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PRENUŃ 

KRONIKI SEJMOWE 
(Telefonem z Warszawy) 

W Sejmie na dzisiejszem  posie- 
dzeniu było niesłychanie nudno. Żmu- 

dnie szła praca obioru wicemarszałków 

i sekretarzy, która żadnych niespodzia 

nek czynić nie mogła. Gdy się z góry 

patrzyło na afmiteatr z pulpitów i ław 

sejmowych i. widziało się ospałych i 

znudzonych posłów, rozmawiających 

grupkami ze sobą lub ziewających w 

pojedynkę, istotnie przypominało to 

talerz z twarogiem, gdzieś latem wy- 
stawiony w chacie na słońce i obsiad- 

ły przez muchy. Pewne ożywienie 

"wniosła debata nad wnioskiem nag- 

łym BB. o zmianę regulaminu. BB 
chce usprawnić działanie parlamentu, 

autor jednak projektu nowego regula- 

minu zapomniał, że dzięki dr. Duba- 

nowiczowi przepisy regulaminowe znaj 

dują się także w Konstytucji, i w swym 

projekcie podwyższył liczbę posłów, 

wymaganą dla wniosku o tajność po- 

siedzeń, zapomniawszy, że Konstytu- 

cja ustala tę liczbę na 30. Był to dro- 
biazg, lecz dał powód. prof. Strońskie- 

mu do przedstawienia się nowej Izbie 

w całym blasku swych efektownych 

przemówień. Sądzę, że prof. Stroński 
będzie najlepszym mówcą w tej Izbie. 

Opozycja złożyła dwa wnioski w 

Sprawie Brześcia. Odczytanie ich przez 

marsz. Świtalskiego nie wywołało żad- 

nej wrzawy. Wogóle miało się wraże- 

nie, że opozycja, zwłaszcza lewicowa, 

 „lęzygnuje ze wszelkiej działalności w 
 /Śejmie. Przemówienie pos. Pużaka 

było bowiem zupełnie blade i limfaty- 
czne. Zapewniają nas jednak, że opo- 

zycja gotuje jakieś dramatyczne wy- 

stąpienie. Kiedy? Zobaczymy. Sprawo 

zdawca sejmowy dotychczas był czło 

wiekiem, pracującym w sensacjach i 

niewiele się różnił od kierownika kro- 

niki kryminalnej w gazecie. To też za- 

powiedź sejmu nudnego przejmuje go 
strachem. Dla państwa jednak byłoby 

lepiej, aby Sejm nie był wytwórnią 
kiepskich sensacyj, jakimś rodzajem 
pracowni filmowej, lecz istotnie szere- 

giem komisyj, pracujących poważnie. 

Wtedy można byłoby użytkować na- 
wet różnice zdań panów posłów, którzy 

dotychczas wyładowywali się w spo- 

sób zupełnie dla narodu nieproduktyw- 

„nv. Cat. 

A 

  
KONFERENCJE MARSZAŁKA 

RACZKIEWICZA. 

WARSZAWA. (PAT). Pan marsza 
łek Senatu konterował w dniu 10 bm. 
z przewodniczącymi już ukonstytuowa 
nych klubów  senackich, przyjmując 
kolejno przewodniczącego grupy senac 

„kiej Bezpartyjnego Bloku sen.  Tar- 
'gowskiego, prezesa senackiego Klubu 
Narodowego Głąbińskiego, przewodni 
czącego senackiego klubu PPS Kop- 
cińskiego oraz sen. Horbaczewskiego 
i Makuchę z Klubu Ukraińskiego. 
O REPREZENTACJĘ MNIEJSZOŚ- 

CI NARODOWYCH W KOMISJACH. 
Jak się dowiadujemy, Ukraińcy 

zwrócili się do pozostałych mniejszos- 
ci narodowych w sprawie obsadzenia 
miejsc w komisjach przez przedstawi- 
Cieli mniejszości narodowych. 

POS. THON — PREZESEM KOŁA 
ŻYDOWSKIEGO. 

We wtorek rano odbyło się pierw- 
_ Sze konstytucyjne posiedzenie sejmo 
Wego Kola żydowskiego. W skład ko- 
ła wchodzą posłowie wybrani z listy 
nr. 17 w b. Kongresówce i z listy nr. 
14 w Małopolsce. Koło liczy więc 6 
członków. 

Przewodnictwo na pierwszem po- 
Siedzeniu objął najstarszy wiekiem -— 
wobec nieobecności chorego pos. Tho- 

„Na — pos. Rosenblatt. 
Pos. Rosmarin oświadczył, że pro- 

ponuje na prezesa koła pos. Thona, na 
€o nikt sprzeciwu nie zgłosił. 

* к 

ZGON GEN. JACYNY. 

WARSZAWA. (PAT). — W dniu 
10 bm. zmarł, przeżywszy lat 65 ge- 
Nerał dywizji ]an Jacyna, były gene- 

„„Talny adjutant Naczelnika Państwa i 
 Apierwszy szet departamentu naukowo- 

Szkolnego w odrodzonej Polsce, były Prasa 
Szef misji wojskowej polskiej w Pary- 
żu, komandor orderu Polonia Restituta 
i Legji Honorowej, kawaler Krzyża Wa 
lecznych i wielu innych. 
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SPRAWY FORMALNE. 
WARSZAWA. (PAT). — Drugie posie- 

dzenie Sejmu dnia 10 grudnia. Posiedzenie 
rozpoczęło się o godzinie 16. 10. Marszałek 
zawadomił na wstępie lzbę, że udzielił urlo- 
pu na tydzień posłowi Daszyńskiemu i że 
poseł Lieberman prosi o urlop zdrowotny na 
jeden miesiąc. Izba udzieliła tego urlopu. 

Następnie ślubowanie poselskie złożyli 
następujący posłowie: Tołpyho, Czerwiński, 
Burzyński, Rożek 1 Danecki, poczem marsza 
łek zawiadomił, że w dniu wczorajszym 
wpłynął projekt ustawy skarbowej wraz z 
preliminarzem budżetowym na okres od 1 
kwietnia 1931 roku do 31 marca 1932 roku 
oraz że wpłynął również wniosek nagły BE 
w sprawie zmiany regulaminu Sejmu z 
prośbą o uzupełnienie tym punktem dzisiej- 
szego porządku obrad. 

Wobec protestów na ławach Klubu Na- 
rodowego marszałek zarządził głosowanie 
nad uzupełnieniem porządku obrad. Wniosek 
o uzupełnienie porządku obrad został przy- 
jęty. 2 
WYBORY WICE - MARSZAŁKÓW I 

SEKRETARZY 
Następnie Izba przystąpiła do pierwszego 

punktu porządku dziennego, t.j. wyboru wi- 
cemarszałków i sekretarzy. Marszałek о$- 
wiadczył, że prowadził rozmowy z przedsta- 
wicielami ugrupowań sejmowych w sprawie 
Yo wicemarszałków i sekretarzy. Klub 
BB, nie chcąc w układzie życia wewnęt 
go Sejmu wyzyskiwać swej przewagi, 
nikającej z posiadania absolutnej większoś- 
ci i nie chcąc również korzystać z klucza, 
jaki daje mu zastosowanie zasad systemu 
d'Hondta, wyrażającego się w cyfrze czte- 
rech wicemarszałków dla klubu BB na pie- 
ciu i siedmiu sekretarzy na dziewięciu, pre 
tenduje tylko do stanowsk trzech  wice- 
marszałków i 7 sekretarzy i do tego przy 
gotowuje swą technikę głosowania. 

: Po tem oświadczeniu marszałek zarza- 
dził głosowanie kartkami. Wynik głosowania 
był następujący: oddano głosów 378, waż- 
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Ski 110 (Str. Nar.), poseł Dabski 122 
(str. Chi.) a zatem na wiceniarszałków wy- 
brani zostali ci dwaj posłowie. 

Marszałek zwrócił się do wybranych wi- 
cemarszałków z zapytaniem czy wybór 
przyjęli. 

Następnie przystąpiono do kyboru 9 se- 
kretarzy. W pierwszem głosowaniu głoso- 
wało 353 posłów. Ważnych głosów oddano 
338, absolutna większość 170. Otrzymali gło 
sów: pos. Borecki 225 (BB), pos. Jaro- 
szewicz 225 (BB), poseł Skrypnik 
225 (BB) pos. Wawrzynowski 225 
(BB), pos. Wójtowicz 224 (BB), pos. 
Kornecki 11i (Str. Nar.), pos. Pawlak 
113, pos. M chałkiewicz 112 i pos. 
Pobożny — 113. 

Nad 4 cstatniemi kandydaturami  przy- 
stąpiono do ściślejszego głosowania, które 
dało wynik następujący: pos. Kornecki 
— 12 głosów (Str. Nar.), pos. Micha;- 
kiewicz (Str. Nar.) 112, pos. Pawlak 
— 114 (Str. Chł.) : pos. Pobożny — 114 
(Str. Chł.) a zatem ci ostatni posłowie zostali 
wybrani na sekretarzy. Wszyscy wybrani 
wybór przyjęli. — Marszałek podziękował 
dotychczasowym  sekretarzom za pełnienie 
obowiązków. i zaprosił do prezydjum z po- 
śród nowoobranych sekretarzy posłów Mi- 
chałkiewicza i Wójtowicza. 

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIANY 

REGULAMINU. 

Zkolei przystąpiono do trzeciego punktu 
porządku dziennego, to jest do  naglošci 
wniosku klubu BB w sprawie zmiany regu- 
laminu. Pos. Stanisiaw Stroński (Kl. Nar.) 
wypowiedział się za niedopuszczalnošcią 
wniosku w sprawie zmiany regulaminu, ja- 
ko sprzecznego z konstytucją, motywując 

tem, że projekt zmiany regulaminu 
przewiduje uchwalenie tajności obrad Sejniu 
na wniosek 75 posłów, podczas gdy konsty 
tucja zastrzega iż Sejm może uchwalić taj- 
ność posiedzenia na wniosek 30 posłów. Po- 
zatem projekt zmiany regulaminu przewi- 

  

nych 348, bezwzględna większość 175. O- 
trzymali posłowie Stanisław Car — 231 gios, 
Jan Piłsudski — 231, — Polakiewicz — 230, 

duje, że komisje nadzwyczajne może Sejm 
powołać tylko absolutną większością usta- 

Czetwertyński — 112, Dąbski — 111, Bu- wodawczej liczby posłów, gdy tymczasem 
rzyński — 4. 2 konstytucja powiada, że do prawomocności 

Wybrani zatem zostali: wicemarszałkami uchwał Sejmu potrzebna jest zwykła więk- poseł Stanisław Car (BB), poseł Jan Szośc. Wobec zachodzącej sprzeczności zgło 
„Piłsudski (BB), pos, Polakiewicz Sz0nego wniosku z konstytucją mówca wno- 
(BB) a następnie trzej kandydaci przecho- Si 0 zdjęcie tego wniosku z porządku dzien- 
dzą do wyboru ściślejszego w którym roz- N“80. 
strzyga większ otrzymanych głosów, gdy Marszałek oświadczył, że, co się tyczy 
w pierwszem owaniu wymagana jest porzadku dziennego, to rzecz ta była oma- 
do wyboru więcej niż połowa oddanych wa- a w chwili, gdy nagłość wniosku przy- 
żnych głosów. i ła na porządek dzienny. Sprawa 

Zarządzono głosowanie, które dało wy- s u z konstytucją jest spra 
niki następujące: Głosowało posłów 367. owej, która po zbada 
Otrzymali głosów — pos. Czetwertyń- c, że taki a rakiego 
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Niemcy i Sowiety przeciwko | 
konwencji rozbrojeniowej 

GENEWA. (PAT). — Na wczorajszem końcowem posiedzeniu komisji 
przygotowawczej konierencji rozbrojeniowej delegat sowiecki wypowiedziaż 
się przeciwko całości konwencji. 

Delegat grecki podniósł śmiałość, jaka cechuje konwencję i wskazał 
na konieczność istnienia tego aktu. 

Delegat Stanów Zjednoczonych w swem przemówieniu końcowem od- 
dał hołd zasługom lorda Cecila i Paul Boncoura. 

Delegat niemiecki oświadczył, że Niemcy będą zmuszone odrzucić 
wszelki projekt, który nie wyrażałby zdecydowanej woli doprowadzenia do 
rozbrojenia. 

Delegat francuski podkreślił iojalną współpracę, okazywaną przez 
Francję w pracach komisji, nadmieniając, iż będzie ona kontyntowana nadal. 
Delegat polski twierdził, że zagadnienie rozbrojenia moralnego jest pilne i 
ściśle związane z rozbrojeniem materjalnem. Podkreślił on dalej sprzeczność, 
istniejącą między żądaniem znacznej redukcji zbrojeń i rozbrojeniem całko- 
witem a wzamagającą się coraz bardziej propaganda zamętu i nawet wojny. 
Delegaci czechosłowacki i jugosłowiański rozwijali punkt widzenia analogicz 
ay do polskiego. Wreszcie delegat włoski oświadczyi, że Włochy usczynią 
wszystko, aby konieretncja powszechna mogła doprowadzić do pomyślnego 

Hitlerowcy przeciwko filmowi 
„Na zachodzie bez zmian” 

BERLIN. (PAT). — Wobec zapowiedzi demonstracyj hitlerowców przeciwko fil- 
mowi „Na Zachodzie bez zmian” policja <= wczoraj szereg obostrzonych zarządzeń 

Przed kinoteatrem, w którym ten jest wyświetlany, wzmocniono kordony 
policyjne. Straż ogniowa ustawiła R budynkiem kinoteatru z sikawkami. Każdy | wchodzący na salę poddawany był lej kontroli osobistej. Przez cały wieczór 'dooko- 
ła teatru zbierały się grupy hitlerowców, Równocześnie w dzielnicy zachodniej skonsy- 
gnowane zostały silne oddziały pogotowia policyjnego. 

Wieczorem — kilkutysięczny tłum demonstrantów zebrał się na jednym z placów. 
Około godziny 9.30 ukazały się samochody, wiozące 84 posłów — hitlerowskich z dr. 
Goebbelsem na czele: „Niechaj berlińczycy mają się na baczności! Hitlerowcy stoją 
przed bramami Berlina". й 

Tłum manifestantów, śpiewając „Deutschland, Deutschland ueber alles" uformował 
się w pochód, który ruszył bocznemi ulicami. — 

Równocześnie nadciągnęły oddziały studentów hitlerowców. Pochód, poprzedzany 
grupą łów hitlerowskich, rozpoczął przemarsz, wznosząc okrzyki i śpiewając pieśni. 
bym, hitlerowskie urządziły przed dr. Goebbelsem defiladę, która a około go- 

ny. 

Po rozwiązaniu pochodu doszło w różnych punktach dzielnicy zachodniej do 
strzelaniy. Policje kilkakrotnie zmuszona była dać strzały w pówieteze i przy SOG. 
pałek gumowych rozpędzić tłum, uk wpadał do kawiarń i restauracyj, atakując gości. 
Kilku przechodniów zostało przez hitlerowców pobitych. Policja aresztowała szereg 
vczestników den:onstracyj hitlerowskich. 5 

ZAKAZ ZEBRAŃ I POCHODÓW W BERLINIE. 

BERLIN. (PAT). Prezydent policji berlińskiej ogłosił zakaz urządzania wszelkiego 
rodzaju zebrań lub pochodów gołem niebem. Rozporządzenie to weszło w życie z 
dniem 10 bm. od godziny 14-ej. Powyższy zakaz motywowany jest tem, że szereg u- 
rządzanych w ostatnich dniach maniiestacyj zakłóca normalny spokój i porządek pu- 
bliczny. 

Kiuro Conti donosi, że powyższe rozporządzenie zostało wydane na skutek po- 
wtarzania się demonstracyj przeciwko wyświetlaniu filmu „Na Zachodzie nic nowego". 

demokratyczna przynosi wiadomość o tem, że minister spraw wewnętrznych Rze- 
szy dr. Wirth, któremu podlega cenzura filmowa, osobiście zapoznał się z treścia filmu 
„Na Zachodzie nic nowego” i wy: z inicjatywą ażeby cały gabinet Rzeszy obecny 
był na przedstaweniu tegn obrazu wyrobienia objektywnego zdania. W tym też ce- 
iu, jak donosi również „Germania* odbył się w dniu 10 bm. pokaz tego filmu w gmachu 
ministerstwa spraw wewnętrznych Rzeszy. 

   

  

„niego „bojkot obywatelski". 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZI — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENiAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie! — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — w. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep Tyioniowy 5. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S$. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — I 
NOWOGRODEK — Kiosk St, J ь 
N. SWIĘECIANY — Księgaraia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA -- Księgarma Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej. 
SŁONIM — Księgarnia U. Lubowskiego, ul. Miekiewicsa 12. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 3 
ST. SWIECIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. jaczewskź 
WARSZAWA — T-we Księg. Kol. „Rach*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

a |ażwinskiego. 
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do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie nuimeru dowod 

DRUGIE POSIEDZENIE SEJMU 
WYBORY VICE-MARSZAŁKÓW | SEKRETARZY 

postanowienia, jako niezgodnego z konstytu 
cją, nie może przyjąć. To jednak nie stoi w 
sprzeczności z możnością traktowania w tej 
chwili nagiości tego wniosku. 

Pos. jedrzejewicz (BB) popierając na- 
głość wniosku, prosi o uchwalenie, by ko- 
misja regulaminowa przedłożyła o nim swe 
sprawozdanie w terminie trzech dni. Z u- 
zasadnienia zgłoszonego wniosku wynika, 
že nie ma on wcale charakteru  politycz- 
nego a tylko ściśle rzeczowy. Zmierza on do 
usprawnienia pracy Izby. — Następnie mów 

Paryż, 5 grudnia. 

Wczoraj gabinet pana Andrzeja 

Tardieu został obalony w senacie 147 

głosami przeciw 139. Oddawna szef 

rządu źle był widziany w lzbie wyż- 

szej, a specjalnie na jej lewicy, wśród 

senackich radykałów, którzy rozpo- 

rządzają tu połową głosów. Senato- 
ca w imieniu AE sub składa WA iów wybierają we Francji delegaci 

RAB 7 PAY NW rad gminnych, miejskich i departa- 
mentalnych; na tej ciasnej płaszczyź- 

nie partja radykalna, oparta o loże 

masońskie, zorganizowana jest najle- 

piej 1 tem się tłumaczy przewaga ra- 

dykałów w Senacie. Nie są senatoro- 

wie bardzo wojowniczy i od ufundo- 

wania Trzeciej Republiki, dopiero po 

raz czwarty obalają gabinet, a decy- 

dują się na  stanowczość tylko w 

chwilach uznanych przez się za waż- 

nych. Więc w kwietniu 1925 obalił 

Senat gabinet Herriot'a, opierający 

się na lewicy, a obecnie wyraził swą 

nieufność rządowi utrzymującemu się 

u władzy, tylko dzięki głosom prawi- 

cy. W obu wypadkach Senat wyraził 

swe niezadowolenie z powodu zbyt 

ostrych walk pomiędzy. prawem a le- 

wem skrzydłem Parlamentu; zarówno 

dziś, jak i wówczas jego głosowanie 

oznacza: nie chcemy dwóch bloków 

o niemal równej sile, nie chcemy wy- 
iaźnej msędzy niemi granicy; chcemy 
aby rzucono most nad pogłębiającą 
się przepaścią, chcemy rządu pojedna- 
nia, spokoju i. zwykłych - kombinacy- 
jek: nie wierzymy ani  socjalistom, 
ani reakcionistom; niech republikanie 
radykalni i umiarkowani się „koncen- 
trują”, bo inaczej, przy wyborach z 
maja 1932 r. zwyciężą tylko prądy 
skrajne... 

Klub nasz, zgodnie ze swą uchwałą, po- 
wziętą jeszcze w Sejmie poprzednim, po- 
nownie stwierdza, że stojąc na gruncie ogra 
niczenia nieodpowiedzialnošci poselskiej, za 
te zbrodnie, które mogą być dokonane poza | 
murami ciał ustawodawczych, a widząc pot 
wierdzenie słuszności tego stanowiska w wy 
aikach ostatnich wyborów, będzie stale od- 
nosił sę pozytywnie do żądania władz sądo 
wych w sprawach wydawania członków Izb 
Ustawodawczych sądom, niezależnie od te- 
go, czy żądanie wydania posłów będzie do- 
tyczyło członków naszego klubu, czy też klu 
bów innych. 

Pos. Pużak (PPS) przemawiał przeciw- 
ko nagłości wniosku o zmianie regulaminu 
i w imieniu całej opozycji oświadcza, że acz 
kolwiek nie stoi cn na stanowisku bezkarnoś 
ci poselskiej, jednak uważa, że sprawa wyda 
nia posła powinna być rozważana w każ 
dym poszczególnym wypadku przez komisję 

Izba uchwaliła nagłość wniosku oraz ter- 
1ain trzydniowy dla komisji regulaminowej. 

Marszałek oświadczył, że komisja będzie 
utworzona na podstawie dotychczasowych 
zwyczajów, a wiec na 16 członków klub BB 
— 8 posłów, Kiub Narodowy — 2, PPS — 
2, Klub Ukraiński — i, Stronnictwo Chłop- 
skie — 1, Wyzwolenie — 1, Piast — 1. Mar 
szałek prosi, by jutro do godziny 10-ej ra- 
no kluby desygnowały swoich członków do 
komisji, a o godzinie 11 marszałek zwoła 
jej posiedzenie. 

Na tem porządek dzienny wyczerpano. 
Klub Narodowy zgłosił wniosek nagły w 
sprawie uwięzienia byłych posłów w Brześ- 
ciu, zaś PPS zgłoslia wniosek nagły o wo!- 
nienie uwięzionych posłów, wreszcie Klub 
Żydowski zgłosił wniosek w sprawie zmia- 
ny regulaminu obrad Sejmu. 

Następne posiedzenie wyznaczone zosta- 
ło na wtorek 16 grudnia o godzinie 10 rano. 

Na porządku dziennym sprawozdanie ko- 
misji regulamnowej z wniosku nagłego BB. 
W sprawie zmiany regulaminu, pierwsze czy 
tanie preliminarza budżetowego oraz nagłe 
wnioski Klubu Narodowego i PPS.» 

Przyznać trzeba, że taki rząd zgo- 
dy i jedności narodowej istniał we 
Francji od lipca 1926 do listopada 
1928 i jeśli istnieć przestał, to tylko 
z winy radykałów. Oni to bowiem 
wycofali się z gabinetu Poincarć, bo 
się łudzili, że pociągną w Izbie grupy 
centrowe i stworzą gabinet „koncen- 
tracji* pod własnem kierownictwem. 

„Jak donosi leningradzka „Prawda“, so- Omylili się grubo. Obeszło się bez 
wiecki związek zawodowy wysunął wobec ы 
koncesjonarjusza następujące żądania: 1) mice Grupy centrowe porozumiały się 

a | pac 2) A na 400 z prawicą i podtrzymywały kolejno p. 
osó! zbudowanie przy klubie lokalu 15- z A * GRE е yć to pokojowego dla zajęć klubowych, 4) zbu Poincarć go, Briand a i Tardieu“go. 

Każdy z nich usiłował radykałów dowanie domu mieszkalnego o 35 lokalach 
wraz z salą rozrywkową na 100 osób, 5) wcjągnąć do swego gabinetu, ale bez- 

skutecznie; ci panowie czekali na 

zbudowanie żłobka dła dzieci robotników na 
100 łóżk, 6) budowa lokalu dla szkoły za- 

swoją godzinę. W lutym 1930 r. uda- 
ło się im obalić w Izbie pierwszy ga- 

wodowej dla 90 uczniów. 

Związek zawodowy żąda pozatem, aby 

binet Tardieu, ale jego zamierzony 
następca, p. Chautemps, upadł, kiedy 

koncesjonarjusz w okresie letnim utrzymy- 

po raz pierwszy zetknął się z Izbą Po- 

wał tych uczniów na koszt własny, zapew- 
wniając im kompletne utrzymanie. Zarząd 

wrócił do władzy p. Tardieu. Stał się 
w oczach radykałów mężem zaufania 

fabryki ma pozatem zaspokoić wszystkie in- 

prawicy, a co gorzej politykiem zręcz 

ne żądania, wypływające z umowy zbioro- 

nie osaczającym partję radykalną w 

wej. 

Żądania związku zawodowego postawio- 

kraju, kompromitującym ją w oczach 
wyborców i gotującym jej klęskę w 

ne zostały koncesjonarjuszowi w formie ul- 
timatum. Jeżeli do dnia 12 grudnia koncesjo 
narjusz nie zaakceptuje przedłożonych mu 
warunków, związek zastosować ma wobec 

1932... Obalenie pana Tardieu w inte- 
resie radykałów, niewątpliwie leżało. 
Socjaliści mogliby  pocichu sytuację 
tę tolerować i powoli radykałów z 

Zaspokojenie 

ckręgów wyborczych | „wygryzač“, 

żądań związku zawodowego to ruina kon- 
cesji, z czego władze sowieckie niewątpli- 

gdyby mieli nadzieję być w przyszłej 
Izbie tak silni, że żaden rząd bez nich 

wie zdają sobie sprawę. 
Niedawno jeszcze prezes komitetu kon- 

cesyjnego Skobylew w wywiadzie udzielo- 
nym leningradzkiej „Krasnoj Gazecie* mó- 

nie byłby możliwy. Taka wiara była- 
by może złudzeniem; to też socjaliści 
zastosowali taktykę  solidarnością z 
radykałami i razem, od lutego r. b. 

wił, że z pośród koncesjonarjuszy cudzo- 
ziemskich w Leningradzie spoółka akcyjna 

prowadzili zajadłą walkę przeciw rzą- 
dowi. Mało który gabinet miał we 

„Jan Serkowski* jest najsolidniejsza i najle- 
piej technicznie wyposażona. Na terenie Ro- 

Francji tak trudny żywot, jak drugi 
rząd pana Tardieu. 

Sii sowieckiej firma „Jan Serkowski“ pra- 

Współpraca socjalistów i radyka- 

Strajk w koncesji pol- 
skiej w Petersburgu 
MOSKWA. (PAT). — Dzienniki lenin- 

gradzkie przynoszą wiadomość o strajku w 
polskiej koncesji „Jan Serkowski* w  Le- 
ningradzie. Strajk wybuchł w związku z za 
warciem nowej umowy zbiorowej. 

cuje od lat 5-ciu. Dotychczas ze strony 
władz sowieckich nie wysuwano pod jej 
adresem żadnych zarzutów. 

POLKA LAUREATKA NAGRO- 
DY IM. PANNOTJEWA 

PARYŻ. (PAT) Francuska akade- 
mja medycyny przyznała nagrodę im. 
Pannotjewa w wysokości 4 tys. fran=. 
ków p. Zoylandowi i pani Piaseckiej- 
Zovland z Poznania za prace drukowa 
ne w rocznikach Instytutu Pasterow- 
skiego. : > EP 

łów w Izbie nie wystarczyłaby, aby 
STRAJK POWSZECHNY W rząd obalić, albowiem lewica nie ma 

а WALENCJI tu większości. Nie ma jej nawet wów 
czas, kiedy t. zw. grupa p. Loucheur'a 

razem z nią głosuje. Aczkolwiek gru- 
py senackie nie odpowiadają  całko- 
wicie - zabarwieniu politycznemu grup 
Izby, to przecież można powiedzieć, 

że w lzbie wyższej tego rodzaju so- 

jusz ma większość. Zwykle zapobie- 

WALENCJA. (PAT). Rozpoczęty 
wczoraj strajk powszechny będzie 
trwał tylko,40 godzin. Dowóz żywnoś- 
ci zapewniony jest przez instytucje do- 
broczynności, gwardje cywilne, straż 
banków i straż biur poczt., telegrafów 
; telefonów. Pewna ilość tramwajów 
kursuje pod ochroną policji. 

  

  

   

stracja nie przyjmuje zastrzeżeń tv 
wego 20 gr. i 
a)   

UPADEK GABINETU TARDIEU 
RZĄD KARTELU LEWICY NIEMOŻLIWY — POWRÓT DO 

FORMUŁY KONCENTRACJI 

ga się niebezpieczeństwom z tego fak- 
tu wypływającym w ten sposób, że 
część senackich radykałów głosuje 
inaczej, niż większość grupy. Tym ra- 
zen: przecież operacja podzielenia 
senaiciów radykalnych panu Tardieu 
się nie udała. I francuski „centrolew* 
mający mniejszość w Izbie, uzyskał 
przejściowo większość w Senacie. To 
wystarczyło, aby spowodować upa- 
dek rządu, którego autorytet moralny 
mocno poderwał fakt, że trzech jego 
członków zamieszanych jest w aferę 
Oustric'a. 

A co teraz? Gabinet lewicowy jest 
niemożliwy, bo obaliłaby go natych- 
miast Izba, a i w Senacie nie poto 
usunięto zbyt jaskrawy (na prawo) 
rząd pana Tardieu, aby utorować dro- 
gę zbyt jaskrawemu (na lewo) gabi- 
netowi p. p. Herriot'a lub Daladier'a. 
Radykałowie dość mają postu i schną 
z tęsknoty za władzą. Mogą do niej 
powrócić, ale nie sami: muszą się nią 
podzielić z umiarkowanymi republika- 
nami z centrum. Właściwie mówiąc, 
muszą powrócić do kombinacji z przed 
dwu laty, której ze względów presti- 
żowych przylepi się inna etykietę: 
„koncentracja* zamiast „jedność na- 
rodowa". Socjaliści pozornie nic na 
tem nie skorzystają, bo o ich współ- 
udziale w rządzie niema mowy. W 
gruncie rzeczy, z wyborczego punktu 
widzenia robią niezłą operację, bo 
pozostaną na lewicy jedyną opozycją, 
a w maju 1932 mogą bardzo skutecz- 
nie kosić wyborczą trawkę pod no- 
gami radykałów... Biedni radykało- 
wie: cokolwiek uczynią, z kłopotów 
nie wybrną. 

„Koncentracje* mogą być różne. 
Zależeć to będzie od tego, jakie bę- 
dzie „dozowanie* różnych grup, a 
przedewszystkiem kto stanie na cze- 
le nowego rządu. Jeden tylko mąż 
stąnu ma szanse utworzenia gabinetu 
koncentracyjnego naprawdę trwałego: 
Rajmund Poincarć. Nie wiemy jeszcze 
czy misję tę już dziś przyjmie. Do 
władzy jeszcze powróci i niewątpli- 
wie o tem myśli, ale może uzna, że 
jego godzina jeszcze nie wybiła. W 
takim razie kandydatów na premjera 
będzie kilku: p.p. Piotr Laval, Ludwik 
Barthou, Germain Martin i inni... Ża- 
den nie stworzy gabinetu trwałego. 
W każdej kombinacji p. Briand pozo- 
stanie zapewne ministrem spraw za- 
granicznych. 

Kryzys rozwiąże się niełatwo i 
uwagi powyższe będą jeszcze aktual- 
"e, kiedy znajdą się przed oczyma 
naszych czytelników. 

Kazimierz Smogorzewski. 

KONCEPCJA „KONCENTRA- 
CYJNA“ ZACHWIANA 

RADYKALI NIE GODZĄ SIĘ NA WSPÓŁ- PRACĘ Z GRUPĄ MARINA 
PARYŻ. (PAT). — Szósty dzień kryzysu gabinetowego nie przyniósł nic nowego. Stronnictwa i grupy parlamentarne pozostają niezachwianie na swych stanowiskach. 

Radykali w nowym komunikacie oświad- 
=. że pod żadnymi warunkiem nie zgodzą ię na współpracę z grupą Marina lewicy 
republikańskiej, w której zasiada” Tardieg. 
Ostatnia ta decyzja zaostrza jeszcze bardziej 
sytuację. Czyni to niemożliwem pogodzenie 
się stronnictw z tak. zw. koncentracją, którą 
miał na widoku prezydent Doumergue. | 

„Wyłoni się z tego prawdopodobnie ga- 
binet złożony z tych samych elementów, co ostatni gabinet Tardieu. Gabinet będzie 

posiadał w Izbie Deputowanych kilkadziesiat Pow większości, w Senacie zaś będzie 
lo czynienia 7 sai cją, któ- 

ra obaliła gabinet Taka * w" 
Być może jednak, że w razie utworzenia 

gabinetu przez senatora Laval, Senat po- 
wstrzyma - się od. czynnych wystąpień prze- 
ciwko niemu, obalenie bowiem gabinetu wy- 
tworzyłoby sytuację, z której jedynem wyjś 
ciem byłoby rozwiazanie parlamentu i za- 
rządzenie nowych wyborów. Takie rozwią- 
zanie kwestii byłoby wielu parlamentarzy- 
stom wcale nie na ręke, gdyż skróciłoby to o 
dwa lata trwanie ich mandatów poselskich. 

SEN. LAVAL ZRZEKŁ SIĘ 
MISJI TWORZENIA RZĄDU 
PARYŻ. PAT. W dniu 10 b. m. 

wiecz. po konferencji u prezy- 
denta Doumergue'a Sen. Laval 
at się misji tworzenia gabi- 
netu. 
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ECHA KRAJOWE 
RUS IN URBE 

(REFLEKSJE WYCHOWAWCZE) 
Klische - Menschen — tak nazwał dr. 

Fay w swoim odczycie o kryzysie w peda- 
gogice, obecne pokolenie nazwał pokole- 
niem miernot.. Niestety, bowiem w myśl za 
sady demokratycznej, że wszyscy ludzie są 
sobie równi, przez ostatnich lat trzydzieści 
pielęgnowano i kultywowano wszystkie in- 
dywidualności bez wyjątku. W okresie tym 
pedagogika robiła wszystkie wysiłki w ce 

łu wychowania człowieka wolnego, rozwi- 

jając, pielęgnując w nim indywidualność. 
Pojęcie to, mające w sobie coś bardzo wiel 
kiego, zostało interpretowane w sposób 

najfałszywszy przez ludzi, którzy o istocie 

indywidualności, jako jednego z najwyż- 
szych wałorów istot wybranych, nie mieli 
najmniejszego pojęcia. Poprostu w imię ha- 

seł równości kazano pietruszce byč  pal- 

mą... 
200 od pieluszek niemał traktować 

dziecko, jako obywatela, od którego wyma 

gano przejawów woli i —- co za tem idzie 

—- procesów myślowych, które — jak to 

stwierdza medycyna — mogą być do po- 

myślenia u dziecka tylko po roku 12-tym. 

Dr Fay powiada dalej, że krzywdę robi się 

dziecku, każąc mu, naprzykład, | wybierać 

z kosza, napełnionego rozmaitemi  Owoca- 

mi, co sam zechce, wybiera ono bowiem co 

raz to co innego, kosztuje i rzuca... i w 

rezultacie jest niezadowolone, bo jeszcze 

nie umie chcieć. Jest w tym przykładzie 

bardzo głęboki sens. Przedwczesne obciąża- 

mie duszy i umysłu dziecka  materjałem, 

przerastającym jego pojemność, spowodo- 

wały zblazowanie i zestarzenie się jego. 

Spadały na dziecko wymagania w imię 
mało mu zrozumiałych haseł demokratycz- 

nej pedagogiki: musiało być obywatelem 
wolnym, musiało dawać słowo honoru, a 

nawet ferować wyroki na swych kolegów, 

podczas kiedy dziecko normalne bawi się i 

uczy, i dojrzewa samo w sobie, bez ubocz- 

nych wpływów i tej przedwczesnej opie- 

ka. 
Według teorji Baldwina „długotrwałość 

dziecięctwa ludzkiego z postępem cywiliza- 

cji wykazuje tendencję do dalszego wydłu- 

żania się". Tymczasem pedagogika europej 

ska zrobiła zasadniczy błąd, kasując nie- 

jako ten okres sielsko - anielski. Rezultaty 
nie dały na siebie długo czekać. Pomimo ca- 
iy aparat fizyczna - sportowego wychowa- 

nia, zdrowy, normalny typ dziecka zaginał. 

Mamy przemęczenie władz duchowych i fi- 
zycznych, zbłazowanie i najgłupszą, chorob- 

liwą zarozumiałość — nie ambicję, niestety, 
bo ta też jako grzech antydemokratyczny, 

znikła w ogólnej niwelacji społeczeństwa. 
Dziecko, przedwcześnie obciążone  bala- 

stem obowiązków i haseł, nie będąc w: sta- 

nie zrozumieć i wypełnić takowych, począt 

kowo cierpiało nad tem, a potem zobojęt- 

niało na wszystko. Szumne obywatelskie ka 

zania, w myśl wskazań najnowszych wzo- 
rów pedagogicznych, nie robią już na nich 

wrażenia. A 

Wszystko to, co musiało być i zostać 
wielkiem, dopiero po dojściu do pewnego 

rozwoju władz psychicznych i umysłowych, 

spadło z drzewa, jak pomarszczony, skar- 

iały owoc, bo go robak zmęczenia przed- 

wcześnie stoczył. Sprofanowano i sparodjo- 

wano znaczenie słowa „wolność", zaprzepa- 

szczono jego istotny sens. Gentile, pierw- 

szy minister oświaty w gabinecie Mussoli- 

niego, powiada: „człowiek nie jest wart ży- 

cia swego, dopóki nie jest władcą nad sa- 
mym sobą, zdolnym do inicjowania włas- 

nych czynów, i odpowiedzialnym za nie. 

Mus: umieć odróżniać i przyswajać sobie 
idee, które przyjmuje, wyznaje i propaguje, 

tak, że wszystko, cokolwiek on mówi, my- 

šli, lub czyni, rzeczywiście od niego pocho- 
dzi Wolność to nie jest pojęcie negatywnej 
i oderwanej swobody z hołdem dla osobo- 
wości ucznia”. 

Tymczasem cate wychowanie podczas 
ostatnich lat trzydziestu było i jest jeszcze, 
niestety, zaprzeczeniem tych mądrych  za- 
sad. 

Umysł dziecka i jego władze duchowe, 
- kultywowane przez teoretyków i wyznaw- 
ców bezkrytycznych nowego systemu z fa- 
natyczną gorliwością, dały iw rezultacie kom 
pletną bezosobowość całego pokolenia: Eta- 
tyzm, centralizm, biurokratyzm! Nie mamy 
wybitnych pisarzy, pedagogów, poetów, ma 
larzy, polityków, muzyków. — małpują, kop- 
jują, albo poprostu kabotynizują we wszy- 
stkich dziedzinach, byle zadowolić ten bez- 
osobowy, tak jak oni sami, tłum Klische - 
Menschen. Braki dotkliwe w wychowaniu 
religijnem, wypływające z bezmyślnego, 
gnuśnego indeferentyzmu pedagogów i spo- 
łeczeństwa, rodzina, podkopana przez  „no- 
we” prądy, nie mogły dać młodzieży zdro- 
wych podstaw i pewnej przystani w wal- 
kach życiowych, tem się też tłumaczy znacz 
na ilość samobójstw wśród młodzieży. 

Dzieci, którym  narzucono od zarania 
pewne credo  demokratyczno - postępowe, 
którym interpretowano dowolnie literaturę i 
historję ojczystą i poprostu kazano, tak, a 
nie inaczej sądzić pod grozą posądzenia o 
wstecznictwo, filisterstwo, kołtuństwo i t. d. 
z obawy przed tem posądzeniem naginały 
swój mniej łub więcej posłuszny mózg do 
najdespotyczniejszych wymagań wszechpo- 
tężnego postępu. Równanie w dół! (dosko 
nałe określenie!). Samodzielność myślenia 
znikła, zapanował  wszechwtadnie szablon, 
zrodzony przez teoretyków ku uciesze tłu- 

Spadające gwiazdy 
Każdy mniej więcej inteligentny 

człowiek, umie sobie (bodaj w przy- 
bliżeniu) wytłomaczyć zjawisko zwa- 

ne powszechnie spadaniem gwiazd. 
Świeci sobie taki satelita, czy ja- 

kaś inna gwiazdeczka, aż pewnego 
dnia, leci w przestrzeń, rozżarzając 

się i świecąc pięknie. 

Lubią te zjawiska ludziska, bo- 
wiem istnieje przesąd, że życzenie po- 
myślane w momencie spadania gwiaz- 
dy, ziszcza się nieodwołalnie. 

Jest w tem może nieco przesady, 
lub zabobonu, że jednak nikomu nie 
szkodzi, więc też nikt z niem nie wo- 
juje. 

Znacznie ciekawszem, mniej zba- 
danem i zrozumiałem zjawiskiem jest 
spadanie „gwiazd”, dla których fir- 
mamentem była scena, srebrny ekran, 
lub jakie inne pole działalności twór- 
czej. 

Były, rzucały szczodrze kaskady 
iskier i znikły. 

Zgasły niespodziewanie w mo- 
mencie, kiedy blask ich oślepiał tłu- 

my, a powodzenie zdawało się być 
zapewnione na długie, długie lata. 

Zgasły pozostawiając po sobie, 
ach, jakżeż krótką pamięć. 

ę żyn, pomagając 

. Nawet niektóre umysły wyższe, kry- 
ze, niezależne, zaczęły coraz  bar- 

dziej ulegać prądowi. ` 
W Polsce trwało i trwa jeszcze, nieste- 

ty, „przewartošciowywanie“, obalanie wiel 

kości i ideałów. Szymanowski i Chopin to 

įcdno, precz z romantyzmem, niech „ żyje 

Norwid! Romantyzm i wszelkie aspiracje do 

ideału i piękna zostały wygnane z życia 

dzieci i młodzieży. Jakże gwałtownym jest 

już powrót do romantyzmu we Włoszech, 

jak triumfalnie kroczy on, ten banita królew 

ski ducha ludzkiego,  uśmiercany tylokrot- 

nie przez tłum. Wraca zwycięski w towa- 

rzystwie takich staruszków, jak kultura idea- 

listyczna, kultura narodowa, duchowa samo 

dzielność, wychowanie w czci dla „bohate- 

rów i: dobrze zrozumiany regjonalizm. z 

W pedagogice włoskiej historja to nie 

zbiór faktów, —- to życie bohaterów, 2 to 

nauka o nich, to wzorowanie 5е na_ nich. 

Zamiast powierzchownej popularyzacji kul- 

   
     

tury, okazuje się ludowi to, co naród do- 

prowadziło do wielkości. Wskazując za- 

równo nauczycielom i uczniom, jako cel, 

pracę nad własnem udoskonaleniem „przez 

obcowanie z największymi duchami i naj- 

podniosleįszemi czynami, to zajmowanie Się 

wielkimi, pozostawia w duszy powietrze wy 

wstępowaniu na nowe 

wzniesienia. Wewnętrzna forma narodowe- 

go wychowania we Włoszech okazuje po- 

ciągnięcie antydemokratyczne, wychowanie 

ku czci bohaterow. Tak pisze o Włoszecn 

Józef Lewicki w „Kwartalniku Pedagogicz- 

nym“. : i 

Dr. Fay zwrócił uwagę na jeszcze jedną 

symptomatyczną niespodziankę pedagogicz- 

ną. Nigdy tak dużo i tak natrętnie nie mó- 

wiono 0 „braterstwie”, jak w ciągu ostat- 

nich lat trzydziestu, i nigdy może tak  po- 

glądowo nie dało się uzasadnić przysłowia: 

„homo homini lupus es zd Zawiść, nietzet- 

sadnione pretensie i wymagania zajęty miej 

sce nawet tego surogatu braterstwa, ja- 

kie wogółe w stosunkach ludzkich, nie opar 

tych na zasadach Chrystusowych, było moż 

liwe. WA 

A zatem bankructwo na całej linji, wra- 

cajmy na stare drogi, bogaci w doświad- 

czenie, jak i czego robić nie SEP 

ŚWIĘCIANY. 
— Prasa spełnia należycie swe = obo- 

wiązki. E ai na łamach „Słowa”* uka- 

zała się krótka wzmianka naszego korespon 

denia Święciańskiego, omawiająca kwestję 

rozmnoženia i rozzuchwalenia wilków, bez- 

karnie grasujących w pow. święciańskim. 

W. nzupełnieniu poprzedniej notatki podaję, 

że zawdzięczając końcowemu zdaniu kores- 

pondencji, jak za dotknięciem czarodziejskiej 

różdżki, wszystko i wszyscy zostali poru- 

szeni i w rezultacie zorganizowano „obławę 

na wilki w okolicy Kołtynian, której rezul- 

taty nie są jeszcze podane waszemu kores- 

pondentowi. Obława odbyła się w ubiegłą 

niedzielę 30 XI. 5 3 + 

Niewątpliwie organizatorzy 1 władze nie 

zadowolą się jedną obławą, a zorganizują 

ich więcej. o co usilnie społeczeństwo prosi. 

ŻUPRANY 

pow. Oszmiański. 

— Obchód stulecia powstania listopado- 

wego. Dnia 30 listopada br. Żuprany (pow. 

Oszmiański) obciodziły uroczyście 100-let- 

nią rocznicę powstania listopadowego, zor- 

ganizowaną prziez miejscowe Stowarzysze 

nie Młodzieży Polskiej żeńskiej. W sali pa- 

rafjalnej zgromadziło się przeszło 206 osób 

różnego wieku na uroczystą akademię, któ- 

rą zagaił p. dziekan Paweł Piekarski, zwra- 

cając uwage na znaczenie tej rocznicy. Na 

akademię złożył się referat o przebiegu po- 

wstania i jego znaczeniu dla doby obecnej. 

deklamacje okolicznościowe, chór i żywe 0- 

brazy. Na zakończenie wzniesiono gromkie 

i szczere okrzyki na cześć JE ks. arcybi- 

skupa Romaualda Jalbrzykowskiego, metro- 

polity Wiłeńskiego, który w dniu tym świę- 

cit Tz-tą rocznicę swej konsekracji. $ 

TURMONT 

— Obchód 100-niej rocznicy Powstania 

Listopadowego. Już od miesiąca szarzyznę 

codziennego życia w Turmoncie przerwały 

przygotowywania do obchodu 100-ej rocz- 

nicy: we wszystkich organizacjach  tutej- 

szych krzątano się energicznie i wysiłek ten 

nie poszedł na marne, obchód wypadł bar- 

dzo uroczyście, pozostawiając po sobie mi- 

łe wspomnienia z pokonanych trudności. 

20-XI w sali szkoły powszechnej staraniem 

oddziału związku strzeleckiego  odegrano 

jednoaktówke: „Powiew woiności"*. Sztucz- 
ka ta została odegrana nadspodziewanie 

dobrze, szczególniej gra p. Kowalczyka w 

roli skazańca, budziła wprost ogólny za- 

chwyt. Przedstawienie poprzedziło przemó- 

wienie p. Łączyckiego, który w krótkich 

słowach scharakteryzował dzieje powsta- 
nia w 1830 r. : 

W dniu 30-XI staraniem bardzo ruchli- 
wej na tut. terenie organizacji kolejowego 
przysposobienia wojskowego odbyła się 
uroczysta akademja w pięknie udekorowa- 
nej sali dworca. Po płomiennem, a treści- 
wem przemówieniu p. Bara, specjalnie w 
tym celu zaproszonego przez kolejowców 
z Wilna, zostało wykonanych kilka utwo- 
rów na skrzypcach przez p. Drewnowskie- 
go, chór zaś Koła Młodzieży Polskiej od- 
spiewał kilka piosenek. Atrakcją zaś były 
płyty gramofonowe, puszczone przez apa- 

rat radjowy i głośnik, w ten sposób obecni 

podziwiali piękno głosu Kiepury, Gruszczyń 
skiego i innych. K. 

Jakież są tego przyczyny?  Ja- 
kie wstrząśnięcia spowodowały  upa- 
dek? 

Różne i nie zawsze zrozumiałe. 
Różowy uśmiech losu zapalił ich iskry 
i tegoż losu kaprys stłumił je. 

Błyszczały „gwiazdy*: wesołego 
Maksia Lindera i porywającego miljo- 
ny kobiet Rudi Valentina, bliskich nam 
Polakom Kazi Niewiarowskiej i obda- 
rzonej słowiczym głosem Wiktorji Ka- 
weckiej. Śmierć okrutna zgasiła je, 
przerwała bieg iskrzący się, rzuciła w 
ctchłań zapomnienia ich, do niedaw- 
na tak głośne, znane nazwiska. 

Przyczyna normalna, zrozumiała, 
jasna. 

A inne? Porywała widzów udu- 
chowiona, tragiczna twarzyczka Li- 
liany Gish, szalał Paryż za czekola- 
dową jJózefiną, obserwując jej szalo- 
ne łamańce, przywiezione z dzikich 
wiosek murzyńskich, wyrywali sobie 
reżyserzy filmowi  złotowłosą, roze- 
Śmianą i rozbrykaną Klarę Bow — 
genjalnego łobuza Hollywood'u. 

Odeszli. Dokąd, dlaczego, poco? 
Czy obrzydł im entuzjazm Ни- 

mów, czy może poczuli się zmęczeni 
i ciszy zapragneli, żyją przecież i 
mogliby nadal kąpać się w sławie, 
porywać 'tłumy. 

A u nas, tuż, najbliżej. Ot choćby 
taka mała, ale nasza własna gwiaz- 
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„RADJO 
Nie zwlekaj z naby- 
clem radjoodbiornika     

w Reichstagu 
ODRZUCENIE WNIOSKU HITLEROWCÓW 

BERLIN. (PAT). — Pod koniec wczorajszego posiedzenia Reichstagu 
wywiązała się na plenum niezwykle ostra wymiana zdań w związku z wnio- 
skiem nacjonalistycznym, domagającym się otwarcia dyskusji nad polityką 
zagraniczną. Wniosek ten uzasadniał przedstawiciel hitlerowców Frick. Žą- 
daniu nacjonalistów sprzeciwił się poseł centrum Ulitzka, oświadczając mię- 
Gzy innemi co następuje: 

Pan Calonder, prezydent mieszanej komisji polsko - niemieckiej, wystąpił 
po raz pierwszy z krokiem do Ligi Narodów. Rozpoczynanie w tej chwili 
dyskusji nad polityką zagraniczną na plenum Reichstagu mogłoby zaszkodzić 
dotkliwie akcji p. Calondera. Istnieją wprawdzie inne zagadnienia niemieck. 
polityki zagranicznej, poza sprawą górnośląską, decydującem jednak musi 
być to, co oświadczą przedstawiciele mniejszości niemieckiej. Uważają oni. 
że wszczynanie dyskusji o polityce zagranicznej 
szkodę. 

mogtoby sprawić tylko 

Poseł niemiecko - narodowy Kleiner atakował ostro Polskę, domaga- 
piąc się ażeby Reichstag postawił pod pręgierz opinii publicznej „haniebne 
czyny Polski''. 

Komunista Jadesch przyłączył się do wniosku nacjonalistów, oświad- 
czając, że już w czasie walki o Górny Śląsk w latach 1920 — 21 komuniści 
byli jedynymi, którzy przysięgli Polakom krwawy odwet. Prałat Ulitzka 
«świadczył dalej, że inne sprawy z zakresu polityki zagranicznej Niemiec, 
domagające się omówienia, muszą ustąpić przed sprawą Górnego Śląska. 
Okazyj do szczegółowego omówienia wszystkich tych spraw dostarczą obra- 
dy komisji spraw zagranicznych. Nie można przed zagranicą odkrywac 
wszystkich kart. Stanowisko centrum popierał następnie socjalista Breitscheid 
W głosowaniu wniosek odrzucono przeciwko głosom komunistów, hitlerow- 
ców i niemiecko - narodowych. 

ODROCZENIE DYSKUSJI NAD POLITYKĄ ZAGRANICZNĄ. 

BERLIN. (PAT). — Odrzucenie wniosku hitlerowców wywołało w ko 
łach parlamentarnych ożywione komentarze. Koła te wskazują, że dzięki na- 
ciskowi wywieranemu z różnych stron na chrześcijańsko - socjalnych udało 
się skłonić tę frakcję do wypowiedzenia się w duchu życzeń rządu. Debatę 
nad sprawami polityki zagranicznej odrzucono zatem do początku lutego. 
Nawet partja gospodarcza, która dopiero przed kilkoma dniami złożyła vo- 
tum nieufności dla rządu, tym razem głosowała za rządem. To stanowisko 
większości stronnictw parlamentarnych przypisują koła polityczne w dużej 
mierze staraniom nadprezydenta prowincji górnośląskiej dr. Lukaschka, ba- 
wiącego w Berlinie, który w rozmiowach z przedstawicielami stronnictw 

parlamentarnych przedstawił trudne położenie Górnego Śląska. 

Votum nieufności dla Curtiusa 
BERLIN (PAT). Frakcja niemiecko - narodowa zgłosiła w Reichstagu trzy wnioski 

o wyrażenie votum nieufności ministrowi Curtiusowi, Wirthowi i Treviranusowi. Ga- 
binet Rzeszy zebrał się wczoraj późnym wieczorem na posiedzenie, celem rozważenia 
nowych wniosków, zgłoszonych przez ministra rolnictwa Schielego w sprawie 
wych zarządzeń pomocy agrarnej. 

no- 

Wnioski te, w-g informacyj prasy, pokrywać się mają z postulatami Landbundu, 

jarz, 
dotyczącemi nowych podwyżek celnych na produkty olejarskie, zwierzęce, mięsne i 

l yny. 
Minister Schiele zażądać miał pełnomocnictw ustawowych, które umożliwiłyby u-' 

stalenie wysokości stawek celnych na wspomniane produkty, stosownie do obecnych 
warunków. Ustawa o pełnomocnictwach miałaby być ogłoszona w formie dekretu pre- 
zydenta. 

Sprawa pożyczki włoskiej w Ameryce 
WASZYNGTON. (PAT). — Sekretarz stanu podał do prasy następuja- 

ce oświadczenie: Na skutek powtarzających się pogłosek, że rząd Stanów 
Zjednoczonych miał jakoby w drodze półurzędowej wywrzeć wpływ na koła 
iinansowe w sprawie odmowy udzielenia pożyczki dla Italji, uważając to jako 
środek wywarcia presji na rzecz rozbrojenia, pragnę wyjaśnić, że wiadomości 
te są absolutnie bezpodstawne. Żadna pożyczka dla Italji nie była rozpatry- 
wana przez departament ani oficjalnie, an: półurzędowo, ani w żaden inny 
sposób. Mnie zaś osobiście nic nie wiadomo w sprawie tych narad, albo dy- 
skusyj, ze strony kogokolwiek z przedstawicieli rządu. 

Wegry odrzuciły propozycję Czechosłowacji 
W SPRAWIE PROWIZORYCZNEGO UNORMOWANIA 

STOSUNKÓW HANDLOWYCH. 

BUDAPESZT. (PAT). Wobec tego, iż traktat handlowy węgiersko - 
czechosłowacki został wypowiedziany z dniem 15 grudnia, poseł czechosło- 
wacki w Budapeszcie wręczył w ministerstwie spraw zagranicznych notę, 
proponującą prowizoryczne unormowanie stosunków handlowych do czasu 
zawarcia nowej konwencji, opartej na klauzuli najwiekszego uprzywilejowa- 
nia. Po dokładnem zbadaniu zastępca ministra hr. Khuen - Hodorvary wrę- 
czył posłowi czechosłowackiemu w Budapeszcie odpowiedź, uznającą propo- 
zycję czechosłowacką za niemożliwą do przyjęcia. Jednocześnie rząd węgier- 
ski zawiadomił zainteresowanych, iż powiadomi o sytuacji jaka się wytworzy 
w toku przyszłych rokowań. Podkreślił jednak już obecnie, iż muszą się li- 
czyć z wygaśnięciem w dniu 15 grudnia przewidzianej w dotychczasowym u- 
kładzie taryfy celnej. 

Trzęsienie ziemi w Turcji 
ANKARA. (PAT). W dniu 10 bm. o godz. 13 w okolicy Arzingan od- 

czuto gwałtowne trzęsienie ziemi. Wobec przerwania komunikacji z okolicą, 
dotkniętą katastrofą, szczegółów brak. 

deczka p. Mieczysław  Dowmund. 
Przepadało za nim Wilno. Co wieczo- 
ra oklaskiwane go i wywoływano. 
Powtarzano jego kawały i imitowano 
ruchy. : 

Wyjechał do stolicy -— nie przy- 
ją! się na tamtejszym gruncie i.. zga- 
sła gwiazda. Kto dziś o nim słyszy i.. 
kto się nim interesuje? 

"Zarówno jak na niebie, gdzie, jak 
mówi piosenka, gwiazdeczek roje i 
na ziemi, tej szarej, nudnej ziemi, 
błyszczą ich miljony. 

Powstają, probują błyszczeć, roz- 
żurzają się, bledną, gasną. O powsta- 
jących trudno mówić, kto wie, może 
to blask zwodniczy, jak złudny sen. 

Może to tylko refleks innego og- 
niska. Trudno mówić. 

Czyjaż więc gwiazda 
obecnie najjaśniej. 

W kinematografji, zwłaszcza tej 
najnowszej, dźwiękowej, na czoło wy- 
sunęła się przemiła i obdarzona b. 
silnym i ładnym głosem Jeanette Mac 
Donald. Śpiewała dawniej w Metro- 
politaine, śpiewała zapewne pięknie, 
skoro ją tam zaangażowano; jednak 
rozgłos, sławę pierwszej klasy, przy- 
niósł jej dopiero film — „Parada mi- 
tošci“. 

Czy jest to sława zasłużona, łat- 
wo osądzi każdy, kto był na tym fil- 
mie. 

błyszczy 

Kto w całym świecie nic o niej 
"nie wie, nic nie czytał, podobizny nie 
widział? Huczy o niej tam — tam re- 
klamy i niesie wieści... jest, czaruje, 
porywa, wkrótce... na naszym ekranie. 

A Kiepura? Czyż nie jest to szczę- 
śliwy wybraniec kapryśnego losu. 

Mieszkało sobie chłopisko w So- 
snowcu, szykowało się do objęcia po 
papie dobrodzieju dobrze prosperują- 
cej piekarni, aż tu nagły zwrot. 

Wpadł komuś w oko, a raczej w 
ucho. Zabrali z Sosnowca, kształcili 
w śpiewie, polerowali, aż wyszedł 
gwiazdor nad gwiazdory. Prawie Ca- 
ruso. 

Dwa, trzy udane występy. Dużo 
huku reklamowego, (trafić na spryt- 
nego impresarja, to dużo znaczy) a w 
rezultacie: kontrakty, dolary, sława. 
Sława na obu półkulach. 

Że jednak nawet na słońcu są 
(podobno) plamy, więc nic dziwnego, 
że i na tarczy sławy wielkiego śpiewa- 
ka pojawiły się one. 

Po szeregu udanych, b. udanych 
recitali, rozsławiających imię Polski 
na całym świecie, po nakręceniu fil- 
mu dźwiękowego (z samą  Brygidą 
Helm — też gwiazdą), po zdobyciu 
marki i majątku przyszły pierwsze..... 
ale. 

Pienia zgodnego chóru krytyków 
obu półkuli na cześć mistrza, nad mi- 

  

ECHA EKSPEDYCJI PROF. M. SAMOJŁOWICZA |. 
NA „KRASINIE“ 

Przebrzmiały już echa śmiałej eks- 
pedycji gen. Nobilego, zblakty i spel- 
zły na tle rewelacji o znaleziskach eks 
pedycji Andree'go, gdy znów echem 
iewelacji zabrzęczały telegrafy redak 
cyjne na zachodzie. 

„S.O.S.“ z lodów Arktydy. 
Na łamach dzienników zagranicy 

ukazały się szczegóły Zz czasów ze- 
szłorocznej ekspedycji „Krassina'. 

Dlaczego dopiero dziś? 
W swoim czasie każda wiadomo- 

stka ceniona była na wagę złota, świat 
ieporterski całego Świata karki skrę- 
cał na ułowieniu  najbledszej i 
najmniej ciekawej wiadomostki. 

Oto na półkach księgarskich poja- 
wiła się książka o ciekawem i drama- 
tycznem napięciu, napisana przez proi. 
Samoiłowicza. 

„Notatki z podróży na „Krassinie*. 

Autor zataił najciekawsze szcze- 
góły ekspedycji, by treść książki stała 
się bardziej ciekawa i esencjonalną. 

Osiągnięto efekt zupełny. 
Mała książeczka — o stosunkowo 

niskiej cenie -— przebojem zdobyła 
publiczność i zawładnęła rynkiem. 

Oto niektóre szczegóły i wyjątki, 
dotyczące odnalezienia t. zw. „grupy 
Malgreema“. 

„Posuwamy się z trudnością 
wśród kry lodowej, ciągle mając na- 
dzieję odnalezienia Malgreem'a. 

Telegraf już od kilku godzin mil- 
czy. 

Szukamy więc poomacku. 

Dozorują zmiany wartownika na 
„gnieździe bocianiem“, zalecając pilne 
obserwowanie i komunikowanie się Z 
pokładem natychmiast, gdy na  bia- 
łem tle lodów zauważonoby choć naj- 
drobniejszy czarny punkt. 

Na pokładzie czuwa cała załoga. 
Z wyjątkiem palaczy i maszyni- 

stów. 
Na mostku komendanta zgrupo- 

wali się dziennikarze i załoga. 
Oczy wszystkich przed się utkwio- 

ne. 
Naprężenie - — trwa. 
Kazałem, by co chwila dawano 

sygnały syreną okrętową, znajdujemy 
się bowiem w połaci lodów, gdzie 
przypuszczalnie mogła nastąpić kata- 
strofa. 

Każdy ciemny punkt czy załamanie 
lodu elektryzuje nas. 

Jesteśmy zmęczeni 
i napięciem nerwowem. 

Przechodzę na tylną rufę 
tu. 

Poza „Krassinem“ ciągnie się dłu 
ga wstęga — kanał wodny, utorowa- 
ny przez statek w lodzie. 

Cisza i biało pozatem — warczy 
tylko zmęczona śruba i jęczą maszyny. 

„Człowiek, człowiek na lodzie”. 
W jednej chwili zelektryzowani 

zostajemy wołaniem dotąd milczące- 
go wartującego sternika. 

„Człowiek tam, o tam!*. 
Oczy nasze biegną w kierunku, 

wskazanym ręką sternika. 
Spoglądam przez lornetkę." 
Tak, tam na krach lodowych, su- 

nie postać jakaś ludzka. 
Ruchy ma dziwne i ociężałe — 

podnosi i opuszcza ręce, dając syg- 
nały. 

Serca nasze wzbierają radością. 
Człowiek — znak życia wśród 

martwych lodów, a więc trudy nasze i 
poszukiwania nie pójdą na marne. O 
godzinie 5 minut 20 po raz pierwszy 
zamajaczyła postać ludzka przed na- 
mi, a o godzinie 6 minut 40, zmie- 
niwszy kurs okrętu, byliśmy tylko o 
jakich 300 metrów od niej odlegli. 

Tu spotyka nas niespodzianka. 
Prócz wspomnianej postaci, zau- 

ważamy drugiego człowieka, leży on 
jednak na lodzie z głową, opartą na 

jakiemś zawiniątku. 
Żyje on również. 
Oto wznosi ręce, jakby chciał mó 

wić: .„„oto i ja żyję, ratujcie!". 
Zdają się oni obaj zdumieni, gdy 

„Krassin*, jak Deus ex machina wy- 
płynął z mgły polarnej ku nim. 

oczekiwaniem 

okrę- 

strze zamącił miały zgrzyt — recenzje 
krytyków niemieckich. Nie ulega wąt- 
pliwości, że recenzje te pisane przez 
ludzi wrogo do wszystkiego, co pol- 
skie usposobionych, są niezupełnie 
sprawiedliwe, gdyż podyktowane nie- 
tylko względami czysto  artystyczne- 
imi, jednak, głosy te wskazują, że mo- 
że czas już pohamować nieco „gwiaz- 
dzisty entuzjazm* w stosunku do 
niego, zwłaszcza, że zadanie propa- 
gandowe zostało już wykonane. 

Oto wyjątki ze wspomnianych wy- 
żej recenzyj: ' 

H. H. Stuckeuschmidt. w popu- 
larnym „B. Z. am. Mittag“ pisze: 

Panował tłok, jakiegośmy już 
dawno nie przeżywali. Sala Filharmo- 
nii wyprzedana w tych czasach, — 
io jednak coś jest. Ale, ach! Jest to 
tylko głos i nic pozatem. 

Coprawda głos, posiadający sze- 
reg tonów o porywającej barwie; ale 
wymieniać w związku z tem nazwi- 
sko Carusa byłoby  bluźnierstwem. 
Bowiem, jeśli nawet materjały można- 
by porównywać, to zawsze pozosta- 
nie jednak mała różnica. Caruso umiał 
śpiewać. 

A to jest właśnie punkt, w którym 
Kiepura zawodzi na całej linji. 

Mimika jego jest niewyczerpanem 
źródłem wesołości. Gdy zapewnia o 
swych uczuciach, kurczowo załamując 

Postać stojąca bada przez chwiłę 
przez lornetkę nasz statek, potem 
wznosi ręce do ust i woła: 

„Krasin! Wellcome!'** 
Nasz sternik [w anow przesadza 

burtę, spuszcza się po schodkach i 
zeskakuje na lód. 

Zręcznie jak akrobata przeskakuje 
zawały lodowe, sadzi przez kry i za 
chwilę staje wobec rozbitków. 

Mailgreem? -— pada jego pierwsze 
pytanie. 

Nie, komendant Zappi — odpowia 
da postać stojąca, okutana,w podarte 
Tutrzane odzienie. 

A gdzie Malgreem? — zapytuje 
Iwanow. 

Zappi odpowiada coś po włosku. 
— Iwanow śledzi jego ruchy. 

Zappi wskazuje ręką na dół, 
przerwę wśród lodów, 
czarna smuga wody. 

Następuje dalsza prezentacja 
Leżący chory i ranny jest Mariano 

— powtarza on w kółko: — help food 
Zappi, Mariano (prosimy o jedzenie, 
Zappi, Mariano). 

Następuje ostrożne przeniesienie 
rannego Mariano na okręt. 

Zappi jest dość silny, by iść mógł 
sam. 

Oto wyjątek. 
Śmierć Malgreema — pozostała ta 

jemnicą. Zginął on — jak twierdzą 
członkowie ekspedycji — przy upadku 
sterowca, jak makabryczny płaz 

na 
gdzie błyska 

powstała wersja, — że został on po- . 
żarty przez zgłodniałych towarzyszy. 
Co jest prawdą? Niewiadomo..... 

Białą śmierć wśród lodów — umie 
być dyskretną. Del. 

  

CO WIDZIAŁ MASZYNISTA 
PAMIĘTNEGO POCIĄGU 

Znany maszynista francuskiej kolei 
Północnej Gourdon jest osobistością histo- 
ryczną, kierował bowiem pamiętnym pocią- 
giem, w którym dnia 11 listopada 1918 r. 
podpisano zawieszenie broni. 

W dwunastą rocznicę tej chwili współ- 
pracownik paryskiego „Journalu* rozmawiał 
z Gourdonem i podaje następujące opowia 
danie maszynisty. 

Po południu, dnia 7 listopada 1918 r. 
otrzymałem rozkaz przybycia z drugim ma 
szynistą i dwoma palaczami do biura na- 
czelnika ruchu w depot La Chapelle. 

„Przedewszystkiem musiałem złożyć 
obietnicę głębokiego milczenia, poczem о$- | 
wiadczono nam, że podczas nieobecności 
naszej otrzymywać będziemy codziennie 
wiadomości telegraficzne o rodzinach na- 
szych.. Następnie polecono mi udać się na 
lokomotywie „Nord 3438* do Landy. 

Na stacji tej przyczepiono do lokomoty 
wy mojej wagon sypialny, wagon pierw- 
szej klasy, wagon salonowy, wagon drit 
giej klasy i wreszcie towarowy. pocią- 
giem tym ruszyliśmy do Chantilly, gdzie 
oczekiwał już na nas rozkaz jechania do 
Senlis, siedziby głównej kwatery armji na- 
szej. Marszałek Foch, generał Weygand, i 
kilku oficerów wsiedli tam do pociągu. 
wówczas dopiero zrozumieliśmy, że przy- 
gotowywa sie coś ważnego. 

Opuszczając Senlis, otrzymaliśmy roz- 
kaz: prosto do Cempiegne. Gdyśmy wszak 
że stanęli na tei stacji, polecono nam je- 
chać do polanki w lesie Rethondes i za- 
trzymać się tani na torze zapasowym.. 
Gdy pociąg tam stanął, wszyscy udali się 
na spoczynek. 

Następnego ranka inny pociąg kolei 
Północnej stanął tuż obok naszego. we 
wszystkich oknach tego pociągu rolety by- 
ły spuszczone. Na wagonach widać było 

niezdjęty z nich napis: „Trains rapides pouł 
I“ltalie“ (Pociągu pośpieszne do Włoch), | 
Był to pociąę delegacji niemieckiej. 

Około godziny iQtej zrana wyszli z wa 
gonów delegaci niemieccy. Erzberger był w 
czarnym futrzanym płaszczu, a jenerał м. 
Winterfeld przywdział mundur galowy z 
krzyżem wojskowym. Jenerał zapukał do 
wagonu marszałka Focha. Otworzono mu 
natychmiast. Dopiero o godzinie 1 minut 
45 opuścili delegaci niemieccy wagon mar 
szałka. Jenera: V.  Winterfeld był bardzo 
podniecony. Inni delegaci szli z głowami 
opuszczonemi do swego pociągu. Upłynęło 
kilka dni, zanint delegaci niemieccy otrzy- 
mali z Berlina upoważnienie do podpisania 
warunków zawieszenia broni. : 

Dnia 11 listopada, o godz. 4 min. 30 
zrana — pociąg niemiecki stał wciąż na 
torze bocznyni -— rozeszła się pogłoska, że 
Erzberger podpisze. Dopiero wszakże 04 
godz. Stej personel pociągu naszego dowie 
dział się, o wielkiej nowinie. „la guerre 
est finie, mes enfants" (Wojna skończona-, 
moje dzieci) -— rzekł marszałek Foch do 
indzi na maszynie. 

Powrót naszego pociągu, przybranego 
i poczekaniu flagami, był już jazdą trium. 
alną. 

  

   

  
ręce, wyciągając szyję i przeciągając 
forte we wlokące się bez końca pia- 
nissimo, to jest chyba najkomiczniej- 
sza forma, jaką kiedykolwiek nada- 
wał tenor odtwarzanym utworom. 2 

Najpoważniejszy krytyk muzyczny 
w Berlinie, Leopold Schmidt pisze w 
„Berliner Tageblacie“: 

„Nazywają Kiepurę drugim Caru- 
SG. Jeśli, według mojego zdania, 
Kiepura nie jest nawet drugim Giglim, 
i nie będzie on nigdy Caruso, 
bowiem Caruso posiadał talent". 

Czyżby więc spadek gwiazdy, lub 
jej blasku przyćmienie? 

Nie. To raczej pierwsze 
fundament sławy toczące. 
ale dziś jeszcze nie groźne. 

W świecie malarskim nie 
się inaczej. » -* « = 

Czyż można zresztą przeliczyć 
wszystkie zgasłe gwiazdy. Miljony te- 
go; miljony. ! 

Powstają, krzepną, rozbłyskują 
tysiącem ogni, lecą przed siebie na | 
nic nie pomne, aż spadną z jasnego 
firmamentu życia w ciemną otchłań 
zapomnienia, gdzie tlić będą wspom- 

nieniami. 14 
Są jeszcze „gwiazdy* z pod ciem- 

nej gwiazdy, te znowuż prędzej spa- 
dają, a jeszcze częściej wpadają... | 

Taki to bywa łos gwiazd... W. T. | 

robaczki, 
Kąśliwe, 

: dzieje 

 



0 ORGANIZACJĘ PRACY 
SPOŁECZNEJ 

Poruszone zagadnienia przez kolegę Go- 
łubiewa w „Słowie* z dnia 4 grudnia b. r. 
na łamach Wolnej Trybuny Akademickiej w 
artykule p. t. „0 typ pracy““, omawiają- 
cym stosunek „dzisiejszej młodzieży” do 
starszego społeczeństwa, jak również stosu 
nek akademika do pracy społecznej na wsi, 
posiadają niezwykłą i aktualną doniosłość. 
Nie można przeto cbok nich, a szczególnie 
wobec tego ostatniego, przejść obojętnie. 

‚ Z zasadniczemi tezami kol, Gołubiewa cał- 
kiem się godzę. Wobec jednego tylko muszę 
się zastrzec. Twierdzenie szan. kol., że pra 
ca społeczna na wsi, (bez uwzględnienia 
oświatowej) ma ograniczyć się przeważnie 
do poznawania wsi, uważam za niesłuszne. 
Mam wrażenie, że dzisiejsze czasy nie zmie- 
niły na tyle stosunków w porównaniu do 
czasów niewoli. ażeby praca społeczno - 

1 oświatowa na wsi była pozbawiona charak 
-teru ideowego. Dużo jest jeszcze cimnoty i 
bierności na wsi. Praca młodzieży akade- 
mickiej — mojem zdaniem — winna być 
prowadzona przeważnie wśród młodzieży Do 
zaszkolnej i ma się koncentrować w S. M. 
P. Zw. Mł. Wiejskiej i innych organizacjach 
młodzieży, Polegać ma na nadawaniu kie- 
runku ideowego i pracy oświatowej. 
Oprócz tego, gdzie są odpowiednie warunki 
ma również występować wśród starszych; 
dążeniem jej powinno być:  zaszczepienie 
zasad spółdzielczych wśród najszerszych 
mas i szerzenie oświaty. 
krojona praca społeczna nie jest tylko pro- 
stem uczeniem się, seminarjum (chociaż 
ubocznie ma też ten cel na oku), lecz jest 
już realizacją ideału. Rozmaite bowiem są 
metody i do pracy społecznej. jedne są z 
nich tylko narzędziem demagogji, inne zno- 
wuż mają służyć tylko interesom poszcze- 
gólnych grupek. Działalność akademika mu- 
si stanąć ponad orientacjami partyjnemi czy 
narodowościowemi. Ma ona służyć  naj- 
większemu celowi, dobru powszechnemu. 
Szczytna idea szerzenia oświaty, która ma 
nam przyświecać, musi stać się cementem, 
wiążącym rozmaite elementy Życia akade- 
mickiego do wspólnej twórczej pracy. I 
Glatego nie na separatyzmie, nie na rozbio- 
rze, nie na sobkostwie tych czy innych ko- 
teryj, ale na tem, co wszystkich łączy i 
zespała, powinna być oparta organizacja, 
jednocząca wszystkich, komu leży na ser- 
cu podniesienie kulturalno - społeczne i gos 
podarcze wsi tuterszej. Innego stanowiska 
zająć nie można. Nie wolno rozpraszać się, 
bo siły są szczupłe. Na wsi odczuwa się 
dotkliwy brak inteligencji, pracującej spo- 
łecznie. 

Nie zastąpi jej rauczycielstwo, przeflan- 
cowanie z ziemi galicyjskiej na nasz teren 
(Mówię to bez żadnej animozji, gdyż na- 
prawdę, pomimo nawet najlepszych chęci, 
trudno jest dziaiać komuś w obcem, niezna- 
nem dla siebie środowisku). Czy to nie 
przemawia za tem, że akademikowi w mu- 
rach uniwersytetu zamykać się nie wolno? 

Jeżeli wyrównamy nasz poziom intelektu 
alny z zachodnim 1 nawet dotrzymamy na 
polu naukowem kroku zachodowi, to  je- 
szcze nie uczyni nas europejczykami, bo 
miarą wartości kulturalnej narodu jest nie 
poziom kulturalny jednostek, ale całego spo- 

_ łeczeństwa. Darja i inne kraje europej- 
skie podniosły oświatę społeczeństwa 

f przez szerzenie oświaty pozaszkolnej, a 
przeważnie przez uniwersytety ludowe, dla- 
czegoż my nie inielibyśmy pójść tą  dro- 

2 

t 

Dzisiejszy stan życia akademickiego nie 
daje dostatecznego pola dla pracy i wyzy 
skania zdolności i zamiłowania całej młodzie 
ży. Są wśród naszego społeczeństwa roz- 
maite typy: „naukowcy* i „praktyczni”. 
Potrzeby naukowców w zupełności zadowa- 
la chodzenie na wykłady, praca w seminar 
jach, czy kołach naukowych. ; < 

Natomiast natury praktyczne, nie mając 
odpowiedniego terenu do pracy, nie mogą 
w pełni rozwinąć swych zdolności i zami- 
łowań. Dla takich natur najodpowiedniej- 
szym terenem do działania będzie praca na 
wsi. Sprawa nabiera jeszcze bardziej aktual 
nego Świafła, jeżeli zważymy, że rok rocz- 
nie coraz większa liczba młodzieży ludowej, 
którą najbardziej może to zagadnienie ob- 
chodzić, przekracza dostojne progi naszej 
wszechnicy. Trzeba to wyzyskać, Nie dać 
jej się rozproszyć w kołach prowincjonal- 
nych, czy korporacjach, nie pozwolić, aże- 
by łuzem chodziła bez celu. Nie dać się 

' zmarnować młodemu zapałowi, który rwie 
sie do ideowej pracy. Oto zadania, które 

у 

  

  
ma postawić sobie do spełnienia w pierw- 
Szym rzędzie przyszłe Koło Krajowe. Praca 
społeczna, ażeby była skuteczną, winna być 
umicjętnie podjęta, oparta na znajomości 
Srodowiska, w którem ma się przejawiać. Tę 
znajemość miejscowych stosunków może 
rezszerzyć tylko powołana do tego organi- 
žacja. Następnie, któż ma więcej sposob- 
ności do pracy na wsi, jeśli nie akademik 
z prowincji? Na wsi spędza wakacje i ferje 
świąteczne, najbliżej się styka z miejscowem 
społeczeństwem, z miejscowymi _działacza- 

| mi, organizacjami, bolączkami. Te sprawy 
pbliżei go obchodzą, niż kogo innego. Pomi- 

/ mo to, nie istnieje żadna organizacja na te- 
renie akademickim, któraby miała na celu 

' pracę społeczno - oświatowa. Nie spełniają 
tej roli kola prowincjonalne, mające na uwa- 
dze przedewszystkiem cele samopomocowe 
i towarzyskie. Nie posiadają one przytem 
— jako niezbyt liczne — tego autorytetu, 
laki jest potrzebny, ażeby wszystkich sku- 
Pić pod swoim sztandarem i nawiązać kon- 
takt z miejscowemi władzami, samorząda- 

__ m4 organizacjami, zainteresowanemi w pra 
| Ty akademika na wsi. 
(| Jakąż z tych licznych uwag można wy- 

<iągnąć konkluzję? 3 
Konkluzja może być tylko jedna. Potrzeb 

| na jest silna i zwarta organizacja, któraby 
zjednoczyła wszystkich chętnych do pracy, 

į pracy jest moc.  Doprowadzič to do 
_ Skutku można tylko przy wspólnej inicjaty- 

wię, 
Trzeba raz ruszyć z miejsca! Niech każ 

dv, kogo ta sprawa bliżej obchodzi, wy- 
iwie się jasno 1 wyraźnie! 

Mieczysław Alechno. 

Na tę miarę za-. 

Zjazd w Gdańsku 
22 — 23 listopada b. r. odbył się w 

Gdańsku Zjazd Kół Prawniczych Rz. Р., 
zaś 24 listopada b. r. Konferencja  Preze- 
sów  Zrzeszen Kół Naukowych, czyli 
Delegacyj Uczelnianych Rz. Polskiej. 
zaś 24 listopada b. r. tamże Zjazd Przed- 
stawicieli Zrzeszeń Kół Naukowych, czyli 
Delegacyj Uczelnianych Rz. Polskiej. 
Oba Zjazdy zwołało prezydjum OZKNu 
(czyli Ogólnopolskiego Związku Kół Nau- 
kowych). 

W Zjezdźie Kół Prawniczych wzięły u- 
dział Koła wszystkich środowisk akademic- 
kich, w tem Koło Studentów Prawników 
Wilna w charakterze obserwatorów repre- 
zentowane przez prezesa kol.  Wiszniew- 
skiego i przezemnie. Na wstępie należy pod- 
kreślić ogromną gościnność _ gospodarzy 
T-wa Bratnia Pomoc PMA w Gdańsku, któ 
re troskliwie przez cały czas zjazdu opieko- 
wało się kandydatami. Natomiast mniej goś 
cinnie przyjmowały nas gdańskie K. Nauko- 
we i przyczyna tego ukrywała się widocznie 
dość głęboko--tak głęboko iż nie zdołałem jej 
dostatecznie dotychczas wyświetlić, mimo li 
cznych interpelacyj kol. Prezesa Og. ZKN 
Zresztą do tej sprawy mam zamiar jeszcze 
wrócić. Narazie sam przebieg. Oto w przed- 
dzień naszego przyjazdu rozwiązuje się de- 
legacja Uczeiniana Politechniki _ Gdańskiej, 
przedstawic. Kół unikają nas jak ognia. 
Pod złą wróżbą rozpoczynamy obrady. Do- 

   

wiaduję się, że zachorował prezes Delegacji 
Uniwersytetu Warszawskiego. Przeglądam 
prasę w przerwie — czytam „Delegacja 
warszawska na zebraniu Rady postanowiła 
wystąpić z OZKN-u“. 

Zjazd Kół Prawniczych obradował bite 
dwa dni na plenum i w 3-ch komisjach: 
naukowej, organizacyjno-prawnej i reorgani- 
zacji studjów. iektórych uchwał na uwa 
gę zasługuje apel Zjazdu do całej młodz: 
ży akademickiej, abv przez intensywniejszą 
pracę na uniwersytetach walczyć z żywio- 
łami żydowskiemi. Charakterystyczne były 
rozważania potrzeby nauki dla narodu, dla 
państwa, a więc z punktu widzenia utyli- 
taryzmu, pominięty był natomiast moment 
podkreślenia potrzeby nauki dla nauki jako 
takiej, Pomijam iu już wnioski co do nume- 
rus clausus i takie powiedzenia, że „wszak 
my, Polacy, z pod sroki nie wylecielišmy“ 
(tak motywował notrzebę podkreślania pol- 
Skości w nauce kol. Wyganowski, przedsta- 
wiciel Poznania), stwierdzić tylko pragnę, 
że mojem zdaniem poziom dyskusji (w 
której Wilno udziału nie brało) nie stał na 
pożądanej wyżynie. Powagę Zjazdu jak za- 
znaczyłem obniżyły _ momenty utylitary 
styczne. Czysta nauka leży poza wszelkie- 
mi „kuksztancami“ nacjonalistvcznemi i o 
tem my, młodzi akademic rzeszeni szcze 
gólnie w kołach naukowych, pamiętać mu 
simy. 

Czy dadzą się te momenty utylitarystycz 
ne usunąć na przyszłych zjazdach? Sądzę. 
że tak, ale tylko drogą uniezależnienia ro- 
dziny akademickiej od wpływów starszego 
społeczeństwa, które dziś zbyt nasiąkło mi- 
azmatami często bardzo zgubnych  dokt- 
ryn politycznych. 

lakie zdrowe uchwały, jak popieranie 
pracy naukowej drogą rozpisywania konkur 
sów z perspektywą zdobycia nagrody w 
postaci stypend na wyjazd zagranicę, 
celem  dokształccnia się, niewatpliwie na- 
brałyby innego charakteru, gdvby były 
oświetlane z nieco innego punktu widzenia 
Miesięcznik „Prawo”, wydawany _ przez 
wydział Kół Prawniczych przy. OZKN-ie, 
z zasiłku Ministerstwa Wyznań Rel. i 
O. P. może być chlubą wydziału, tylko 
który może być chluba wydziału, tylko 
wówczas, gdy nie zejdzie z ra: obranej 
drogi szerzenia wśród studentów prawni- 
ków zamiłowania do czystej i szlachetnej 
rauki, 

O Konferencji Delegacyj Uczelnianych w dn 
24-XI dałoby się mniej więcej to samo powie 
dziec, że praca naukowa — jak to zaz 
czył kol. Wiszniewski (wiadomo, wilnianin) 
— gubi się wśród innych rzeczy dla niej 
mniej ważnych. Lublin i Wilno bronily na 
Konferencji tezy zasadniczej, że praca sa- 
mopomocowa w kołach nie powinna przy- 
najmniej dominować nad pracą naukową. 

Projekt kol. Wisłockiego co do stwo- 
rzenia Instytutu Naukowego dla studentów 
na wzór Akademji Umiejętności, wzbudził 
ogólne zainteresowanie i ma być rozważa- 
ny na najbliższym Zjeździe bardziej szcze- 
gółowo. 

Pomimo jednakże tych nizin w dysk 
na jakie zwróciłem uwagę, oba zjazdy przy 
czyniły się niewątpliwie do bliższego zazna- 
jomienia się przedstawicieli poszczególnych 
środowisk i przez wymianę wielu cennych 
spostrzeżeń, przypuszczam dadzą możność 
poczynienia ulepszeń w prowadzeniu Kół 
Naukowych w swoich środowiskach. 

Kazimierz Antoniewicz. 

Z KÓŁ NAUKOWYCH 
A e oi ae Opłatek Koła Poloni- 
stów zie się we czwartek odz. 20 
w lokalu Kola. * A 

Koło Prawników. Sekcja zagadnień 
ustrojowych Rzeczypospolitej Akademickiej 
ma swe zebranie w piątek o godz. 20. 

Z CHÓRU 
Zarząd Chóru przypomina, że w piątek 

odbędzie się ostatnia próba w tym tryme- 
strze. Obecność wszystkich konieczna. 

OD REDAKCJI 
Dzisiejszy numer „Trybuny“ jest ostatni 

przed ferjami Bużego Narodzenia. 
Wszystkim czytelniczkom i czytelnikom 

„Trybuny**, którzy jej w czasie feryj czy- 
tać nie będą, zasyłamy serdeczne życzenia 
wesołego spędzenia czasu i takiegoż odpo- 
czynku po utrudzającem  uczęszczaniu na 
wykłady. Kolegom, przystępującym w  po- 
czątku stycznia do egzaminów, życzymy 
Ay wesołego przygotowania się do 
mc 

W czasie feryj „Akademicka Wolna Try 
buna" ukaże się dnia 18 grudnia b. r. i & 
stycznia roku przyszłego. 

   

  

   

   

  

   

  

  

  

KRONIKA „ODRODZENIA" 
Ъ 

Opiatek „Odrodzenia“ 
Zdawalobv sie napozór, że niczem się 

% właściwie „Opłatek* nie różnił od innych 
zwykłych herbatek. A nastrój 

) 
naszych ! 

S ie kochany i dobry, dužo šmiechu, no 
* te same tradycyjne kanapki i ciastka. 

A jednak było dużo rzeczy, które czyni- 
ły „Opłatek* jeszcze bardziej naszym 

:0 mianowicie choinka, Išniaca światłami i 
opłatek. 3 
oinka kazałą nam zapomnieć o na- 

Szym wieku dojrzałym, 0 powadze 
siła nas do kraju dzieciństwa, two- 

Tzyła urok dzieciństwa. 
„ I bawiliśmy się naprawdę jak małe dzie- 

« — radośnie i z zupełnem oddaniem się, ły 
Z nienasyconą «ciekawością czekaliśmy, co 

< nam przyniesie św. Mikołaj — a jakie 
wybuchy śmiechu towarzyszyły każdemu 
prezentowi. 

. А znów przełamanie się opłatkiem dziw- 
nie łączyło nas i przy radosnej zabawie ka- 

zało jednocześnie myśleć o rzeczach najpo- 
ważniejszych, o istocie ideologji odrodze 

niowej. modlitewnem skupieniu korzy- 
ły się dusze przed wspomnieniem chwili 
największej łączności serc — w kaplicy lu- 
belskiej. 

Łamaliśmy się opłatkiem, życząc sobie 
serdecznie i prosto, jaknajwięcej słońca i 
promiennego uśmiechu w życiu. Czuliśmy 
się wszyscy tak bliscy i drodzy sobie. 

1 żal było rozstawać się — więc całą 
gromadą wędrowaliśmy po pustych ulicach, 
odprowadzając się wzajemnie. 

Choinka i opłatek i ten spacer po pu- 
stycli, białych od szronu ulicach — łączy- 

się razem w niezapomniany, a prosty i 
serdeczny nastrój. J. w. 

Jadący do Poznania zbierają się we 
czwartek dnia 11 b. m. o godz. i4-tej w lo- 
kalu „Odrodzenia”. 

  

   

Listy nowowstępującego 
(DOKOŃCZENIE) 

LIST V. 
Pani! 
Poznałem prezesa swojego wydziału. Mi- 

ły człowiek, ale ma bzika. Mówi wciąż o 
syndykalizmie i uniwersalizmie, jakgłybym 
ja nie wiedział, co to jest uniwersytet albo 
syndykat. Z tego też wnioskuję, że jestem 
na rolnictwie, bo przecież svndykat jest rol 
niczy. Chociaż równie dobrze może  oyć 
teologja, bo mimo wszystko, nic nie mogę 
zrozumieć, co ten prezes mówi. 

Wykłady mam parę razy na tydzień. 
Przeważnie mówi prezes, a inni słuchają, pc 
tem inni mówią, a on ich laje. Ja wole nic 
nie mówić, bo w uniwerku najlepiej ni» 
zwracać na siebie niczyjej uwagi. To mi 
powiedział jeden stary i mądry student, któ 
ry w taki sposób — niezauważony —- jest 
na uniwerku już osiemnasty rok. Otóż ja 
chcę to samo. 

Pierścionek otrzymałem i dziękuję. Aby 
Pani mogła otrzymać z powrotem  w'asny 
pierścionek, załączam kwit lombardowy. 

Żegnam .... 
LIST VI. 
Najdroższa! 
Dziwny wypadek. Zapisałem się nie na 

uniwerek, tylko do „Odrodzenia““, Oczywi- 
ście wracam, bo tutaj chcą, żebym prowa- 
dził jakąś pracę intelektualną, a ja nie pe- 
to przecież przyjechałem, po drugie każą 
płacić za herbatki, zwane tutaj agapami. 
Spotkaj mię, Najdroższa, na dworcu i zapro 
wadź na jaką bezpłatną herbatkę. Będę je- 
chał osobowym na a-gapę, tylko pamiętaj, 
żebyś mię nie prze-a-gapiła. 

Wiecznie Twój .... 
Za zgodność C.J.F. 

   
   

Przy braku apetytu, zepsutym żołądku, 
upośledzonem trawieniu, obstrukcji, zabu- 
rzeniach, przemiany materji, pokrzywce i 
swędzeniu, naturalna woda gorzka „Fran- 
ciszka-Józefa" usuwa z organizmu substan- 
cje gnilne, zatruwające organizm.  Żądać 

Pt i drogerjach. 
4 
  

  

Hr. H. Zabiełło. 

UE IPD CTZET A, AST LNB 

| M M e US 
CZY WIESZ MATKO, ŻE NA TYFUS 
BRZUSZNY, CZERWONKĘ, OSPĘ, 
SZKARLATYNĘ, DYFTERYT, ODRĘ, 
KOKLUSZ I GORĄCZKĘ POŁOGOWĄ 
RAZEM, UMIERA DWA RAZY MNIEJ 
OSÓB NIŻ NA JEDNĄ TYLKO GRU- 
ŹLICĘ! CHROŃ SWE DZIECI PRZED 
TĄ PLAGĄ! POPIERAJ BUDOWĘ 
SANATORJUM DLA DZIECI GRUŹLI- 
CZYCH! KUPUJ NALEPKI PRZECIW- 

GRUŹLICZE. 

i Ai 
RADOWO JNEC DRARRAZY DCC   

  

Przemówienie prof. St. Władyczki 
NA IX KONGRESIE PRZECIWALKOHOLOWYM 

Szanowni Państwo! „Społeczeń- 
stwo całe od podstaw aż do szczytów, 
znajduje się w stanie walki domowej, 
publicznej, międzynarodowej, walki 
zawziętej, pod hasłem być, albo nie 
być, walki militarnej, finansowej, ko- 
mercyjnej, ekonomicznej, walki pro- 
fesjonalnej i socjalnej, walki pracy z 
kapitałem, handlem, przemysłem, rol- 
nictwem, walki wydziedziczonych z 
uprzywilejowanymi, walki plemiennej 
i narodowościowej między współoby- 
watelami. 

Ciała ustawodawcze funkcjonować 
mogą tylko z pomocą kompromisów 
między stronnictwami, kompromisów, 
zawieranych często nie na zasadzie 
sprawiedliwości, lecz wzajemnych in- 
teresów, z pokrzywdzeniem innych, 
stają się nieraz widownią przykrych 
zajść. 3 

Jesteśmy stale świadkami zaburzeń 
w rozmaitych gałęziach stosunków 
społecznych. 

Szanowni Państwo, wszystkie mo- 
carstwa są obecnie w trwodze, mamy 
stały pokój zbrojny, który groził ban- 
krutctwem poszczególnym państwom 
przed wojną — przez wojnę zaś do 
powszechnego teraz bankructwa do- 
prowadził. Słowem walka wszystkich 
przeciwko wszystkim, jednocześnie z 
tem istnieje obecne bankructwo myśli 
politycznej, bankructwo doktryn eko- 
nomicznych, brak stabilizacji stosun- 
ków wszelkiego rodzaju. 

Oto owoce urządzenia. życia pań- 
stwowego w krajach nawet z najwięk- 
szą kulturą i cywilizacją. 

Cywilizacja współczesna jest cho- 
ra, gdyż jest męcząca, denerwująca, 
wszystko śpieszy, wszyscy pędzą, 
wszyscy są przemęczeni, a zasobów 
materjalnych mało, sił duchowych 
brak i coraz cięższemi stają się obo- 
wiązki, ciążące na każdym z nas, a 
w nas samych też wre walka i gnębi 
nas rozterka duchowa. 

Żyjemy właśnie w tego rodzaju 
okresie życia ludzkiego — okresie 
spodziewamy się przejściowym. : 

Ten okres cechują jeszcze: degra- 
dacja intelektu, degradacja i poniewier 
ka fachowości, degradacja etyki, mo- 
ralności, wiary i wierzeń. 

Konstatujemy panowanie nieszcze- 
rości i fałszu w stosunkach ludzkich, 
brak prawdy i jeszcze raz brak praw- 
dy. Stwierdzamy  wszechwładne pa- 
nowanie materjalizmu i zanik ideowo- 
ści. 

„Patrzcie na Europę — mówi zna- 
ny myśliciel, nikt tam nie jest szczę- 
śliwy. Robotnik nie ufa  kapitaliście, 
kapitalista nie ma zaufania do robot- 
nika. Jedni i drudzy obdarzeni są pew- 
ną siłą i energją, ale są to przymioty, 
które przecież każdy wół posiada”. 

Ludzkość, proszę państwa, wyra- 
dza się pod względem  psychologicz- 
nym. Niektórzy autorowie przypu- 
szczają, że tak zwanych ludzi prawi- 
dłowych wśród ludności miejskiej, nie- 
ma więcej nad 30 proc., pozatem 25 
proc. stanowią neuropaci o ciężkiej 
je" i 45 proc. neuropaci lżejsi. 

akież przyczyny mogły wywołać 
takie skutki? BH 

Odpowiadając należy podkreślić 
przedewszystkiem, że kultura i cywili- 
zacja jest wyrazem czynności mózgu 
ludzkiego. A mózg ludzki jeszcze się 
rozwija, jeszcze nie osiągnął swego 
100 proc. rozwoju a tylko u wyjątko- 
wych jednostek jest podobno 50 
procentowym, w masie zaś od 20 do 
50 procentowym. Mózg «taki jest za 
słaby, żeby wytworzyć takie formy 
współżycia, przy których w każdem 
państwie byłoby maksimum ludzi z 

maksimum szczęścia indywidualnego. 
Mózg nasz jest jeszcze, jak powie- 

działem, słaby, a przytem jest zatru- 
wany, co go czyni jeszcze słabszym, 
zatruwa go zaś głównie alkohol, któ- 
ry bardziej niż fizis deprawuje psy- 
che ludzką. 

W zakresie fizycznym obok tego, 
co nazywamy alkoholizacją — widzi- 
my jeszcze tuberkulizację ludzkości, 
oraz jej syfilizację. Alkoholizm potę- 
guje jeszcze bardziej pierwsze, często 
prowadzi do drugiego. 

W zakresie psychicznym wywołu- 
je alkohol rozkład dusz ludzkich, pro- 
wadzi do przestępstw i do najgroźniej- 
szych postaci zdegenerowania psy- 
chopatologicznego, kiedy człowiek 
stworzony. na obraz i podobieństwo 
Boskie, staje pod każdym względem 
niżej zwierzęcia, które alkoholu, jak 
wiemy dobrze, nie używa. 

Alkoholizm, rzecz zrozumiała po- 
większa nędzę materjalną. 

Wiemy dobrze ze statystyki je- 
szcze przedwojennej Laitinena, co na- 
stępuje: zbadał on przeszło 2 tysiące 
(2461) rodzin pijackich i wśród dzie- 
ci tych rodzin stwierdził 32 proc. mar- 
two urodzonych, a wśród żywouro- 
dzonych 70 proc. epileptyków i 8 
proc. idjotów, głuchoniemych i bar- 
dzo ciężkich neuropatów. 

Tak działa alkohol, a tymczasem 
użycie jego wzmaga się prawie na 
całym świecie i Polska nie jest wyjąt- 
kiem. „Dzieci nasze piją już w pierw- 
szem zaraniu swej młodości, bo wśród 
siedmioletnich chłopców jest 82 proc. 
takich, które już wiedzą realnie, co to 
jest trunek wyskokowy”. 

Polska nie jest wyjątkiem. Ludność 
Polski w latach ostatnich wydaje na 
alkohol rocznie przeszło półtora mi- 
ijarda złotych polskich. Z tego zaś 
jako czysty dochód wpływa do skarb- 
ca państwowego koło sześciuset mi- 
ljonów zł. rocznie, czyli więcej niż 
wynosi czwarta część budżetu ogólno- 
państwowego. 

"W chwili tak groźnej pod każdym 
względem, jak ta, którą obecnie prze- 
żywamy, w chwili, gdy ludzkość zmę- 
czona i zbiedzona czeka nowych słów 
i nowych haseł, w alkoholu coraz bar- 
dziej pogrąża się mózg ludzki — ten 
największy cud wśród innych cudów, 
przez Pana Boga dokonanych. 

W wielkim wyścigu narodów, dą- 
żących do osiągnięcia najwyższych 
szczytów cywilizacji, zwycięży ten, 
kto pierwszy absolutnie z alkoholiz- 
mem zerwie i wytępić go potrafi. 

„ Jeżeli mamy dbać o ludzkość pod 
względem eugenicznym, jeżeli mamy 
dbać o ludzkość pod względem du- 
chowym — najusilniejszą walkę z al- 
koholizmem prowadzić musimy. IX 
Kongres Antyalkoholowy ma dać kon- 
kretne wskazówki, jak to czynić w 
szkole, w wojsku, w kolejnictwie, w 
rodzinie i t. d. 

jeszcze raz dziękując Państwu za 
tak liczne przybycie na Konkres, w, 
mocnej nadziei, że prace wasze będą 
owoecodajne na chwałę państwa, na- 
rodt: naszego, a dla dobra całej ludz- 
kości — otwieram IX Polski Kongres 
Przeciwalkoholowy w Wilnie. 

  

250.066 POLAKÓW EMIGRUJE 
COROCZNIE I WYNARADAWIA 

SIĘ! 
Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 

Szkolnictwa zagranicą”, na konio 

P. K. O. 21895, Komitetu Obc'o- 
cu 25-lecia Wałki o Szkołę Pol: 2. 

    

CZWARTE 

11 Das W. słońca o g. 7 m. 36. 

Damazego 
jutro 

Aleksandra 

Z. słońca © godz. 3 m. 24 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 

LOGJI U. $, B. W WILNIE. 
z dnia 10, XII. 30 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 761 

Temperatura średnia -|- 1 

Temperatura najwyższa -|- 2 
Temperatura najniższa — 0 

Opad w mm. 2,3 

Wiatr: cisza 

Tendencja: słaby spadek 

Uwagi: pochmurno, drobny deszcz 
  

NABOŻEŃSTWA 
— Poświęcenie i otwarcie odnowionego 

kościoła ostrobramskiego św. Teresy w 
Wilnie. W niedzielę, 14 grudnia b. r. o 
godz. 9.30 rano odbędzie się otwarcie i po- 
święcenie odnowionego kościoła św. Tere- 
sy, przy Ostrej Bramie w Wilnie, a takoż i 
konsekracja nowego wielkiego ołtarza w tej 
świątyni .Obrzędów konsekracji ołtarza 
i poświęcenia kościoła dokona ].E. Najprze- 
wielebniejszy ks. Arcybiskup metropolita 
Wiileński i odprawi uroczyście pierwszą 
Mszę św. w odnowionym kościele. Kazanie 
okolicznościowe wygłosi prałat kapituły Wi- 
leńskiej ks. Leon Żebrowski. 

Nieszpory uroczyste o godz. 4 po poł. 
odprawi J. E. biskup sufragan wileński ks. 
Kazimierz Michalkiewicz. 
й Komitet Parafjalny Ostrobramski 

Uwaga: Wejście do kościoła w nie- 
dzielę na uroczystości poświęcenią będzie 
tylko jedno, przez główne drzwi, wszyst- 
kie inne będą zamkniętte. 

URZĘDOWA 
— lle wydano na pomoc ludności głodu- 

jącej. Według ostatnich obliczeń pomoc rzą- 
dowa dla ludności powiatów: brasławskiego, 
święciańskiego i dziśnieńskiego, jako najbar 
dziej dotkniętej klęską nieurodzaju wyraża 
się sumą 1125.000 zł.. 

Niezależnie od tego wysłano na tereny 
wspomnianych powiatów: 43 wagony zbo- 
ża, 70 — kartofli, 12 — kaszy i jeden sło- 
niny. 

UNIWERSYTECKA 
— Powszechny wykład « uniwersytecki, 

p. t. „Rok 1830 w literaturze polskiej (cz. 
Il)", wygłosi prof. Stanisław Pigoń we 
czwartek 11 grudnia r. b. o godz. 19 w 
Auli Kolumnowej. Wstęp 50 gr., dła młod- 
dzieży 20 gr. 

AKADEMICKA 

— Klub Włóczęgów Senjorów. W dniu 
dzisiejszym o godz. 19 dla członków i 9 
godz. 19 m. 30, dla zaproszonych gości, roz- 
pocznie się w lokalu przy ul. W. Pohulance 
53 m. 4 XXXVI zebranie klubu Włóczęgów 
Senjorów. Na porządku dziennym dalszy 
ciąg dyskusji nad reeratem prof. Wł. Stud- 
nickiego. Krótki referat wygłosi redaktor 
Okulicz. 

— X-lecie istnienia akad. zw. Białorusinów 
w U.S.B. Przed kilku dniami odbyła się uro- 
czystość obchodu dziesięciolecia istnienia 
akademickiego związku Białorusinów stt- 
dentów U. s B. 

Jeszcze na wiele lat przed wojną pow- 
stały w Petersburgu, Kijowie i innych uczel 
niach rosyjskich jak również w wielu uni- 
wersytetach zagranicznych organizacje aka- 
demików-Białorusinów. 

Dziesięć lat temu zorganizowany został 
i we Wszechnicy Batorego podobny zwią- 
zek, działalność którego rozwija się coraz 
bardziej w zakresie nietylko samopomocy, 
ale też i w dziedzinie pracy naukowej oraz 
społecznej . 

W chwili obecnej związek liczy około 
stu studentów Białorusinów i ilość ta zwięk 
szą się z każdym rokiem. 

Na uroczystą akademię X-lecia  istnie- 
nia związku, zorganizowaną w sali Śnia- 
deckich U.S.B. przybyli przedstawiciele 
różnych organizacyj i instytucyj  białoru- 
skich, oraz przedstawiciele władz  rządo- 
wych, senatu akademickiego z J. M. rekto- 
rem dr. januszkiewiczem na czele oraz sze- 
regu organizacyj i ugrupowań akademic- 
kich. 

W liczbie szeregu mówców  witających 
zebranych, zabrał głos |. M. rektor dr. la- 
nuszkiewicz, oraz kurator związku prof. dr. 
Władyczko, któremu  zgotowano 
dziękując za  dziesięcioletnia działalność 
na rzecz Koła w roli kuratora. 

Program obchodu wypełnił referat o 
ROC działalności zw. akadem. 

Białorusinów do roku 1918 oraz sprawozda- 
nie z dziesięcioletniej działalności wspom- 
nianego związku akademików-Białorusinów 
US.B. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zarząd Wil. Koła T. N. S. W. (Tow. 

Naucz. Szk. Średn. i Wyż.) podaje do wia- 
domości swoich członków, iż dnia 12 grud- 
nia r. b. (piątek) o godz. 19 w gimn. im. 
J. Słowackiego odbędzie się zebranie człon- 
ków T-wa. Porządek dzienny: 1) sprawy 
bieżące, 2) projekty programów gimn. niż- 

  

owację, , 

/ AKADEMICKA WOLNA TRYBUNA *"*"*""""|RONIKA 
szego. Refer. kol. Kalenkiewiczówna i kol. 
Matulewicz, 3) wybory komisji do spraw 
szkolnictwa prywatnego, 4) projekt ubez- 
pieczenia członków T-wa, 5) wolne wnioski. 
Obecność wszystkich członków Koła pożą- 
dana (szczególnie ze względu na punkt 4). 

— Z T-wa Eugenicznego (walki ze 
zwyrodnieniem rasy). 11 grudnia w lokalu 
Poradni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) 
prof. Z. Hryniewicz wygłosi odczyt na te- 
mat „Przedłużenie życia, próby odmładza- 
nia, zwrót do przyrody. Początek o godz. 
6-e; wiecz, Występ wolny. 

— Qdczyty Czerwonego Krzyża. Stara- 
nień okręgu wileńskiego Polskiego  Czer- 
wonego Krzyża w nadchodzącą  niedzielę 
o godz. 12 w południe w sali kina „„Świato- 
wid* przy ul. Mickiewicza 9 — instruktor 
łówny ratownictwa  przeciwgazowego p. 

Olszewski wygłosi odczyt n. t. „Widmo 
przyszłej wojny gazowej i obrona ludno- 
ści cywilnej”, 

Ze względu na poruszóńy temat, niewąt- 
pliwie odczyt ten budzi wielkie zaintereso- 
wanie, dając możność wszystkim bez wy- 
jątku zaznajomienia się ze sposobami ratowa 
nia się przed gazami trującemi, mogącemi 
w czasie wojny dziesiątkować  społeczeń- 
stwo. 

Tą drogą Czerwony Krzyż zwraca się 
również do wszystkich Stowarzyszeń, aby 
zachęciły swych członków do wysłuchania 
tego odczytu, ktory w przystępnej formie 
da podstawowe wiadomości w zakresie 
obrony przeciwgazowej i ratownictwa. 

— Wileńskie Towarzystwo Filozoficzne. 
Na posiedzeniu naukowem, które się odbę- 
dzie we czwartek, dnia 11 grudnia 1930 r. 
c godz. 8 wiecz. w seminarjum Filozoficz- 
nem uniwersytetu, P. Feliks Korniszewski 
wygłosi odczyt p. t. „Inteligencja, jej isto- 
ta, rodzaje i rozwó Wstęp wolny dla 
członków Towarzystwa i wprowadzonych 
gości. 

— Zrzeszenie Nauczycieli Geografji (od- 
dzia: wileński) komunikuje, iż we czwar- 
tek dnia 11-XIi b. r. a godz. 18-ej odbę- 
dzie się walne zebranie członków w Zakła- 
dzie Geografji U. S. B. (ul. Zakretowa 23). 

Na porządku dziennym: Sprawozdanie 

    

  

za ub. r. wybory nowego zarządu, odczyt - 
p. prof. M. Limanowskiego „Geografja a 
krajoznawstwo““ i referat p. Domanskiej 
„Krajoznawstwo w  szkolach  wilenskich“. 

— Chrześcijańskie Tow. Ochrony Kobiet 
w Wilnie, urządza we czwartek dnia 11 
b. m. o godz. 18 (6 p. p.) zebranie w Ma- 
łej Sali Konferencyjnej województwa (PL 
Magdaleny Nr. 2), na którem p. Ada Ja- 
nowska z Warszawy wygłosi referat „O pra 
cach Polskiego Komitetu walki z handlem 
kobietami i dziećmi”. Na zebranie powyższe 
prezydjum Chrz. T. O. K. zaprasza wszyst- 
kich członków T-wa, oraz osoby interesu- 
jące się walką z handlem t. zw. „żywym 
towarem *. 

— Zjazd nauczycieli litewskich. W dniu 
31 grudnia odbędzie się w Wilnie ziazd na- 
uczycieli litewskich z terenu Wileńszczy- 
zny. 
ZOE WAJO będą sprawy wychowania 

młodzieży w myśl dyrektyw tow. „Rytas”. 
—„Wilno i rola społeczna wyścigów wi- 

lenskich od r. 1857“. Pod takim tytułem od- 
będzie się w sobotę 13 bm. odczyt prezesa 
T-wa Zachęty do Hodowli Koni i Sportu Kon 
ńego dla członków T-wa w lokalu klubo- 
wym przy ul. Gdańskiej nr. 6 m. 3. 

RÓŻNE 
— Nowe czasopismo. W _ pierwszych 

dniach lutego 1931 r. pod redakcją Kazi- 
mierza Leczyckiego ukaże się w Wilnie nie- 
perjodyczne czasopismo społeczno - poli- 
tyczne pod tytułem „Przyszłość*. 

— Memorjał kupców łeśnych. Wileńscy 
przedsiębiorcy leśni wystosowali do min. 
Przemysłu i Handlu memorjał w któym wska 
zują na fakt monopolizacji surowca do wy- 
robu zapałek co zdaniem autorów memor- 
jału ujemnie odbija się na ogólnej sytuacji 
kupiectwa. 

— Działalność KOP w listopadzie. W ub. 
miesiącu wileńska brygada KOP ujęła na 
pograniczu z Litwą 33 przemytników u kto 
rych zabrano towarów wartości 30600 zło- 
tych. 

szechnej Nr. 20 składa gorące podziękowa- 
nie W. P. pułkownikowi Stefanowi Bicztko- 
wi, dowódcy 6 p p. leg. za łaskawe, bez- 
interesowne udzielenie orkiestry pułkowej 
na poranek w dn. 8-XII br. 

— Sprawa drzew na Sapieżyńskiej. Jak. 
zapowiadaliśmy specjalna komisja w skła- 
dzie wiceprezydenta Czyża prof. Limanow- 
skiego jako delegata Tow. Ochrony Przyro- 
dv konserwatora Lorerca i radnego Kruka 
dokonała oględzin ter“ now leśnych położo 
nych w pobliżu ulicy Sapieżyńskiej w celu 
orzeczenia czy mogą być one wycięte. 

' Komisja postanowiła wstrzymać wyrąb 
lasu. 

— Tydzień Emigranta Połaka. W nie- 
dziełę 14 b. m. rozpocznie się w wojewódz- 
twie wileńskiem Tydzień Emigranta Poła- 
ka. Komitet Tygodnia zwraca się z gorącą 
prośbą do najszerszych warstw S) zeń- 
stwa o przyczynienie się do powodzenia 
Tygodnia przez nabywanie broszur szcze- 
gółowo omawiających dolę i niedolę naszej 
emigracji, oraz przez składanie chociażby 
najmniejszych ofiar na cele zaspokojenia 
najniezbędniejszych potrzeb naszych emi- 
grantów wyruszujących na obczyznę. 

W pierwszym dniu Tygodnia t. j. 14-XII 
w niedzielę, w czasie nabożeństwa w kate- 

(dałszy ciąg kroniki na str. 4-ej) 

Napad bandytów na pograniczu 
Wczoraj w nocy na dom sołtysa Antoniego Martyniaka w gminie domaniewskiej 

na pograniczu polski - sowieckiem dokonano napadu rabunkowego. 
Do mieszkana wdarło Sa uzbrojonych bandytów, którzy po sterroryzowa- 

niu domowników zrabowali 7! zł. i garderobę. 
Przy pomocy KOP wszczęto pościg za bandytami i ujęto ich w pobliżu granicy. 
Jeden z nich Jan Bachmal pochodzący z zakordonu, został w czasie utarczki po- 

strzelony. 

5 tys. osób chorych na grypę 
Dowiadujemy się, że ogółem chorujs w Wilnie na grypę około pięciu ror = 

cj Choroba ma 
zdrowia dr. awski. 

bieg dość łagodny. W liczbie chorych znajduje się równeż sze 

Drugi zabójca Świetlińskiego na Łukiszkach 
Uczęstnik rozprawy nożowej nad Świetlińskim, 

ja a ital zeznań Krawczuna, został glaezo, aresztowany na 
drugi członek sądu  złodziej- 
osadzony w więzieniu na Łu- 

Jest to niejaki Józef Tołkaczewicz zamieszkały przy ulicy 68, awanturnik i nożow- 
nik, znany w całej dzielnicy Popławy. 

Tołkaczewicz w dałszym 
tlińskiego lecz są zeznania świad! 

wypiera się by brał udział w zabójstwie Świe w 
w, stwieądzające jego winę. 

Pożar w majątku Dworzyszcze 
Wczoraj wybuchł poważny pożar w majątku Dworzyszcze gminy rudomińskiej 

rockiego własność p. W. Przes 
narzędzia rolnicze stano 

pow. Wil. - 
Ogień strawił budynki i 

żawcy majątku. Straty oblicza on na 40 tys. 
i jez niego jesione nie są narazie znane, 
: L aim z Dra niedsi OGdagO obchodzenia sie z ogniem przez służbę. 

skiego. 
częściowo własność dzier- 

zł. P. Przegaliński bawi w Wilnie więc stra- 

— Komitet Rodzicielski przy szkole pow-- 
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drze okolicznošciowe kazanie 
superjor J. Rzymełko. 

Wieczorem c godz. 19-ej w sali Śnia- 
deckich U. S. B. odbędzie się akademja Emi- 
gracyjna, na którą złożą się: zagajenie pre- 
zesa Komitetu, udczyt p. prof. M. Limanow- 
skiego oraz chór „Echo* pod batutą p. 
prof Kalinowskiego odśpiewa szereg pieśni. 

— Tydzień wychowania fizycznego. Dd- 
było się posiedzenie komitetu Wychowania 
Fizycznego na którem postanowiono zorga- 
nizować w dniach 5 — 12 lutego „Tydzień 
Wychowana Fizycznego”. 

— Inauguracja prac Sekcji Obrony Mo- 
rałności Publicznej przy  Archidiecezjalnej 
Licze Katolickiej. Przed kilku miesiącami 
grono sodalisów akademików USB przy 
współudziale Archidiecezjalnej Ligi Katolic- 
kiej stworzyło sekcję obrony moralności pu- 
blicznej, która między innemi środkami, w 
dążeniu do osiągnięcia swego zadania, uży- 
wa odczytów, pogadanek i zebrań dysku- 
syjnych. W niedzielę 14 grudnia rb. o godz. 
1 po poł. w sali Ligi przy ul. Metropolital- 
nej nr. 1 sekcja organizuje inauguracyjne ze 
branie, którego program między innemi prze 
widuje: 

1) przemówienie protektora Ligi, a więc 
i sekcji JE ks. biskupa metropolity R. Jał- 
brzykowskego, 

2) odczyt profesora Marjana Massoniu- 
sa na temat: „Moralność iw życiu publicz- 
nem i indywidualnem“. 

3) odczyt profesora Glasera na temat 
„Karalność prawna niemoralności publicz- 
nej”, 

Moralność, wypływająca z zasad Chry- 
stusowych jest ostoją i fundamentem nietyl- 
ko jednostek i rodzin, lecz także całych spo- 
łeczeństw, narodów i państw. Wobec  są- 
siedztwa naszego z Bolszewją skąd demorali 
zacja się sączy, my tu na rubieży Rzeczy- 
pospolitej szczególniej mamy się troszczyć 
i stać w obronie moralności. To też uprasza 
się tak młodzież akademicką jak i dorosłych 
również wszystkich członków  organizacyj 
katolickich o jaknajliczniejsze przybycie na 
wymienione zebranie by w ten sposób sko- 

rzystać z cennych wykładów, a także, by po 
przeć sekcję, zapisując się na jej członków. 
Wszystkie Zarządy Lig Parafjalnych i po- 
krewnych organizacyj proszone są o przy- 
bycie oraz o zachęcanie innych do przybycia 
na inaugurację. 

Wejście dla wszystkich bezpłatne. 
— Program kursów organizowanych 

przez NOK w okresie zimowym 1930 — 31 r. 
i) Miesięczne kursa gotowania dla pań z 
inteligencji w lokalu własnym ul. Orzeszko- 
wa ii. Początek 15. 12., zapisy do soboty 

włącznie. a 
2) Dwumiesięczne kursa kroju i szycia, 

dla życzących roboty ręczne i trykotowe. 
3) Dwumiesięczny kurs gotowania i po 

czątków gospodarskich dla służby domowej. 
Kursa gospodarstwa domowego obejmu- 

ja: kuchnię, piekarnię, i cukiernię łącznie z 

przetwórstwem kuchnię dietetyczną i kuchnię 

postną. Wszystkie zajęcia praktyczne opar- 

te na objaśnieniach teoretycznych. J 

Wszelkich informacyj udziela i zapisy 

przyjmuje sekretarjat organizacji przy Orze- 

szkowej 11, codziennie oprócz niedziel i 

świat od 1 do 1. Dla kobiet stowarzyszo- 
nych w organizacjach kobiecych, za oka- 
zaniem legitymacji, ulgi w opłatach. 

— Audycja Pol. Tow. Muzyki Współ- 

czesnej. Dowiadujemy się, że w najbliższą 
sobotę prof. gry organowej konserwatorjum 

warszawskiego, wilnianin, p. Bronisław Rut- 
kowski, na zaproszenie wileńskiego oddzia- 

łu Polskiego Tow. Muz. Współczesnej mó- 
wić będzie w siedzibie Związku Literatów 

(Ostrobramska 3) na temat „Chorał gre- 

gorjański a muzyka nowoczesna”, ilustro- 

wany przykładami na fortepianie. Audycja 

ta odbędzie się w sobotę o godz. 8 wiecz. 

Zaproszeni są na nią zarówno członkowie, 

jak kandydaci na członków, oraz wszyscy 
miłośnicy muzyki. 

— Z życia organizacyjnego legjonistów. 

W ub. piątek dnia 5 bm. o godz. 18 odbyło 
się doroczne Walne Zebranie Oddziału Wi- 

leńskiego Związku Legjonistów Polskich. 
Po zwięzłem sprawozdaniu Zarządu, zło- 

żonem przez Prezesa T. Bińskiego, wywiąza 

ła się rzeczowa dyskusja pełna żywych a- 
kordów „niespoczywania na laurach”, ale 
kontynuowania wśród nowych warunków na 
bezkrwawym obecnie froncie twardej służ- 
by narodowej i państwowej. 

Po jednomyślnem udzieleniu  absolutor- 
jum ustępującemu Zarządowi odbyły się wy- 
bory Oddziału na następujący rok. | 

Do zarządu weszli: Ob. T. Biński (pre- 

zes, ponownie), T. Topór - Wąsowski (wi- 

ceprezes), K. Krzyszkowski (sekretarz), W. 
Walczykowski (skarbnik), A. Zachara (kier. 

działu organizacyjno - ekonomicznego), K. 

Wójcicki (kier. działu kulturalno - oŚwiato- 

wego), T. Pazowski (zasł. kier. działu org. 
ekon.), kierownictwo Bratniej Pomocy ob- 
jai prezes. Na zastępców wybrano: Ob. B. 
Świderskiego, B. Śniechowskiego, S$. Skot- 
nickiego, F. Gierczyckiego i S. Wagnera. 

Do komisji rewizyjnej weszli: Ob. W. 
Kamiński, S. Giecewicz, J. Dobrzynski, J. 

Iwaszkiewicz i B. Kaczmarek. : 
Skład Sądu Koleżeńskiego następujący: 

Ob. W. Kamiński, E. Kozłowski, T. Młodkow 
ski, B. Olechnowicz, S. Profic. 

Delegatami na zjazdy Okręgowie Delega- 
tów i Walny Zjazd Delegatów w Warszawie 
wybrani: Ob. E. Kozłowski. T. Topór - Wą- 

wygłosi ks. 

AS TI RPO ELO LKLI A 

W. VILLIAMS. 

"Mortimer 
* Pożegnano oschle niefortunnego dy- 
rektora teatru. Zaledwie drzwi zamknę 
ły się za nim, dyrektor zwrócił się do 
swego gościa z zapytaniem: 

— Czy mam działać? 
-— Naturalnie. Mojem zdaniem, 

należy natychmiast przedsięwziąć 
kroki. 

Dyrektor zadzwonił i zapytał se 
kretarza: 

— (Cóż tam, w hotelu Ninevia? 
— Ta dama nie powróciła jeszcze 

sir. 
— Jakie macie 

Gordona i Deffa? 
— Žadnych, sir. 
W tej chwili zadzwonił gwałtow- 

nie telefon. Dyrektor departamentu 
zdjął słuchawkę: 

— Hallo! Hallo! Aha, to ty, Gordo 
nie.. Nie... Możesz mówić: to mój oso 
bisty telefon. 

Słuchał uważnie przez kilka chwil. 
W gabinecie panowała cisza. 

— Dobrze. Przyjeżdżaj tutaj natych 
raiast. 

Powiesił słuchawkę i zwrócił się 
do kolegi z departamentu morskiego: 

— Wyślizgnęła się nam z rąk! Te- 
lefonował Gordon. Obaj z Delifem śle- 
dzili ja cały dzień. Po śniadaniu wy- 
szła z hotelu i szła pieszo, oni 
za nią. Koło Charing Cross na ulicy 
zrobił się zator samochodów i autobu- 

w Autobus zawadził skrzydłem Def 

wiadomości od 

sowski, i K. Wójcicki, z urzędu T. Biński, 
prezes. 

Przy wnioskacii rzucono szereg wytycz- 
nych do dalszej pracy, któremi nowy Zarząd 
zajął się już na pierwszem konstytuującem 
posiedzeniu w dniu 8 bm.; między innemi 
postanowiono zająć się energicznie sprawą 
bezrobotnych członków, odbywać co miesiąc 
zebrania informacyjno - dyskusyjne drogą 
dze zaś uprzejmości prasy wezwać wszyst- 

   
    
   

kich b. ieg. tów, którzy walczyli o. Nie- 
podległość pospolitej Polskiej w la- 
tach 191 nie są dotychczas człon 
kam. Związku i zamieszkują w Wilnie lub 
powiecie Wileńsko-Trockim, do podania swo 
ich adresów Zarządowi Oddziału Zw. Leg. 
w Wilnie, ul. Uniwersytecka 6. 

BALE I ZABAWY 
— Dnia 27 grudnia 1930 r. w salonach 

Kasyna Oficerskiego (Mickiewicza 11) od- 
będzie się z okazji X-lecia Bal Reprezenta- 
cyjny Akademickiego Koła Wilnian w War- 
szawie. 

"TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś 

„Noc listopadowa" Stanisława Wyspiańskie 
ge, przedstawienie, które teatr nasz  zali- 
czyć może do najwspanialszych w biežą- 
cym sezonie. 

Zarówno wnikliwa reżyserja R. Wasi- 
lewskiego, jak oprawa dekoracyjna i kostju- 
mowa prof. Ruszczyca, ilustracja muzycz- 
na Eugenjusza Dziewulskiego, jak wresz- 
cie koncertowa gra artystów, przyczyniają 
się niemało do uświetnienia tego porywają- 
cego widowiska. Ceny zwykłe. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Ostatnie wy- 
stepy j. Smosarskiej. Dziś w Teatrze „Lut- 
nia” ukaże się po raz drugi czarująca ko- 
media Verneuila „Orzeł czy reszka* z uro- 
czą gwiazdą polskiej sceny i ekranu — Jad- 
wigą Smosarską, w roli głównej. 

Będzie to ostatni, pożegnalny występ 
znakomitej artystki. Partnerami naszego mi- 
łego gościa będą: Balcerzak,  Detkowski, 
Karpiński oraz Wyrwicz-Wichrowski, zara- 
zem reżyser sztuki. 

Zniżki ważne. 

— „(Cierpki owoc” po cenach zniżonych. 

Jutro „Cierpki owoc*, rozkoszna komedija 
Roberta Bracco w koncertowem wykonaniu 

Kamińskiej, Lewickiej, Balcerzaka, Karpiń- 
skiego i Zelwerowicza, który zarazem sztu- 
kę wyreżyserował. 

Ceny miejsc zniżone. 
W teatrze na Pohulance „Skrzypce je- 

sienne* Surguczewa, wytworna sztuka ro- 
syjska, której ciekawy konflikt oraz barw- 
ne tło obyczajowe zapewniają duże powo- 
dzenie. Reżyserował R. Wasilewski. 

W teatrze „Lutnia tryskająca humorem 
komedja S. Kiedrzyńskiego „Nie rzucaj 
mnie madame* w koncertowem wykonaniu 
całego zespołu, w reżyserji dyr. Zełwero- 
wicza, który zarazem kreuje jedną z ról 
głównych. Piosenki i tańce urozmaicają wi- 
dewisko. S 

— Przedstawienie operowe na Polski 
Biały Krzyż. Jutro, w piątek dnia 12 b. m. 
odbędzie się w Teatrze na Pohulance przed- 
stawienie operowe na Polski Biały Krzyż. 
Wykonawcami będą: zespół uczniów i ucze 
nic p. Jadwigi Krużanki, oraz balet p. Lidji 
Winogradzkiej. op A 

Odegtane zostaną w ujęciu scenicznem, 
w kostjumach i dekoracjach, następujące 
fragmenty z oper: „Aida* Verdiego (akt II) 
prof. Rafał Rubinsztejn. Ceny miejsc zwyk- 
„Straszny dwór" Moniuszki (akt II), „Hal- 
ka" Moniuszki (akt II). Przy fortepianie 
łe, teatralne. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Pokusa. 
Światowid — Express Szkocki 
Heljos — Atlantic 
Wanda — Noc w pustyniach. 
Pan — Rycerz miłostek. 
Stylowy — Ryi i Rafi jako detektywi 
Kino Miejskie — Reporterka z wieczor- 

niaka. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 9 do 10 
bm. zanotowano wypadków 43, kradzieży 
— 4, opilstwa — 7, przekroczeń administra- 
cyjnych — 24. 

— Samobójstwo bezrobotnego. Z po- 

wodu ciężkich warunków materjalnych za- 

truł się poważnie nieustaloną bliżej trucizną 
bezrobotny Józef Tyszko (Ułańska 3). 

— Kradzież ze strychu. W dniu 10 bm. 
Woronowi Jakóbowi (Wileńska nr. 3) skra- 
dziono z niezamkniętego strychu bieliznę 
wartości 600 zł. Kradzieży dokonał Rusiec- 
ki Jan, Połocka nr. 4, którego wraz ze skra- 
dzioną bielizną zatrzymano w chwili, gdy 
uciekał ze strychu. 

— Systematyczna kradzież 
w sklepie. Kowalewska Marja, Kalwa- 
ryjska nr. 2 zauważyła iż w czasie od, 29 li- 
stopada do 8 bm. ze sklepu bławatnego, mie 
szczącego się przy tl. Kalwaryjskiej nr. 2 
dokonywana była systematyczna kradzież 
bielizny damskiej oraz pończoch. Poszko- 
dowana oblicza straty na 170 zł. Dochodze- 
niem ustalono, że kradzieży tej dokonywała 
Kaczyńska Marja, Dominikańska nr. 4 u któ 
rej w czasie rewizji skradzioną bieliznę oraz 
pończochy odnaleziono. 

— Nagły zgon klucznika 45. 
W dniu 10 bm. dozorca nur. 45 Tow. „Klu- 

fa i o mało co nie przejechał. Gor- 
don rzucił się z pomocą do niego i w 

tej chwili stracili z oczu tancerkę. Na 

próżno usiłowali ją odnaleźć! Wkoń- 

'cu przekonali się, że niema rady i za 
teletonowali do mnie. 

— To źle, bardzo źle!, — 
nął Francuz. 

mruk- 

Rozdział XI. 

LIST POLECAJĄCY 

Ujrzawszy śpiącą na otomanie No- 
or - el - Dine, Desmond przeraził się. 
Był przekonany, że natychmiast po o- 
budzeniu się tancerka pozna go i 
cała sprawa przepadnie. Ale jeden 
rzut oka do wiszącego na ścianie lu- 
stra uspokoił go; przypomniał sobie 
jak cudownie został przebrany i ucha- 
rakceryzowany | poczucie pewności 
siebie powróciło 

Noor - el - Dine leżała na prawym 
boku, z jedną ięką, podłożoną pod 
głowę, a drugą ręką zakrywając oczy 
od światła, padającego na jej twarz 
z kominka. Ramiona jej okryte były 
pięknem czarnem futrem, a na nogi 
miała narzucone palto jesienne, wzię- 
ie najwidoczniej z przedpokoju Bel- 
for da. Nad jej głową, do jednej z po- 
duszek, przypięty był dwoma brylan- 
towemi szpilkami mały, aksamitny, 
czarny kapelusik. 

Desinond nie mógł oderwać oczu 
od uśpionej kobiety. Twarz jej miała 
na sobie ślady wielkiego zmęczenia i 
męki. Tancerka poruszyła się kilka 
razy niespokojnie, szepcząc. jedno sło 
wo, w niezrozumiałym języku. Des- 

  

   wca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

eze“ Lubecki Józef lat 30, Gedyminowska 
nr. 67 zmarł nagie wskutek wady serca, przy 
ul. św. Jańskiej nr. 11. Trupa przewieziono 
do kostnicy przy szpitalu św. Jakóba. 

.— Włóczęga złodziejką biżuterji.  Kra- 
dzieży bizuterji w dniu 6 bm. na szkodę Wa 
silewskiej Ireny, Słowackiego 2 m. 14 do- 
konała znana złodziejka Sawicz Stanisława, 
bez stałego miejsca zamieszkania , którą w 
dniu 9 bm. zatrzymano. Biżuterji wartości 
260 zł. nie odnaleziono. 
. — Wpadła pod lód i utonęła. 
Wskutek załamania się lodu wpadła do rze- 
ki i utonęia Kuchalska Antonina, m-ka wsi 
Wojciechy, gm. woropajewskiej. Trupa na- 
deo nie odnaleziono. Kuchalska liczyła 31 
at. 

— Pobicie.  Korszun Włodzimierz m-c 
m. Mołodeczna zameldował policji że na tle 
porachunków osobistych został pobity jego 
brat Mikołaj przez Matraka Mikołaja, Bez- 
pałowa Teodora i Piłata Józefa, m-ców Mo- 
łŁodeczna. Korszuna Mikołaja umieszczono 
w szpitalu w Wilejce. 

— Pożary na wsi. Wskutek nieostrożne- 
go obchodzenia się z ogniem w osadzie Do- 
kszmiany gm. radoszkowickiej spalił się dom 
mieszkalny ze sprzętami, należący do Gawki 
Justyna. Straty wynoszą 1884 zł. 

Ż nieustalonej narazie przyczyny spaliła 
się stodoła z koniczyną i 2, žniwiarki, nale- 
żące do Pietrzykowskiego Józefa, właścicie- 
la maj. Kotowicze, gm. Jazno. Straty wy- 
noszą 12 tys. zł. 

OFIARY 
Marja Pietkiewiczowa na schronisko 

dla dzieci ociemniałych zł. 5, na schronisko 
dla dzieci gruźliczych zł. 5. 

RADIO WILEŃSKIE 
CZWARTEK, DNIA 11 GRUDNIA. 

11.58 — Czas. 
12.35 — 14.00 Koncert szkolny z Warsz. 

  

  

14.30 — 14.55 Kącik dla pań z Warsz. 
15.50 — 16.10 Odczyt z Warsz. 
16.25 — 16.30 Progr. dzienny. 
16.30 — 17.15 Koncert symfoniczny (pły- 

ty). 
‚ 1715 — 17.40 „Mickiewicz o serbskiej 

pieśni ludowej” — odczyt z Krakowa, wygł. 
dr. M. Małecki. 

17.45 — 18.45 Koncert z Warsz.awy. 
18.45 — 19.00 Kom. Akad. Koła Misyj- 

nego. 
19.00 — 19.20 „Skrzynka pocztowa nr. 

135“ — listy radjosłuchaczów omówi Witold 
Hulewicz. 

19.20 — 19.35 Program na piątek i roz- 
maitošci.. 

10.33 — 19.55 Pras. dzien. radj. z War- 
szawy. 

20.00 — 20.15 „Dalmacja, zapomniana 
A —- felj. wygł. Wanda Dobaczew- 

ska. 
20.15 — 20.50 Pog. radjotechniczna z 

Warszawy. 
20.30 — Muzyka lekka z Warsz. 
21.30 — 22.15 Aud. literacka „Wszystko 

i nic” — nowela S. Żeromskiego. 
22.15 — Utwory fortep. L. Różyckiego z 

Warszawy. 
22.50 — 24 Kom. i muz. tan. z Warsz. 

  

Kącik Grafologiczny 
Wykolejona. Och, co za okropność! 
Raz w życiu widziałem wykolejony po- 

ciąg, — pełen dymu, szumu i jęku ran- 
nych. 

Od tego czasu mam wrażenie, że to 
coś, co się wykoleja, musi ranić i zabi- 
jać. 

Ale czy wykolejać się może człowiek -— 
chvba bardzo słaby i niezaradny. 

Odczekała Pam całą porę roku, by do 
mnie list wysłać -— czy uraziłem Panią swe 
mi odpowiedziar   

Myli sie Pani -- list Jej jest rownież 
bardzo miły — nastrojony tylko na nutę 
osjaniczną —- ale jest pełen wdzięku i cie- 
kawy. 

Nie należy nigdy żałować tego, o już 
minęło bezpowrotnie, gdyż gdybym ja roz- 
pamiętywał tempi parati — musiałbym so 
bie w łeb strzelić — i nie byłoby grafolo- 
ga. 

* Szanowna Pani — ma Pani wszelkie da 
ne po temu, by być silną i... szczęśliwą. 
linteligencja... duże zrozumienie życia. Na- 
leży jedynie odrzucić mgławy welon smut 
nych rozpamiętywań i hardo spojrzeć w 
twarz potworowi życia. 

Proszę napisać ponownie — ściskam 
dłoń i — baczność! — wróg-życie czyha. 

3 LL O w os 

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

uł Osirobramska 3. 
Następny program: 

Od dnia 11 do 14 grudnia 1930roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„REPORTERKA Z WIECZORNIAKA" | 
Przygody dziennikarki pragnącej wyświetlić zawikłaną aferę polityczną. Aktów 8, 
DANIELS, Neil Hamilton i Wiliiam Austin. Nad program: „Przygody Emigranta". Komedja w 2 aktach. 

Kasa czynnaod g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. 

W rolach głównych: 

„Młoda Generacja”. 

  

Dźwiękowy 
KINO-TEATR genjuszu 

„H E L i © Ss: ludzkiego 

Ul. Wileńska 38 
Tel. 926. 

BTLART 
filmie ani na scenie. Arcydzieło, które w całym Świecie pobiło wszelkie jrekordy powodzenia. Każdy musi widzieć 
ten cud techniki i sztuki. Dodatek a) rewelac. dźwiękowy —b) „Z notesu reportera wileńskiego". U 
Publiczność o przybycie na początek seansów o godz. 4, 6, 8, i 10,15. Na premjerę honorowe bilety nieważne. 

  

bezkresy oceanu. Reżys. 

Największa sensacja dohy obecnej! Monumentalny dźwiękowy i mówiony film! Najśmielszy twór 

Pyłwający pałac miljarderów. Potężny dramat 
Tego 

ludzi rzuconych na 
E. Duponta. nie widziało się ani w 

Uprasza się Sz. 

  

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22. 

Początek o godz. 4-ej ost. 

Dziś! Najpiękniejsza para kcchanków GRETA GARBO i NILS ASTER w dramacie śpiewno dźwiękowym p.t. 

+ PÓ $ U $ A* (Zmysły w okowach) 
Nad program: Kolorowy dodatek dźwiękowo-śpiewny. Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. 

10.80. 
  

Dziś rewelacyjna premjera największego filmu amerykańskiego 
Wzruszający dramat w [2 akt. Reżyser 

  

  

  

  

KINO „RYCERZE ĄRIŁO$TEIĘ** Raoul Walsch, twórca obrazów „Zładzej 
a ez z Bagdadu" i „Świata w Płomieniach*. 

„P AN Ww rolach gł. ubóstwiana LILY DAMITA oraz niezapomniana para „rywali* Wiktor Mc. Laglen i Edmund Lowe. 
Wielka 42 To film, którego akcja do głębi poruszyć musi każdego, to film oszołamiający potęgą wrażeń! to wielka manifesta- 

ielka 42. ! cja życia i użycia. 
Ilustracja muzyczna pod batutą prof. M. Zamsztejgmana z udziałem znanego skrzypka prof. A. Jadtowkera.%! 

a Poraz pierwszy w Wilnie! 
KINO-TEATR Najnowszy film sezonu WEBŁUÓG LITERY BĘ 1 WA 
„MIMOZA“ Wzruszający do głębi duszy dramat. Nad program: Rewja warszawskiego Teatru „Morskie Oko“ p. t. 

ul. Wielka 25 Uśmiech Warszawy. Sceny: Słowik i róża, Brooklyn, Balet mechaniczny, Fontanny Wersalu, Na dnie morza 
Kawa ze śmietanką i inne. 2 

Dziś Najpopularniejsi komicy świata! Wszałkie zalety BUSTER KEATONA. Dowcip i sobotwėr PAT-RIFF PATA- 
Kino-Teatr A SZON-RAFF. W najnowszym utworze pierwszy raz w Wilnie. Tło i środowisko: zycie ludzi podziemi na a. 

„STYLOWY“ 
WIELKA 36.   -. RWE E RAEF [AKG DETEKTYWI 

arcyzabawna tragikomedja w 10 aktach. Nad program: „Ewa w samochodzie*' iarsa w 4 aki. 
  

  

Celem uzyskania horoskopu 

restante Wilno I dla Astrologa, 
fa

hi
hi

ht
eh
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GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 10. XI. rb. 

WALUTY I DEWIZY. 

Dolary 8.89 i pół — 8,91 i pił — 8,87 
i pół. Belgia 124,65 — 124,96 — 124,34. 
Gdańsk 173,27 — 173,70 — 172,84. Holandja 
359,43 — 360,33 — 358,53. Kopenhaga 
238,80 — 239,40 -— 238,20. Londyn 43,35-— 
4346 — 43,24. Nowy York 8,924 — 8,944 
— 8,904. Osło 238,75 —- 239,35 — 238,15. 
Paryż 35,06 — 35,15 — 34,97. Praga 26,46 
— 26,52 — 26,40. Stokholm 239,45—240,05 
— 238,85. Szwajcarja 172,98 — 173,41 
172,55. Wiedeń 125,57 — 125,88 — 125,26. 
Włochy 46,76 — 46,88 — 46,64. Berlin w 
obrotach prywatnych 212,93. 

  

PAPIERY PROCENTOWE. 

Pożyczka inwestycyjna 99 — 98. Premjo 
wa dolarowa 57. 5 proc. konwersyjna 50,25. 
10 proc. kolejowa 104. 8 proc. LZ BGK i BR 
obligacje BGK 94. Te same 7 proc. 83,25. 
8 proc. LZ TK Przem. Polskiego 85,50. Te 
same 7 proc. 75,50. 4,5 proc. ziemskie 
— 53,25. 5 proc. warszawskie 57,25 — 57,50 
8 proc. warszawskie 72,50 — 72,25. 8 proc. 
Łodzi 68,50. 8 proc. Piotrkowa 63. 10 proc. 
Radomia 77. 6 proc. obligacje poż. konw. m. 
Warszawy 8-ma i 9-ta em. 50,25 —50,50. 
3 proc. poż. bud. 50. 

AKCJE: 

B. Polski 155,50. B. Zachodni 70. Sole Po 
tasowe 92. Cukier 34 -— 33. Węgieli 36. Mo- 
drzejów 9.25 — 10. Starachowice 13.50 — 
13 — 13.25. Haberbusch 106 — 105. 

POPIERAJCIE L. 0. P.P. 

      

  

  

© 
Przekonaj się — Będziesz olśniony 

PO DŁUGOLETNICH STUDJACH UDZIELAM PORAD 
i OPRACOWUJĘ HOROSKOPY ASTROLOGICZNE 

Nie blaga jarmarczna — nie kiermaszowe wróżby 

Porad udzielam zupełnie darmo 
lub otrzymania 

należy przesłać datę <irodzenia (dokładną) oraz 

na odpowiedź i koszta 

załączyć 1.50 znaczkami pocztowemi. 

Osobiste porady — tylko po uprzedniem 

   

L 

© 
odpowiedzi astrologicznej — 

miejscowość na poste 

formularza należy 

listownem porozumieniu. 

Ś
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Vina krajtwe 
Stare — leżałe — mocne 

POJSECA 

WYTWÓRNIA 

mołowski ( (smoła 
Żądać wszędzie! 

  

0000000900000 urodz. 

    

    
> je, doskonali, 
) 24, usuwa 

д i braii. Massa 
twarzy i ciała (panie) 

  

| PASTA DO ZEBOW 
s „ МУРЕККО / ELIKSIR. 

NY NAJSKUTECZNIEJ KONSERWUJĄ ZĘBY Е 
AS ŽAISK 

680830903050068 

Ak o i k i 

ŻĄBAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA 
gi i iii i 
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[perzrzą 

  

JAkuszerki 

eraz 
tyczny, usnwa zmarszcz 
ki, piegi, wsgry, łupież, 

  

< 

ry. 

>dobycze kosmetyki ra- 

Codzieanie od g. 10—8, 

   КОНЕ 
Kto zawiadomi 
gzie się znajduje pies 
(snka) rasy grifen-pon- 
ter, bez ogona, szary, 
łaty bronzowe, wabi 

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 

WIELKA 21 się „Dolly“ — tei tel. 921, od9-—1i3—9 otrzyn е ZEE otrzyma nagrodę. Pies 
zginął 7 b. m. Adres: 
ul. Mickiewicza 22 m. 
22, Adwokat Zan. 

Osobny dom 
3 pokoje, kuchnia i 
przedpokój, z ogrodem 
do wynajęcia dla inte- 
ligentnej rodziny. 
Brzeg Antokolski 15. 

  

AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 

Gsbinei Kosme- 

Kompletny trzylampta- 
  

   

orodawki, kurzajki, WY- wy ai owy 
padanis włosów. Mic gad aa 
kiewicza 46. niedrogo. Arsenalska 6 

- —5 oglądać odl — 3 
  

  

  
  

2.000 — 8.000 

dolarów 
ulokujemy natych- 
miast na I-szą hipo- 

tekę miejską 
Dom H.-K. „Za- 
chęta'* Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

ZGUBYJ 
ZĘ książkę woj- 

skową. wydaną przez 
P. K. U. Święciany na 
imię Piotra Grygoro- 
wicza zam. we wsi Sło- 
boda poczta Leonpol 
pow.  Braslawskiego, 
unieważnia się. 

GABINET 
Racjonalne] Kosme- 

tykł Leczniczej. 

Wilno, Mick ewicza di     

© 

  

   
    

  

   zue opalenie © 
Wypadanie wio 

łupież,  Najnows 

  

   

cjonalnej, 

W. Z. P. 43 

J O OE 

  

  

  

ZNAKOMITE UZNANE ZA NAJLEPSZE LĄDAJCIE 

WÓDKI. LIKIERY I WINA 
F. 12 G i Ró 2 Ėė. d & $- SP. AKC. w WARSZAWIE 

Kto chce kupić 
solidny towar po najniższej cenie, niech 
zobaczy u Głowińskiego. Polecamy 

Wi LEŃSKA 27. 

| J Н 

Brwiiz? fugoćrwa 

Gabinet . 
osmetyki an Gedi6 

J. Hryniewiczowej. 

ul, WIELKA A2 18 m9. 

wełny, jedwabie, popeliny, flanele (ni- 
pony), towary bieliźniane 

le przyciemnia henną 

i reguluje. Maquillage. 

Przyj.wg. 10-11 4-7 

w. Z. P. № 26.   

  

  

mondowi żal było tej przepięknej * 
istoty, która wydawała się bezsiiną, 
drobną i nieszczęśliwą wobec wszech- 
mocnej i bezwzględnej siły, jaką był 
angielski kontr-wywiad. 

Za piecami Desmonda rozległy się 
niepewne kroki staruszki. Marta we- 
szła z lampą w ręku, drugą ręką za- 
słaniając światło od śpiącej, avy Je] 
nie obudzić. 

— Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, 
sir — szepnęła. ale nie mogłam wy 
pędzić ją z domu. Mówiła, że musi 
koniecznie pana widzieć. W pierwszej 
depeszy, którą pan przysłał było, że 
pan przyjedzie o wpół do dziesiątej, 
więc pozwoliłam jej poczekać. 

— O której ona przyjechała: — za 
ovtał szeptem Desmond. 

— Koło szóstej. Szła piechotą z 
dworca i była bardzo zmarznięta: 
twarz miała zupełnie siną, a zębami 
dzwoniła!... Odrazu zobaczyłam, że 
to cudzoziemka, sir. Zapytała się czy 
można pana widzieć, a ja powiedzia- 
łam, że pan wróci wieczorem. „Ach, —- 
powiedziała wtedy, — to dobrze, po- 
czekam na panai*, i poszła prosto do 
salonu. Powiedziała, że zna pana i że 
pan czekał na nią. Ma ważną sprawe 
do pana. Zapaliłam w kominku i da- 
i jej obiad. Czy dobrze zrobiłam, 
sir? 

-- Tak, Matto, doskonale, — odpo 
wiedział Desniond, zupełnie zdezorjen 
towany. 

Był on poważnie zaniepokojony i 
zmieszany.... Czy miał zostawić tancer 
kę tutaj? Ale jak rozmawiać z nią? 

Czy jego sobowtór znał ją? Czego 
mogła chcieć od Belforda gwiazda te- 
atra'na? Czy mógł teraz przeczytać 
dokumenty, które miał znaleźć w sto- 
liku nocnym? A jednak było to koniecz 
ne, gdyż mógł w nich znaleźć jakie 
informacje, dotyczące znajomości Bel- 
forda z Noor = el - Dine. 

— Obiad zjadła tutaj, przed ko- 
minkiem, — mówiła dalej Marta. — A 
o dziewiątej nadeszła druga depesza, 
w której pan pisał, że przyjedzie do- 
piero o piątej 1ano. 

Desmond spoirzał na stojący opo 
dał zegar i przekonał się że był kwa- 
drans po piątej. Tej nocy stracił zupe” 
nie poczucie czasu. 

-— Powiedziałem więc tej pani, że 
pan wróci dopiero nad ranem, — mó: 
wiła gadatliwa starucha, — A ona oc 
powiedziała: „Ach, mój Boże, gdzież 
ja się podzieję?'* „Niech pani pójdzie 
do domu!“ — poradziłam. — A jutro 
rano, kiedy mój pan odpocznie po po - 
dróży, pani przyjdzie znowu*. Myśla - 
łam, że ta pani mieszka gdzieś blisko, 
ale okazało się. że przyjechała z Lon 
dynu i piechota przyszła z dworca: 
Wiadomo, że ostatni pociąg odchodzi 
o dziewiątej, więc ta pani nie miała 
gdzie się. podziać. Musiałam zgodzić 
śię na to, żeby została 'tu na noc. Przy 
gotowałam pokój dla niej na górze i 
napaliłam w kominku, ale nie chciała 
się położyć, póki pan nie wróci. Spo 
dziewam się, że nie zrobiłam źle, sir? 
Mówiłam Hillowi.... 

Desmond gestem nakazł jej milcze 
nie: Noor - el - Dine obudziła się i 

  

podniosła się i przetarła oczy. Ujrzaw- 
szy Desmonda, wstała i, chwiejąc się, 
powiedziała po francusku: 

Ach!, Pan Belford. Jakże s 
cieszę, że pana widzę! : 

-— Dobrze Marto, — zwrócił się 
major do służącej, proszę sprawdzić, 
czy wszystko przygotowane na górze | 
proszę nie kłaść się, dopóki Marta nie 
zaprowadził pani do jej pokoju. 

Staruszka wyszła człap jąc pante- 
ilami. Zaledwie zamknęły się za nią 
drzwi, Noor - el - Dine zapytała nic- 
spokojnie: 

-— Pan mnie zna, nieprawdaż? 
Desmond skłonił się nisko z uśmie- 

chetn: 
-— Któżby nie znał pięknej Noox 

el - Dine? 
— Nie, na miłość Boską, proszę 

mnie tak nie nazywać. jestem madame 
Lebon, uciekisierka z Belgji. Rozka- 
zujący ton, jakim mówiła do niego, 
zdziwił bardzo Desmonda. W milcze- 
niu ukłonił się po raz drugi. 

—Dostatam pański list, — mówiła 
tancerka —- ale nie odpowiadałam, bo 
nie potrzebowałam pomocy. Teraz 0- 
koliczności się zmieniły. Byłam bardzo 
przygnebiona tem, że nie znalazłam 
pana w domu właśnie wtedy, kiedy 
najbardziej poirzebowałam pańskiej 
pomocy i rady! 

Patrzała na niego z takim wyrazem 
twarzy, jakby czekała przeprosin i 
wyjaśnień. 

— Przykro mi bardzo, -— odrzekł 
Qcwood, ale nie mogłem przewidzieć... 

Ale'Noor - el - Dine przerwała mu: 

  

  

— (Chcę przenocować tutaj, a mo 
że spędzić nawet kilka dni. W Lon- 
dynie zaczynam źle się czuć. 

— A teatr, kontrakt? 
-— Zerwalam z teatrem! 

mi ci głupcy —- Anglicy. Nie 
jęcia o prawdziwej sztuce! 

Oficer zamyślił się. Sposób bycia 
tancerki wytrącał go z równowagi. Z 
jakiej racji mówiąc do niego, p:rzybie- 
rała ten ton protekcjonalny i rozka- 
zujący? Postanowił to wyjaśnić. 

przyjemnością służę pani 
swym domem, -— rzekł, a tembardziet 
że dostałem iist polecający panią mo- 
je opiece, jednak w danej chwili mu- 
Szę, niestety, oświadczyć pani, że to 
© co pani prosi, jest rzeczą niemożli- 
wą. 

— Niemożliwą? —  Noor - el - 
Dine tupnęła niecierpliwie nogą. 
Czy pan zdaje sobie sprawę, ze swych 
słów? 

— Naturalnie, — wzruszył ramio- 
nami Desmond. — Przedewszystkiem, 
jest rzeczą oczywistą. że pani tutaj 
musi przenocować, bo pociąg do Lon- 
tivnu odchodzi dopiero rano. Ale aie 
może być mowy o tem, żeby pani za- 
mieszkała tu na kilka dni. Zaczną się 
plotki... 

— To już do pana należy zatknąż 
im buzie! 

-— List, w którym mi pani została 
poleconą jest podpisany przez osobe. 
której pragnąłt:ym sie przysłużyć, —. 
ciągnął dałej s:okojnie, — ale nie mam 
prawa ryzykować kosztem sprawy, któ 
rą tu prowadzę... 

Obszvdli 
mają n0- 
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