gdzie 
pochód został przyjęty i rozwiązany przez 
p. wojewodę wileńskiego. Nie wiadomo, ja- 
ki motyw patrenował autorowi artykułu, — 
ignorancja, czy cynizm, posunięty aż do im 
putowania przedstawicielówi władzy  pań- 
stwowej współudziału w kawalkadžie  arle 
kinów. 

Jeszcze jedno. Już od dłuższego czasu 
osobliwy stosunek „Ekspressu* do akademi 
ków i ich poczynań da sie wyrazić w lapi- 
darnym skrócie:„byk i czerwona płachta”. 

Kto tu był bykiem, a kto czerwoną płach 
%а — niesposób rozstrzygnąć. Ale mamy 
wrażenie, że „Ekspress” dokonał nieświado 
mie cennego odkrycia technicznego, które 
erganizatorom hiszpańskich cyrków może 
sie bardzo przydać: był, rozjuszony czerwo 
ną płachtą, którą dźwiga na własnych ro- 
gach. Justyn. 

  

  

    

KRONIKA 
W. słońca o g. 7 m 25. 

£. słonca o godt. 3 m. 26 

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

z dnia 3. XII. 30 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 778 

Temperatura średnia — 3 

Temperatura najwyższa — 2 

Temperatura najniższa — 3 

Opad w mm. — 

Wiatr: południowo-zachodni 

Tendencja: wzrost, stau stały, spadek 

Uwagi: pochmurno 

  

KOŚCIELNA 
żuć Zarząd Katolickiego Związ 

ku Polek przypomina, że 5-go b. m. jako 
w pierwszy piątek miesiąca odbędzie się w 
kaplicy Serca Eucharystycznego (Mickiewi- 
cza 19 — 2) adoracja przenajświętszego 
Sakramentu od godz. 4 i pół do 7 i pół w. 
zakończona  błogosławieństwem  Przenaj- 
świętszym Sakramentem. 

URZĘDOWA 
— Ministerstwo skarbu samo zlikwiduje 

sprawę pożyczki angielskiej. Sprawą likwi- 
dacji przedwojennej pożyczki angielskiej, 
udzielonej m. Wilnu, zainteresowały się wła- 
dze centralne. Z ramienia tych władz Min. 
Skarbu przyjęło wszystkie akta od samo- 
rządu wileńskiego i w związku z tą sprawą 
zamierza zwołać w Warszawie specjalna 
konferencję z udziałem delegatów Magistra 
tu wileńskiego. 

Skład delegacji wileńskiej nie został je- 
szcze ustalony jak i termin konferencji wy- 
znaczony. 

— Posiedzenie Komisji Zdrowia. W dniu 
16 b. m. odbędzie się posiedzenie Komisji 
Zdrowia przy wil. Radzie Wojewódzkiej. 

Tematem obrad będzie sprawa  rozbu- 
dowy szpitalnictwa w woj. wileńskiem. Po- 
nadto omówiona zostanie sprawa projekto- 
wanej budowy wojewódzkiego sanatorjum 
dla grużliczych, zwłaszcza zaś wzięcia w 
tem udziału samorządów powiatowych. | 

Nowa ustawa meldunkowa. Ż dniem 
1 stycznia 1931 r. wprowadzona zostaje 
nowa ustawa meldunkowa, zmieniająca do- 

tychczasowy system meldunkowy. 
Zmiana nastąpi również, co do podzia- 

łu mieszkańców na stałych i niestałych, a 
wprowadzone będzie pojęcie stałego i cza- 
sowego ' zamieszkiwania. 

związku z tem nastąpi całkowite 
przekształcenie systemu meldunkowego. 

MIEJSKA 
— Nowa Sala Miejska. W dniu 7 b. m. odbędzie się uroczyste otwarcie nowej Sali Miejskiej (ul. Końska Nr. 4): 
Sala ta „przeznaczona je dla odczytów, pogadanek i akademij. Potrzeba stworzenia 

akiej sali wywołana została tem, že ko nisja sanitarna uznala salę Kina Miejskie- 
go, jako nienadającą się do stego rodzaju 
imprez. 

ZEBRANIA Ii ODCZYTY 

„ — Odezyt o Wiodzimierzu  Sotowjewie. 
Czwarty zwykładów _antropózoficznych p. 
Aleksandra Pozzo. (Dornach, Szwajcarja) 
będzie poświecony pamięci najgłębszego Я- 
lozoia rosyjskiego, od Śmierci którego upły 
wa w roku bieżącym lat 30. Odczyt odbę- 
dzie się dzisiaj, t. j. we czwartek 4 grudnia 
w „Domu Rosyjskim" (ul. Mickiewicza 22, 
trama obok Bristolu, w oficynie), i rozpocz 
nie się punktualnie o godz. 7 m. 15. Od- 
czyt będzie wygłoszony w języku rosyjskim. 

Doświadczenie poprzednich wykładów 
wykazało, że osoby spóźniające się pozosta 
wały bez miejsc siedzących, co wywoływało 
dystrukcję wśród słuchającej publicz. wobec 
tego organizatorzy ponawiają prośbe o za- 
cpafrzenie sie w bilety i zajmowanie miejsce 
nieco wcześniej, gdyż tym razem po rozpo- 

częciu się odczytu drzwi na salę będa za- 
mknięte. 

Bilety w cenie 20 gr., 50 gr., i 1 zł. od 
godz. 6-tej przy wejściu. 

— Z T-wa Eugenicznego. 4-go grud- 
nia w lokału Poradni Eugenicznej (ul. Żeli- 
gowskiego 4) prof. Z. Hryniewicz wygłosi 
odczyt na temat „Skracanie życia i śmierć", 
Początek o godz. 6-tej wiecz. Wstęp woi- 
ny. 

Wileńskie Koło Związku Bibljotekarzy 
Polskich. Dnia 4 grudnia we czwartek 0 
godz. 8-mej wieczorem w gmachu Uniwer- 
syteckiej Bibljoteki Publicznej odbędzie się И 
zebranie członków Koła, poświęcone pamię- 
ci powstania listopadowego z referatem p. 
Stefana Rosiaka p. t.: AMatezjaly, dotyczą- 
ca powstania listopadowego, znajdujące się 
w Archiwum Państwowem w Wilnie”. 

Wprowadzeni goście mile widziani. X 
— Polskie Towarzystwo Przyrodników 

im. Kopernika podaje do wiadomości, że 
dziś o godz. 19 m. 30 w Zakładzie Geolo- 
gji USB (Zakretowa 23) odbędzie się od- 
czyt prof. d-ra B. Rydzewskiego p. t.: 
„Polski brzeg morski", ilustrowany licznemi 
przeżroczami. Wstęp wolny. Goście mile wi 
dziani. 

UNIWERSYTECKA 
— Powszechny wykład uniwersytecki. p. 

t: „Rola Uniwersytetu Wileńskiego w Po- 
wstaniu Listopadowem“ — CE prof. 
Janusz Iwaszkiewicz we czwartek 4 grud- 
nia b. r. © godz. l9tej w Auli Kolumnowej. 
Wstęp 50 gr. dła młodzieży 20 gr. 

AKADEMICKA 
— Akademicka Drużyna Harcerska im. 

ks. A. Mackiewicza. W sobotę 6 grudnia od- 
będzie się zbiórka drużyny (mikołajki) o 
godz 20-tej. punktualnie przy ul. Zygmun- 
towskiej 16. 

Poprzedniego dnia (w piątek 5 XII)) o 
godz. 20-tej odbędzie się tamże zebranie 

ji dramatycznej drużyny, kierownictwo 
sekcji prosi o jaknajliczniejsze przybycie 
na nie tych, komu dobro „dramatycznych* 
poczynań drużyny leży na sercu. 

— XIII-ta Akademicka Konferencja Tow. 
św. Wincentego a Paulo wzywa koleżanki 
studentki do jaknajliczniejszego udziału w 
iei pracy. 

. Niech każda koleżanka odczuwająca głę 
biej nędzę i niedolę najbiedniejszej, a nie- 
żebrzącej ludności naszego miasta przyło- 
ży rekę do zaradzenia jej brakom i troskom, 
tak materjalnym jak i moralnym. 

Dokona zaś tego przez zaznajomienie się 
z działalnością, i wstąpienie jako czynna 
członkini do XIII Konferencji, której _naj- 
bliższe zebranie odbędzie się dnia 5. 12. br. 
o godz. 13).30 (punktualnie) w lokalu „Odro- 
dzenia" ml. Uniwersytecka 7 m. 9. 

RÓŻNE 
„ "= Dziś odjeżdża p. wojewoda Racz- 

kiewicz. Komitet Obywatelski pożegnania 
p. wojewody Władysława Raczkiewicza po- 
daje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym 
pociągiem wieczornym odjeżdża p. wojewo- 
da Raczkiewicz do Warszawy. 

W związku z tem odbędzie się na dwor- 
cu pożegnanie p. wojewody przez organi- 
zacje społeczne, instytucje rządowe i oso- 
by prywatne o godz. 10-ej wieczorem. Ko- 
mitet prosi o przybycie na dworzec nie póź- 
niej niż o godz. 0.45 wieczorem. 

'TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. „Noc“ 

listopadowa" Stanisława Wyspiańskiego, 
która uzyskała entuzjastyczne przyjęcie w 
prasie i u publiczności, ukaże się dziś po 
cenach zwykłych, przy ważności biletów 
zniżkowych i kredytowanych. 

Monumentalne to dzieło wyreżyserowa- 
ne zostało przez R. Wasilewskiego. Przepięk 
ne dekoracje i kostjamy projektował prof. 
Ruszczyc, wykonały zaś pracownie teatral- 
ne pod kierunkiem |. Hawryłkiewicza. Ory- 
ginalna ilustracja muzyczna kompozycji E. 
Dziewulskiego nadaje widowisku atmosferę 
porywającej. wielkości. ' 

— Teatr Miejski w „Lutni”. Dowcipna, 
pełna humoru komedja włoska Roberta Brac 
co „Cierpki owoc* ukaże się dziś w reży- 
serji dyr. Zelwerowicza, który jednocześnie 
kreuje jedną z głównych ról. Sekundują mu 
dzielnie p. p. Kamińska, Lewicka, Balcerzak 
i Karpiński. 

Ceny miejsc zwykłe przy ważności bile 
tów zniżkowych i kredytowanych. 

  

gi Krużanki, oraz balet 
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Ekscesy strażników sowieckich 
Donosiliśmy w niedzielę o postrzeleniu kopisty Mironowicza, podczas obchodu 

granicy na odcinku Rubieżewicze. 
Podczas strzelaniny wszczętej W straz sowiecką, prócz Mironowicza został 

ranny jeden z okolicznych chłopów. adze nasze interweniowały w związku z tem 
u władz bolszewickich i w dniu wczorajszym nastąpiło spotkanie przedstawicieli obu; 
stron w celu omówienia incydentu i ustalenia winnych. 

Sprawcami strzałów uznano żołnierzy sowieckich, wobec czego przedstawiciele 
bolszewiccy zgodzili się na udzielenie satystakcji i zgodnie z przepisami zobowiązał 

У. się do wypłacenia odszkodowania ofiarom strzelanin, 

Komuniści usiłowali opanować lokal 
BUNDOWCÓW 

W ub. wtorek wieczorem, większa grupa komunistów usiłowała wdarć się 
lokalu sekretarjatu żydowskiego „Bundu 
w tym czasie w lokału bundowcy przeciwstawili się temu, tak że wywi: 
polna bójka. Ostatecznie komuniści zostali 

Kilka osób zostało rannych. 

do 
(Trocka 7) w celu O) wania go. Obecni 

а się ebo- 
wyparci na ulicę. 

Sierżant zabił plutonowego 
Na odcinku Druskieniki w 246 KOP. zdarzył się wypadek zabójstwa. 
Sierżant Jabłoński, będąc 

mym plutonowym Jędrusiakiem, 
w stanie nietrzeźwym, wszczął awanturę z - 

w trakcie której wydobył rewolwer i oddał Kra 
łów. Jedna z kul ugodziła jędrusiaka w pierś. 
3 w A in ch ranny kid Sprawcę żandarmerja aresztowała. 
  

  

— Przedstawienia popołudniowe. W nie- 
dzielę T-go i w poniedziałek 8-go b. m. w 
obu Teatrach Miejskich odbędą się przedsta 
wienia popołudniowe. 

W Teatrze na Pohulance w niedzielę po 
południu ukaże się piękna sztuka rosyjska 
Surguczewa „Skrzypce jesienne", której cie 
kawy konflikt oraz barwne tło obyczajowe 
zjednały ogromne powodzenie. 

W poniedziałek o godz. 3 m.30 
się pełna sentymentu 
sztuka ]. Hertza „Młody las* z udziałem ca 
iego zespołu, w reżyserji Wyrwicza Wich- 
rowskiego, który jednocześnie odtwarza ro- 
lę starego nauczyciela Francuza. 

W „Lutni* w niedzielę szampańska ko- 
medja Kiedrzyńskiego „Nie rzucaj mnie, Ma 
dame" bawić będzie  niefrasobliwą treścią, 
lekkim humorem i galerją komicznych po- 
stąci. Piosenki i tańce solistów i zespołu 
girls urozmaicają widowisko. * 

„W poniedzialek przedstawienie popołu- 
dniowe wypełni wytworna komedja francu- 
ska Birabeau „Mała grzesznica“, w režyse- 
rji Wasilewskiego, w wykonaniu Lewickiej, 
Jasinskiej, Balcerzaka, i Wasilewskiego. 

Etektowne dekoracje  J. Hawidkiesy: 
cza. 

— Koncert Orłowa. Wileńskie Towarzy- 
stwo Filharmoniczne organizuje dnia 9-go b. 
m. w Teatrze na Pohulance koncert Świa- 
towej sławy pianisty Mikołaja Orłowa. 

Wielki artysta wykona szereg utworów: 
Chopina, Liszta, Debussy“ego, Prokofjewa, i 
innych. Koncert ten obudził w Wilnie zro- 
zumiałe zainteresowanie. 

— Poranek - koncert Z. Protasewicza. 
W niedzielę dnia 7-g0 b. m. o godz. 12 

m. 30 odbędzie się :koncert młodego śpiewa 
ka Zygmunta Protasewicza. Występ tego 

artysty wzbudził w naszem mieście wielkie 
zainteresowanie, ze względu na indywidu- 
alność śpiewaka, jak też i na bogaty pro- 
gram. obejniujący utwory najw: bitniejszych 
kompozytorów polskich i obcych. W koncer cie biorą udział artyści Teatrów Miejskich: 
Zofja Małyniczówna i Aleksander Zelwero- 
WICZ. 

— Przedstawienie operowe na Pohulan- 
ce. W piątek 12-go b. m. odbędzie się w Te 
atrze na Pohulance przedstawienie operowe 
na Polski Biały Krzyż, Wystawione będą w 
Do zo alan: DE + Verdiego, 

„Strasznego woru* Moniuszki, 
akt Halki” Mopar s 

„ Udział weźmie zespół uczenic 

ukaże 

"r 5 „Jadwi- 
r ra: p. Lidji Winogra- dzkiej. Ceny miejsc zwykłe Testai н ‚ — Jubileusz „Latni* wileńskiej. Zapo- wiedziany na poniedziałek 8-go grudnia r. b. uroczysty obchód jubileuszowy Wileńskie 

go Towarzystwa Muzycznego „Lutnia", pod protektoratem pana wojewody wileńskiego, 
Władysława Raczkiewicza, rozpocznie się nabożeństwem w kościele św. Franciszka 
ez aa o godz. 10-tej rano. 

: ę św. Odprawi |. E. ks. bis Kazi iiężć Michalkiewicz, : PE 
. Wieczorem o godz. 8-mej w teatrze 

miejskim ZASP-u „Lutnia odbędzie się wie czór jubileuszowy, na który złożą się: re- ferat o działalności .Lutni Wileńskiej”, po- przedzony słowem wstępnem prezesa T-wa, 
przemówienia i dział koncertowy. 

„ Osoby, życzące wziąć udział w przemó- wieniach, proszone są o zapisanie się na Ji- stę mówców zawczasu, w sekretarjacie 
T-wa (A. Mickiewicza 50: 

Bilety można zamawiać codziennie w kasie teatralnej od godz. 11 do godz. 9 w. 
bez BE 5 

— Uroczys poranek ku czci Hear 
Sienkiewicza z okazji 14-tej rocznicy ui śmierci odbędzie się w niedzielę, dnia 7 
grudnia b. r. w sali Kina Miejskiego przy ui. Ostrobramskiej 5. przy współudziale 
prof. Wł. Turkowskiego (przemówienie), 
p. proi. A. Ludwiga i p. Janiny Kamińskiej 
(śpiew), p. prof. M. Dziwiłła (skrzypce), 
chóru „Hasło” pod batutą p. prof. |]. Žeb- 
rowskiego i artystów Teatru Miejskiego: p. 
2. Niwińskiej, P. J. Pichelskiego, p. St. Jaś 
kiewicza, p. K. Dejunowicza. 

Bogaty i doborowy program i wysoki 
poziom artystyczny imprezy sprawia, że po 
ranek stanie się niewątpliwie prawdziwą bie 
siada artystyczną dla _ wielbicieli Henryka 
Sienkiewicza. : 

Początek punktualnie o godz. 12-tej. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Wanda — Dzika miłość. 
Stylowy — Paragrafy życia czyli higje- 

na seksualna. 
Hollywood — Tancerka Cillį, 
Heljos — Na Sybir. 
Kino Miejskie — Na pokładzie łodzi pod- 

wodnej. 

Światowid — Erotikon. 
Lux — Mascote. 
————————— 

Przy  słabem trawieniu, małokrwistości, 
wychudnięciu, błednicy, chorobach с20- 
łów, wysypkach skórnych i czyrakach, regu 
luje naturalna woda gorzka „Franciszka -Jó- 
zefa* tak ważną obecqie działalność kiszek. 
Żądać w aptekach i drogerjach. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

-— Wypadki w ciągu doby. Od 2 do 3 b. 
m. zanotowano wypadków 48, w tem kra- 
dzieży 5, opilstwa 20, przekroczeń admini 
stracvjnych 10. 

— Autobus zderzył się z wo- 
zem. W dniu 2 b. m. przy ul. Końskiej 
autobus 14393, prowadzony przez szofera 
Buturlina Jerzego najechai na wóz Szlotera 
Abrama. Wskutek zderzenia w autobusie 
zostały wybite szyby. Wóz Szlotera nie- 
znacznie uszkodzony, 

Cztery samobójstwa w 
jednym dniu. Wczoraj zanotowano w 
Wilnie aż cztery wypadki samobójstw, w 
tem jeden śmiertelny. 

Przed południem targnęła się na życie 
z powodu ciężkich warunków materjalnych 
Аппа Naronówna (Św. Ignacego 12) lat 21 
i Michał Targowski (Ostrobramska 25) lat 

    

i siły dramatycznej а 

mimiką. Dla niego warto 

FILM i KINO 
HELJOS: „NA SYBIR“ (PLOMIENNE 
SERCA) REŻYSERJA H. SZARO, SCE 
NARJUSZ W. SIEROSZEWSKIEGO 

jest to pierwszy wielki film dźwię- 
kowy polski. A więc pierwsze koty 
za płoty i nie odrazu Kraków zbudo- 
wano. Temi przysłowiami można się 
pocieszać, jak również i tem, że jest 
to podobno ostatni film polski, w któ- 
rym występuje Smosarska, nieśmier- 
telne „dziewczę z białego dworku, nie- 
starzejące się ani trochę w ciągu 20 
lat, bo akcja, jak widać, zaczyna się w 
roku 1905, a kończy się w niepodleg- 
łej Polsce, wspaniałą rewją na Piacu 
Saskim. Taki kawał czasu — to dro- 
biazg. Niedarmo mówimy o szybko- 
ści kinematograficznej. Z tych zało 
żeń wychodzi widocznie reżyser i po- 
zwala sobie na igraszki w czasie i w 
przestrzeni. Skutkiem tego nie wiemy 
właściwie, czy to ma być film reali- 
styczny, czy iantastyczny, utopijny, 
czy też podróżniczy z przygodami. 
Nie można także nazwać go polskim 
w sensie oryginalnej techniki, czy 
swoistego, odrębnego stylu, tak, jak 
go mają filmy amerykańskie, francu- 
skie czy rosyjskie. Jest polskim dlate- 
go, że rozwija polski temat i że sły- 
szymy „Warszawiankę* i „O gwiaz- 
deczko”. — Ale tego za mało. Nie 
wystarczy kawalerja polska, biały 
dwór z kolumnami i topolami i poczci- 
we kmiotki, tańczące krakowiaka. Ta- 
kie tanie narodowe efekty nie wzruszą 
widza. Ludek jest miły i poczciwy, 
sukmany i kierezje mają swój wdzięk, 
hu-ha i obertasy są żywiołowe i tę- 
gie, ale wszystko na swojem miejscu. 
W tym filmie wyglądają ni przypiął, 
ni przyłątał. I takich oklepanych, nud- 
nych i ckliwych momentów jest w 
tym filmie dużo. 

_ Jest przedewszystkiem jasna pa- 
nienka ze dworu, kochająca studenta 
rewolucjonistę; jest krewki, mocno 
korpulentny i rzecz prosta, rubaszny 
pan dziedzic; jest stary sługa; cygan- 
ka wróżąca parze zakochanych; ptasz- 
ki świegocące nad ich głowami; sta- 
roświecki zegar z kukułką i t.d. i td. 
Wszystko to stare jak Świat, stare 
jak Frenkiel w roli dziedzica, niepo- 
trzebnie dorabiający do swego włas- 
nego brzucha jeszcze jeden. Film jest 
naprawdę ponury i tragiczny ze wzglę- 
du ra zupełny brak inwencji i pomy- 
słowości, ze względu na operowanie 
wyświechtanemi efektami. Trudno, 
Sieroszewski jest wielki, ale już stary, 
a Henryk Szaro bezbarwny i szary. 
I tylko Samborski, w roli pułkownika 
żandarmów rosyjskich przykuwa uwa- 
gę widza swoją nieprawdopodobną 

film obej- 
rzeć i dla kilku scen, przedstawiiją: 
cych narady rewolucjonistów w pod- 
ziemiach jakiejś warszawskiej kamie- 
nicy, scen, które  oddziaływują swą 
grozą i realizmem. A Smosarską zo- 
stawmy w spokoju. Hej, łza się kręci! 

Er. 

  

OFIARY 
Ku uczezeniu š. p. matki Bar! Wec- 

kowiczowej w dniu jej imienin nį ak 
Pomocy Akademikom trzydzieści zł. składa 
Wacław Węckowicz. 

Helena Wistont na schronisko dła nieule 
czalnie chorych zł. 10 oraz na schronisko 
nauczycielek weteranek 10 zł. 

Dla upamiętnienia pobytu i pracy Pana 
Kuratora Stefana Pogorz lelieadida becie 
Okręgu Szkolnego Wileńskiego, Zarząd 
Okręgu Wileńskiego Stowarzyszenia Chrz. 
Nar. Nauczycielstwa Szkół Powsz. składa 100 (sto) złotych na ręce ks. Tadeusza Ma 
karewicza na fundusz zakładcwy organizu- ergo się Uniwersytetu Ludowego Ziemi 

ileńskiej. 

  

A Z: i AAC ZWKOCEAIROWDI 
24. Pierwsza wypiła esencji octowej, drugi 
zaś noki 

eczorem popełniła samobójstwo Zofja 
Karpowicz (Święciańska 19) lat 31, która 
wypiła amonjaku. Nim przybył lekarz, Kar- 
powicz już nie żyła. Zmarła była chorą ner- 
wowo. 

Wreszcie wypił esencji Szymcha Remesz 
(Kijowska 3). * wa aka wekodzi- 

— Napad na mieszkanie. 
Wczoraj w nocy do mieszkania Lei 
Grynsztajn, właścicielki kawiarni Er- 
mitaż przy ul. Moniuszki 23, usiłował 
wtargnąć nieznany jej osobnik. Gryn- 
sztejnowa obudzona ze Snu wsz. 
alarm, co widząc napastnik oddał 4. 
strzały rewolwerowe i powybijał szy- 
by w mieszkaniu. W czasie 
sprawcę Czesława Wilkańca (Gedy- 
minowska 68) ujęto. 

\ 
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RADJO WILEŃSKIE 
CZWARTEK DNIA 4 GRUDNIA 1930 R. 

11,58: Czas. : 

12.35 — 14.00: Poranek szkolny z Filhar 

monji Warsz. (W progr. Bach, Haendel, 

Pergoles i Rameau). ' 
14.30 — 14.55. Kącik dla pań z War- 

SZ; awy. 
1350 — 16.30: „Wrażenia z pobytu w 

Anglji" — Odczyt z Warsz. wygł. R. Ka- 
miewiszew. 

16.25 — 16.30: Progr. dzienny. 
16.30 —17,15: Koncert symfoniczny 

17,15 — 17.40: „Jak zwažono glob 
ziemski” — odczyt z Krakowa wygł. prof. 
L. Wygrzywalski. 

17,45 — 18.45: Koncert popularny. Wy- 

  

konawcy: Witold Jodko (cytra) i orkiestra 
pod dyr. Michała Szabsaja: 1) Offenbach 

— Intermezzo i barkarolla. 2) Waldteutel 
— Mój sen, walc. 3) Noskowski ——Krako 
wiak (orkiestra), 4) Bauer — Preludjum i 
pieśń bez słów 5) Gossec — Gavotte. 6) 
Szablas — Wspomnienie z Węgier (cytra) 
7) Osmanski —- Kwiaty polskie, 8) Różycki 

— Modlitwa Lukrecji. 9) Dvorak — Taniec 
słowiański. 10) Wieniawski — Obertas wyk. 
orkiestra. 11) Gyse — Arja Ludwika XIII. 
12) Fittig —— Szkockie marzenia 13) Bau- 
сг — Naśladowanie harty. 14) Lerche 
Fantazje na pieśnie tyrolskie( cytra). 15) 
Moniuszko — Pieśń wieczorna. 16) Grieg 
— Do wiosny. 17) Strauss — Tylko Ty — 
walc. (wyk. orkiestra). 

18.45 — 19.00: Kom. Akad. Koła. 

E 
Mi- 

syinego. 
19.00 19.20: „Skrzynka pocztowa Nr. 

134"* — Listy radjosłuchaczów omówi Wi- 
told Hulewicz dyr. progr. R. W. 

19,20 —19.35: Pragram na piźtek i roz 
maitości. 

19.35 — 19.55: Pras. dziennik radj. z 
Warsz. 

20.00 — 20.15: „Feljeton humorystycz- 
ny““ — „Korepetytor" —- nowela Teffi w 
wyk. Wacława Malinowskiego, art. dram. 

20.15: Tr. koncertu z Filharmonji Warsz. 
(koncert kompozytorski H. Opieńskiego). 
21.30: „O tę świętą ziemeczkę** — słucho 
wisko z Katowic. 

22,15: Koncert z Warsz. 
24.00: Kom. i muzyka taneczia z War- 
szawy. 

  

iNS 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

mi. Osirobramska G, 

Od dnia 2 grudnia do 7 grudnia 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„AA POKŁADZIE ŁODZI PODWODAEJ" 
Wzruszająca, owiana niezwykłem bohaterstwem opowieść film wa z czasów wojny. Aktów 8! 

W rolach głównych: Cari de Vogt, Angelo Ferrari I Fritz Kampers. 
Nad program: ,„Małpie Awantury'* komedja w 2 aktach. Kasa czynna od g. A m. 30. "oczątek seansów od g. 4-ej. 

Następny program: „Biały Orzeł" 

  

DZIŚ! MONUMENTALNY D WIĘ -OWIEC 

NA $ Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
Ul. Wileńska 38 

Tel. 326. 

      

Ceny zniżone tylko ua pierwszy 

POLSKI! — POLSKA MOWA! — POLSKI ŚPIEW! 

(PŁOMIENNE SERCA) 
Wielki dramat miłości i poświęcenia. Według scenar, 

у W. Sieroszewskiego. Rež. Henryka Szaro. 
W rol. główn. Jadwiga SMOSARSKA, Adam BRODISZ, Bog. SAMBORSKI, Frenkiel, Bodo i inni. J. Sma- 
sarska Śpiewa pieśń „Płomienne Serca*. Chóry wykonają: „Warszawiankę*, „O gwiazdeczko*, „Kolędę*, „Skruszcie 
kajdany *, „Pieśni syberyjskie*. Dla młodzieży dozwolone. 

seans. 
  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22, 

TANCERKA CERE 
„Florenz Ziegfeli Revue*. Nad program: Dodatek dźwiękowo-śpiewny. 

Na pierwszy seans ceny zniżone Balkon 80 gr. Parter 1 zł. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.80 

  

Brown. 

Dziś! Promienny, pełen uroków wiosny i miłości dramat śpiewno-dźwiękowy w naturalnych koiorach 

W rol. gł. Marilyn Miller, Aleksander Gray. 
Udziat 

Jos E. 
bierze wszechświatowej sławy balet 

  

  

KINO czasów panowania 
tatni „P AN“ ostatniego 2 

Wielka 42 dawno oczekiwany! W 

Dziś ostatnf? dzień! 

rolach głównych: Marion Nixon, 

Emocjonujący dram. w 12 wielk. akt. na tle rozwydrz. żołdactwa rosyjskiego za 

CZERWONA SZABŁ 
Carmel Myers, Allan Roscoe i Viliam Colliar. 

Niepospolita treść! Koncertowa gra! Silne napięcie! Ilustracja muzyczna pod batutą prof. Zajmsztejgmana z udziałem 

To arcydzieło o silnem napię- 
ciu dramatycząem. To film 

prof. Jodlowkera. Początek o g. 3-ej. 
Od jutra wielkie arcydzieło Polski Zbyszko Sawan_w arcyfilmie „Człowiek o błękitnej duszy*'. 

  

Kino-Teatr 
Dziś! Nigdy niewyświetlany w Wilnie tilm, będący największą zdobyczą kineimatograiji, 

słychanie doniosłe zagadnienia „o których wszyscy wiedzieć powinni" p. t. 
poruszający nie- 

  

  

e | ŻYC i RA | tiara: ARAGRAFY ŻYGEA czyli EEGZER. EKSUALNA 
Wielki film, ilustrujący dzieje stadeł małżeńskich, w których mąż albo żona, do'knięci przed ślubem chorobami 
nie wyleczyli ich nałeżycie, skutki zobaczycie w kinie „Stylowym* Z rozporządzenia władz, filmu dla pań i panów 

razem wyświetlać nie wolno, wobec tego dziś dla pań, jutra dia panów. 

KINO-TEATR z 

DRE. KA FRORCIE NIC ROWEGO „MIMOZA“ Pierwszy raz w Wilnie. FE BE a E 
ul. Wielka 25 W rolach głównych: Lois Moran I George O'Brien.   Rzecz dzieje się w 1918 roku przed zakończeniem wojny światowej. 
  

@       ® 

Vielka dyPrzeddž 
RESZTEK i WYSORTOWANYCH TOWAROW 
R Po niebywale miskich cenach ——=-—< 

2000 metrów (repe-Meteor prima różnych kol. po 14 zł. za metr 
  

Wielki wybór! 

Tanie ceny! 

Uprzejma obsługa!     
  

Nzinieyz Kthowski "|. Donagała 
WIELKA 47. — Tel. 1402. 

  

LL 91 
  

- Bo sprzedania pozosiałe z licytacji 
Sak karakułowy, żakiet z popielic, palta, fu- 
tra damskie i męskie, garnitury gotowe i 
materjały kamgarnowe na palta i garnitury, 
swetry, jedwabie, chustki, rękawiczki wel- 
niane, prymusy, różne opony samochodowe, 
motocykle, samochody „Fiat“ i „Ford“, cen 
trytugi, kasy ognictrwate, fortepiany, žy- 
randole elektryczne, meble salonowe i gabi- 
netowe, 2 kredensy, 500 tomów książek 
beletrystycznych, elektroluy, elektryczny —- 

motor i dynamo- maszyna. 
Wileńskie T-wo Handlowo - Zastawowe 

(LOMBARD) Biskupia 12 

    

W. VILLIAMS. 

12) a 

Mortimer 
— Hm!.. — mruknął zapytany, 

wpatrując się w koniec papierosa, — 
Bo podobno ta piękna tancerka jest 

' zamieszana do spraw, któremi się in- 
teresuje tajny departament; zresztą 
żadnych szczegółów nie mogłem się 
dowiedzieć. 

— Przypuśćmy więc, ale cóż ona 
może mieć wspólnego z zamordowa- 
niem Macwayta? z 

mi: 
— О Ю już pytaj się policji, a 

nie mnie. Jestem pewny, że ona będzie 
„miała przykrości z policją, jeżeli nie 
zacznie zachowywać się spokojniej! 

W tej chwili Desmond przypom- 
niał sobie twierdzenie Barbary, że ta! 
cerka boi się kapitana, i wydało inu 
sie, že ten ze swej strony umyślnie 
stara się przedstawić ją w jaknajgor- 
szem świetle. Ale mimo, że wpatry- 
wał się bacznie w twarz swego kole- 
gi z frontu, nie mógł na niej wyczytać 
nic takiego, coby potwierdzać miało 
iego przypuszczenia. 

— No, zobaczymy! — rzekł, wsta 
1ąc. — Muszę już iść, bo wkrótce mój 
pociag odejdzie. Dowidzenia, Maury- 
y powodzenia w polowa- 

niu. 

‚ Strangwayse wzruszył ramiona- 

Kącik Grafologiczny 
Panu dr-owi A. Z. jest Pan niedyskretny, 

Panie doktorze! Cieszę się, żem przekonał 
Pana swą ekspertyzą — do grafologjii — 
lecz zdumiony byłem zapytaniem Pana 
„do jakiego obozu politycznego grafolog się 
zalicza““. 

Mógłbym nie odpowiedzieć i byłbym zu 
vełnie w porządku. Niemniej jednak, ponie- 
waż Pan jest „ciekawym, a ciekawość 
jest choroba — śpieszę, by ukoić — od- 
powiedzią Pana. —- Odpowiem Panu słowa- 
mi ś. p. |. Eysmonda: 

„Pytano się raz ptaka, co błądził w lażurze: 
Czy jest zlewa, czy też z prawa 
Bo to bardzo ważna sprawa..... 
Ptak odpowiedział na to—jestem w górze 

“ 

  

Sic! Czy jest Pan zadowolony? 
Į] — a. „Niewiasto, wiara twoja cię 

uzdrowiła”* — należy wierzyć, łaskawa Pa 
mi, sceptycyzm i uśmiech niedowiarka — -— 
tak bardzo szpeci piękne usta kobiet, o 
kiórych śpiewał skrzypkami Paganini. 

Szkoda, że nie nadeslała mi Pani róż- 
nych odmian swego sposobu pisania. 

Z tego, co mam przed sobą — widzę i 
pisze. 

Duży zmysł praktyczności -— wielkie za- 
miłowanie do porządku— skłonność do roz- 
pamiętywania przeżyć minionych. 

Swego rodzaju chwilowy przejaw zmęż- 
nienia i zanik cech kobiecych. 

Stanowczość. 
Realizm — prostolin    ć myśli i czynu. 

= . TE RI 

„Nowości Wydawnicze 
— Czterdziesty siódmy zeszyt „Šwiata“. 

Bieżący, czterdziesty siódmy zeszyt „Świa- 
ia" otwiera Świetny artykuł Witolda Gieł- 
żyńskiego p.t. „Krańcowość w szkolnictwie" 
Wyborom do Sejmu poświęciła redakcja 4 
stronice dając ciekawe ilustracje oraz wią- 
zankę charakterestycznych feljetonów. Przed 
rewolucyjny sezon w Rio de Janeiro omówio 
ry został przez korespondenta „Świata" w 
artykule pod powyższym tytułem, ozdobio- 
nym licznemi ilustracjami. Kazimierz Wro- 
czyński dał fascynujący, wesoły feljeton p.t. 
„Napoleon i Kleopatra". Pozatem w ze- 
Szycie tymi znajdujemy dużo artykułów, ilu 

kino, stracyj oraz stałe rubryki, jak teatr, 
książka, humor. 

       

£ 
MATKI! 

Dawajcie 

Czekoladę Zdrowia 
FABRYKI 

A. PIA 

       % 
UWAGA! A 
DZIECIOM \ 

SECKI 
w KRAKOWIE. 

jest bardzo pożywna i niedroga. 

Żądajcie wszędziei     
LEKARZE 

Dr. Wolfson 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 
Wileńska 7, od 9—1 
4—8 w. tel. 10-67. 
  

Dr. medycyny 

A. Cymbler 
Choroby weneryczne, 
skórne i narządu mo- 
czowego. Mickiewicza 
12, róg Tatarskiej przyj- 
muje 9$—2 i 5—7 i pół 
wiecz. Tel. 15-64. 

DOKTÓR 
D. ZELDOWICZ 

chor. skórne,  wene- 
ryczne, narządów imo- 
czowych, od 9—do 1, 

5—8 wiecz 

  

Kobieta-Lekarz 

ZELDOWICZOWA 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE NARZĄDUW 

D+<W MOCZOW. 
od 12—2i od 4—6 

uł. ktlckiewicza 24. 
tel. 277. 

DOKTOR 

Biumowicz 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 

WIELKA 21 

  

tel. 921, od9—1i3—9 
W Z. P. 26. 

KOSMETYK 

GABINET 
Racjonalnej Kasme- 

tyki Leczniczej. 

Wiino;dyiica:ewicza 31 
m 4 

Urod kobiecą 
Ę Копзегу - 

je, doskonali, odświe- 
ża, usuwa jaj skazy 

braki, Masa 
twarzy i ciała (panie) 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 
i łupież, Najnowsze 
vdobycze kosmetyki ra- 

į cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

w. z. P. 43 
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Akuszerki 

AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 

erat abinet Kosme- 
tyczny, usuwa ziiarszcz 

ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 
kiewicza 46. 

POSADY 
Rządca - rolnik 
do postępowej gospo- 
darki, skromnych wy- 
magań, bezdzietny, — 
uczciwy, pracowity, 
energiczny, poszukiwa- 
ny od zaraz do mająt- 
ku w pow. Wileńsko- 
Trockim obszaru prze- 
szło 100 ha ziemi wy= 
robnej. Wymagane: do- 
bra znajomość mleczar- 
stwa, sadownictwa, 
pszczelnictwa i hodo- 
wli bydła i trzody; po- 
żądana znajomość jed- 
wabnictwa i eksploata- 
cji lasu. Poręczenie, re- 
ferencje i Świadectwa 
niezbędne. Szczegóło- 
we oferty z odpisami 
świadectw, wskazaniem 
osób poręczających i 
polecających oraz po- 
daniem wymaganego 
wynagrodzenia i świa- 
dectw tylko listownie: 
Wilno, Dominikańska 
17, Bank Kredytowy, 
Włodzimierz Szmidt. 

LOKALE 
Mieszkanie 

3 wzg ędnie 4 pokojo- 
we z łazienką i kuch- 
nią na I lub „II piętrze 
w centrum (okolica nie 
handlowa) od zaraz 
poszukiwane. — Cena 
obojętna. Može być 
odstępne. Oferty: Do- 
minikańska 17 Bank 
Kredytowy, dła W. S. 

    

$irzęsy 
ŻAL UJ p potrwa 
ie przyciemnia henną 

? a Maguillage. 
abinet + 

osmet AT 6 ё 
Ёшпіс{е] edtó 

J. Hryniewiczowej. 

uh WIELKA A !£ m9 

Przyj.eg. 10-11 4-7 

W. Z. NW. 

Do wynającia 
1—2 pokoje ze wszel- gjQ sprzedania P. 

kiemi wygodami odpo- žutro па bobrach, koł- 908 ora: 
wiednie na 
kuchnią lub bez. 
giellońska 8 m. 14. 

Nowy Nożyk Gillette 
ma wycięte rogi! i 

  JA     

  

N: pierwszy rzut oka już widać, że rogi 

* nowego nożyka są wycięte! 

Jednocześnie brzegi nowego aparatu Gil- 
lette zostały znacznie wzmocnione tak, że 
wytrzymują nawet silne uderzenia. Jakie 
są z tego korzyści? Niezmierne! Gdyż 
w żadnym wypadku właściwe naprężenie 
nożyka nie ulega zmianie. 

Ostrze nowego nożyka Gillette leży na po- 
ziomie zębów aparatu, co umożliwia do- 
kładne wygolenie miejsc koło uszu, ust 
i nosis 

  

Nowe nožyki 
Gillette 
w paczkach 
po 5, względnie po 10 sztuk są do 
nabycia w cenie zł. 0.90 sztukę. 

Do nabycia wszędzie. 

  

Nowy nożyk Gillette nadaje się rów- 
nież do aparatów dawnego typu. 

Dotychczasowe ory- 

ginalne nożyki Gil- 

lette z 3-ma otwora- 
Twój nowy aparat Gillette 
z nowym nożykiem Gillette 

aa, tiko czeka na Ciebie w gustownem 

55 pudełku. Cena za komplet 
EWY, wynosi tylko zł. 18.00. 

za nożyk. Kup dzisiaj jeszcze ten apa- 
rat. Zaoszczędzisz sobie cza- 
su, unikniesz drobnych nie- 

dogodności i zyskasz na humorze, gdyż ten nowy aparat 
naprawdę jest skończenie doskonałym. 

    

  

Okazyjnie Zsjbiona książkę woj- —————— 

skową wydaną przez Zion książkę woj- 
K. U. Wilno, rocz. skową wyd. przez 

Indeks iP.K.U. Lida, roczn. 1900 

nierz szalowy/ bobrowy. Dowód_ Osobisty 
Wielka 24. Zakład kra-imię Tadeusza Wart- ka unieważnia się. 

wiecki Nowicki. mana, unieważnia się, - 

biuro 
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— Dziękuję ci, przyjacielu, dowi- 
dzenia! Nie narażaj się tam na kule i 
pozdrów ode mnie kolegów! 

Gorąco uścisnęli sobie dłonie i 
Desmond wyszedł z pokoju, zabiera- 
jąc białą paczuszkę z papierosami, 
którą wchodząc, położył wśród paczek 
kapitana na stole. 

Strangwayse odprowadził go oczy 
ma do drzwi, a wyraz jego twarzy 
zmienił się nagie. Trudno byłoby te- 
raz poznać w nim tak wesołego, ser- 
decznego człowieka, który przed chwi 
lą rozmawiał tak przyjacielsko z ma- 
jorem: na usta jego wypełzł okrutny i 
pogardliwy uśmiech, a dolna szczęka 
wysunęła się naprzód, nadając twarzy 
wyraz wyzywający i dumny. 

Nachylił się nad stołem, wziął ma- 
łą paczuszkę w białym papierze i po- 
głaskał ja z dumą, poczem schował 
do kieszeni i zapiął mundur na wszy- 
stkie guziki. : 

Gwiżdżąc jakąś piosenkę, 
się do pakowania na nowo. 

Rozdział IX. 

PRZEISTOCZENIE SIĘ OCWOODA. 

Noc była jasna i chłodna. Wiał 
gwałtowny wiatr północno - wschod- 
ni, łopocząc angielską czorągwia na 
dachu urzędu celnego. Pociąg z trans 
portem wojskowym stał na wybrzeżu, 
blizko morza. Długi rząd oświetlonych 
wagonów wydawał się ostatniem og- 

zabrał 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

niwem, łączącem odjeżdżających z oj- 
czyzną. 

Kapral żandarmerji polowej, przy- 
glądający dokumenty, zatrzymał Oc- 
wooda: 

— Mam polecenie zawiadomić pa 
na 0 tem, że kapitan okrętu czeka na 
pana w swojej kajucie. ; 

— Dobrze, -— odpowiedział ofi-- 
cer, wchodząc na pokład. 

Jeden z marynarzy zaprowadził Oc 
wooda do kajuty kapitana. Major zna 
lazł się w przytulnym pokoiku, o skó- 
rzanych meblach i kretonowych fira- 
neczkach. Na stołe stała butelka whis- 
ky, syfon wody sodowej, szkłanki i 
pudełko z cygarami. 

Kapitan wstał uprzejmie na powi- 
tanie majora: 

— Witam pana majora!:... Niewie 
je tu u nas miejsca na pokładzie, po- 
prosiłem więc pana do siebie, z myś- 
la, że bedzie pan wolał spędzić noc ze 
mną. 

— Czv ma pan kapitan jakieś in- 
strukcje, dotyczące mojej osoby? 

Kapitan zaczerwienił się i -mach- 
nał obu rękami: 

— Co też pan mówi? Skądże zno- 
wu? Wprost chciałem spędzić mile 
czas w pana towarzystwie. Czy nie 
zechce pan: wypić whisky i wypalić 
cygaro, które przywieziono mi z dale- 
kich wysp?, 

Na rozmowie z kapitanem minęła 

na na imię Józefa Gryniu- ; 

godzina. Nagle drzwi do kajuty się 
otworzyły i marynarz podał kapitano- 
wi jakiś papier. 

— Radjo, panie kapitanie. 
Kapitan przeczytał  radjogram. 

Tymczasem na pokładzie zaczął dzwo 
nić dzwon i okręt zwolnił biegu. 

— Będziemy musieli rozstać się, 
niestety, panie majorze, — oznajmił 
kapitan. — Wvsłano po pana krążow- 
nik. Właśnie dostałem depeszę od ad- 
mirała. 

— Dokąd mają mnie zawieźć? — 
zapytał Desmond. 

Kapitan wzruszył ramionami. 
— Nie mam pojęcia. Mam rozkaz 

dowieźć pana do torpedowca. 
Uśmiechnął się i dodał: 

Gdzie jest pański bagaż? 
— Zapewne pod pokładem. Na 

dworcu tragarz powiedział, żebym się 
nie niepokoił i obiecał, że dostarczą 
mi wszystkiego we Francji. Ale, do 
djabła, mam tam swoje papierosy, któ 
re kupiłem na drogę. 

— Niech pan weźmie moje cyga- 
ra, — zaproponował marynarz, bo 
bagaż pana musi być dostarczony do 
Francji. Teraz nie mamy już czasu 
szukać pana walizek i przeładowywac 
je, ale w porcie każę oddać pańskie 
rzeczy na przechowanie. Teraz już 
WR 

Desmond narzucił na ramiona nie- 
przemakalny płaszcz i wyszedł na po- 

  

kład. Na morzu, wpobližu okrętu wid-- 
niały kontury innego statku. Grupa 
marynarzy kręciła sie po pokładzie 
spuszczając sznury, które mieli uchwy 
cić ludzie, podjeżdżający do okrętu уг 
małej łódce. Paru oficerów, opartych 
o burtę, przyglądało się ciekawie tej 
scenie. Kapitan podszedł z Desmon- 
dem do miejsca gdzie spuszczono dra 
binke sznitrową. 

Zaledwie IDesmond stanął w 
dzi, znów na okręcie zadzwonił dzwon 
woda zaszumiała dokoła statku i łódź 
popłynęła w jedną stronę, a okręt w 
drugą. 

Za chwilę krążownik unosił już na 
swym pokładzie majora. 

Oficer, który spotkał Desmenda,* 
zaprowadził go w milczeniu do ka 
juty, poczęstował whisky z sodą, nie 
stawiając żadnych pytań, mimo, iż wi- 
dać było, że pali. się z ciekawości. 
Desmond też powstrzymywał się od 
wszelkich pytan, mimo. że pragnął wie 
dzieć przynajmniej, dokąd zawiezie go 
ów krążownik. 

Cierpliwie poddawał się losowi, 
czekając dalszych rozkazów. 

Niedługo jednak Ocwood musiał 
czekać na dalszy rozwój wydarzeń 
Nie minęło pół godziny, jak krążownik 
zaczął zwalniać swój bieg, a gościnny 
oficer wyszedł na pokład, by po chwi 
li wrócić po Desmonda. 

ю-° 

    
  

Krąžownik przybił do pustego i 
ponurego brzegu.. 

Marynarz pożegnał majora: 
— Samochód czeka na pana, 

oznajmił krótko. 
Istotnie, Desmond dostrzegł wpo- 

bliżu olbrzymią limuzynę. Szoter zbli- 
żył się, i salutując, zapytał: 

— Pan major Ocwood? 
— Tak. 
— Proszę wsiąść do auta, odjeż- 

dżamy natychmiast. 
Zupełnie zdezorjentowany, major 

wykonał biernie to, czego od niego 
żądano. Auto pomknęło po nierównej 
drodze, jak strzała przecięło puste uli 
ce jakiegoś uśpionego miasteczka i wy 
jechało na otwarte*połe. Długa szosa 
wiła się przed nimi. Ocwood nie miał 
najmniejszego pojęcia o tem, w jakiej 
części Anglji się znajduje i dokąd go 
wiozą. 

Wreszcie samochód zaczął iŚĆ nie 
co wolniej i szofer zapałił latarnie. 
Przy ich świetle Desmond. zobaczył 
budynki niewielkiej stacyjki kolejowej. 
Spojrzał na zegarek: było w pół do 
drugiej po północy. 

Samochód zatrzymał się, z budyn- 
ku kolejowego wyszedł jakiś człowiek, 
który widocznie czekał tu na Ocwoo- 
da. 

— Proszę za mną, panie majorze, 
— rzekł i poprowadził go przez pocze 
kalnię na peron. 

  

Drukarnia wydawnictwa „Słowo” Zamkowa 2. 

 


