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Min. E. Kwiatkowski 
a rządowa polityka ekonomiczna 

Ustąpienie min. Kwiatkowskiego 
wywołało pewien żal wśród urzędni- 
ków Ministerstwa Przemysłu i Handlu 
oraz wśród wielu przedstawicieli sfer 
gospodarczych. 

Minister Kwiatkowski posiadał Ju- 
żo wdzięku w obejściu, jest dobiym 
mówcą i posiada talent pisarski. Stycz 
ność z nim sprawiała zawsze przyjem - 
ność. Nie ulega też wątpliwości, że z 
13-tu dotychczasowych ministrów han 
dlu i przemysłu był najwybitniejszym. 

jedność pism prorządowych, od- 
dających jednak rządowi nieprzyjein- 
ne przysługi wskutek pewnych Lra- 
ków swej inteligencji, pisała, że min. 
Kwiatkowski wystawił sobie pomnik 
z Hożowa, Mościc i Gdyni. Otóż Ho- 
żów istniał i rozwijał się jeszcze przed 
tem, zanim P. Eugenjusz Kwiatkowski 
został ministrem Przemysłu i Handla, 
należał wprawdzie z obecnym Prczy- 
dentem do pożytecznych  pracowri- 
ków Hożowa i zajmował tam wybitne 
stanowisko. Co się zaś tyczy Mościc, 
to jest 'to przedsięwzięcie pod wzglę- 
dem ekonomicznym wysoce nieudatne. 
Zużyto na nie 120 miljonów złotych 
i jeszcze będą potrzebowały nakła- 
dów. Za tę sumę moglibyśmy wybu- 
dować około 200 klm. kolei, co bez- 
warunkowo zwiększyłoby naszą obron 
ność w stopniu daleko znaczniejszym, 
niż stworzenie Mościc. Budowę Mo- 
šcic motywowano względami gospo- 
darczemi, dowodząc, że wobec stałe- 
go wzrostu zapotrzebowania na na- 
wozy azotowe w trzydziestym którymś 
soku Hożów nie wystarczy. Tymcza- 
sem zamiast stałego wzrostu, nastąpi- 
ło zmniejszenie konsumcji azotniaku 
wskutek spadki: cen na zboże. Mó- 
wiono też o względach militarnych. 
Hożów znajduje się o 4 klm. od gra- 
nicy. Produkcja azotniaku jest też pro- 
dukcją materjałów wybuchowych, jest 
więc ważną gałęzią przemysłu wojen- 
nego. Otóż na wypadek wojny z Niem 
cami, Hożów utraciłby dla nas zna- 
czenie już w pierwszych dniach woj- 
ny. Stąd uważano za potrzebne wy- 
budowanie fabryki azotniaku w tak 
zw. pasie bezpieczeństwa. Jeżeli cho- 
dzi o ewentualną wojnę z Rosją, po- 
zycja Hożowa jest niezrównanie lep- 
szą od pozycji Mościc. Mościce wy- 
budowano w pobliżu Tarnowa. Kolej 
żelazna Kraków — Lwów oraz Duna- 
jec przepływający pod Mościcami są 
punktami orjentacyjnemi dla miota- 
nia bomb z aeroplanów, Mościce więc 
mogą być łatwo zburzone w razie 
wojny. Znajdując się od granicy nie- 
mieckiej w oddaleniu około 200 klm. 
nie są bynajmniej zabezpieczone od 
zburzenia przez ataki powietrzne, 
zburzenie zaś Mościc wywołałoby 
przerwę komunikacyjną między Lwo- 
wem a Krakowem. Pod względem 
więc gospodarczym Mościce są dziś 
zbyteczne, pod względem militarnym 
moga być szkodliwe. : 

Jakkolwiek minister Kwiatkowski 
był entuzjastą Mościc, jednak nie na- 
leży go obciążać, przypisując mu za- 
projektowanie tego dzieła. Wybudo- 
wanie portu w Gdyni było bezwa- 
runkowo wskazane, gdyż przy го7- 
woju handlu zewnętrznego Polski, 
Gdańsk nie wystarczy, jakkolwiek ze 
względów geograficznych, Wschodnia 
Polska musi posługiwać się Królew- 
cem, a Zachodnia Szczecinem, a ze 
względów ogólno gospodarczych, nie 
możemy i przez długi czas nie będzie- 
my mogli obywać się bez  pošredni- 
ctwa Hamburga i Bremen. Budowa 
Gdyni czyni nas bardziej niezależnymi 
od Gdańska. Pamiętać-jednak należy, 
że Polska dla utrzymania się w mię- 
dzynarodowej walce ekonomicznej 
potrzebuje szeregu inwestycyj: budo- 
wy kolei żelaznych, dróg bitych, ka- 
nałów, oraz elektryfikacji. Środki zaś 
nasze są ograniczone, kredytów mię- 
dzynarodowych wskutek wadliwej na- 
szej polityki zagranicznej Ściągnąć 
nie możemy. Nasze inwestycje gdyń- 
skie były w stosunku do naszych 
środków i szeregu ważnych niezaspo- 
kojonych potrzeb, za duże. Minister- 
stwo Przemysłu i Handlu forsuje stwo- 
rzenie polskiej marynarki handlowej. 
Obegnie jednak istnieje światowy kry- 
zys, tonażu i stąd nieopłacalność ma- 
rynarki. 

Minister Kwiatkowski czynił wy- 
siłki przeniesienia naszego handlu z 
krajami zaoceanowemi z Hamburga i 
Bremen do Gdyni. Nie jest to wywo- 
łane potrzebami naszego przemysłu i 
handlu; inicjatywa w tej sprawie nie 
wychodzi ze sfer przemysłowych, lecz 
biurokratycznych. Przemysłowcy łódz- 
cy oświadczają, że nie spotykają żad- 

-taniem preliminarza budżetowego 

nych niedogodności, pochodzących z 
zaopatrywania się w surowiec baweł- 
niany w Bremen. Tam mają wyrobio- 
ny kredyt; tam znajdują wszelkiego 
gatunku bawełny, dobrze zorganizo- 
wany arbitraż. Bremen jest siedli- 
skiem jednej z największych giełd ba- 
wełnianych. Cała Środkowa Europa 
zaopatruje się w surowiec bawełnia- 
ny w Bremen. 

Przy małym kapitale obrotowym, 
przy drożyźnie kredytu w Polsce, nie- 

średnie z krajami zaoceanicznemi. 
Brazylja wysyła poszczególne gatunki 
kawy tak wielkiemi partjami, że skład 
kawy, któryby otrzymywał — Бег- 
pośrednio z Brazylji, musiałby uwię- 
zić zbyt znaczny kapitał i jest mu da- 
ieko dogodniej otrzymywać mniejsze 
partje z wielkich składów europejskich 
jak: Hamburg, Rotterdam i t. d. 

Minister Kwiatkowski niedoceniał 
znaczenia dla nas traktatu handlowe- 
go z Niemcami i opuścił stosowny mo- 
ment dla jego zawarcia. : 

Nie ulega jednak wątpliwości, że 
w wielu dziedzinach jego ministerjum 
pozostawi dodatnie ślady w życiu go- 
spodarczem Polski. 
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SEJM RZECZYPOSP 

DIENIAKOGNIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 

DUKSZTY — bBniet Kolejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ —- Dworzec Kolejowy — 
IwIENIEC — Sklep Tytoniowy $. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — 5. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE -— ui, Zamkowa — w, Włodzimierow. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 

      

jaiwinskiego, 
  

NIEŚWIEŻ -— ul. Raiuszowa — Ksipgarmia 
| NUWOGROLEK — Ki si. Michiuskie; 

N. ŚWIĘCIANY — Księgź : 
OSZMIANA —- Ksiegainia Spoldz. Naucz. 
PINSK — Księ ia Pujoka — Mt. Bednarski, 
POSTAWY — j Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM -— księgan 
SIOŁPCE — księgarnia I-wa „Rucł 
ЭТ. ŚWIĘCIANY — ul. Купек 9 — N. Tarasiejski, 
wIŁEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WwAJSŁAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
wOŁKOWYSK — Księgarnia f-wa „Ruch”. 

      
         

  K. Smarzyński. 
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WYBORY VICE-MARSZAŁKÓW SENATU _ 
WARSZAWA (PAT). W dniu 11 grud- 

nia drugie z rzędu posiedzenie Senatu ot- 
worzył marszałek Raczkiewicz o godzinie 
12. min. 07. 

Po złożeniu ślubowania przez sen. 
Panta, porządek obrad został uzupełniony 
przez _ umotywowanie  nagłości wniosku 
BBWR w sprawie regulaminu obrad senatu. 

Następnie Izba przystąpiła do wyboru 
wicemarszałków. W głosowaniu brało udział 
102 senatorów. Ważnych głosów złożono 35. 
Wymagana absolutna większość wynosiła 43 
Wybrani zostali i wybór przyjęli senato- 
rowie Bogucki — 72 głosy, Bójko — 
69, — Leszyński — 71 głosów. 

Następnie Izba przystąpiła do wyboru 6 
sekretarzy. Sekretarzami Senatu zostali wy- 
brani: sen. Barański, Mendelsohn, 
Rogowicz, Wańkowicz, Hubic- 
ka i Masłow. 

Zkolei Izba przystąpiła do rozpatrywania 
nagłości wniosku w sprawie zmiany regu- 
laminu obrad Senatu. Sen. Targowski (BB) 
uzasadniając nagłość wniosku, podkreślił, 
że zgodnie z dotychczasowym zwyczajem, 
Izba na początku kadencji ponawiała uchwa- 
ły dotyczące regulaminu obrad Izby, -tem 
bardziej, że regulamin nie jest ustawą, ale 
uchwałą. Klub BBWR, nie uważając dotych 
czasowego regulaminu za sprawny, wnosi 

aby ona przygotowała sprawozdanie na na- 
stępne posiedzenie Senatu. 

Sen. Kopciński (PPS) sprzeciwia się 
wnioskowi, znajdując w nim niedopatrze- 
nie, a nawet sprzeczność z konstytucją. U- 
waża nagłość wniosku za zbyteczną, zape- 
wniając, że jego klub głosować będzie prze- 
ciw wnioskowi. Wreszcie prosi marszałka, 
aby wniosek zdjął z porządku obrad. 

Marszałek poddał nagłość wniosku pod 
głosowanie i nagłość wniosku została  u- 
chwalona, wniosek zaś odesłany do komisji 
regulaminowej. Marszałek zwrócił się do se- 
natorów, by desygnowali członków komisji 
regulaminowej, której posiedzenie marsza- 
łek wyznaczył na jutro na godzine 10-tą 
rano. 

Sen. Wożnicki (Wyzw.) powołując się 
na regulamin, domaga się aktu wyboru ko- 
misji na plenum Senatu, co — zdaniem je- 
go — może nastąpić natychmiast na pro 
pozycję marszałka. Na wniosek marszałka 
Izba uchwaliła powołać natychmiast komi- 
sję regulaminową. 

Zkolei sekretarka senatorka Hubicka od- 
czytała wniosek Klubu Narodowego w spra- 
wie uwięzienia byłych posłów i postępowa- 
nia wobec nich w twierdzy w Brześciu. 
Wniosek ten został przekazany komisji. 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach С : z pr ru 4 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń cu 
du miejsca, druku mogą być pi 

сатнуотя rm 

projekt jego zmiany i pragnąc umożliwić Następne posiedzenie Senatu marszałek 
dokładne opracowanie regulaminu, prosi o wyznaczył na środę 17 bm. o godzinie 4-ej 
odesianie projektu do komisji regulaminowej, po południu. 

    
  

Zapoczątkowanie mo; , 

Apie Prze INETOWY WE FRANCJI TRWA cia w byłym zaborze rosyjskim izb 
przemysłowo-handlowych oraz izb rze 
mieślniczych stanowić będzie nieza- 
przeczalnie jego zasługę. 

Powołanie do życia Instytutu dla 
badania konjunktur przyczynić się mo- 
że do racjonalizacji naszej polityki 
gospodarczej. Instytut eksportowy, po 
wołany do życia przez ministra Kwiat- 
kowskiegó, może z czasem przynieść 
pewne korzyści dla naszego eksportu. 

Ustąpił ze stanowiska ministra 
przemysłu i handlu wybitny przedsta- 
wiciel przemysłu chemicznego,  czło- 
wiek o dużej inteligencji i zapałe w 
przcy. Władysław Studnicki. 

MARSZAŁEK ŚWITALSKI w 
KLUBIE SPRAWOZDAWCÓW 
WARSZAWA. 11. XII. (tel. wł. 

„Słowa'”) Dziś o godzinie 12 min. 45 
przybył do klubu sprawozdawców sej 
mowych marszałek Świtalski zazna- 
czając iż przybywa z rewizytą. 

W czasie swobodnej rozmowy zo- 
stały poruszonć m. in. formalne stro- 
ny obrad i kalendarjum prac Izby. 

. Marszałek Świtalski oświadczył, 
że pierwsze czytanie budżetu rozpocz- 
nie się prawdopodobnie na posiedze- 
niu wtorkowem. Sejm znajdzie się w 
trudnej o tyle sytuacji iż będzie musiał 
w przyspieszonem tempie załatwić się 
z budżetem do 15 lutego tak, aby na 
stępńe terminy odnoszące do prac Se- 
natu i Sejmu były jeż zgodne z prze- 
pisami Konstytucji. Dyskusja nad bud- 
AŻ łączy = rzeczowo z projektem 

ustawy o czce jaką przedłoży Iz- 
bie Minister Skarbu 25 ” 

Naležy zaznaczyč, že chodzi tu o 
pożyczkę 32 milionów 400 tysięcy do- 
larów na poczet dalszej dzierżawy Mo 
nopolu Zapałczanego. Konieczność u- 
chwalenia tej pożyczki przed III czy- 

wy- 
nika stąd że pożyczka ta jest już u- 
mieszczona w budżecie na rok przyszły 

PRELIMINARZ BUDŻETU NA 
ROK 1930 — 31 

Do. kancelarji sejmowej wpłynął 
preliminarz; budżetu na rok 1931 —*32. 
Preliminarz,: jak zwykle dzieli" się na 
trzy części. Część A) administracja, B) 
przedsiębiorstwa i C) Mohopole: Su- 
ma globalna części A w dochodach 
zwyczajnych wynosi 1.707.908.510 zł. 
w dochodach nadzwyczajnych 
158.595.275 zł, razem 1.866.503.785 
złotych: w wydatkach zwyczajnych 
2.726.007.720 w tem długi państwowe 
wynoszą 293.289.846 zł.; w wydat- 
kach nadzwyczajnych 2.872.809.927 
zł. Suma globalna działu B) wynosi w 
dochodach zwyczajnych 127.504.319 
zł.; w wydatkach zwyczajnych 987.059 
Zl, w wydatkach nadzwyczajnych 
12.305.315 zł. razem 13.292.374 zł. 
razem 13.292.374 zł. Dział C) zawiera 
dochody zwyczajne 896.508.800 zł. 

Łącznie dochody zwyczajne wyno- 
szą: 2.731.921.629 zł., nadzwyczajne 
158.595.275 zł., razem 2.890.516.904 
zł, Wydatki: zwyczajne 2.726.994.779 
zł., nadzwyczajne 159.197.522 zł., ra- 
zem 2.886.192.301 zł. 

Wobec tego nadwyżka budżetowa 
wynosi 4.324.603 zł. 

ODMOWA RADYKAŁÓW PRZYCZYNĄ NIEPOWODZENIA 
MISJI LAVALA. 

PARYŻ. (PAT). — Senator Laval nie potrafił utworzyć gabinetu. Ofia- 
.ował radykałom aż © portfeli lecz spotkał się ze stanowczą odmową wejścia 
do gabinetu, który posiadałby wśród swych członków byłego premjera 
Tardieu. 

„Journal des Debats* pisze z tego powodu: Od samego początku prze 
silenia rządowego kartel lewicowy rozpoczął zasadniczą walkę przeciwko 
większości lzby. Skandal finansowy Oustrica wytwarza atmosferę, przypo- 

.minającą czasy budowy kanału Panamskiego, Sami radykali, którzy mieli 
zamiar. wykorzystać tę sprawę, są obecnie raczej zażenowani. Wobec tego 
wszystkiego należy stwierdzić, że senat, obalając gabinet Tardieu, spowodo 
wał prawdziwy kryzys parlamentarny. 

Sen. Steeg otrzymał misję formowania rządu 
PARYŻ. (PAT). — Prezydeat Doumergue zawezwał do siebie sen. 

Steega, któremu zaproponował podjęcie się misji tworzenia nowego gabi- 
netu. Steeg zastrzegł sobie udzielenie ostatecznej odpowiedzi do czasu odby- 
cia narady ze swymi przyjaciółmi politycznymi, którzy podobnie jak on, zde- 
cydowani są współdziałać nawet z pewnemi osobistemi poświęceniami przy 
tworzeniu rządu odprężenia i rozejmu politycznego. 

PARYŻ. (PAT). — Steeg, któremu prezydent Doumergue zapropono- 
wał misję utworzenia rządu, nie dał jeszcze stanowczej odpowiedzi. Odbył 
on naradę z kilku wybitnemi osobistościami. Odpowiedź Steega oczekiwana 
jest w piątek. 

HOROSKOPY PRASY PARYSKIEJ. 

PARYŻ. (PAT). — Dzienniki czynią najrozmaitsze horoskopy co do osoby, do 
której zwróci się prezydent Doumergue w sprawie utworzenia nowego gabinetu. Dzien- 

„L Oeuvre“ dowodzi, że jest wskazane, aby prezydent powierzył misję tę osobi- 
stości, Z aa wybitne. Gazeta wyraźnie wskazuje na Brianda, o którym 
zresztą przebąkują inne pisma lewicowe. „Petit Parsen* dowodzi, że prezydent repu- 
bliki powoła do tworzenia gabinetu któregookiwiek z senatorów, należących do lewicy: 
radykalnej. Gazety wskazują prawie jednogłośnie na sen. Steega. 

„Afera Oustrica 
POSIEDZENIE PARLAMENTARNEJ KOMISJI ŚLEDCZEJ. 

PARYŻ. (PAT). — Na dzisiejsze posiedzeniu parlamentarnej komisji 
śledczej deputowany Raul Peret składał z wielkiem wzruszeniem zeznania, 
w których przedstawiał warunki przyjęcia na rynek walorów Snia Viskosa 
oraz okoliczności;+ -w:jakićh stał się radcą prawnym banku Oustrica. Zeznał 
on, że z sumy 281,250 fr. oddanej do jego dyspozycji za porady prawne po- 
brał tylko 200 tys. fr. Będąc zaś członkiem zarządu, nie pobierał żadnego 'ho- 
norarjum. Komisja «uznała, że zeznania Pereta są całkowicie zgodne z opin- 
iami rzeczozhawców. | 

PARYŻ. (PAT): — Na posiedzeniu komisji śledczej 
stanowisko doradcy prawnego przy radzie @ 
awagę komisarzy, že zgodnie z+deklaracją Tardieu « bie w dn. 14 listopada Peret ob- 
jął te funkcje dopiero w 18 miesięcy po swej dymisji ze stanowiska ministra  finan- 
= › 'Ё;"Ш':&ВЪ‘:Ё‚Ь w czerwcu 1926 roku. Peret stwierdził, że niedokładność płynie z 

, z 

  

Peret oświadczył, że objąi 
w początku roku 1928. Na 

winy  Tardieu. 

Rząd pojednania w Austrii 
OŚWIADCZENIE MIN. SCHOBERA. 

WIEDEŃ. (PAT), — Dzienniki wiedeńskie zamieszczają wywiad mini- 
stra spraw zagranicznych Schobera, ogłoszony w paryskim dzienniku 
„L.Intransigeant*. Dr. Schober powiedział, że nowy rząd będzie uprawiał po- 
litykę pojednania i pokoju na zewnątrz i wewnątrz kraju. Wszystkie pogłoski 
o utworzeniu bloku środkowo - europejskiego pod kierownictwem Włoch 
są fałszywe. Austrja nie zawarła żadnych tajnych traktatów ani przymierzy. 

Układ gospodarczy włosko - sowiecki 
WIEDEŃ. (PAT). „Neue Frei Presse" donosi z Londynu: „Daily Tele- 

graph** dowiaduje się, iż w układzie gospodarczym włosko - rosyjskim prze- 
widziane jest, że Włochy mają pomóc Rosji przy budowie jej floty handlo- 
wej. We Włoszech mają być nietylko budowane okręty rosyjskie, lecz także 
robotnicy rosyjscy będą szkoleni w dokach włoskich. 
Kryzys gabinetowy we Francji. 

Venizelos odwiedzi Warszawę 
ATENY. (PAT). — Venizelos wyjedzie z Aten w czasie świąt Bożego 

Narodzenia w celu złożenia wizyt w Wiedniu, Pradze i Warszawie. 

  

  

  świątecznych oraz z prowincji u 25 proc. drożej. 
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Szanowny Panie Redaktorze! 

POSIEDZENIE KOMISJI Miło mi przeczytać w „Slowie“ list 
proboszcza prawosławnego księdza Wi 

: REGULAMINOWEJ ialego Żelezniakowicza. Wieje z niego 

asd IL zżnj, mużuy s) RW, A ы у RR: 3 
swych kandydatow do komisji regulamino- R „do PMS SCEO EOS 
wej. Z klubu BB do komisji weszli jako Dia WZajemnego Zrozumienia, ważnym 
członkowie posłowie Car, Jan Piłsudski, Po- czynnikiem jest aby objekt o ktory 

SS, SA Z TZ chodzi był jasno określony, tej zaś ja- 
‹ y Bog- ści 4 пНЕ dan, Walewski, Kamiński, Gwiżdź i Różań- Bórć cbeańiii dj o 0 

Sk. > с 

Ze Stronnictwa Narodowego jako człon- nia Prawdy a Ojciec Witali o niej nie 
kowie Aleksander Zwierzyński Stanisław wspomina a zdaje się życzeć ustępstw 
Aaa Botddan Winiarski, jako zastępcy z naszej strony aby dójść do zgody. 
asiu. icz 1 rąmpcz) R s < 21° . 

Z klubu Liaedknidiaas posłów chlop- Ustepstwa takie są možliwe i przez Ko 

skich. jako członkowie pos. Babski i Czer- ŠCIO! Czynione w rzeczach nie tykają- 
nicki, jako zastępcy, Michałkiewicz i Brodac- cych Prawdy a stanowiących między 
Ks SDE Sa darzy jako nami a prawosławnymi rozdźwięk. 
Kia GE JAZ 5 В = pos. Pużak Myjnie Ojciec Włtalij myśli że chcemy 
BA Pod Šiai TD Na ac g, zniszczyć Kościół prawosławny; ow- 
zaprotestował przeciwko _ ukonstytuowaniu SZEM Ojciec Święty nieraz zaznaczał, 
się komisji nie na plenum Sejmu. Marsza- że chodzi Mu o utrzymanie Jego nie- 
łek Świtalski protestu nie przyjął do wia- tkniętym. Wszystko co w nim jest i 
domości. Następnie na przewodniczącego о- co stanowi jego odrębność ma być 
brano wice - marszałka Cara a na sekre- = 
tarza pos. Seidlera. przez nas uszanowane i uznane. Jako 

Zmianę regulaminu referował pos. Po- to hierarchja, prawo kanoniczne, ob- 
doski poczem w dyskusji zabierali głos pos. rządki i język. Jedynie to co według 
Stronski, Badan, Pużak i referent Podoski. naszego przekonania sprzeciwia się 

Na posiedzeniu popołudniowem komisji prawdzie powinno by uledz zmianie. 
odbyła się dyskusja szczegółowa. Komisja Spór toczy się o prawdę, a nie o co 
przyjęta poprawki* zgłoszone do regulaminu 2 AS 
obrad seįmowych do artykulu 33-g0. innego. Mnóstwo kw estyj a już 

zdawa-. Zauważyć należy, że pos. Podoski wyco- USuniętych i — praktycznie 
fał poprawki do artykułu 31 i 72 a to ze toby się, że chodzi o to: czy Chrystus 
względu, że zahaczają one o kwestje roz- Pan ustanowił św. Piotra jako swego 
strzygnięte w Konstytucji Do artykułu 33 Namiestnika i Głowę Kościoła, czy też . 
przyjęto zasadę według której marszalek mo || 
że skreślić z protokułu i stenogramu treść nie. Pod tym względem przemawia za 
sprzeczną z zasadami ślubowania posel- naszem twierdzeniem historja pierw- 
pan SS O k i szych wieków i wiele głosów Ojców 
sprzeczne z zasadami ślubowania poselskie- age; kai sodų Tai 
go, оггусхет protokół i adw Bl są wy- Kościoła ONE wschodnich jak i S 
lącznem stwierdzeniem przebiegu obrad Chodnich, a nawet niejedno zdanie mo 
Seimu. Zasadę tą przyjęto większością 12-tu dlitewne, które się znajduje w liturgji 
glosów, jednakże jej stylistyczne opracowa- prawosławnej na dnie poświęcone pa- 
nie zostanie dokonane na posiedzeniu ju- mięci biskupów rzymskich czczonych 
trzejszem, które wyznaczone zostało na go- . a 2 
dzinę il-tą przed południem. ® zarówno na zachodzie jak i na wscho- 

dzie. 
"Jakie zmiany regula- W tych rzeczach Kościół katolic- 

2 ki nie boi się dyskusji. = minu proponuje B. B? Zupełnie na innym podłożu 
Wniosek klubu BB w sprawie zmiany kwestja rewindykacji dawnych 

    

leży 
świą- 

regulaminu, który jest obecnie przedmiotem tyń katolickich obydwu obrządków tar“ 
dyskusji na komisji regulaminowej 
duje m. in. następujące zmiany. 

KIEDY WYGASNĄ MANDATY? 

W artykule drugim proponuje się zmia- Cczoną przy obopólnej zgodzie. O ile 
nę, polegającą na tem, że wygaśnięcie man wiem, o taką zgodę Starano się : 1 JE stro 
datu poseiskiego stwierdza Sejm po wystu- ny katolickiej, ale dobrej woli ze Apo- 

ny przeciwnej nie znaleziono. W przy 
chaniu odpowiedniego komunikatu Marszał- 

cych wygaśnięcie mandatu. Dotychczas art. powieści o faryzeuszu i celniku Chry- 

przewi- pranych Kościołowi przez przemoc mo 
skiewską. Mamy zasadę prawną „res 

ka Sejmu i zajściu okoliczności, powodują- 

2 phzewiduje że w tej sprawie musi być stus Pan nie zarzucał faryzeuszowi fał- * 
sejmowi zakomunikowane sprawozdanie ko- i i ił j - misji regiiaminowej, p szu w jego wierze, ale ganił jego py: 

chę. Zdaje się, że mogę powiedzieć, 
WIĘKSZOŚĆ PRZY WNIOSKACH Kościół katolicki w stosunku do pra- 

wosławnego pychą się nie odznacza, a 
owszem życzy mu aby modlitwą do- 
szedł do łaski, którą Jezus obdarzył po 
kornie modlącego się, o co i Sam po- 
kornie Boga prosi. 

„W artykule 19-tym proponuje się zmianę, 
która przepisze, że pod wnioskiem poselskim 
ażeby stał on się przedmiotem obrad winno 
figurować 30 podpisów. posłów, zamiast do- 
tychczas obowiązującej liczby 15-tu podpi- 
sów. W tymże artykule przewiduje się, że = >> : 
Komisja regulaminowa będzie mogła więk- Zupełną słuszność ma OjcieczgWi- 

szością trzy piąte głosów obecnych na po- talij,j co do obowiązku wszystkich 
siedzeniu zaopinjiować, że wniosek jest nie- wierzących przeciwdziałaniu niebez- dopuszczalny. Dotychczas dla powzięcia ta- ieczeństwu grożącemu całemu świa- kiej opinji potrzebna była większość trzy P gia $ а & 
czwarte głosów, obecnych na posiedzeniu tu od propagandy ateistycznej, krze- 
członków komisji regulaminowej. wiącej się wszędzie. Pod tym wzgle- 

W sprawie wniosków nagłych dotych- dem Kościół katolicki daje przykład 
czas obowiązujący regulamin przewiduje, że modlitwy zupełnie nie tyczącej się na- 

ci i na Aa. RP LE wracania inowierców. Oj Święty 
musi udzieli su wnioskodawcy dła uza- z 

sadnienia JAR wniosku. Przepić ten pro nakazał aby te tr zy Zdrówaś Maryjo, 
ponuje się zmienić w tym sensie, ażeby dla które każdy ksiądz po Mszy św. jest 
marszałka sejmu obowiązującą dla udzie- obowiązany odmawiać razem z ludem, 
lenia głosu w 
ciu posłów. 

INTERPELACJE szewików i w tem widzę wielki krok 
PB : ku pojednaniu naszemu. 

W art. 25 przewiduje się, że pod inter- 5 + i 
pelacjami skierowanemi do rządu winno 4, Może ojciec Witali zechce te moje 
gurować przynajmniej 30 podpisów posłów, kilka słów przeczytać i rozważyć; nie 
a nie jak > —- 15 podpisów. Dalej tykają one historycznej przeszłości, a 
w tymże artykule znaleźć się ma przepis, da w stanie obecnym chyba dzielącej nas 

odchłani nie pogłębią, a do wzajem- 
jący marszałkowi prawo żądania od interpe- 
lantów usunięcia z interpelacji wyrazów nie PT. 3 i nego zrozumienia mogą się przyczynić. 

+ Edward Ropp 

odpowiadających powadze sejmu, przyczem 
pa w Dan REDS na Pei 

powiednich zmian. tychczas 
marszałek sejmu miał również SRG żą- Arcybiskup Mohyl. 
dania usunięcia z interpelacji nieodpowied- BZ ас 

nich wyrazów i w tym celu mógł ogłosze- 
nie interpelacji odłożyć do następnego po- 
siedzenia. 

WYDAWANIE POSŁÓW 
Art, 81 ma według projektu przewidywać 

że komisja regulaminowa winna załatwić Н i wiosek: w aaawie wydania polać WSE: doszło do połączenia na terenie parla- 
ciągu dwóch tygodni od otrzymania żąda- mentu 3-ch stronnictw chłopskich, a 
nia W razie niezałatwienia wniosku w po- mianowicie: Stronnictwa Chłopskiego, 
wyższym terminie marszałek sejmu może Wyzwolenia j Piasta. Prezesem poła- 
wyznaczyć sprawozdawcę i oddać sprawę czonych klubów pod nazwą „Parlamen 
pod rozstrzygnięcie plenum sejmu. Dotych- 2 - 
czas art, 81 przewidywał, że komisja a tarny Klub O a” Chiga 

ose gz zwole- P S y 7 

SEJMOWYM & 
We środę po długich rokowaniach 

  

laminowa może załatwić wniosek w spra- skich* został 
wie wlydania posla w przeciągu dwóch ty- nia. 
godni „ewentualnie po otrzymaniu wyjaśnie- 
nia sprawy”. 

DJETY POSELSKIE sami klubu został poseł Fijałkowski ze 
Watt Ś-ym; traktującym0 dietach po” Stronnictwa Chłopskiego i Madejczy 

selskich skreśla się jedno tylko zdanie, gło- 7 Piasta. Powyższe połączenie obówią 
szące że marszałek i wicemarszałkowie sej- zuje jedynie na terenie parlament 
mu pobierają djety aż do ukonstytuowania nym i dało możność stronnictwom wio ** 
się nowego sejmu. W ten sposób w okresie ściańskim uzyskanie miejsca w prezy-: 
od rozwiązania sejmu do zebrania się na- |: ‚ ь : 
stępnego, prezydjum sejmu djet DoDIETZĆ nie um sejmu. Klub liczyć będzie 48 po- 

będzie. słów. 

Pa СЕ, 
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clamat dominum'. W wypadku o któ-y, 
ry chodzi może się zasada być zmięk- „„ 
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tym wypadku była wola 75- były odmawiane w intencji ratowania „ 

Rosji od ateistycznego panowania bol--* | 
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@ Na wicemarszałka wysunięto kana 
dydaturę posła Dąbskiego. Wicepreze- | 
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POŁĄCZENIE STRONNICTW „ — 
CHŁOPSKICH NA TERENIĘ. ” © 

 



  

ECHA KRAJOWE Zakaz wyświetlania filmu Idea ochrony zwierząt w dziejach ludzkości 
  

PRZEZ MAŁĄ SZYBKĘ 
Bardzo zostałem  usatysiakcjono- 

wany „Listem do Redakcji** p. O. Je- 
leńskiego, umieszczonym w Nr. 275 
„Słowa*. Zadowolenie moje pochodzi 
stąd, że znalazłem człowieka z młod- 
szego pokolenia, który myśli tak, jak 
myślał ogrom naszego popawstanio- 
wego społeczeństwa ziemiańskiego. 

P. jeleński, potępiający  rozumo- 
wanie teraźniejszego kierunku, który 
zatriumiował z faktu nieprzejścia od 
mniejszości białoruskiej do Izb usta- 
wodawczych ani jednego Białorusina, 
zasługuje na miano prawdziwego tu- 
tejszego człowieka. Pod tę tutejszość 
lubi się u nas podszywać dużo ludzi 
— mała jednak tylko garstka rozumie 
na czem ta tutejszość polega. 

Ale cóż? odkąd pióro dziennikai- 
skie przeszło u nas w ręce ludzi nie- 

mających politycznego 'stanowiska, w 
ręce pustodomków politycznych, nie 
ujmuje się sprawy wielkiemi rysami. 
Zaginęła nić naszej tradycji, a rozu- 
mowanie państwowe stało się zwyk- 
łym, analitycznym rozbiorem  mało- 
stek, zwróconych obliczem ku wido- 

kom stronnictwa, z którego rekrutuią 
się pisarze. Postać zaś taka, jak Ed- 
warda Woyniłłowicza, w izbie ro- 

syjskiej, której jako przywódca miń- 
skiego ziemiaństwa potrafił pogodzić 
interesy szlachty i chłopa — w oczach 

dzisiejszego pokolenia zalicza się w 
poczet romantycznych rycerzy, lub 
wydaje się mitem. : 

A co najdziwniejsze w tej sprawie, 
že ten podžiai na my i oni nastąpił 
w czasach absolutyzmu demokratycz- 
nego, w czasach, gdy równość i bra- 
terstwo, któreśmy stale w powsta- 
niach głosili jako hasło — stał się 
dziś faktem. 

Biorąc pióro do ręki, chciałbym 
ze swej małej szybki rzucić kilka mo- 
ich spostrzeżeń z dawnego i teraźniej- 
szego życia, które unaocznia  czytel- 
nikom szanse tezy p. Jeleńskiego, 
twierdzącej, że Polak wybrany do 
Sejmu, lub Senatu z naszego kraju, 
może (podług mojego zdania, musi) 
być jednocześnie obrońcą interesów 
ludności białoruskiej. Pamiętam z me- 
go dzieciństwa fakt, który mi przez 
życie całe został w pamięci, jako do- 
wód dbałości ziemian naszych o losy 
chłepa. Było to w czasie emencypa- 
cji włościan — nadzielania chłopów 
ziemią. Przyjechał do naszego dworu 
w pow. Borysowskim komisarz, by 
ostatecznie zdecydować ilość i miej- 
sce podzielonej chłopom ziemi. A byi 
u nas we dworze lokaj Hryszko z 
czworgiem dzieci — opierający się 
nadziałowi. Trzeba bowiem wiedzieć, 
że w owe czasy były bardzo liczne 
wypadki, gdy chłopi brać ziemi nie 
chcieli, bojąc się już to wielkich spłat, 
bądź to —- cięższej, niż we dworze 
pańszczyzny rządowej. Hryszce nale- 
żałc się z rodziną 20 dziesięcin —- po- 
mimo jednak perswazię mojej ciotki 
Syruciówny — Hryszko trwał w upo- 
rze niebrania ziemi. Wtedy ciotka 
moje, kobieta wielkiej energji i cha- 
rakteru, Która bardzo lubiła Hryszke, 
zawgławszy czterech parobków, wsy- 
pać kazała Firyszce 25 łóz, poczem 
Hryszko, pocałowawszy ciotkę w ге- 
kę najpokorniej nadział przyjął. Przez 
całe życie Hryszka i synowie zacho- 
wali we wdzięcznej pamięci ten ma- 
cierzyński postępek mojej ciotki, i nie 
raz, lecz sto razy potem, przy licznie 
zebranych chłopach opowiadali, jakich 
to mieli panów dbałych o dobro swych 
chłopów. A ponieważ była to rodzina 

'Odna i gospodarna w 1900 roku 
ddkupili z parcelującego się folwarku 
ieszcze 35 dziesięcin. — Oto macie 
jeden przykład dbałości o interes 
chłopski, wypływający z prawdziwej 
„tutejszošci“. 

A oto fakt inny z własnej mojej 
przeszłości gospodarczej. W czasie 

rolniczych studjów, ciotka moja, wów 
czas już osoba stara i schorowana, 
przyjęła rządcę. Za poradą tego jego- 
mościa stanął w majątku naszym 
młyn wodny. W kilka lat po objęciu 
przeze imnie gospodarstwa. zjawił się 
we wsi agitator, który namawiał chło- 
pów do rozpoczęcia z dworem  pio- 
cesu o młyn, który zatapia chłopom 
łąki. Dwie, sąsiadujące ze mną wsie, 
wydelegowały kilku gospodarzy, któ- 
rzv prosili bym sprawę sam  rozpa- 
trzył i rozsądził sprawiedliwie, tak, 
jakby te zrobiła „staraja panienka, 
lub paniczou bačka“. Badając sprawę 
doszedłem do przekonania, że chłopi 
mają rację twierdząc 0 podtapianiu 
im łąk, a ponieważ młyn został zbu- 
dowany już po nadzieleniu chłopów 
łąkami, które młyn mój robił nieuży- 
tecznemi, wtedy, gdy oni otrzymali 
jako użytki, beż żadnych sądów, z 
własnej woli, młyn skasowałem, cho- 
ciaż przynosił dużą naonczas arendę 
600 rubli srebrem i nie licząc własne- 
go budulca kosztował koło 5000 r. 
srebrem. 

Nic więc dziwnego, że w takich 
warunkach rosło zaufanie do ziemia- 
nina i chłop, jak w dym, szedi do 
dworu po radę, gdy chodziło o spra- 
wy gospodarcze, prawne, a nawet ro- 
dzinne. 

W 1905 roku, gdy rozpoczął się 
w Rosji ruch wolnościowy, otworzy- 
łem u siebie szkółkę dla dworskich 
dzieci. Nauczycielkę przysłał mi zac- 
ny Aleksander ]|elski, znany opiekun 
i protektor Polaków, poszukujących 
pracy. I wtedy obie moje najstarsze 
córeczki, dziś dzielne, sekundujące w 
pracy swym mężom osadnikom, mu- 
siały uczęszczać do wspólnej dwor- 
skicj szkoły razem z dziećmi parob- 
ków i oficjalistów. Uważałem bowiem, 
że taka wspólna nauka zawiązuje na 
całe życie węzeł tutejszości, którego 
nic rozerwać w przyszłości nie zdoła. 

! powiedźcie mi, Jadziu i Kaziu, 
dziś, gdyż los was przeznaczył do pra- 
cy przy mężach osadnikach — czy 
miałem rację? Czy te kilka lat szkół- 
ki wiejskiej nie były dla was uniwer- 
sytetem życiowym? I czy wytrwaliby 
wasi mężowie — dzielne leguny —— 
osadnicy — na swoich osadach, bez 
waszej praktycziiej rady, pomocy i 
znajomości życia tutejszego? 

I dziś jesten dumny z was, córek 
„obszarnika”, jak nas demokraci na- 
zywali za to, że posyłacie swych sy- 
nów do miejscowej szkoły powszech- 
nej razem z dziećmi chłopów  biało- 
ruskich. I wstyd mi za tych dzisiej- 
szych  „pseudodemokratów*, którzy 
dzieci wysyłają do osadniczej bursy 
wileńskiej, tłomacząc to chęcią utrzy- 
mania polskości. Słaba to polskość; 
która musi swoje dzieci hodować spo- 
sobem cieplarnianym i słaba z tych 
dzieci dla państwa będzie pociecha. 
Jeżeli już tak dbacie o polskość, a na 
swoje wpływy rodzinne nie liczy- 
cie, to lepiej postarajcie się założyć 
bursę przy gimnazjach miejscowych 
np. w Mołodecznie, nie wyrywając 
dzieci z otoczenia, w którem pracować 
będą musiały. 

Prawdziwa „tutejszość* stwarzała 
takie typy, jak Fdward Woyniłłowicz. 
Kto widział w Sawiczach  kancelarję, 
która była pracownią ś.p. Woyniłło- 
wicza. Kto poznał iście spartańskie 
życie tego człowieka. Kto widział 
wojskowe żelazne łóżko Jego z pro- 
stym  siennikiem i skórzaną twardą 
poduszką. Kto widział interesantów z 
pośród chłopów i szlachty zagonowej, 
ściągających do Sawicz po radę, czę- 
sto o kilkadziesiąt wiorst, ten tylko zra 
żumieć potrafi na czem polegała praw 
dziwa „tutejszość* ziemiaństwa i przy 
zna, że mogła ona śmiało i uczciwie 
pretendować do reprezentowania Bia- 
łorusinów. 

Dzisiejszą obroną interesów biało- 

„Na Zachodzie bez zmian” 
BERLIN. PAT). — Posiedzenie najwyższego urzędu cenzury filmowej zaczęło się 

od wyświetlania niemieckiej części filmu „Na zachodze bez zmian*. Następnie pierwszy 
zabrał głos przedstawiciel ministerstwa Reichswehry, występując w charakterze rzeczo- 
znawcy. Mówca przypomniał odrzucenie przez najwyższy urząd cenzury filmowej orze- 
czenia ministerstwa Reichswehry i podkreślił że mimo, że zawarto w ostatniem dzie- 
sięcioleciu cały szereg traktatów międzynarodowych duch Locarna jeszcze w dziedzinie 
filmu ne ugruntował się. Wprawdzie otwarcie drażliwe filmy zniknęły w ciągu ostatnich 
lat, jednak na miejsce tych filmów weszły inne, w których Niemcy przedstawione sa w: 
«arykaturalnej postaci. 

O ile chodzi o film „Na zachodzie bez zmian*, to np. żołnierz Kaczyński, jeden z bo 
haterów, tego filmu, ma wybitną twarz mordercy. Z tych też względów ministerstwo 
Reichswehry jako przedstawiciel tradycyj byłej armji: niemieckiej, wypowiada się prze- 
crwko teimu iilmowi. Przedstawiciel Rechswehry podkreślił pozatem, że protest mini- 
sterstwa zwraca sie przeciwko obniżeniu w oczach świata czynów nemieckich żołnierzy. 

Jako drugi rzeczoznawca zabrał głos przedstawicieli ministerstwa spraw zagranicz- 
nych, który również wypowiedział się za zakazem wyśwetlania filmu Remargue“a, za- 
znaczając, że otrzymane z zagranicy iniormacje wskazują na to, iż film ten przyniósł 
ujmę autorytetowi Niemiec zagranicą. 

Następnie przemawiał przedstawiciel 
wskazał, że film ten nie jest wyobrażeniem wojny niemieckiej, a przedstawia 

m-stwa spraw wewnętrznych Rzeszy, który 
tylko 

klęskę Niemiec i dlatego działa na wodza niemieckiego bolesnie i deprymująco. Minister 
spraw wewnętrznych odpowiedział przytem na pytanie, czy wyświetlanie tego filmu 
zagraża porządkowi publicznemu twierdząco. 

W tymże duchu przemawiali przedstawiciele Saksonji, Turyngji i Brunświku. Po 
dłuższej rozprawie przewodniczący najwyższego urzędu cenzury filmowej udzielił wy- 
Jaśnień przedstawicielowi towarzystwa iilmowego dr. Frankiurterowi, który oświadczył 
ze niezależnie od tego, jakie orzeczenie wyda najwyższy urząd cenzury filmowej to- 
warzystwo filmowe postanowiło film ten natychmiast wycofać z Niemiec. 

Następnie członkowie najwyższego urzędu cenzury filmowej odbyli naradę, po któ- 
rej wydali zakaz wyświetlania filmu „Na zachodzie bez zmian'* na terenie Rzeszy. 

PRASA BERLINSKA O ZAKAZIE. 

BERLIN. (PAT).   

dwa dzienniki zajęły w tej 

nalistycznej, która wyolbrzymia wszystkie 
niemiecki. „Berliner Tageblatt' potępia ostro wyrok najwyżs 

sprawie stanowisko. „Vossiche Ztg* podkr 
jaki powstał na tle filmu Remargque*a, jest następstwem długotrwałej agitacji 

Wobec ogłoszenia wyroku najwyższego urzędu cezury filmo- 
wej w sprawie filmu Remarque*a „Na zachodzie bez zmian' późnym wieczorem tylko 

śla, że spór, 
nacjo- 

i borykać się musi naród 
ego urzędu cenzury filmo- 

      

trudności z jakie 

wej, wskazując, iż zakaz wydany został pod presją ulicy. 
Urząd cenzury uległ żądaniu kilkudziesięciu zawodowych krzykaczy i agitatorów 

golitycznych, którzy zaaranżowali sztuczny 

  

wybuch żywiołowego oburzenia, korzystając 
z wystawienia filmu, nie odpowiadającego ich smakowi 1 hołdującego pogłądom ich 
przeciwników politycznych. 

Odrzucenie wniosku o votum nieufności dla 
CURTIUSA, WIRTHE i TREVIRANUSA. 

BERLIN. (PAT). — Reichstag po dłuższej, burzliwej dyskusji odrzucił 
wczoraj szereg wniosków, zgłoszonych przez stronnictwa prawicowe, m. in. 
wniosek o otwarcie dyskusji nad votum nieufności dla ministrów  Wirtha, 

Curtiusa i Treviranusa. Odrzucono również wniosek o wniesienie na obrady 
sprawy zakazu wyświetlania filmu „Na zachodzie nic nowego". 

  

Proces © porwanie b. premjera Stahlberga 
HELSINGFORS. (PAT). — Sąd w Helsingforsie rozpoczał rozpozna- 

wanie sprawy porwania prof. Stahlberga. Na ławie oskarżonych zasiedli by- 
ły szef sztabu armji finlandzkiej gen. Walenius, pułk. Kuusari, sędzia Jaskari 
a także faktyczni sprawcy porwania szofer Janne,'Olin, Warama i Zalenius. 
Więzienie, w którem osadzono aresztowanych, otoczęne 
nym kordonem policji. Ze względu na bardzo obszer 

vzm 

samo ich odczytywanie potrwa kilka dni. 

WZDŁUŻ I WSZERZ POLSKI 
ZMNIEJSZENIE KARY DLA B. POSŁA 

WASYŃCZUKA. 

LUBLIN. (PAT). Ostatnio przed są 
dem apelacyjnym w Lublinie odbyła 
się rozprawa przeciwko byłemu posło- 
wi Wasyńczukowi (Selsojuz), skazane 
mu z art. 154 KK przez Sąd Okręgowy 
w Kielcach na jeden rók więzienia. 
Sąd apelacyjny karę tę zmniejszył do 
6 miesięcy i jako środek zapobiegaw- 
czy zastosował kaucję w wysokości ty 
siąca złotych. 

WYROK W SPRAWIE DR. TOMA- 
SZEWSKIEGO. 

LWÓW. (PAT). Na czwartek na g0- 
dzine 13. min. 30 zapowiedziano ogłoszenie 
wyroku w procesie dr. Tomaszewskiego, 0- 

skarżonego o usiłowanie zabójstwa kadeta 
Zamorskiego, o wymuszenie pod groźbą re- 
wolweru ustalenia daty ślubu wobec swej 
żony, stawianie oporu egzekutorowi, przy- 
właszczenie 4 tys. zł. i t.d. Zainteresowanie 
wyrokem było olbrzymie. 

O godz. 13.50 przewodniczący trybuna- 
łu ogłosił wyrok, mocą którego uznano dr. 
Tomaszewskiego winnym wymuszenia daty 
ślubu, stawania oporu tunkcjonarjuszowi e- 
gzekutywy, sprzyniewerzenie 4 tys. zł. i t.d. 

Sąd skazał Tomaszewskiego na 6 miesię- 
cy ciężkiego więzienia z jednem obostrzo- 
niem w ciągu całej kary. Karę tę sąd zawie- 
sł na przeciąg lat trzech. 
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ruskich traktuje się urzędowo. Jest 
jakby modą, wypływającą z urzędo- 
wo narzuconego ludziem przyjezdnym 
programu, politycznego. Zachowuje 
się formę -— brak jednak szczerej są- 
siedzkiej treści, która znamionowała 
nasze popowstaniowe pokolenie. 

Dobrze więc. gdy ludzie tego po- 
kroju, co p. Olgierd —jeleński w 
których nie wygasła tradycja, chla- 
szczą komunikaty dziennikarskich gry 
zipiórków, co to w swem pustodom- 
stwie politycznem, jak te koguciki, 
nie zdają sobie sprawy, z której stro- 
ny mają głowe, a z której ogon. 

Strukczaszy 

Mitų) LEK VM K 
CZY WIESZ OBYWATELU, ŽE PO- 
ŚRÓD 1000 CZŁONKÓW KAS CHO- 
RYCH, NA GRUŻLICĘ CHORUJE 122 
MĘŻCZYZN I 75 KOBIET! GRUŹLI- 
CA ZAGRAŻA KAŻDEMU I NIE WIE- 
MY KIEDY DOSIĘGNIE NAS! PO- 
PIERAJCIE WALKĘ Z GRUŹLICĄ, 
KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU- 
ZŁICZE NA BUDOWĘ SANATORJUM 

NA WILEŃSZCZYŹNIE! 

I) i ЫВН 

  

W poniedziałek, 8 b. m. pani Janina Ma- 
szewska Knappe wygłosiła w wielkiej sali 
konferencyjnej wojewódzkiej odczyt „Idea 
ochrony zwierząt w dziejach ludzkości aż 
do doby obecnej". Znakomicie opracowany 
i zbudowany, świetny pod względem wy- 
słowienia i dykcji, odczyt ten Ściągnął nie- 
stety publiczność nieliczną: młodzieży, któ- 
rej obecność była najpożądańszą, prawie 
nie było; wezwanie moje z katedry do mo- 
ieh słuchaczy pozostało bez skutku. Świat 
uniwersytecki reprezentowało nas trzech: 
prof. Limanowski, dr. Ant. Wysłouch i ja; 
z duchowieństwa -— nikogo. 

W, społeczeństwie wileńskiem zajmowa- 
nie się losem zwierzęcia jest dotychczas 
uważane za objaw niezdrowego sentymen- 
talizmu. Szlachetniejszym jest poziom War- 
szawy, zawdzięcza to stolica w znacznej 
mierze, według słów prelegentki, gorącemu 
poparciu J. Em. kardynała Kakowskiego; 
dzięki jego zachęcie, duchowieństwo bie- 
rze tam żywy udział w działalności Ligi 
Przyjaciół Zwierząt. 

Tymczasem, co się nam 
sentymentalizmem wydaje, leży w bezpo- 
średnim interesie społeczeństwa. Dziecko 
przychodzi na świat z okrutnemi niszczyciel- 
skiemi instynktami względem wszystkiego, 
co żyje; według obrachowań Lambroso 
85 proc. zbrodniarzy zaczyna swój zawód 
od znęcania się nad bezbronnemi stworze- 
mami. Czyż więc nie trzeba tłumaczyć 
dziecku, wpajać mu w duszę słowem i prz 
kładem uczucia życzliwości, dobroci, lito- 
ści dla zwierzęcia? Gdyby to należycie i 
powszechnie rozumiano, gdyby  okrucień- 
stwo stało się u nas przedmiotem obrzydz 
nia : pogardy, nie byłoby potrzeby 
nia artykułów o „Tajemnicach Brześcia... 

Ale nietylko względy humanitarne, poli- 
tyka ekonomiczna również nazakuje opiekę 
nad światem zwierzęcym. Wiymierają zwie- 
rzęta, z których człowiek duży zysk ciąg- 
nął, jak słonie, wieloryby. Żabry prawie 
zupełnie wyginęły, łosie sa coraz rzadsze. 
Wyniszczanie ptaków ciągnie za sobą roz- 
rost pasożytniczych owadów i wynikające 
stąd klęski gospodarcze.... Ale odczytu nie 
streszczam, wkrótce będzie ogłoszony drit- 
siem. 

Zaznaczę tylko, że konieczność opieki 
nad Światem zwierzęcym pierwsi zrozumieli 
Węgrzy; tam w 1. 1888 powstało pierwsze 
towarzystwo. W r. 1812 podobne towa- 
rzystwo założono w Londynie i od owej 
chwili myśl założyciela Calwey'a znajdo- 
wała w Anglji coraz liczniejsze zastępy gor- 
liwych wyznawców. Stopniowo niemal wszy 

niezdrowym 
   

  

zy 

    

   

  

stkie kraje Europy poszły za przykładem 
Auglji. Niemcy posiadały w końcu wieku 
zeszłego 260 towarzystw przyjaciół zwie- 
rząt. Dziś w Paryżu funkcjonuje komitet 
iniędzynarodowy (Comitć juridique interna- 
tional pour la protection des animaux,) na 
czele jego stoi generalny prokurator pań- 
stwa Lespine. 

Opinji szczególnie twardych i bezlitos- 
nych wobec zwierząt używali Włosi. Ale 
sprawą tą zajął się Mussolini z właściwą 
sobie energja, a skutki przeszły oczekiwa- 
nia. Prelegentka, bawiąc we Włoszech w 
ciągu dwóch miesięcy, nietylko  obserwo- 
wała, ale, używam jej wyrażenia, „podpa- 
trywala““ stosunek ludzi do zwierząt i nie 
zauważyła ani jednego taktu nietylko 
pastwienia się, ale nawet surowego obcho- 
dzenia się z niemi — ani jednego wozu 
przeladowanego ciężarami, ani jednego ko- 
nia czy osła kaiowanego przez wożźnice; 
używanie bata jest zakazane, bat jest tam 
dzić sprzętem muzealnym. W _ miejscach 
publicznych widnieją drobiazgowe przepisy 
nakazujące opiekę nad zwierzęciem per 
F onore d'Italia. 

Korona © ństwa są wiwisekcje, ale 
ruch antyw ny szerzy się wśród 
lekarzy niemieckich, Kieruje nim profesor 
chirurgji w Monachium dr. Oehninger. 

Polska posiada najbardziej humanitarną, 
najdalej idącą ustawę o ochronie zwierząt. 
Ale według słusznej uwagi prelegentki jest 
ona przedmiotem nietylko dumy, ale i wsty- 
du. Na zjazdach międzynarodowych prele- 
gentka otrzymywała gratulacje od przedsta- 
wicieli innych państw, z wyrazami zazdro- 
Ści, że oni takiej ustawy dotychczas nie po- 
siadają, ale cóż stąd, skoro ustawa ta jest 
w sprzeczności z niskim poziomem moral- 
nyni naszego społeczeństwa; nikt o niej nie 
wie nic się nie robi, aby ją w życie wpro- 
wadzić; ani w gminnych, ani w  parafial- 
nych urzędach nie są wywieszone per 
I'onore di Polonie stosowne przepisy i 
ostrzeżenia. Tego. łata w miejscowości, 
gdzie przebywałem, fornal katował konia i 

  

      

  

  

łamał mu kości grubą deską, ukarał go 
jak należy, ekonom, ale nie zaskarżył, bo 
nie mógł zaskarżyć, bo o istnieniu ustawy 

  

   o ochronie z at nie słyszał; skąd mógł 
iej się dowiedzieć? 
Zebraniu przewodniczył p. radca Olszew 

ski, prezes wileńskiego towarzystwa opieki 
nad zwierzętami. Po odczycie, nagrodzonym 
rzęsistemi oklaskami. wywiązała się oży- 
wiona dyskusja, dzieki gorącemu w niej 
udziałowi prof. Limanowskiego. 

Marjan Zdziechowski 

      

  

  

  

ZA KULISAMI DŹWIĘKOWEGO ATELIER 
JAK SIĘ ROBI PANIKĘ NA OKRĘCIE W FILMIE „WIATR OD MORZA*. 
Ażeby dostać się do atelier dźwiękowe- 

go, trzeba pokonać wiele trudności. Każda 
zbyteczna osoba jest tutaj bowiem uważa- 
na za istotę niebezpieczną. Jedno nieopatrz 
ne kaszlnięcie naprzykład może zepsuć ca- 

ięcię dźwiękowe, kosztujące setki i 
am. jednak: -dziennika- 

   

rzem, to przezwyciężyłem piętrzące się 
przeszko uzyskuję od reżysera Kazi- 
mierza Czyńskiego „wolny glejt*. _ Jestem 
ogromnie uradowany, bo — jak słychać — 
osnuty na arcydziele Żeromskiego fil 
„Wietr od morza” jest pod względem dźwię 
kowym prawdziwą rewelacją na światową 
skalę. Radość moja jest jeszcze większa, 

    

Genjalny tragik Kaz. junosza-Stępow- 
ski w roli lrabiego von Ariiberga, 
niemieckiego generała w filmie „Wiatr 
od morza* według arcydzieła St. Że- 
romskiego reżys. Kazimierza Czyń- 

skiego. 

kiedy reżyser Czyński oświadcza: „Dobrze 
pan trafił, dzisiaj robimy w „Wietrze od; 
morza” jedno z najciekawszych zdjęć -— 
paniki na okręcie”. 

Wchodzę wewnątrz, do dźwiękowego ate 
lier. Ogromna sala przedstawia niezwykły 
widok. Po środku rożsiadła się orkiestra Fil- 
harmonji Warszawskiej, z boku, na ław- 
kach, gromada: statystów, zgórą 100. W 
kącie prowadzi ożywioną rozmowę  kilku 

aktorów. Dostrzegam Marję Malicką, Ada- 
ma  Brodzisza, « Junoszę - Stępowskiego, 
raz świetnego scenarzystę Anatola Sterna. 
Wtem przeraźliwy gwizd  rozcina powie- 
trze. Na obecnych, ku memu zdziwieniu, 
nie wywiera to żadnego wrażenia. Okazuje 
się, że jest to dopiero pierwszy sygnał. 
Upływa jednak kilka chwil, gdy potężne ude 
rzenie gonga obwieszcza: „szykuj się!” 

‚ Рогизхете na sali, statyści gromadzą 
się w jednem miejscu. Reżyser Czyński wy 
jaśma  statystom ich zadania. Ja słucham 
też uważnie.  „Zaraz* — brzmi donośny 
głos reżysera —- „odbędą się sceny dźwię- 
kowe paniki na okręcie i wybuchu torpedy. 
Gdy dam znak ręką, statyści zaczynają 
krzyczeć. Krzyk rośnie stopniowo, głosy 
żeńskie zagłuszają męskie, w kulminacyj- 
nvm momencie maksimum natężenia!” 

„Trzecie uderzenie gonga, na sali gasną 
światła, Wszystko  nieruchomieje, wszyscy 
staja zastygli, jakby zasnęli w ruchu. Za- 
lega martwa cisza. 

Ręka dyrygenta podnosi się, orkiestra 
zaczyna grać. Coraz mocniejsze płyną pięk 
ne tony, zlewając się we wspaniały hymn 
morski. Nagle wrywa się jakaś złowieszcza 
nuta. To akompanjament do pełnych gro- 
zy scen walki morskiej. 

Pruska łódź podwodna atakuje bezbron- 
ny okręt francuski. Ręka reżysera podnosi 
się w górę. W pierwszej chwili omal, że nie 

straciłem przytomności. Na skinienie reżyse 
ra rozległa się bowiem taka symfonja potęż 
nego wołania, i przejmującego zgrozą krzy- 
ku, że nagle wydało mnie się, że rzeczywi- 
ście... ginę. Przyznam się. że w tej chwili 
też krzyknąłem, coprawda nie dla dodania 
efektu, ale z...s przerażenia. Całe szczęście, 
że w tej chwili wolno mnie było krzyczeć, 
co jednak byłoby, gdybym uczynił to w nie- 
odpowiednim momencie? Ciarki mnie prze- 
chodzą na samą myśl, o okropnych konsek- 
wencjach. Gdy nieco  ochłonąłem, czekała 
mnie nowa niespodzianka. 

Ręka reżysera wskazuje, że nadeszła 
chwila wybuchu torpedy. Wtem z ukrytego 
w ścianie otworu runął ogromny pocisk, ude 

rzając w leżące na ziemi łańcuchy. Moment 
ciszy i nagłe krzyk kobiecy, tak przeraźli- 
wy, jak tylko usłyszeć można chyba w kata 
strofie: „Umieram“..... : 
„Uderzenie gonga obwieszcza koniec 

zdjęć. Na sali zapała 'się światło, Zmęczeni 
sara opadają na ławkę. Żegnam — обес- 
nych. 

„Całe szczęście, że to nie naprawdę" — 
myślę. wychodząc z ulgą na świeże powie- 
trze. S 

   

    

Z PIERWSZYCH POCZYNAŃ SPOŁECZNO- 
KULTURALNYCH i LITERACKICH w WILNIE 
Zanim we wskrzeszonej Rzeczypo- 

spolitej zapulsowało znów całą peł- 

nią kulturałne życie polskie na jej ru- 
bieżach północno-wschodnich, umysło 
wość polska przebywała ciężkie okre- 
sy już to całkowitej niemal martwo- 
ty auchowej, już to stadja jakiegoś 
połowicznego odradzania się. Zwła- 
szcza najokropniejszym z okresów in- 
telektualnego atrofizowania się społe- 
czeństwa, były te lat kilkanaście prze 
żytych po powstaniu styczniowem, po 

których jednak nastąpiło parę lat jaś- 
niejszych, dzięki wysiłkom  czcigod- 
nej działaczki narodowej, Elizy Orzesz 
kowej, pragnącej rozbudzić w opu- 
stoszałem z sił naukowych i literac- 
kich Wilnie, jakie takie życie umysło- 
we, oparte przedewszystkiem na po- 
-stępowym ruchu wydawniczym. 

Tak działo się u nas niemal przed 
półwieczem, zanim po okresie przy- 
musowego zastoju  zabłysło przed 
25-ma laty pogodne słońce nadziei, 
gdy oto w mieście naszem, w mieś- 

cie niegdyś Bogusławskiego, Karzyń- 

skich i Moniuszki, w maju r. 1905-go 

usłyszano znów na scenie tutejszej 
słowo polskie z ust znakomitych arty- 

y sstów warszawskich; kiedy to właśnie 

7 staraniem Władysława hr. Tyszkiewi- 

cza zagościł w Wilnie świetny zespół 

aktorski z Bolesławem Leszczyńskim, 
Lude-Žmurkową, Frenklem, Rapackim 

i innymi na czele, kiedy to we wrześ- 
niu tegoż roku odzyskała swe pra- 

wa obywatelstwa prasa polska, dzię- 
ki zabiegom Hipolita Milewskiego — 
i kiedy to wreszcie staraniem nieod- 
żałowanej pamięci Aloizego Perzanow 
skiego, ś.p. Józef Montwiłł ufundował, 
tyle zasłużoną pod wzgledem szerze- 
nia u nas kultury estetycznej, Lutnię. 

Wymienione sprawy kulturalne, już 
po ugruntowaniu się stałej sceny pol- 
skiej w. Wilnie i różno partyjnego 
dziennikarstwa, były zwiastunami za- 
łożonych w lat parę potem towa- 
rzystw: Muzeum Nauk i Sztuki i T-wa 
Przyjaciół Nauk; jak wiadomo zespo- 
lonych potem w jedno zrzeszenie nau - 
kowe. 

Nie rozumiemy, dlaczego ani obec- 
ny Teatr wileński, ani Syndykat dzien- 
nikarzy tutejszych _ nie obchodzili 
świerćwiecza odrodzenia prasy i sce- 
ny polskiej w Wilnie, wówczas, gdy 
w tych dniach odnośne święto jubi- 
leuszowe tak pięknie zorganizowała 
Lutnia. 

Bardzo mało kto z Wilnian, a na- 
wet z pośród starszych pracowników 
pióra, wie jak się organizował w r. 
1905 codzienny, tyle oczekiwany or- 
gan prasy wileńskiej, a było to w po- 
łowie wspomnianego roku, gdy po- 
ważany obywate! ziemski z Oszmiań- 
szczyzny i znany poseł do dumy pań- 
stwowej, Hipolit  Korwin-Milewski 
otrzymał koncesję na prawo wydawa- 
nia gazety w Wilnie. 

Wówczas upatrzył sobie na kie- 

rownika jej światłego publicystę š.p. 
Józefa Ostroróg-Sadowskiego i wnet 
przystąpił do zbiorowej narady wzglę 
dem sposobu zorganizowania sił pi- 
sarskich, ile że niezmiernie trudne 
było znaleźć w Wilnie ludzi o jedno- 
litych przekonaniach politycznych, i 
wyrobieniu dziennikarskiem. 

W owych naradach uczestniczyli 
z początku oprócz redaktor: VY 
dawcy p. Milewskiego, oraz kierówni- 
ka literackiego  Ostroróg-Sadowskie- 
go, nadto obywatel ziemski Oskar 
Meysztowicz i literat L. Uziębło, ów- 
czesny korespondert „Kraju  peters- 
burskiego i gazet warszawskich. Ten 
ostatni, za zgodą wydawcy, nadał no- 
wopowstającemu  dziennikowi tytuł 
„Kurjera Litewskiego* w myśl trady- 
cji owego pisma codziennego 0 po- 
wyższym tytule, który redagował nieg 
dyś profesor Euzebjusz Słowacki. 

Zebranie owo miało miejsce przy 
ul. Zawalnej w domu pod Nr. I, gdzie 
dziś mieszczą się związki Inflantczy- 
ków, oraz Inwalidów wojennych. 
Wkrótce potem redakcja „Kurjera Li- 
tewskiego* wraz z administracją ulo- 
kowała się w domu narożnym przy 
ul. Bonifraterskiej, wprost kościoła 
św. Krzyża. , 

Pierwsze ogłoszenia wydrukowane 
po polsku j z obowiązującym tekstem 
rosyjskim, a zapowiadające ukazanie 
się „Kurjera Litewskiego w Wilnie, 
ocenzurowane zostały 14 lipca 1905 1. 

Odnośne plakaty uliczne obwie- 
ściły: 

„Od września 1(14) 1905 r., zacznie 
wychodzić w Wilnie codzienna, poli- 

tyczna, społeczna i literacka gazeta 
polska, pod tytułem „Kurjer Litewski“, 
prenumeratę i ogłoszenia już przyj- 
muje Biuro Administracji,ni. Siemio- 
nowska (tak wówczas zwana ul. Bo- 
nifraterska) Nr. 2, wprost kościoła 
Bonifratrów, tel. 328. Prenumerata wv 
nosi w Wilnie: Rocznie rb. 6, półrocz- 
nie rb. 3, Na 4 miesiące rb. 2. Na 3 
miesiące rb. 1 kop. 50 Na 1 miesiąc 
60 kop. rzesyłką pocztową do in- 
nych miejscowości: Rocznie rb. 8. Pół- 
rocznie rb. 4. Na 4 miesiące rb. 2 
kop. 70. Na 3 miesiące rb. 2. Na 1 mie- 
siąc kop. 75. Zagranicą: rocznie rb. 
14, półrocznie rb. 7 miesięcznie rb. 2. 

Ceny ogłoszeń: na 1-eį stronicy 50 
kop. za jeden wiersz, w  „nadesła- 
nych“ 40 kop., reklamy 30 kop., ne- 
krologi 25 kop., ogłoszenia na 4-ej 
stronicy po 10 kop za jeden wiersz, 
ogłoszenia drobne po 3 kop. za jeden 
wvraz“. 

Poprzestajemy na tym  dokumen- 
cie z przed 25-ciu laty nie zamierza- 
iąc rozwodzić się ani nad składem re- 
dakcji w różnych fazach rozwoju 
„Kurjera Lit." i dziennikarskich roz- 
jamów partyjnych w on czas w Wil- 
nie znanych, jeno okolicznošciowo 
wspomnijmy o tymże „Kurjerze*, w 
którym pracowali za czasów Ś. p. Cze- 
sława Jankowskiego i Wojciecha Ba- 
ranowskiego: Ludwik Abramowicz, 
Helena Romer-Ochenkowska, Bene- 
dykt Hertz, š. p. Napoleon Rouba i 
inni. 

Otóż z powodu przypadającej w 
dniu 11 b. m. pierwszej rocznicy zgo- 
nu jednego ze zdolniejszych  człon- 

ków ówczesnej redakcji „Kurjera Lit.'* 
ś. p. literata N. Rouby, przypomnij- 
my tu parę dat z jego życia oraz spo- 
łeczno-kulturalnej i piśmienniczej dzia 
łalności jego w Wilnie. 

Przedewszystkiem zacytujmy jego 
notatkę biograficzną,  zredagowaną 
przez Ś.p. Czestawa Jankowskiego w 
wileńskim „Ałmanachu literackim* z 
r 1925. Czytamy tam: „Urodzony w 
1860-tym r. w Dziewieniszkach (po- 
wiat Oszmiański b. gubernji Wileń.) 
studja odbywał na uniwersytecie war- 
szawskim, na wydziale prawnym. 
Pierwsza jego nowela pojawiła się w 
warszawskim „Ateneum* w 1895-tym 
1. za redakcji P. Chmielowskiego. Od 
tej daty nie przestawał przez cały sze- 
reg lat zasilać bądź korespondencja- 
mi z Wilna, bądź artykulikami literac- 
kiemi treści ekonomicznej, bądź utwo- 
rami  beletrystycznemi,  nowelami, 
szkicami, bądž wreszcie opisami kra- 
ju rodzinnego, czasopism zarówno 
warszawskich tak zwanych wówczas 
zakordonowemi, w szczególności „,Gło 
su“ i „Prawdy“, daleį „Tyg. Ilustro- 
wanego“ i „Tygodnia Polskiego" 
„Wisły (za redakcji |. Karłowicza) 
etc. Od r. 1906-g0. pracował stale w 
„Kurjerze Litewskim* przez szereg 
lat. 

W wydaniu książkowem ukazały 
się N. Rouby dwie powieści: „Stryjo- 
wa spušcizna“ (Wilno, J. Zawadzki 
1906) tudzież drukowana w odcin- 
kach krakowskiej „Nowej Reformy““ 
powieść „Żerowisko litewskie", która 
też wyszła w r. 1901 w Krakowie. 

Uzupełnijmy te dane biograficzne: 

N. Rouba opracował nad to użyteczną 
książeczkę krajoznawczą pod tytułem: 
„Przewodnik po Litwie i Rusi”, skró- 
coną dla ludu „Pojatę”, znaną po- 
wieść F. Bernatowicza j wreszcie 
wspólnie z L. Uziębłą ułożoną jubi- 
leuszową książeczkę pod tyt. „Wian- 
ki“ (1897 — 1922 wydaną na rzecz 
Towarzystw P.Z.P. i Rzemieślniczego. 

Zaznaczyć tu winniśmy, że ś. p. 
N. R. należał do komitetu organizują- 
cego pierwsze wianki na Wilji, jako 
też komitetu, który urządził w Wilnie 
uroczysty obchód żałobny w wileń- 
skim kościele św. Jana ku czci wiel- 
kich pieśniarzy naszych Ad. Asnyka i 
Kornela Ujejskiego. On to szlachetnie 
popierał w prasie polskiej usiłowania 
grona miłośników sztuki ojczystej, 
które zorganizowało szereg wspania- 
łych wystaw obrazów w Wilnie. Go- 
rąco się przejmował sprawami oświa- 
ty ludowej i t. d., słowem pracował 
ideowo z pożytkiem dla kultury miej- 
scowej. Działalność jego zawsze ce- 
chował kierunek demokratyczno-po- 
stępowy w duchu jakby dziś powie- 
dziano „regjonałnym*, 

Nietylko jako publicysta, g lecz. i 
jako literat chłostał Ś. p. N. Roi$ąg 
snobizm społeczny w kraju, sobkostwo 
i inne przywary narodowe, stąd styl 
jego nieraz odznaczał się sarkazmem, 
poprzez który przeglądała jednak pra- 
wość uczciwie myślącego Polaka i do- | 
bre i miłujące gorąco kraj swój serce. © 

Sulimczyk. 
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| Wilcza Łapa, na 

Wielu kolejarzy z niemałą wdzięcz- 
nością wspomina szpital kolejowy na 
Wilczej Łapie i jego sympatyczny per 
sonel, pieczołowitą opieką  otaczają- 
cy chorych. Niejednego postawiono 
tam „na nogi* i niejedna jeszcze ro- 
dzina modlić się będzie za przebywa- 
jących na kuracji. 

Gdzież jest ten szpital, o którym 
coraz to słychać, a którego nikt pra- 
wie nie zwiedzał, nie zna. 

skraju miasta, 
niemal pod samemi Ponarami. Las so- 
snowy, wysoki mur cementowany, ja- 
kieś budynki poza tym murem. Cicho 
i tajemniczo. 

‚ Dojeżdżamy autobusem Nr. 4, až 
„do samego szpitala. 

Długi, piętrowy budynek okolony 
| krzewami. 

Gmach główny. 
Za chwilę już woźny wskazuje nam 

drogę da gabinetu naczelnego lekarza 
dr. H. Dabrawskiego.   

   
   

    
    

  

Wyłuszczamy cel naszej wizyty — 
pragniemy zwiedzić szpital. 

Tyle się o nim słyszy, a tak mało 
Prie X £ 

Dr. Dąbrowski oprowadza nas ła- 
skawie po całym szpitalu, udzielając 
po drodze informacyj. 

— Przedewszystkiem, zaznaczyć 
należy, że szpital nasz, zbudowany 
leszcze przez Rosjan, a odbudowany 
| uruchomiony w dniu 1 marca 1922 
*. (co jest niemałą zasługą b. preze- 

Dyrekcji p. Landsberga) jest naj- 
( jfiększym szpitalem kolejowym w p 

   

   

    

    

   

  

   
   

  

     

    

   
   
    
    

     

   

  

    

    

    

   
     

   

    

    

„_ Obliczony jest na 240 łóżek z tem, 
że poszczególne oddziały mają: chi- 

 rurgiczny, prowadzony przez  dokto- 
rów Moszyńskiego i Janowicza — 60 
łóżek, wewnętrzny (dr. dr. Kisiel i 
Świda) — 70, ginekologiczno-akusze- 
»yjny (dr. dr. Al. Karnicki i Dobrzań- 
ski) — 35, oczny (dr. Milewska) — 
15, uszny (dr. Czarnoski — 15, neu- 
rologiczny (dr. Sycianko) — 15, i 
Sanatorjum dla chorych na płuca (dr. 
dr. Umiastowski i Wojtkiewiczówna) 
E 30. 

_ Oglądamy cały gmach. Szerokie, 
asne korytarze, wysokie, ciepłe sale 
ub schludne seperatki na 2—3 łóżka. 

Podłoga przypomina taflę lustrza- 
Ną, meble, białe, lakierowane. 

„. Czystość wzorowa, to też nie daje 
Slę odczuć tego, specyficznie szpital- 

| Tego zapachu. 
W pewnem miejscu 

szernego pokoju jadalnego. 
"ekenwalescentow je obiad, 

4 zauważyć, z apetytem. 
Za chwilę jesteśmy w kaplicy szpi- 

talnej. Obszerna, jasna. 
|. — Mamy swego kapelana, objaś- 
Nią dr. Dąbrowski, jest nim ks. Ko- 

aiski. Odprawia nabożeństwa w 
ażdą niedzielę. 

Przy końcu korytarza mieści się 
chnia. Cała wyłożona białemi ka- 

ami, duża, jasna. 
Kierowniczka jej p.  Klukowska 

aprasza nas na obiad. Wszystkie da- 
Nią smaczne, przestrasza tylko wiel- 

trafiamy do 
Kilku 

jak się 

S cy]- 

Po takich obiadach można dojść 
wcale pokażnej tuszy. Ogranicza- 

„W się do pokosztowania, zresztą kto- 
7 tam miał siły zjeść taką porcję, 
tyba... chory. 

„_ Mój Boże! I.eżało się tu i ówdzie 
szpitalach wojskowych (podczas 
iny), inaczej wówczas karmiono, 
„Zwiedzamy następnie apteczkę, 
eruje nią p. Harasimowiczówna), 

"az szereg gabinetów. 
aw elektro-terapentycznym, — игга- 
lzonym b. starannie, znajdują się prze 
„епе aparaty. aparat d'Arsonval'a, 

‚ Ёіі!озш!у‚ maszyny do statycznej 
| „Skiryzacji, wanny 4 komorowe; coś 

jeszcze. Trudno laikowi spamię- 

+ Dalej gabinet wodoleczniczy. ® 
„Natryski o zmiennej temperaturze 
snieniu, różnego rodzaju nasiadów- 

_% wanny parowe i gazowe. 
Duża sala, szereg małych kabinek. 

„ Moc tego. Wszędzie białe, kaflo- 
№ šciany i jasne mebelki. 
„‚ Wszystko aż błyszczy, a gdzie- 
liegqzie pachnie jeszcze farbą, Re- 
Mont pewnej części szpitala zakończo- 

30 dopiero w sobotę. 
Chorych, spacerujących po kory- 

dIzach prawie się nie spotyka. Mają 
Swoje „saloniki*. Tam zdrowsi odby- 
Vaja siesty, lub czytają. 

__ Słabsi słuchają radja w łóżku. 

      

      

  

   

    

     

      

  

     

W całym gmachu ciepło, to też 
chorzy mogą swobodnie spacerować. 

Opuszczamy główny gmach i 
idziemy chodnikiem asfaltowym dalej, 
wgłąb terytorjum szpitalnego, do sa- 
natorjum. 

Mijamy niewielki murowany gmach 
— dodatkowy oddział wewnętrzny, 
kilka pokoi i wchodzimy do  nie- 
wielkiego drewnianego budynku z du- 
żą werandą. 

Leżą tu na sześlongach, otuleni, a 
raczej schowani w futrzane worki cho- 
rzy na płuca. 

Pogoda marna, mimo to, w myśl 
regulaminu muszą odbyć swoje godzi- 
ny werandowania. 

Wszyscy prawie 
rozmawiać nie wolno. 

Wnętrze sanatorjum robi b. miłe 
wrażenie, zwłaszcza szeroki korytarz 
—westibiul z weneckiemi oknami i 

czytają, gdyż 

ładnemi, białemi mebelkami. 

  

Sala operacyjna. 

Powietrza, jeśli tak można powie- 
dzieć, moc. Nic dziwnego, mimo zi- 
imowej pory część okien stoi otworem. 
Mimo to ciepło. ź 

Spotyka nas p. dr. Wojtkiewiczówź 
na, na której pieczy pozostają chorzy. 

Jest z nimi cały dzień, zna każde- 
go jak własne dziecko i jak o włas- 
ie dzieci dba. 

Chorzy, a jest ich chwilowo nie- 
wielu, odpłacają się jej za 
sercem. 

Słabsi mieszkańcy sanatorjum nie 
werandują w słotne dni, pozostając w 
swoich schludnych pokoikach. 

Wypytujemy się o różne szczegó- 
iy, zaglądamy do pokojów  kąpielo- 
wych, pomocniczej kuchni i wracamy 
do gmachu głównego. 

Po drodze dr. Dąbrowski poka- 
zuje nam t. zw. solarjum, plac do sło- 
necznych kąpieli. 

Po powrocie do gmachu głównego 
oglądamy jeszcze sale operacyjne, du- 
żą i małą. Przypomina się nam roz- 
mowa z p. prezesem  Falkowskim, 
który swego czasu oświadczył, że go- 
rącem pragnieniem jego jest stworze- 
nie sali operacyjnej według najnow- 

  

Fragment jednego z korytarzy szpitalnych. 

szych wymagań. Ściany, sufit i podło- 
ga rawet, mają w niej być pokryte 
taflami szklanemi. 

Da to możność zmywania ich wo- 
dą gorącą przed każdą operacją. 

Znając energję p. prezesa, nie wąt- 
pimy, że zrealizuje on swoje zamiary. 

Szpitał zwiedzony. Siedzimy w za- 
cisznym gabinecie p. dr. Dabrowskie- 
go i skrupulatnie notujemy cyfrowe 
dane dotyczące prac szpitala. 

— Rocznie mamy chorych do czte- 
rech tysięcy, mówi dr. Dąbrowski, 
wyniesie to w przybliżeniu 72 tys. dni 
szpitalnych. 

Rocznie r 3 
а peracyj. 

Wydział | ginekologiczno-akusze- 
lyjny robi ich około 500, a w tem 
130 brzusznych. Sanatorjum robi 270 
odm sztucznych, gabinet elektrotera- 
pentyczny przyjmuje 6000 chorych, 
wodoleczniczy — 2500, światłoleczni- 
czy — 3000, roentgenowski — 2500, 
laboratorjum, prowadzone przez dr. 
Kulikowską, dokonuje ponad 3500 
analiz. 

Niezależnie od tego lekarze spe- 
cjaliści przyjmują w ambulatorjųm 
ponad 2500 chorych rocznie. 

Cyfry te są tak duże, że mimowoli 
wyrażamy swoje zdumienie. Taki   

serce —, 

PIĄTEK 
Dziś W. słońca og. 7 m 36. 

Aleksandra 
jutro 

Lucji 

Z. słońca o godz. 3 m 24 

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

z dnia 11. XII. 30 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 762 

Temperatura średnia -1- 2 

Temperatura najwyższa -|- 4 

Temperatura najniższa -1 1 

Opad w mm. 0 

Wiatr: wschodni 

Tendencja: stan stałyj 

Uwagi: rano pochmurno, potem pegodnie 
  

NABOŻEŃSTWA 
— Zarząd Koła Wileńskiego Stow. Chrz. 

Nar. Naucz. szk. powsz. zawiadamia, iż 
tegoroczne roraty dla nauczycielstwa m. 
Wilna odbędą się w kaplicy Sodalicyjnej 
przy kościele św. Kazimierza (ul. Wielka 
64, w e z ulicy, obok bramy) dnia 14 
grudnia r. b. o godz. 7 rano. Mszę św. od- 
prawi i kazanie wygłosi ks. dr. Kazimierz 
Kucharski, T. J. 

URZĘDOWA 
— P. wojewoda powrócił. P. wojewoda 

wileński Stefan Kirtiklis powrócił z War- 
szawy i objął urzędowanie. 

— P. Giżycki mianowany zastępcą sta- 
rosty grodzkiego. Wczoraj podpisana zosta- 
ła nominacja b. komendanta garnizonu wi- 
leńskiego p. Iwo - Giżyckiego na stanowi- 
sko zastępcy starosty grodzkiego. 

MIEJSKA 
— Roboty miejskie zagrożone. Wczoraj 

wrócił do Wilna prezydent miasta mec. Fo- 
lejewski, który bawił w Warszawie w 
sprawie przyśpieszenia wypłaty przyznanej 
miastu pożyczki w wysokości 1 miljona 200 
tys. zł. 

Z sumy tei pobrał Magistrat już poprzed 
nie 600 tys. zł. resztę zaś obecnie władze 
centralne nie mogą wypłacić. 

Interwencja prez. Folejewskiego nie od- 
niosła skutku, co w wysokim stopniu kompli 
kuje sprawę dalszego zatrudnienia 170 bez 
robotnych na robotach inwestycyjnych. Gro- 
zi im zwolnienie z pracy. 

WOJSKOWA 
— Uroczysta przysięga rekrutów. W dn. 

14 grudnia 1930 roku o godz. 12-ej na 
placu koszarowym 4 pułku ułanów, obok 

   

„rynku Kalwaryjskiego odbędzie się uroczy- 
sta przysięga rekrutów garnizonu  wileń- 
skiego. Po przysiędze nastąpi defilada no- 
vozaprzysiężonych żołnierzy. 

UNIWERSYTECKA 
— Zaprzysiężenie absolwentów wydzia- 

łu lekarskiega. W**5botę dnia 13 bm. o go- 
dzinie 19 (punktualnie) w Auli Kolumnowej 
USB odbędzie się tradycyjna uroczystość 
złożenia przysięgi przez tegorocznych absol- 
wentów wydziału lekarskiego. 

Absolutorjum w br. otrzymali: 
Abramczewski Ignacy, Arbeit Józef, Ba- 

czański Jan, Bajer Izaak, Baranowicz Paweł, 
Baranowski Lew, Borkowicz Mojżesz, Buble 
jowa z Szyndlerów Nina, Cymmerman Karol 
Dąbrowski |uljan, Długi Hirsz, Dzieszko Wa 
cław, Fijas Henryk, Frajermauer Jakób, Gaj- 
wenis Józef, Gardulski Edward, Gerlće Je- 
rzy, Golczyński Zenon, Gołdfarb Herszko, 
Haber Michał, Halterówna Marja, — Непгу- 
kowska Chana, larkowiczówna Władysława 
Jodkówna Janina, Kac Zacharjasz, Kamieniec 
ki Owsiej, Kapilman Abram, Kapłan Leon, 
Kałczak Stanisław, Kónig |uljusz, Kesel 
Szłom, Kordaszewski Stanisław, Korza Bo- 
rys, Kowalczewski Stanisław, Kozłowska 
Władysława, Kunigiellówna Janina, Laudo 
Boruch, Lelejkówna Jadwiga,  Lewandow- 
Ski Stefan, Lichtensztejn Efroim, Łoś Jerzy, 
łozowski ]ózef, Maciejowska Zofja, Mali- 
nowski Tadeusz,  Marjenstrauss Henryż, 
Massonówna Steianja, Miasnik Chaim, Mi- 
kinka Franciszek, Murza-Murziczówna  He- 
lena, Niechaj Wacław, Niewiński Józef Oleń- 
ski Feliks, Ostrowska Marja, Perelsztejn Szo- 
łom, Piasecki Zygmunt, Pickols Henryk Pi- 
nesówna Esfir, Połońska Szejna,  Proście- 
wiczówna Antonina, Puczko Stanisław, Re- 
meń Hirsz, Rozental Izaak, Rozenzweig Emil, 
Rubinsztein Józet, Ruhdórfer Majer, Rybicki 
Józef, Sapiro Józei, Skórnik Salomon, Smol- 
ska Bronisława, Schun Jakób,  Suchnicki 
Henryk, Surowski Leon, Syrkinówna Klara, 
Szabumia Jerzy, Szapiro Dawid, 
Mordka, Sztulman Józef, Szymański Tadeusz 
Szyran Wsiewołod, Tołczyński Borys, Tuch 
Uszer, Wasilewski Czesław, _ Wangrowski 
Mieczysław, Witkowska Janina, Witomski 
Janusz, Wolański Aleksander, Wurhaft Sta- 
nisław, Wygodzki Józef. 

AKADEMICKA 
— Sekcja przysposobienia wojskowego i 

wychowania fizycznego Legionu Młodych 
zawiadamia wszystkich członków i sympa- 
tyków Legjonu, że w dniu 12. XII br. (pią- 
tek) o godz. 19.30 w sali. IV-tej gmachu głó 
wnego USB — odbędzie się inauguracyjne 

  

  

ogrom pracy, a tak mało o tem daje 
się słyszeć. 

Dr. Dąbrowski uśmiecha się, słu- 
chając naszych słów i mówi *wolna: 
zaznaczyłem już na wstępie, że szpi- 
tal nasz jest największym szpitalem 
kolejowym w Polsce, nic więc dziw- 
nego, że cyfry, o które pan zapytywał, 
sa rzeczywiście dość pokaźne.. Zresz- 
tą pracuje u nas czternastu lekarzy. 

— Czy na terenie dyrekcji wileń- 
skiei niema więcej szpitali? 

— Są. W Brześciu — na 120 łó- 
żek i sanatorjum we Włodawie. 

— A kto płaci za chorych? 
— Kolej ponosi gros wydatków. 

Chorgy samotni płacą 30 proc. ogól- 
nych kosztów, a obarczeni rodziną 15 
proc. 

Na tem kończymy indagację. 
Wychodzimy z miłem uczuciem 

pełni przeświadczenia, że władze ko- 
lejowe dbają o to, aby chorzy funkcjo- 
narjusze kolejowi mieli zapewnioną 
opiekę lekarską i do tego o doskona- 
łych warunkach zdrowotnych. 

Takiego szpitala jak „Wilcza Ła- 
pa* nie powstydziłaby się i Szwaj- 
carja. 

Za chwilę powozik wiezie nas 
przez brudne, okropnie wybrukowane 
ulice miasta: Ponarską, Nowogródzką. 

Brudno tu i ciemno. WZT: 
  

Szkop ' 

„miła kolejowy na Wlej lae KRONIKA 
zebranie Sekcji na którem będzie wygłoszo- 
ny referat p.t. „O wyraźne stanowisko mio- 
dzieży akademickiej w sprawie nitykalnoś- 
ci granic zachodnich'. Ё 

Ze względu na aktualność tematu — goś 
cie mile widziani. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zebranie związku lekarzy  słowiań- 

skich z odczytem p. d-rowej Dobaczewskiej 
„O wrażeniach z III Zjazdu w lugosławji* 
i orzezroczami odbędzie się w sobotę dn. 
15 b. m. o godz. 9 wiecz. w lokalu wileńsko 
nowogródzkiej Izby lekarskiej. — Mostowa 
8. Członkowie związku z rodzinami prosze- 
ni są o liczne przybycie. Goście mile wi- 
dziani. 

— Zebranie członków Koła Wileńskiego 
Stow. Chrz. Nar. Naucz. szk, powsz. odbe- 
dzie się w sobotę dnia 13 b. m. o godz. 
18-ej w lokalu Stowarzyszenia przy ul. Me- 
tropolitalnej 1. 

— Zebranie b. Nazaretanek. W niedziele 
dnia 14 b. m. o godz. 4 p. p. w sali gimn. 
S.S. Nazaretanek (Piaskowa 3) odbędzie 
się walne zebranie Koła byłych wychowa- 
nek, obecność wszystkich członków  ko- 
nieczna. Zarząd. 

RÓŻNE 
— Książka polska, to budzicielka ducha 

narodowego. Pamiętajmy o tem i w ponie- 
działek dn. 15 grudnia, złóżmy wszyscy po 
jednej bodaj książce w biurze „Opieki nad 
Rodakami na Obczyźnie" Plac /Orzeszko- 
wej 11, lub dopomóżmy ofiarnym obywatel- 
kom Wilna, w wysyłaniu zebranych już 
książek, map i obrazów. 

— Komunikat komitetu pożegnania p. 
wojewody Raczkiewicza. Komitet  Obywa- 
telski pożegnania b wojewody wileńskiego 
p. marszałka Senatu Wł. Raczkiewicza po- 
daje do wiadomości, że instytucje i osoby, 
które życzyłyby złożyć podpisy swoje na 
adresie pamiątkowym, mogą to uskutecznić 
jeszcze w dniach 12 i 13 b. m. w godzinach 
urzędowych w Urzędzie Wojewódzkim, pok. 
Nr. 38 (teł. 13). 

— Stała wystawa dzieł sztuki w Wilnie. 
Dnie 21-go. bm. zostanie otwarta w Wilnie 
Wystawa Sztuki wszystkich malarzy i rzeż- 
biarzy bez różnicy narodowości. 

Udział w Wystawie weźmie około 40 arty 
stów wileńskich. Ponieważ wystawa będzie 
stała, utworzono Radę Artystyczno - Nad- 
zorczą, która kierować będzie wybieraniem 
eksponatow i stroną artystyczną. 

W skład Rady Nadzorczej weszli następu 
jący artyści W. Dawidowski, P. Hermano- 
wicz „ Kajruksztis, M. Kulesza, M. Rou- 
ba, B. Załkind i Pruszyńska. 

Stronę techniczną wystawy kierują p. 
A. Sapir. 

— 0 ścisłość iniormacyj policyjnych. Kil 
ka dni temu otrzymaliśmy komunikat poli- 
cyjny o śmierci tragicznej Wojtkiewicza, sy- 
na właścicielki pralni chemicznej Wojtkiewi 
czowej, który spadł z wysokości 3 piętra 
i poniósł śmierć. Przyczyny Śmierci podane 
były w komunikacie nieścisłe. 

odzina i znajomi łego 
żeś chwili ojtkiewicz był abso- 

wy i że śmierć jego otoczona jest 
zagadką, podczas gdy twierdzenie policji, 
że tragicznie zmarły był „kompletnie pijany“ 
niezmiernie upraszcza śledztwo... 

Staje się to wprawdzie kosztem opinii 
zmarłego, ale... policja ma święty spokój. 

— Poświęcenie sztandaru. W dniu 14 
grudnia odbędzie się uroczystość  poświę- 
cenia sztandaru zarządu okręgowego zrze- 
szenia zawodowego pracowników technicz- 
nych telegrafów i telefonów w Wilnie. 

Poświęcenia dokona o godz. 1l-ej w 
kościele św. Trójcy ]. Е. ks. biskup dr. 
Bandurski. Po poświęceniu o godz. 12 roz- 
pocznie sie akademja w teatrze miejskim 
„Lutnia* z udziałem solistów p. p. Br. Kor- 
win-Krukowskiej, E. Olszewskiego i art. 
Featrów Miejskich M. Wyrzykowskiego. 

— Audycja polskiego Towarzystwa Mu- 
zyki Współczesnej. W najbliższą sobotę o 
godz. 8-cj wieczorem profesor gry organo- 
wej konserwatorjum _ warszawskiego,  wil- 
nianin, p. Bronisław Rutkowski, na zapro- 
szenie wileńskiego oddziału Towarzystwa 
Muzyki Współczesnej, mówić będzie w sie- 
dzibie Związku Literatów (Ostrobramska 9) 
na temat „Chorał gregorjański a muzyka 
nowoczesna”, ilustrując odczyt przykładami 
na fortepianie. Towarzystwo zaprasza na 
ten odczyt wszystkich miłośników rauzyki. 

  

PODZIĘKOWANIE 
Waldusiowi Hejberowi za złożone na 

gwiazdkę 42 zł. z jego własnych oszczęd- 
ności, p. P. Drabikowi i p. P. Gruszce, plu- 
tonowemu Komendy Placu Ob. Ćw. O. III 
w Pohulance za ofiarowane 8 zł. 50 gr. naj- 
serdeczniejsze podziękowanie składają 

Dzieci Domu Dzieciątka Jezus. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Przed- 

stawienie operowe na Polski Biały Krzyż. 
Dziś w teatrze na Pohulance przedstawie- 
nie operowe na Polski Biały Krzyż, oczeki- 
wane z dużem zainteresowaniem przez mu- 
zykalne sfery naszego miasta. Program obej- 
muje następujące utwory: „Aida“ Verdiego 
(akt II), „Straszny dwór" Moniuszki (akt 
Il), „Halka* Moniuszki (akt II). Fragmenty 
powyższe ukażą się w ujęciu scenicznem, 
w etektownych dekoracjach i barwnych ko- 
stjumach. 

Wykonawcami będą: zespół uczniów i 
uczenic p. Jadwigi Krużanki, oraz balet p. 
Lidji  Winogradzkiej. Akompanjament objął 
prof. Rafa! Rubinsztejn. Ceny zwykłe, tea- 
tralne. 

— Teatr Miejski w „LŁutni*, Dziś w tea 
trze „Lutnia ukaże się po cenach zniżonych 
„Cierpki owoc* Roberta Bracco, komedja 
"która zdobyła w Wilnie ogromne powodze- 
nie, dzięki dowcipnej treści, oraz kapitalnej 
grze Kamińskiej, Lewickiej, Balcerzaka, Kar- 
pińskiego i Zelwerowicza, który sztukę wy- 
reżyserował. 

—, „Noc listopadowa” na Pohulance. Ju- 
tro w sobotę 13 b. m. w Teatrze na Poliu- 
lance ukaże się „Noc Listopadowa" Stani- 
sława Wyspiańskiego. Monumentalne to 
dzieło wystawione zostało z jaknajwiększą 
pieczołowitością, oraz z wielkim nakładem 

sił i środków. х 
Arcyciekawa reżyserja R. Wasilewskie- 

go, oprawa dekoracyjna i kostjumowa pro- 
jektu proi. Ruszczyca, oraz ilustracja mu- 
zyczna E. Dziewulskiego nadają sztuce po- 
rywającą atmosferę. 

— Pożegnalny występ |. Smosarskiej, 
Jutro, w sobotę, dnia 13-go b. m. ukaże 
się w Teatrze „Lutnia” przemiła komedja 
Vernuilla „Orzeł czy Reszka”. Będzie to 
cstaini, pożegnalny występ królowej ekra- 
nu i sceny polskiej, Jadwigi Smosarskiej. 

Niewątpliwie całe Wilno skorzysta ze 
sposobności, aby podziwiać swą ulubienicę 
w jej najlepsze roli. 

Chcąc umożliwić najszerszym warstwom 
obejrzenie tej słonecznej komedji w tak 
świetnem wykonaniu, Dyrekcja wyznaczyła 
ceny miejsc zwykłe, przy ważności biletów 
zniżkowych i ic 

— Niedzielne przedstawienia popołud- 
niowe. W nadchodzącą niedzielę dnia 14 b. 
m. w obu Teatrach Miejskich odbędą się 

twierdza, 

    

  

   

   

      

  

    

  

   

Należy tylko 

cym z 
Wszak 

RYS PWZ 

w 
STATE LTS 

Diaczego nie mamy 
wyglądać zawsze 

na lat 20? 

przywrócić naturalny 
kolór siwiejącym włosom, mie licują- 

całością młodego 
można z łatwością to osiąg- 

nąć, i przytem tak skutecznie, że nikt 
nie będzie w stanie domyślić się za- 
biegu, pod warunkiem jednak, że do 
tego celu użyta będzie znana na całym 
świecie, nieszkodliwa farba do włosów, 

L (OREAi. -PARIS 
DO NABYCIA WSZĘDZIE 

wyglądu. 

   

  

Uroczystość poświęcenia przebudowanych 
oddziałów szpitala wojskowego 

Wczoraj obchodzona była uroczy- 
stość poświęcenia przebudowanych 
oddziałów i zakładów szpitala woj- 
skowego oraz klinik uniwersytetu Ste- 
fana Batorego. 

W jednej z sal wykładowych kli- 
niki U.S.B. zebrali się licznie zapro- 
szeni na tę podniosłą uroczystość, a 
w ich liczbie: przybyli specjalnie z 
Warszawy szet depart. zdrowia Min. 
spraw wojskowych gen. Rouppert, 
dowódca O.K. III gen. Litwinowicz, 
jego zastępca gen. Frank, przedsta- 
wiciele miejscowych władz admini- 
stracyjnych p. p. dr. Rudziński i sta- 
rosta Iszora, reprezentanci Senatu Aka 
demickiego z j. M. rektorem dr. Ja- 
nuszkiewiczem na czele, wicepre „- 
zydent Czyż, prezes S. Okr. Wyszyń- 
ski, przedstawiciele sądownictwa woj- 
skowego, delegaci O. W. 

Aktu poświęcenia dokonał J. E. ks. 
biskup Bandurski, wygłaszając następ 
nie krótkie przemówienie ' okoliczno- 
šciowe. J. E. wyraził w niem radość 
z powodu powstania nowej placówki, 
a raczej rozszerzenia już istniejącej, 
oraz podkreślił zgodę, w jakiej pracu- 
ie uniwersytet i wojsko. 

+ Gen. Litwinowicz, jako gospodarz 
terenu, złożył krótkie sprawozdanie, 
poczem oddał nowozbudowaną część 
szpitala wojskowego w ręce szefa sa- 
nitarjatu wojskowego gen. Roupperta, 
oraz J. M. rektora Januszkiewicza. 

Ze sprawozdania tego dowiedzie- 
liśmy się przedewszystkiem, że prze- 
róbki, których koszt pochłonął 846.000 
zł., polegały na tem, że wojsko ustą- 
piło uniwersytetowi całe pierwsze pię 
tro (będzie tam teraz klinika wew- 
nętrzna i chirurgiczna), wzamian za 
co dobudowało sobie całe piętro w 

jednym z gmachów. Ponadto kosztem 
259.000 zł. wybudowano  nowoczes- 
ną kuchnię dla szpitala i klinik. 

Robotami kierował szef budowni- 
ctwa w Grodnie płk. jeleniewski, oraz 
kierownik delegatury wileńskiej kpt. 
Andrzejewski. 

Następnie przemawiali: gen. Roup- 
pert. Po scharakteryzowaniu etapów 
przez które musiał przejść szpital woj- 
skowy, zwrócił się mówca do dowód- 
cy korpusu z prośbą, aby zezwolił na- 
zwać nowozbudowany oddział szpita- 
lą imieniem gen. Litwinowicza, jako 
tego, który położył niemałe zasługi 
przy rozbudowie jego. 

J. M. rektor dr. Januszkiewicz, 
zobrazował historję kliniki, oraz pod- 
niósł zgodność współpracy wojska z 
uniwersytetem. 

Po przemówieniu dr. Rudzińskie- 
go, reprezentującego p. wojewodę, 
udano się na zwiedzanie nowych sal 
i kuchni. łmponująco przedstawia się 
kuchnia zaopatrzona w kilka ( zdaje 
się osiem) kotłów parowych do goto- 
wania zup i kasz. 

Nie trzeba dodawać, że wszędzie 
panuje wzorowa czystość i znać sprę- 
żystą rękę dowódcy szpitala ppłk. dr. 
Markiewicza. 

Po zwiedzeniu nowych oddziałów 
szpitala i kliniki, goście podejmowa- 
ni byli w świetlicy kliniki oftalmicz- 
nej (w b. pałacu Sapieżyńskim) šnia- 
daniem. W trakcie śniadania toasto- 
wano na cześć: Pana Prezydenta 
Rzplitej, Pana Marszałka Piłsudskie- 
go, J. E. ks. biskupa Bandurskiego, 
Roupperta i Litwinowicza, |. M. rek- 
tora, oraz koniendanta szpitala ppłk. 
dr. Markiewicza. Ww. T. 
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się przedstawienia popołudniowe po cenach 
zniżonych. 

W Teatrze na Pohulance ukaże się peł- 
na napięcia tragicznego sztuka Surguczewa 
„Skrzypce jesienne" w wykonaniu Ceranki, 
Niwińskiej, Kreczmara i Wasilewskiego, któ- 
ry sztukę tę wyreżyserował. 

W „Lutni* pogodna komedja S. Kiedrzyń 
skiego „Nie rzucai mnie madame* w dal- 
szym ciągu bawić będzie dowcipnemi sy- 
tuacjami i djalogiem, oraz czarować liczne- 
mi piosenkami i ewolucjami tanecznemi ze- 
społu girls. 

— „Młody las* po cenach najniższych. 
W poniedziałek 15 b. m. ukaże się w teatrze 
na Pohulance świetna, tętniąca życiem sztu- 
ka J. A. Hettza „Młody las* w  reżyserji 
Wyrwicz-Wichrowskiego. Ceny miejsc naj- 
niższe, od 30 gr. 

— Najbliższe premjery. W obu teatrach 
Miejskich rozpoczęły się już prace przygo- 
wawcze do najbliższych premjer: Reżyser 
Wasilewski przygotowuje „Egzotyczną ki- 
zynkę”, która wejdzie na afisz w przyszłym 
tygodniu. Dreyktor Zelwerowicz reżyseruje 
„Dzielnego wojaka Szwejka” Jarosława Ha- 
seka, oraz  „Betlejkę  Wileńską" Heleny 
Romer-Ochenkowskiej. : 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood —- Pokusa. 
w — Express Szkocki 
Heljos — Atlantic й 
Wanda — Noc w pustyniach. 

SA wę PRI Raff jak detektywi ому — К, 0 

Kino Miejskie — Reporterka z wieczor- 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby, Od 10 do 11 

bm. zanotowano wypadków 34, w tem kra- 
dzieży 2, opilstwa 10, prezkroczeń admini- 
stracyjnych 15. > 

— Samobójstwo w 5 
Leg. Wczoraj w dzień targnął się 
na życie szeregowiec 5 ppleg Gedymin 
Bohuszewicz, strzelając do siebie z ka 
rabinu. Kula trafiła w pierś powodując 
wewnętrzne komplikacje. Powodem sa 
mobójstwa było posadzenie go o kra- 
dzież na szkodę kolegów z kompanii, 
со fak twierdził Bohuszewicz było nie 
słusznem. Rannego odwieziono do szpi 
tala wojskowego. 

— Spadł z 4 piętra. Natan Kucz 
kin pracując na dachu dąmu nr. 5 przy Ste- 
fańs jej spad: na bruk z wysokości 4 piętra. 

Ciężko poszwankowanego Kuczkina 
lokowano w szpitalu żydowskim. 

— Zabił dziecko przez 
nieostrożność. Płotnikow Wasyl 
ze wsi Wojszyszki gm. łyntupskiej ima 
nipulując strzelbą przez nieostrożność 
wystrzelił, trafiając Płotnikowa Timo- 
fieja, lat 12, który niebawem zmarł. 

— Włamanie do garażu. W dniu 
10 bm. nieznani sprawcy włamali się 
do garażu mieszczącego się przy ul. Za 
rzeczegkąę i skradli akumulator 6 volto 
wy, dynamo oraz skórzany pas od Wen 
tylatora. Straty wynosza:-890$zł. Po- 
szkodowanym jest Gorfajn Abram (Pó: 
pławska 6). й 

— Samobójstwo z nędzy. 
Mieszkanka kołonji Milcza, gm. dolhi- 

4 sę 

3 =. 

u- 

"jest także stary kaleka, który 

FILM i KINO 
Heljos: Atlantic  (Pływający 

pałac miljarderów. Reżyserja E. Du- 
ponia. 

„ „Dyrekcja Heljosu nazywa ten film 
śmiełszym tworem genjuszu ludzkiego” u 
dem techniki"; my jednak mamy pewne za- 
strzeżenia, właśnie, jeśli chodzi o technikę. 

Ale zdaje się, że British International 
Pictures, która ten film wyprodukowała, 
chodziło nie tyle o jego stronę techniczną, 
ile o pewien probiem, o pewną prawdę 
psychologiczną. Chodziło mianowicie o ana 
lizę namiętności i uczuć ludzkich,  posta- 
wionych wobec nieuniknionej Śmierci. „Ma- 
my jeszcze trzy godziny życia”. Za trzy 
godziny olbrzymi Atlantic pogrąży się na 
zawsze w odmętach oceanu , I w ciągu 
trzech goda rozgrywają się przerażające 
sceny. Z ludzi spadają maski obłudy, kon- 
wenansu i wychowania. Nie można jednak 
powiedzieć, aby angielska wytwórnia była 
objektywna w charakterystyce ludzi: naj- 
większym tchórzem jest oczywiście przed- 
stawiciel jakiejś połud.-amerykańskiej rasy: 

brazyliczyk czy argentyjczyk, murzyn zać tra 
tuje kobiety i dzieci, chcąc się uratować; to 
też z prawdziwą satysfakcją dusi go je- 
Gen z marynarzy. Natomiast rasa anglo - ša- 
ska imponuje spokojem, opanowaniem, mę- ską dzielnością 1 bohaterstwem. Jest w tem niewątpliwie trochę ten dencji i ambiycj bry tańskich. Ale to drobiazg. 
; Doskonale wyreżyserowana i odegrana 
jest sceną zbiorowa , gdy w wielkiej sali balowej okrętu zebrali się ci, którzy już się nie uratują. Naprzód stępienie zupełne, a 
potem gwałtowna chęć użycia: alkohol, kar ży i nawet pieniądze. Wreszcie, gdy woda 
sięga im już po kolana — myśl o Bogu, i 
$inący tłum powtarza za pastorem słowa 

    

PP. modlitwy. 
„Z pośród aktorów wyróżnić należy tych 

którzy grali role kapitana statku i młodego 
porucznika. Surowa, a głęboko przejęta i 
niemal natchniona twarz kapitana, który sa- 
motny pozostaje na swym mostku, — spra- 
wia bardzo silne wrażenie.  Znakomitym 

nie chce się 
ratować, ustępując młodszym, i trzy ostat- 
nie godziny spędza na czytaniu biblji. 
Eiekty Nana a, moglyby byč 

silniejsze. Model góry .ldtfówej, dziurawiącej 
bok statku, jest za mały — zabawkowy  fo- 

tografje przechylającegó*ś i tonącego okrę 
tu również nasuwają pewne wątpliwości. 
Amerykanie zrobiliby to dużo lepiej. 

Nad program mamy „Z notatek reporte- za wileńskiego". P. Urbanowiczowi, realiza- 
torowi tego fotomontażu filmowego, należy gratulować: dał b. ciekawe sceny. Er. 
  

  

nowskiej Uzłowska Jułja popełniła sa- 3 
mobójpstwo przez powieszenie się, po- 
RK. 2 nieletnich dzieci. Powód 

— ciężkie warunki materjalne. 
— Utonęła w przerębli. Mieszkan- 

ka zaść. Kreszona, „ Święciańskiej 
„Melanja Grochowska biorąc wodę ze 
ręki poślizgnęła się, wpadła do prze- 

ai * +. r onęła. » 
; о na dzieci. Z BE 

opieki lał się gorącą wi zareįko 
P at 4, Szkaplerna e Ra- 
tunkowe' odwiozło go do szpitala Dziecię- 
cego. 5



STO CZTERNASTA ŠRODA LITERACKA 
„Dalmacja, zapomniana krėlowa“, pod 

tym tyutłem na ostatniej Środzie Literackiej 
wygłosiła referat p. Wanda  Niedziałkow- 
ska-Dobaczewska . Ciekawie ujęty referat 
obejmował nietylko samą  Dalmację, ale i 
in. kraje, wchodzące w skład państwa jugo- 
słowiańskiego, które prelegentka zwiedziła 
w ciągu ubiegłego lata. 

Chorwacja była królestwem — терофес- 
łem, bardzo niedługo, bo zaledwie od 924 
do 1102-go r., koronę zdarła jej królowa 
Adrjatyku Wenecja. Chociaż tak dawno 
straciła Dalmacja swoją niepodległość, jed- 
nakże pamięć jej jest żywa na całem po- 
brzeżu Dalmatyńskiem, które wspomina 
świetne czasy królów Tomisławów, Krzesi- 
mirów i Sławomirów, jak wypadki z przed 
stu albo 150 lat. 

W Chorwacji obserwować można czte- 
ry nawarstwienia: greckie, rzymskie, sło- 
wiańskie i włoskie, a właściwie weneckie. 
Jako ślad tego pozostały po trzy i 4 nazwy 
miast i wsi. Za czasów rzymskich, Dalma- 
cja była samodzielną kolonją, dużo ceza- 
rów Oodbudowało tam swoje rezydencje i 
do dnia dzisiejszego zachowało się jeszcze 
dużo wspaniałych i cennych zabytków z tej 

"epoki, szereg Świątyń, ruiny zamku cezara 
Wespazjana, Mauzoleum cezara Dyoklecja- 
na, przerobione na katedrę i wiele innych. 
W roku 1000-ym doża wenecki Pietro Or- 
seolla, zazdroszcząc świetności _ rozwoju 
Chorwacji, zrobił wyprawę na Dalmację i 
zajął Salony, Split Zarę i wiele innych 
miast dalmatyńskich. Oparła mu się tylko 
Raguza. Ale właściwą niepodległość straci- 
ła Chorwacja dopiero w sto lat później. 

Panowanie weneckie pozostawiło w 
Chorwacji duże ślady, w tej epoce pow- 
stały wspaniałe dzieła architektury, mnó- 
stwo przepięknych zamków, pałac dożów, 
była to epoka rozkwitu sztuki na całem 
pobrzeżu, z tych czasów również datuje sie 
powstanie rodów rycerskich, ba, nawet do 
dzisiaj obserwować można podobieństwo 
ludności z typem weneckim. 

Panowanie weneckie utrzymało się 
do zajęcia Chorwacji przez wojska napo- 
leońskie. Z czasów panowania Francuzów 
pozostały świetnie pobudowane drogi. Sto- 
sunkowo najmniej śladów pozostawiło pa- 
nowanie austrjackie. Po wojnie światowej 
Chorwacja znów ma niepodległość, ałe inną, 
gdyż łącznie z Serbją, z którą ma stale od- 
wieczny antagonizm, z dawna Bośnią i 
Czarnogóra wchodzi w skład państwa ju- 
gosłowiańskiego. Głównie i prawie jedynie, 
osoba króla Aleksandra Ill-go, który właści- 
wie dzierży całą władzę w swoich rękach. 
jest właściwą spójnią państwa. . Król nie- 
zmiernym taktem swych rządów umie 
utrzymać jedność różnych narodów. 

język w Serbji i Chorwacji jest 5- 
wiański, w Chorwacji bardziej przypomina- 
jący polski z nalotami włoskiego, w Serbji 
więcej zbliżony do rosyjskiego z domiesz- 
ką tureckiego i węgierskiego. Niema w |и- 

aż 

współczesnych faszystowskich Włoch, które 
czyhają na ich ziemię i są niebezpiecznym, 
konkurentem w najistotniejszem źródle za- 
robków Dalmacji w turystyce. Dalmia- 
cja jest krajem pięknym, lecz bardzo mało 
žyznym i biednym, najwiekszem  žrodiem 
dochodu jest turystyka. Dalmacja jest cu- 
downem miejscem wypoczynku dla turysty, 
tóry nie znajdzie tam wprawdzie takiego 

komfortu, jak we Włoszech, ale za to 
wszystko jest niezmiernie tanie, Chorwaci 
nie nauczyli się jeszcze obdzierać i wyzy- 
skrwać przybyszy, zwiedzanie przepięknych 
pałaców, zamków, muzeów i kościołów jest 
za darmo i życie niezmiernie tanie. 

Współczesna sztuka chorwacka jest w 
zaczątku, bardzo piękna jest sztuka ludowa. 
Dawne zabytki są w użyteczności publicz- 
nejj w zamkach średniowiecznych mieszczą 
się hotele i pensjonaty, ba. nawet sklepy i 
restauracje. Spoufalenie Chorwatów z an- 
tycznemi zabytkami, działa  denerwująco, 
naprzykład używanie sarkofagów jako stoli- 
kow w restauracji, przepięknej cysterny, 
jako śmietnika i t. d. 

'leraz powstała nowa inteligencja, któ- 
ra tworzy jugosłowiańską kulturę, rozwija- 
jącą się szybko i z rozmachem. Zachowały 
się jeszcze dawne piękne stroje ludowe, 
bogato wyszywane drogiemi kamieniami, 
noszone są nawet do pracy, więcej przez 
mężczyzn, jak przez kobiety, nieodłącznym 
atrybuteni takiego męskiego stroju, są in- 
krustowane strzelby i fajki. Pieśni ludowe 
przypominają pieśni polskie i rosyjskie. Mo- 
tywy ludowe oddziaływują na literaturę i 
publicystykę, regjonalizm jest bardzo silnie 
rozwinięty. Starzy reprezentanci _ dawnej 
tradycji stawią bardzo silny opór dla no- 
wych prądów. 

W Serbji życia towarzyskiego niema, 
kobiety żyją zamknięte w domach, które są 
otwierane raz do roku dla wszystkich na 
święto Siawa, dzień patrona rodu, 'w któ- 
rym to dniu częstuje się gości konfiturami 
i kawą, potem znów na cały rok zamykają. 
Życie w Serbji nosi silne piętno haremowe. 
Inteligencja w Serbji jest jeszcze bardzo su- 
rowa, gdyż jest to naród kmieci. W Boś- 
ni. a szczególniej w Serajewie jest jeszcze 
sporo muzułmanów, egzystują haremy i wi- 
dzi się na ulicy kobiety w czarczafach. 

Najodpowiedniejszem _ letniskiem jest 
Rab. miasteczko z XIII wieku, Trogir koło 
Splitu, kasztel Luksicz, Klis, Chwar, Wyspa 
Locum z zaczarowanym tropikalnym ogro- 
dem nieszczęśliwego cesarza Maksymiljana, 
zresztą całe Dalmatyńskie wybrzeże. 

Dopełnienie obszernego i ciekawego re- 
feratu p. Dobaczewskiej, stanowiła część 
koncertowa. Mianowicie, wielce  utalento- 
wany, p. Kac, świetnie wykonał na wiolon- 
czeli przy akompanjamencie p.  Szabsaja: 
angielską sonatę, melodje Gluka, w opra- 
cowaniu Kreislera, menuet Debussy'ego i 
i Scerczo Wangensa, artysta był na tyle 

  

gosławji nienawiści do Niemców tylko do uprzejmy, że zgodził się na bisowanie. Z. K. 

EA] 
Licytacja 

Dnia 18 grudnia r. b. o godz. 10 rano, sprzeda- 
ne będą z licytacji następujące towary' 

180 worków pestek dyniowych 9000 kg. 
65 beczek 'kalafonji 
20 worków ziaren kakaowych 

7 bel tłuszczu kakaowego 
50 skrzyń jabłek suszonych 

Warunki licytacji są w naszem biurze przy 

POLSKI LLOYD Sp. Akc. 
Oddział w Wilnie 

ckiego do przejrzenia. 
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KONKURS ARCHITEKTONICZNY 
Izba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie ogłasza 

na szkicowy projekt gmachu Izby 
Handlowej w Wilnie przy zbiegu ulic Adama Mic- 
kiewicza i Styczniowej 32 o kubaturze około 8000 m3 . 

Wyznaczone są następujące nagrody: 

RS 
Przemystowo- 

I-sza nagroda — 3.000 zł. 

П-ва 

III-cia 
” 

”› 

— 2.000 zł. 
— 1.500 zł. 

Program oraz warunki konkursu można otrzymać 
w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Wilnie przy ul. 
Trockiej Ne 3, dokąd należy adresować korespon- 
dencję. Termin nadsyłania prac —1 

  

W. VILLIAMS. 

"Mortimer 
Zatrzymał na chwilę oddech. cze- 

kając na wrażenie, jakie słowa jego 
zrobią na niej. 

Na szczęście pułapka nie zawiodła! 
Noor - el - Dine przeszukała go- 

1ączkowo papiery w torebce i wyję- 
ła dwa porządnie złożone listy: 

— Niech pan przeczyta! — rozka 
zała. — Mam nadzieję, że potem prze 
prosi mnie pan i cofnie swoje zastrze- 
żenia! 

Desmond rozłożył list, był on pi- 
sany na kartce, wydartej z niemieckie- 
go notesu w kącie było wydrukowane 
słowo „służbowe, a obok stała data 
i nazwa miejscowości. Była to widocz 
nie kartka z bloku rachunkowego. 
Tekst skreślony był wyraźnem, nieco 
kanciastym pisinem, tak bardzo charak 
terystycznem dla Niemców: 

„Wszystkim, komu wiedzieć 
lezy: 

Okazicielka niniejszego ma prawo 
żądać wszelkiej pomocy i opieki od 
wszystkich wojskowych armji i floty 
niemieckiej, niezależnie od tego, gdzie 
by się znajdowała, a osoba jej i mają- 

"tek są nietykalne“. 
„Dane w głównej kwaterze w Metzu 

3 Fryderyk-Wilheim. 
Kronprintz Cesarstwa Niemieckiego“ 
Obok podpisu widniała duża, zie- 

lona pieczęć z napisem: „Sztab 5-tej 
armji 21 września 1914 r.". 

Desmond z ukłonem oddał papier i 

rzekł: + ; 

— Proszę 0 wybaczenie. 
Sam jednak nie zdawał sobie do- 

brze sprawy z tego, co mówi, tak wiel 
kie było jego zdumienie. | 

na- 

marca 1931 r. 

— Mój dom i ja sam jestem na 
pani rozkazy. 

- - A ten diugi list, to od hrabiego 
Pietenbacha, adjutanta  Kronprintza. 
Spodziewam się, że to nazwisko nie 

jest panu obce? — mówiła Noor - el- 
Dune, chowając listy do torebki i nie- 
co łagodząc ton. 

Zamknęła torebkę i podnosząc oczy 
na Desmonda, zapytała z kokieteryj- 
nvm uśmiechem: : 

— Czyž jestem takim nieprzyjem- 
nym gošciem? 

W tej chwiji Noor - el - Dine wy- 
dała mu się jeszcze piękniejszą, niż 
dotychczas. Futro zsunęło się nieco 
obnażając okrągłe, ałabastrowe ramio- 
na, górna warga wygięła się z niewy- 
powiedzianym wdziękiem, ponad ślicz- 
nemi, równemi zębami. Zachwycony 
Desmond nie zdobył się jeszcze na od- 
powiedź, gdy nowa zmiana wyrazu jej 
twarzy i głosu, zdziwiła go jeszcze 
bardziej. Położyła rękę na jego ramie- 
niu i spojrzała mu w oczy błagalnie: 

-- Pan mi pomoże, prawda? Nie 
mogę oswoić się z myślą, że jestem 
šcigana. Jestem otoczona, osaczona 
przez wrogów, którzy chcą mnie zła- 
pać, boję się... ach! tak się boję 
okropnie! Niech mi pan obieca swą 
pomoc, obronę, proszę mi powiedzieć, 
że dopóki tu jestem, nic mi nie grozi! 

' Ocwood patrzał na tancerkę i nie 
mógł zdobyć się na odpowiedź. Wie- 
dział, że o co prosiła jest rzeczą nie- 
możliwa zupełnie, ale był żołnierzem, 
a nie detektywem i w głębi, duszy 
przekfinał to polecenie, dzięki  które- 
«nu znalazł się w tak fałszywej sytua- 

cii. 5 
— Czego się pani obawia, proszę 

mi powiedzieć? — zapytał łagodnie. 
-— Kto panią prześladuje? Policja? 

DĄBROWSKA 
2 1 WYNAJĘECJE, 

38-60 wo 

  

  

M do sprzedania b. dobry i 
blisko Wilna przy samej stacji po- 

łożony folwark z inweutarzem żywym 
i martwym. Gleba i klasy, Obszar 35 
ha. Kompletne wielkopańskie zebudo- 

wania. Las, woda, śliczna okolica. 
„ Ajencja „POLKRES“ 

Wilno, ul. Krėlewska 3, tel. 17-80 

RADIO WILERSKIE 
PIĄTEK, DNIA 12 GRUDNIA. 

  

  

    

11.58 — 
' 12.05 — „30 Tr. z Auli Uniwersyte- 
u Jag. w Krakowie. U stość nadania 

tytułał doktora „hono: rektorowi 
Warsz, Akad. Muzycznej Karolowi Szyma- 
nowskiemu. : 

12.30 — 13.10 Muzyka lekka (płyt 
13410 Kom. meteor. | PSY 
1550 — 16.10 lekcja francuskiego z War 

szawy. 
16.25 — 16.30 Progr. dzienny. 
16.30 — 17.15 Koncert popularny (płyty) 
17.15 17.40 „Costes i Bellonte zdo?- 

bywcy Atlantyku —odczyt wygł. Stanisław 
Romer. “ 

17.45 18.45 Muzyka lekka z War- 
szawy. 

18.45 — 19.00 Kom. LOPP. 
19.00 -— 19.10 Progr. na sobotę i rozm. 

— 19.25 Kom. rolniczy z Warsz. 
— 19.25 Muzyka z płyt. 
— 19.55 Pras. dzien. radj. z Warsz. 
— 20.15 Pogad. muzyczna z War- 

  

5 — Koncert symioniczny z Warsz. 
( 24.00 Spacer detektorowy. po 

Europie z salonu Philipsa, Mickiewicza 23. 
    

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 11. XII. br. 

WALUTY I DEWIZY. 
Budapeszt 156,05 — 156,45 — 155,65. 

Holandja 350,54 — 360,44 — 358,64. Lon- 
idyn 43,35 — 43,46 — 43,24. Nowy York 
8,915 — 8.935 — 8,895. Nowy York kabeł 
8,924, „44, — 8,904. Paryż 35,07 -— 
35,16 — 34,98. Praga 26,47 26,53 — 
26,41. Stokholm 239,50 — 240,10 — 238,90 
Szwajcarja 173,03 173,46 — 172,60. Wło- 
chy 46,75 — 46,87 — 46,63, Berlin w obro 
tach pryw. 212.03. 

PAPIERY PROCENTOWE. 
Pożyczka premiowa dolarowa 56,50: -— 

35. 5 proc. konwersyjna 50,25. 10 proc. ko- 
lejowa 104,50. 8 proc. LZ EGK i BR, obii- 
gacje BGK 94. Te same 7 proc. 83,25. 4 proc 
LZ: ziemskie 42,25 — 42. 4,5 proc. ziem= 
skie 53,25. 5 proc. warszawskie 57,25. 8 
proc. warsz. 72,50 — 72. 8 proc. Łodzi 

    

     

    
68,50 — 60. 3 proc. Piotrkowa 63,50 10 
proc. Siedlec 77. 5 proc. obl. poż. konw. m. 
Warszawy 8-ma i 9-ta em 50,75. 
poż bud. 50. 

3 proc. 

    
Pianina i Fortepiany, 
o światowej sław; el, Bechstein et 
takoż Arnold  Fibig p ketntopt i Sy; 
uznane rzeczywiście za najleps 
w kraju przez oaiwybitniejszych fachowa 
ców na Pow. Wystawie Kraj. w Pozna- 
niu w 1929... i w Wilnie w r. 1930 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

WILNO, 
ui. Niemiecka 3, m. 6. 

SENY FABRYCZNE. 

Bin hh A hh ARCH 

Jajlańsze Łyżwy | 
Ss. H. 
WILNO, ZAMKOWA 3, telefon 14-06 

Kluby Sportowe eraz Szkoły przy zakupach większych otrzymują 

znaczną zniżkę 

w FIRMIE 

KULESZA 

DBAŁA MAMUSIA 
nie pominie okazji zaopatrzenia swej córeczki w sweterek, 

fartuszek szkolny lub pończoszki ze sklepu 

FRANCISZKA FRLICZKI 

Polskiej Składnicy Galanteryjnej 
Zamkowa 9, tel. 6-46. 

  

Zrobiła gest pogardliwy i wydęła 
usta: 

— Policja? Ja się nie boję policji! 
-— odpowiedziała z głęboką goryczą 
w głosie. 

Usiadła na otomanie i oczy utkwi- 
ła w płonącym na kominku ogniu. 

— Całe życiet upływa mi w wal- 
ce, — zaczęła po długiem milczeniu, 
—- walczytam z głodem, z mężczyz- 
nami, z policją. Przyzwyczaiłam się 
już do tego. Nie, policja nie jest w 
stanie mnie przestraszyć! 

— Więc kogo pani się boi? — za- 
pytał Desmond, nie mogąc zrozumieć 
jej słów. 

Noor-el-Dine spojrzała mu w oczy 
i westchnęła: 

— Pan ma dobre i szczere oczy. 
Proszę mi wybaczyć, ale nie jest pan 
wcale podobny do Niemca. Może kie- 
dy poznamy się lepiej, będę mogła 
dać odpowiedź na pana pytanie... Te- 
raz jestem bardzo zmęczona. Niech 
pańska służąca zaprowadzi mnie do 
pokoju, w którym mogę sie przespać. 
Wstanę dopiero na pierwszą. 

Ocwood z ukłonem wyszedł z sa- 
loniku i zawołał Martę. Podczas, gdy 
starucha prowadziła piękną panią da 
gościnnego pokoju, Desmond pozostał 
przed kominkiem, wpatrzony w pło- 
mienie i pogrążony w zadumie. Mi- 
mo zmęczenia, które czuł po bezsen- 
nej i niespokojnie spędzonej nocy, 
odczuwał dziwne podniecenie i. zde- 
nerwowanie. Ta dziwna kobieta, ka- 
pryśna, arbitralna i zmienna, zrobiła 
na nim silne wrażenie. Czy miał roz- 
począć z nią walkę? Przed oczyma 
jego stanęła szczupła, drobna i deli- 
katna istota, oparta o mur i wpatrzo- 
na w lufy wymierzonych ku niej kara- 
binów. Mimowoli wzdrygnął się. 

       
       

    

       

xinod 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA Przygo'y dziennikarki 

Osi; abeamtska 3. i 

“asa czyuna od 

„REPORTERKA I WIECZONKEAKA" 
DAnIELS, Neil Hamilton i William Austin. Nad program: „Przygody Emigranta“. Komedja w 2 aktach. 

Od dnia 11 do 14 grudnia 1930roku włącznie będą wyświetlane filmy: 4) 

pragnącej wyświetlić zawikłaną aferę polityczną. Aktów 8, W rolach głównych: BEBE 

  

g. 5 m. 30. "oczatek seansów od g 4-ej. Następny program: „Młoda Generacja". 

  

  

Dźwiękowy : Największa sensacja dohy ecnej! Monumentalny dźwiękowy i mówiony film! Najśmiełszy twóc 

KINO-TEATR genjuszu ATLA4T 4 Pyłwający pałac miljarderów. Potężny dramat ludzi rzuconych na | 
„HELIOS“ ludzkiego d bezkresy «ceanu. Reżys. E. Duponta. Tego nie widziało się ani w 
UL. Wileńska 38 filmie ani na scenie. Arcydzieło, które w całym Świecie pobiło wszelkie rekordy powodzenia. Každy nusi widzieć — 

"Tel. 926. ten cud techniki i sztuki. Dodatek a) rewclac. dźwiękowy -—-b) „Z no:esu reportera wileńskiego". Uprasza się Sz. 

  

  

      

Publiczność o przybycie na początek seansów o godz. 4, 6, 8, i 10,15. 

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22. 

Dziś! Najpiękniejsza para kcchanków GRETA GARBO i NILS ASTER w dramacie śpiewno dźwiękowym pt. į 

„P O 
Nad program: Kolorowy dodatek dźwiękowo-śpiewny. Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. 

. W 6 «4% (Zmysły w okowach) 

  

Początek o godz. 4-ej ost. 10.30. 

  

Dziś rewelacyjna premjera największego filmu amerykańskiego 
Wzruszający dramat w 12 akt. Reżyser 

  

  

) z ы 
INO RYC R у BŁ $$ BĘ 6 Raoul Walsch, twórca obrazów „Złodzej 

K 23 E Zt ER, ч TE z Bagdadu" i „Świata w Płomieniach*. 
„PAN“ W rolach gł. ubóstwiana LILY DAMITA oraz niezapomniana para „rywali“ Wiktoe Mc. Lagian i Edmuad Lowe. - 

A To film, którego akcja do głębi poruszyć musi każdego, to film oszołamiający potęgą wrażeń! to wielka manijesta- |) 
Wielka 42. cja życia i użycia. 

Ilustracja muzyczna pod batutą pro!. M. Zamsztejgmana z udziałem znanego skrzypka prof. A. Jadłowkera. 

Poraz pierwszy w Wilnie! В 

NAA A Najnowszy hm som WEDŁUG LITERY PRAWĄ. 
„MIMOZA“ Wzruszający do głębi duszy dramat. Nad program: Rewj1 warszawskiego Teatru „Morskie Oko“ p. t. 

ul. Wielka 25 Uśmiech Warszawy. Sceny: Słowik i róża, Brooslvn, Balet mechaniczny, Fontanny Wersalu, Na dnie morza, 
  

Kawa ze šimietanką i inne. 
  

  

Kino-Teatr 

„STYLOWY* 
WIELKA 36. arcyzabawna   Dziś Najpopularniejsi komicy świata! Wszałkie zalety BUSTER KEATONA. Dowcip i sobotwór PAT-RIFF PATA- 

SZON-RAFF. W najnowszym utworze pierwszy raz w Wilnie. Tłv i środowisko: zyele ludzi podziemi na wesoło 

 RYF I RAFF 1440 DETEKTYWI 
tragikomedja w 10 aktach. Nad program: „„Ewa w samochodzie“ Гагза w 4 akt. 
  

  

Dziš! 
Poiskie Kino 

WANDA” 

Coś, czego jeszcze nie było! 

NOCE W PUŚTYNIACEE 
Egzotyzm! Szał! Pożądanie! Najwspanialszy tiim Świata p. t. 

złoż Fascynujący erotyczny dramat w 12 aktach. W rolach gł. John Giłbart i urocza Djana Robertsom, która 
Wielka 30. Tel; 14-81 chciała sprzedać s:e ciało... za jeden łyk wody. 

Nad program: Humor! Satyra! Śmiech! Ewa w samochodzie. Komedja w 2 aktach. p 
  

i h oraz  no- 
Tańców ZA wraz Z 
wszelkiemi nowościami zatwierdzonemi 
przez kongresy Londyńskie, Paryskie i 
Warszawskie  wyucza profesorka 
chrześcijanka przy udziale najlepszych 
sił fachowych. Ceny konkurencyjne. 
Kurs 8 zł. Kompiet dla początkujących 
rozpoczyna się dnia 14 grudnia o godz. 
6 wiecz. Kurs, wraz z demonstracją 
najnowszych ruchów tanecznych, dla 
amatorów i nauczycieli tańca—tegoż 
dnia o godz. 8 wiecz. Informacje i za- 
pisy: ul. Bakszta 2, od godz. Il-2i 

4—9 wiecz. 

SKŁAD MEBLI 
SPÓŁDZIELNI 

„ZJEDNOCZENI STOLARZE" 
w WILNIE, ul. TROCKA 6 

EA WIELKI 
"** WYBÓR 

RÓŻNYCH 
MEBLIz 
WŁASNYCH 
WARSZTA- 

TÓW. 
Komplety, ja- 

dalne, sypial- 

ne, gabinety i 

t.d. oraz gięte 

meble. 

Przyjmują się 

obstalunki. 

  

      
    
      
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  

     

# 
MATKI! UWAGA; 

Dawajcie DZIECIOM 

Czekoladę Zdrowia 
FABRYKI 

A. PIASECKI 
w KRAKOWIE. 

jest bardzo pożywna I niedroga. 

Żądajcie wszędzie! 

  
  

Administrator dóbr 
z długoletnią praktyką dobrze poleco- 
ny poszukuje posady. Łaskawe zgło» 
szenia do administracji „Słowa* pod 

„Administrator“     

      
    

    
   

  

   a K DOKTOK TAŃCE  KARNAWAŁOWE 
ILEKARZE| Tango, Fox-trot, Slow-fox i Wałc An- 
LE ARZEJ Szyrwindt gielski wyuczam w 12 lekcjach 

choroby weneryczne, Ą p, Borowski, ul. Trocka Nr. 2 m.'5. 
Dr. medycyny skórne + moczopiciowe Kurs rozpoczynam w niedzielę 14-go 

Wielka 19, od 9—1 i grudnia o godz. 4 wiecz. Opłata za 
A. Cymbler:— kurs 10 zł. Zapisy przyjmuję. (Towa-    

   

    
  

Choroby weneryczne, rzystwo wyłącznie chrześcijańskie). 

skórne i narządu mo- 
czowego. Mickiewicza Mamy do ulokówania 

de O 215 JEDŃ na hipoteki miejskie i wiejskie sumy 

      

я АКЫЗЛЕНКА 3000, 2000, 1000 i 500 dolarów wiecz. Tel. 15-64. ŚMIAŁOWSKA "Ajencja „POLKRES“ 

ST TĄ osie Gabinet "Koda: Wilno, ul. Królewska 3, tel. 17-80 

Dr Ginsberg ty ny, siwa zmarszcz 
Choroby skórne, we-ki, piegi, wągry, łupież 
neryczne i moczopłcio- brodawki, kurzajki, wy- 
we. Wileńska 3, odpadanie włosów. Mie- 
8 — 114 -— & Tel. wiewicza 46. 
567, _Szofer : 

obznajmiony ze ślu- Najłatwiejsza 

    

  

  

DOKTÓR 5 a sarstwem i elektromon- i najprędsza metoda 
2 śm gl terstwem z dobremi re- nauczania si zy- | ę lęzy- | 

Zeldowicz i GM КОВ ferencjami poszukuje ków obcych „Lingua 
> ch Mieszkania Poszdy. Łaskawe zgło- phone", Wiino, ul. Nie- 

Ves aa IO: — 5-cio pokojowe z. Lida Ma = b a 
czowych, od 9-—-do 1, WYBOdAmi do wyna- PR. zowych, o : R 24 * 

5—8 wiecz. Młyn wodny fil 
18, Ejsymoni. 

jęcia. Kalwaryjska 31. 

  

    

  

  

  
  

   

  

  

2 MK w Nowogrėd:kiem, ' 

DOKTOR Mieszkania aa | + ) * > J 

ZELDOWICZOWA + "wygodami w śród> HARRIE rówka na miejscu, || 
KOBIECE, WENE- mieściu, poszukuje le- GABINET Gai A 2 
RYCZNE NARZĄDÓW karz. (Zgłoszenia: ul. Racjonalnej Kosme- waże ъ ',038'; ы 

k da Šniadeckich 1 — 7. tyki Leczniczej. | 0. 03 y 
MOCZOWYCH ё wny sprzedamy do- Walia" —————— Wło, Miek'ewicza 31 | godnie. 

a - 4 pokoje ja 4. Dom H.-K. „Za- 
ul. Mickiewicza 24. ogremontowane z ke Urodę kobiecą | chęta'* Mickiewi- 

tel. 277. chnią do _ wynajęcia konserwu- | cza 1, tel. 9-05. 
-— Zamkowa 18, m. 19 e, ai odświe- $ а 
— — — — — #6 6% ej, skaży przedam 

Dr. Bolesław 5 pokoi BE? nia o blat marmurowy biały | 
Hanusowicż z KOKO S Szitcine opalenie ce LR 70: Helendersgp 
z i mością 1 glewem dory, Wypadanie wiosów "30 *- 

ak ia ias wynajęcia. Antokolska ; łepież. Najnowsze 

I weneryczne SĘ A rdobycze kosmetyki ra Sprzedam 
przyjmuje od 6—7 EA cjonalnej. niedrogo  karakułowe | 

i „ Codziennie od z. 10—8. palto, tamże na godzi* 
Josa WZ W. Ż. P. 45 ny pian no. Bankowa | 

Dr. Edwa ki, im — l,m. 9 z Makowej,| 

ika dai EEA Anita czowa. 
A а, „KEVA“ (Paris) 

Spec. Niemoc płciowa Kosmetyki : 
ces Geno Leczniczej CEdiÓ nicciewicz 37, tei. Karakułowy 
R PE od J, Hryniewiczowej. ь m Gd 11—1. żakiet : 

—12 i 3—6. orgładzanie i odświe- wazony i koce, tanio 
UI. Mickiewicza 30. p EA AL nie twarzy. Leczenie sprzedam. Mostowa 3 

wągrów i pryszczy. parter między gj3—4 
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Stara Marta, człapiąc pantoflami, 
schodziła ze schodów. Desmond za- 
wołał ją, gdyż przypomniał sobie w 
porę, że nie wie, gdzie znajduje się 
jego „własna* sypialnia. 

— Poświeć mi Marto, — rozkazał. 
— Chcę zobaczyć, czy dobrze ogrza- 
na jest moja pościel. 

Podał jej lampę i razem weszli na 
piętro. : 

ROZDZIAŁ XII 

„Dom młynarza” 

Desmond siedział na łóżku w jed- 
wabnej pyjamie Bazylego  Belforda, 
„bogato haftowanej w jaskrawe kwia- 
ty i popijając kawę wczytywał się 
ciekawie w treść papierów, znalezio- 
nych w nocnym stoliku. 

Belford musiał być bogatym czło- 
wiekiem. Sypialnia jego miała ną so- 
bie piętno nietylko komfortu, ale na- 
wet zbytku. W szafie ściennej Des- 
mond znalazł wielką ilość kostjumów, 
uszytych u najlepszych krawców lon- 
dyńskich. Na kominku palił się ogień 
rozweselając i ogrzewając atmosferę. 
Kawa podana przez Martę, była wy- 
śmienita. Ocwood czuł się zupełnie 
dobrze, że mimowoli zmarszczył się, 
gdy spojrzawszy na zegarek, zobaczył 
że już jest po dwunastej! Trzeba więc 
było wyrwać się z tego błogiego na- 
stroju odpoczynkowego i zacząć ubie- 
rać się, aby nie spóźnić się na śnia- 
danie. 

Z westchnieniem rzucił okiem na 
dokumenty. Mieściły się one w dwóch 
kopertach: dużej i małej. W pierwszej 
zawarte były wszystkie szczegóły, do- 
tyczące Belforda i jego zwyczajów, 
sposobu życia, jego przyjaciół i zna- 
jomych oraz historja jego aresztowa- 
nia. W drugiej były instrukcje, któ- 

1 
Ww. Z. P. M M. Elektryzacja W.Z.P. 85 4 i 

{ 
> rych tak bardzo czekał Desmond! — Ten pan nie bywał nigdy w. 

Z opisu dotyczącego Belforda, moim hotelu, ale kilka razy najmował | 
Desmond dowiedział się, że dom jego samochód i zawsze płacił bardzo aku-| 
nazywa się „Domem Młynarza* i le- ratnie. A 
ży w odległości czterech z górą kilo- Kierownik ruchu na stacji, mówiłń i 
metrów od stacji. Belford kupił ten — Jest to człowiek bardzo milczą 
dom przed ośmiu laty i mieszkał tu cy i nietowarzyski, ałe szczodry i do 
dwa miesiące rocznie, resztę zaś cza- bry. 3 
su spędzał w podróży, zwiedzając całą Kto inny znów: b 
Europę. Wojna zmusiła go do przer- — Jest to mrukłiwe 'i złośliwe| 
wania tych wycieczek i poprzestania zwierzę! 
na angielskich kurortach. Jakaś dama z sąsiedztwa oburza| | 

Mieszkając w „Domu młynarza” ła się: 
Belford codzień prawie jeździł do Lon- — Ten pan jest bardzo niegrzecz 
dynu i wracał na obiad. Na dworzec ny: zatrzasnął drzwi przed moim no 
chodził pieszo, albo jechał rowerem. sem, kiedy przyszłam z kwestą na | 
Czasem nocował w Londynie, zatrzy- nasz szpital. Nie lubię powtarzać pio-| 
mywał się wówczas w małym hotelu tek, ale wszyscy. mówią, że to nało” | 
przy Jermyn str. Do tego opisu do- gowy pijak. 
łączony był spis osób, z któremi Bel- Takich i temu podobnych uwai 
ford spotykał się w Londynie. Byli to pełno było na kilku, drobno zapisa“ 
przeważnie kupcy, aferzyści giełdowi nych kartkach. Desmond z uśmić 
przemysłowcy, adwokaci i t. d. Przy chem, odłożył je i sięgnął po opi 
każdem nazwisku był znaczek, ozna- aresztowania. 
czający stopień przyjaźni, czy też zna Przed dwoma tygodniami, — мта 
jomości, łączący daną osobę z Belfor- odjazdu do Francji większego trans” 
dem... Desmond odłożył ten* spis na portu wojsk, do biura pocztowego 

4 й djowania go przy Jermyn-str. nadeszła depesza, | 
stępującej treści: 
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z większą Stadt: ; 
Z notatek tych wynikało wyraźnie, „Belford, hotel Jermyn-street. 

że Belford nie miał żadnych  stosun- W piątek wysyłam okrętem dwa? | 
ków z sąsiadami. Dom jego stał na dzieścia sześć tysięcy. Uprzedzić od 
uboczu, w pobliżu bagnisk. Zaznaczo- biorcę. Mortimer", 
ne było, że proboszcz miejscowy dwa Poczta nie mogła dostarczyć we 
razy odwiedzał ,„Dom młynarza*, ale dług adresu depeszy, gdyż nie było: 
oba razy nie zastał Belforda w domu, wcale hotelu Belford, jasnem więć 
który zresztą nie kwapił się bynaj- było, że nadawca omylił się i p 
mniej z rewizytą. nieuwagę powtórzył nazwisko, z4 

Dalej było kilka kart, zawierają- miast nazwy hotelu. Poczta zakomi* 
cych charakterystyki Belforda, skre- nikowała o tem nadawcy, według po” V. 
ślone ze słów rozmaitych osób. danego przez niego adresu, ale oka” |. 
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Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

"Zarządzający miejscowym  hote- zało się, że był to adres fałszywy i 
lem „Pod czerwonym lwem* oznaj- żadnego Mortimera nie udało siej * 
mił: znaleźć. х 24 С 

22 
Drukarnia wydawnictwa „Slowo“ Zamkowa 2. ы 

 


