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PRENUMERATA 

„KRO 
Posiedzenie wtorkowe Sejmu prze- 

ciągnęło się do północy i nie zdążyłem 

nadać telefonicznie swego streszczenia 

| Było to bardzo ciekawe posiedzenie. 
Pierwsza walna batalja stoczona przez 

nowy klub B.B., zakończona zwycię- 

stwem. Składnikami tego zwycięstwa 

_ były: doskonałe przemówienia i do- 

skonali mówcy, którzy B.B. reprezen- 

towali. Matuszewski, jako minister, 

Car, Byrka i Jan Piłsudski, jako po- 

słowie, stanowili pierwszorzędną eki- 

'pę podnoszącą naprawdę poziom par- 
lamentaryzmu. Była to wszystko wal- 
ka na florety. Żaden z tych mówców 

nie wyszedł z tormy, nie uniósł się, 

każdy zawsze nagadał możliwie dużo 
_ komplementów przeciwnikowi, aby go 

potem jeszcze lepiej bezradnego na 

ziemi posadzić. Min. Matuszewskiemu 

widać było wesoło, gdy używał swo- 

ich, doskonałych zwrotów  polemicz- 

nych. Poseł Car, gdy przemawiał do 

marszałka Trampczyńskiego, był tak 
wersalski, jakgdyby nie w Sejmie, 

lecz na konferencji międzynarodowej 

przemawiał. Zaiste, szkoda, że nie- 

które „wrywania* się z miejsc (tak 

się naprawdę po staropolsku nazywa 

to, co teraz nazywamy „zwischenru- 

iami“), psuły ten znakomity wprost 
popis parlamentarny, jaki dawali 
ówcy B.B. na trybunie. „Zwischen- 

„[rut“ — „werwanie się“ jest środkiem 

przez wszystkie parlamenty uzna- 
Re nym i bronią czasami doskonałą. Leon 

Daudet kiedyś w Izbie Deputowanych 
jednym swoim okrzykiem tak dosko- 

nale trafił w punkt śmieszności sytua- 
cji, która się w parlamencie wytwo- 

rzyła, że cała Izba wybuchła  śmie- 
chem. Śimiał się nuncjusz w loży dy- 
plomatycznej, a marszałkowi lzby ze 

śmiechu binokle zaszły łzami. Scena 
ta jest historyczna, gdyż przerwano 
posiedzenie, aby się posłowie śmiać 

przestali i wody napili. — Rozumiem 
tak celnie dowcipem trafić! Zupełnie 
co innego, gdy z miejsca przerywa 

mówcy, aby powiedzieć cokolwiek, 
choćby nawet to „cokolwiek* wyda- 

— маЮ się zabawne temu, kto je mó- 
wi — nie zawsze jest gwarancją, że 
się innym również podoba. Na to 
stanowczo uwagę zwracać należy. — 

W przeszłym Sejmie było co innego. 
Tam klub B.B. prowadził walkę ze 

_ Wszystkiemi innemi klubami, które 
_ były w przygniatającej nad nim więk- 
szości i które co chwila się zrzeszały 

' 

aby B.B. zrobić na złość. B.B. musiał 

wiec prowadzić walkę bezwzględna, 
zmuszony był czasami do robienia 

_ obstrukcji i posłowie B.B. biorąc rze- 
czy normalnie, ze stanowiska  „par- 
lamentarnego* (kiedy ten wyraz: par- 
lamentarny — ma oznaczać nie to, 
<o językowo znaczy, to jest równo- 
znacznik wykwintny, spokojny, grzecz 

ny, lecz ma być użyty w znaczeniu 

sejmowy, naieży go brać w  cudzy- 

słów) — mieli rację, jeżeli hałaso- 
wali. Nie brali wtedy żadnego udzia- 
łu w odpowiedzialności za poziom 
Sejmu polskiego i mieli zupełnie, naj- 
2upełniejsze prawa zachowywać się 
stąksamo jak inni, a nawet wygłaszać 
nieinteligentne mowy, choćby tak 
Nieinteligentne, jak ta, którą we wto- 
rek wygłosił poseł Róg (o ile sobie 

iednak przypominam, do takiego re- 

_ Kordu nikt nawet nie stawał). Nato- 
| Miast dziś jest zupełnie co innego. 
Dzis B.B. trzyma laskę marszałkow- 
ską, ma większość, która miażdży 
Drzeciwnika za każdym razem, gdy 
staje do głosowania. Toteż doskona- 
e się stało, że przy pierwszej deba- 
Gie wysunięto ludzi, którzy rzeczo- 
Wość, znajomość przedmiotu połączyli 
? doskonałą techniką mowy  parla- 

Mentarnej, z  wersalskością i praw- 
dziwym dowcipem. Poseł Podoski, 

który bronił naszego projektu regula- 

Minu, jakkolwiek niema świetnej po- 
toczystości słowa min. Matuszew- 
skiego, był także jednym z głównych 

i
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BRZEŚĆ 
mówców B.B. i również przyczynił 

się swoim spokojem i rzeczowością 

do podnoszenia poziomu debaty par- 

lamentarnej. 

Gdyby kazano mi zdefinjować po- 
litykę, wybrałbym sobie taką formu- 

ię: — „Polityka jest sztuką odróżnia- 

nia w życiu publicznem rzeczy jstot- 

nych od nieistotnych". Gdyby mi ka- 

zano określić parlamentaryzm, tohym 

się skusił na tego rodzaju butadę. 
„parlamentaryzm jest zabawą polega- 

jącą na wybijaniu w górę incyden- 

tów nie mających z punktu widze- 

nia egzystencji państwa żadnego zna- 

czenia". Parlamentaryzm w życiu pań- 

stwa to taka „Świeca* w grze w 

football. Z dużą przykrością, ze wzglę 

dów zrozumiałych, zastosowuję powyż 

sze także do debaty nad Brześciem. 

Ale odrzuciwszy uczuciowość, tak 

jest i w tym wypadku. Budżet — to 

jest kwestja egzystencji państwa. Na- 
dużycia straży więziennej, to incy.- 
dent, może mrożący krew w żyłach, 

lecz incydent. Budżetem się na plenar- 

nem zebraniu Sejmu interesowało 

kilku posłów, między innymi prof. Ry- 
barski. Wszyscy inni tylko Brze- 
ściem. 

W sprawie Brześcia nie można 
wypowiedzieć ostatniego słowa, ja- 
kiejś syntezy. Słyszałem i słyszę nieu- 

stannie mnóstwo plotek o Brześciu. 
Plotki — czy fakty? — oto jest całe 
pytanie. Dlaczego wypuszczeni z tego 
więzienia posłowie nie składają skar- 
gi do prokuratora? Pan Czapiński, z 
trybuny parlamentarnej oświadczył o 
trzech wypadkach bicia uwięzionych. 
Ale oświadczenie z trybuny parlamen- 
tarnej to także nie jest wyrok sądu. 
O moim artykule „Tajemnice Brze- 
ścia” czytałem kilka ech prasowych, 
między innemi także w pismie opo- 
zycyjnem, że artykuł ten „Wyrywano 
sobie z rąk*, aby się dowiedzieć, co 
się w Brześciu działo. Dlaczego się 
tych intormacyi szuka u mnie. a nie 
u wypuszczonych z więzienia posłów? 

Klub B.B. głosował przeciw na- 
głości wniosków, zgłoszonych przez 
Klub Narodowy i Socjalistów w spra- 
wie Brześcia. To odrzucenie nagło- 
ści nie ma zresztą żadnego znaczenia, 
bo i tak innych materjałów, odpowied- 
rie komisje sejmowe jeszcze nie ma- 
ią, jeszcze i tvch komisyj niema, a 
gdy powstaną to i tak owe wnioski 
trafią tam jako pierwsze, więc to od- 
rzucenie nagłości nie opóźni proce- 
dury ich załatwienia, tak jak uchwa- 
lenie tej nagłości nie przyśpieszyłoby 
jej. Chodziło tu jednak o rzecz zasad- 
niczą. Głosowanie B.B. może przykre, 
lecz zgodne z zasadami, jedynie kon- 
sekwentne. Skoro się powiedziało, nie- 
ma przywilejów poselskich, a zwła- 
szcza niema ingerencji na władzę 
sądową ze strony władzy ustawodaw- 
czej — to nie można było przy pierw- 
szej poważnej okazji ze stosowania 
tej zasady rezygnować. Deklaracja 
klubu B.B. przeczytana przez pułk. 
Koca, dała mocny wyraz, iż droga 
sądowa, dochodzenia słuszności pre- 
tensyj i krzywd, jest szeroko otwarta. 

Klub B.B. głosował jednolicie. By- 
ła to sprawa ciężka i przykra. To też 
iednolitość tej postawy znaczy poli- 
tycznie bardzo wiele. Prawie tyle, ile 
wypłynięcie przez niebezpieczne cieś- 

  

  

niny portowe na pełne morze pracy 
parlamentarnej. Cat. 

WICE-MINISTER  STAMIROWSKI 
KIEROWNIKIEM . DEPARTAMENTU - 

POLITYCZNEGO M.S.W. 

WARSZAWA. 17-XII (tel. wł. „Sło 
wa“). Kierownictwo Departamentu 
Politycznego Min. Spraw . Wewnętrz- 
nych powierzone zostało - wicemin. 
Kazimierzowi  Stamirowskiemu.  De- 
partamentem Samorządowym  kiero- 
wać będzie nadal podsekretarz stanu 
p. Korsak. 

Opłata pocztowa wiszczona ryczałtem. 
Reuakcja rękopisów nieramówienych nie zwraca. 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozinieszczenia ogłoszeń. 

"żenych punktów wysłano odddziały wojska w celu 

BIENIAKONIE -— Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot". 

DUKSZTY — bniet Kolejowy. 

HORODZIEJ -- Dworzec Kolejowy — 

KLECK — Sklep „Jedność”. 

  

      

  

Administra- 

WARSZAWA. 17-XII (tel. wł. „Słowa'*). Na dzisiejszem posiedzeniu 
Senatu, sen. Perzyński referował projekt zmiany regulaminu obrad Senatu. 
Przeciwko zmianom regulaminu wypowiedział się szereg senatorów z opo- 
zycji. W głosowaniu, projekt został uchwalony większością głosów Klubn 
B.B. Następne posiedzenie Senatu odbędzie się po świętach. 

Posiedzenie sejmowej komisji budżetowej 
POSEŁ BYRKA — PRZEWODNICZĄCYM 

WARSZAWA. 17-XIl (tel. wł. „Słowa'). Na dzisiejszem posiedzeniu 
komisji budżetowej wybrano na przewodniczącego pos. Byrkę „(B.B.). Re- 
ferentem budżetu na plenum będzie pos. Miedziński. Prace komisji rozpocz- 
ną się w dniu 9 stycznia. Na pierwszy ogień dyskusji budżetowej pójdzie 
budżet M. $. Wewnętrznych. 

= 

Pogłoski o enuncjacji rządow 
W SPRAWIE INTERPELACJ: BRZESKIEJ 

WARSZAWA. 17-XII (tel. wł. „Słowa*). W kołach politycznych ro- 
zeszła się pogłoska, że w związku ze złożoną interpelacją opozycji lewico- 
wej w sprawie traktowania więźniów w Brześciu, ukazać się ma jutro 
enuncjacja rządowa. 

  

Podróż Marszatka Piłsudskiego 
BELLEGARDE. PAT. — Podróżujący incognito Marszałek Piłsudski 

przybył w dniu 17 b. m. o godz. 13 na stację graniczną Bellegarde. Na 
dworcu p. Marszałka powitał ambasador Chłapowski, attache wojskowy 
płk. Błeszyński, oraz przedstawiciele miejscowych władz cywilnych i woj- 
skowych. Po półgodzinnem zatrzymaniu się w Bellegarde, pociąg, do któ- 
rego doczepiony Żostał salonowy wagon Marszałka Piłsudskiego,  wyru- 
szył w dalszą drogę na Lyon i Bor. deaux, ku granicy hiszpańskiej, dokad 
orzybędzie we czwartek nad ranem. 

LYON. PAT. Pociąg, którym jedzie Marszałek Piłsudski, przybył tu 
we środę, koło godziny 16-ej. — Na dworcu powiłał p. Marszałka guber- 
nator wojskowy Lyonu gen. Serrigny. 

LIZBONA. PAT. — Szef protokułu prezydjum Rzeczypospolitej Par- 
portugalskiej Barreto Cruz, oraz przedstawiciel M-stwa Wojny płk. Car- 
valhaes, wyjechali w dniu 17 b. m. na spotkanie Marszałka Piłsudskiego,, 
którego oczekiwać będą na stacji granicznej hiszpańsko-portugalskiej wiliĄ 
Formozo Będą oni towarzyszyli Marszałkowi w przejeździe jego przez 
Portugalję aż do Lizbony, dokąt Marszałek przybędzie 19 b.m. Dnia następ- 
uego Marszałek Piłsudski uda się na wyspę Maderę. ! 

  

Rokowana polsko -Tifeoskie 
BERLIN. PAT. — W dniu 17 b. m. przed południem odbyło się dru- 

gie plenarne posiedzenie konierencji polsko-litiewskiej pod przewodnictwem 

prezesa delegacji polskiej dyr. Szumlakowskiego. Na porządku dziennym 

była dyskusja nad projektem umów, złożonych przez delegację polską na 
ostatniem posiedzeniu. 

Przewodniczący delegacji litewskiej pos. Sidzikauskas, nawiązując 

do projektu polskiego umowy o pogranicznej komunikacji wodnej oświad- 

Czył, że delegacja litewska pragnie zaczekać na rezultaty styczniowej sesji 

Rady Ligi Narodów, ponieważ na wypadek ewentualnego przyjęcia raportu 

komisji tranzytowej, możnaby w sprawie żeglugi rzecznej podjąć rokowa- 
nia w szerszej płaszczyźnie. ; 

W odpowiedzi na to delegat polski zaznacza, że rokowania obecne 

nie pozostają w żadnej łączności z pracami komisji tranzytowej Ligi Маго- 

dów, a zostaty podjęte w myśl rezolucji Rady Ligi z dnia 17 września 1930 

roku i mają na celu bezpośrednie porozumienie między rządami Polski i 

Litwy dla uniknięcia możliwości incydentów granicznych, ponieważ zaś 
granica polsko-litewska na długości około 170 klm. jest granicą wodną, 
dlatego zawarcie porozumienia, któreby regulowało graniczny ruch wodny 
powinno być przedmiotem obecnych negocjacyj. Wreszcie załatwienie spra- 
wy dlą mniejszych odcinków może tylko ułatwić i uprościć ewentualne 

późniejsze, na szerszej płaszczyźnie podjęte, rokowania. 

Na to oświadczenie delegat litewski wyjaśnił, że gdyby sesja stycznio- 

wa Rady Ligi nie dała rezultatów konkretnych, wówczas strona litewska 

porozumie się ze stroną polską w Genewie, co do dalszych rokowań. Prze- 

chodząc do drugiego polskiego projektu umowy, zmierzającego do upro- 

szczenia likwidacji mogących nastąpić incydentów granicznych, delegacja 

Utewska obiecała przedstawić konkretny kontrprojekt na posiedzeniu czwart 

kowem, które odbędzie się po południu w gmachu poselstwa litewskiego. 

ZDŁAWIENIE REWOLUCJI w HISZPANII 
MADRYT. PAT. — Stan wojenny, ogłoszony niemal we wszystkich większych 

miastach hiszpańskich, przyczynił się de uspokojenia opinii publicznej. Półurzędowy 
komunikat głosi, iż strajk generalny trwa nadał w La Coroni, Huelva, Jaen, Logrone, 
Nawarze, Santanderze, Biscaye, Saragosie, Ciutad-Reai. W Dijon powstańcy usiłowali 
zedrzeć z fasady klasztoru Jezuitów tablicę pamiątkową z nazwiskiem Primo de Ri- 
very. Obecnie można już swobodnie przekraczać granicę, o iie się posiada niezbędne 
dowody osobiste. Komunikacja towarowa odbywa się normalnie. Natomiast zatrzymy- 

wane są na granicy dzienniki francuskie. Donoszą z Figueras, iż w Saint-Quentin wyru- 
szył do Barcełony tamtejszy pułk. 

CO OPOWIADAJĄ PODRÓŻNI 

+ BORDEAUX PAT. — Podróżni przybyli do Bordeaux z Madrytu, stwierdzają, 
że w stolicy Hiszpanjl panuje zupełny spokój. W Santander trwa strajk generalny. 
Mobilizacja, ogłoszona w poniedziałek, powołała do szeregu 320 tys. ludzi. Do zagro- 

utrzymania porządku. Jak sły- 
cnhać, rząd domaga się wydania mjr. Franco, który ma być pociągnięty do odpowie- 
dzialności za kradzież samolotów wojskowych i przelot nad obcem terytorjum. 

DLACZEGO REWOLUCJA SIĘ NIE UDAŁA? 

LIZBONA. PAT. — Zbuntowani oficerowie hiszpańscy, którzy schronili się do 
Portugalji, oświadczyli, że wybuch rewolucji wvznaczony bvł w całej Hiszpanji na 
dzień 16 b. m. o godz. 6 rano, lecz na skutek nieostrożności jednego z oficerów, 
który zbytnio się pośpieszył, rząd, nie został zaskoczony buntem, co wywołało wielkie 
zamieszki w szeregach uczestników buntu. 

  

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE —- ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzyński. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem i5 gr. 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr bO gr. W numerach świątecznych ‹ z pr io 2 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń eo 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zrnieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

NIKI SEJMOWE Senat uchwalił nowy regulamin 
BUDŻET— 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — hsięyarnia [2 winskiega. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michaiskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch. 
OSZMIANA — Księgatnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiei Macierzy Szkołnej. 
SŁONIM —- Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 14. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. K. Smarzynski. 

kė ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewski 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
       

    
   

  

Komunikaty oraz 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

  

POGRZEB Ś. P. KAZIMIERZA KS. 

LUBOMIRSKIEGO 

KRAKÓW. PAT. — W dniu 17 b. : l 
m. odbył się w Krakowie pogrzeb ś. Dnia 18 grudnia przybył do Wilne 
p. Kazimierza ks. Lubomirskiego, pre- Pan Marszałek Senatu Władysław 
zesa rady nadzorczej organizacyj zie- Raczkiewicz powitany na  dworcn 
miańskich, byłego posła nadzwyczaj- przez p. o. Wojewodę St. Kirtiklisa i 
nego i ministra pełnomocnego Rzeczy- Komitet obywatelski pożegnania 2 
pospolitej w Waszyngtonie. W pogrze Rektorem Januszkiewiczem, Prezesem 
bie wzięli udział ze strony władz rzą- Bzowskim, Pułkownikiem Pakoszem i 
dowych, wicewojewoda, dyr. Czeka- Prezydentem Folejewskim na czele. 
nowski, delegat Min. Rolnictwa, oraz Według ustalonego przez Komitet 
naczelnik wydziału bezpieczeństwa Obywatelski programu przewidziane 
Walicki. Dyr. Czekanowski złożył na Są następujące uroczystości; 
trumnie Zmariego wieniec od p. min. Dn. 19 grudnia o godz. 10 rano 
rolnictwa z szariami o barwach pań- odbędzie się z udziałem Marszałka 
stwowych. A aa" peak, a 

jewódzkiej, poczem Rada Wojewó izka 
PROJEKT UMOWY ZAPAŁ- podejmować będzie es Pa. 

CZANEJ na Wojewodę Śniadaniem. Tegoż фп 
ini łał do Sejmu projekt WIĘCZOrem Pana Marszałka Raczkie- 
a iai PN o Žala wicza podej mować będzie Prezes 

nięciu 6 i pół procentowej pożyczki zagrani- Związku Ziemian p. Hipolit Giecze- 
cznej. wicz.w gronie zaproszonych osób. 

Pożegnanie Marszałka 
Raczkiewicza 

W uzasadnieniu ustawy powiedziano, że * 
wysokość związana jest ze sprawą  pod- Dn. 20 grudnia o godz. 10 u 
niesienia ceny zapałek. odbędzie SIĘ Zjazd pp. Starostów 

Cenę zapałek podwyższono tak, że obec Województwa Wileńskiego. Tegoż 
nie pudełko zapałek kosztowało w handlu 
detalicznym o 2 i pół grosza drożej, to zna- Н taż czy 9 i pół grosza. łudniu Pan Marszałek Raczkiewicz 

Umowa zawarta ze spółką  zapałczaną będzie przyjmował w Pałacu Repre- 
przewiduje pozatem rozszerzenie monopolu zentacyjnym delegacje, które chciały- 
tak, że ra półfabrykaty, służące do produk- by być przyjęte przez Pana Marszał: 
cii zapałek monopol na zapalniczki i silne że i : i SW k A ka. Instytucje i Stowarzyszenia, które 

Suma netto pożyczki uzyskanej na mono Chciałyby wydelegować swych przed- 
pol wynosi 30 miljonów 132 tys. dolarów, stawicieli — па te przyjęcia, proszo- 
žo JARY KO HR Paa wykup ne są o zapisywanie się do dnia TP 
niewykupionej dotychczas pożyczki. Я i 

Z sum uzyskanych tylko 75 milj. złotych Z k jai godzinach urzędowych 
ma iść na Gdynię i budowę kabla telef. z w Urzędzie Wojewódzkim pokój Nr. 
Cieszynem. 40 (tel. 5-12) na listach przyjęć. 

< Ewa POR 6 aa zapałczaną ZE Tegoż dnia 20 grudnia o godz. | 
widuje, że spółka bedzie na przvszłosć za- : P - miast Modai os dachodov ao obrołowega, M3 15 w południe odbędzie się w 

majątkowego —- opłacać: ryczałt, obliczony Wielkiej Sali Konferencyjnej Urzędu 
Wojewódzkiego pożegnanie Pana 
Marszałka Raczkiewicza przez Szefów 

od ilości sprzedażnej zapałek. 

AE NOCĄ TRS władz i urzędów niezespolonych, oraz 
urzędników Województwa. 

SKIEGO Z JEROZOLIMY 

Wieczorem о godz. 9 min. 30 IEROZOLIMA. PAT. — Opuszcza 
jącego Palestynę konsula generalne- odbędzie w górnych salonach Pałacu 
go Zbyszewskiego żegnali z prawdzi- Rzeczypospolitej raut zorganizowany 
wym żalem obywatele polscy i spo- przez Komitet Obywatelski, na któ- 
łeczeństwo mieiscowe.Przed wyjazdem rym społeczeństwo Ziemi Wileńskiej 
urządzili na cześć konsula przyjęcia będzie miało możność pożegnania 
pożegnalne m. in. Agencja Żydowska, Pana Marszałka Senatu i Pani Jadwi- 
Związek Żydów Polskich w Palesty- gi Raczkiewiczowej. W czasie rauti: 
nie, Polsko-Palestyńska Izba Handlo- przemówi imieniem Komitetu Jego 
wa w Tel-Awiwie. Żydzi polscy ofia- Magnificencja Rektor 7 Uniwersytetu 
rowali konsułowi Rzeczypospolitej dy- Aleksander Januszkiewicz, poczem 
plom, upamiętniający wpisanie go do nastąpi wręczenie Panu Marszałkowi 
złotej księgi żydowskiej, oraz album Raczkiewiczowi adresu pamiątkowego. 
Tel-Awiwu. Prasa miejscowa  angiel- Adres ten został wykonany pod kie- 
ska, żydowska i arabska, poświęciła rownictwem artystycznem prof. Fer- 
odjeżdżającemu konsulowi szereg na- dynanda Ruszczyca i stanowić będzie 
der serdecznych artykułów. rodzaj szkatułki z podpisanemi adre- 

sami. Ozdoby graficzne wykonał p. 
NIEMIECKI POSEŁ KOMUNISTYCZ- Gracjan Achrem Achremowicz, szka- 
NY ARESZFOWANY W KATO- tułkę p. Michał Oszurko i klamrę już 

WICACH. bilerską zakłady p. K. Gożuchow- 
KATOWICE. PAT. — W dniu 16 b. m. Skiego. 

w godzinach popołudniowych zjawił się Dnia 21 grudnia Pan Marszałek 

Ptyezmy Posl do tiksi Ка Senatu podejmowany będzie. śniada 
Kunkel i począł wygłaszać do eDis niem przez Korpus Ofic. il DAK-u, 
cych robotników podburzające przemówie- jako sweg pułku macierzystego, w go- 
nie, w którem szczególnie gwałtownie ata- dzinach popołudniowych Związek Li- 
2 p ma la teratów gościć będzie Pana Marszał- 

nieznanego im na tamtejszym terenie osob- ka Raczkiewicza podczas TEJ ka- 
nika pochwycili i oddali go w ręce poli. wy w murach Bazyl;ańskich w gronie 
cji. Kunkel przekroczył granicę nielegalnie swoich członków. 
w dniu 10 b. m. i od tego czasu jeżdził w Wieczorem tegoż dnia. odbędzie 

po "kopalniach | butach, urządzając tzw. się przyjęcie zorganizowane z ramie- 
masówki. Kunkela odstawiono dnia 17 b. m. nia Szefów władz i urzędów  nieze- 

spolonych. do granicy niemieckiej. 

Komitet Obywatelski rozesłał już 
zaproszenia na raut i prosi osoby. 

22 Państwowa Loterja KlaS. które z jakiegokolwiek powodu za 
2 KLASA, 1-szy DZIEŃ CIĄGNIENIA proszenia nie otrzymały, a życzyłyby 

3 wziąć udział w raucie, o zgłaszanie 
TABELA NIEURZĘDOWA się do Urzędu Wojewódzkiego (pokój 

PRZED PRZERWĄ 40, tel. 5-12) do dnia 20 grudnia, 
o > wygral R godz. 12 w południe. . Osoby zaś, 

х . wygral nr.: 28905. które otrzymały zaproszenia, proszo- 
10 = Z ri AS i ne są o zaopatrywanie: się zawczasu: 
500 zł. wygrały n-ry: 21641 92680 W karty wstępu na raut pod: wskaza- 

166698 176057. nym powyżej adresem. 
400 zł. wygrały n-ry: 1184 45853 63264 
a 181384 191633. _ KATASTROFA LOTNICZA W POZ- 

dnia w godzinach od 1l do 1 po po- 

  

wygrały n-ry: 05603 105445 NANIU 
148325 112804 125512 132495 134123 1610: : : SPY A o E 6 POZNAN. PAT. — W dniu 17 b. m. 

200 zł. wygrały n-ry: 7887 21329 32232 re południu wydarzył się na lotnisku w 
85149. 38254 42648. 42738 44154 57,05 Ławicy przy starcie awionetki akademickie- 
57508 62479  GR155 72956 75184 79205 go zeroklubu w Poznaniu wypadek, który 
80255 91361 93742 07065 106351 106284 na szczęście nie pociągnął za sobą' poważ-. 
106992 108845 100141 1116562 118761 124016 nych następstw. Wkrótce po starcie z po- 
124504 132523 135669 137221 127433 142367 wodu defektu silnego nastąpiło przymtse- 
143657 145723 154535 158645 164114 16829 we lądowanie. Awionetka została przytem, 
176819 177156 188987 191299 192998 rozbita. — Pilot kpt. Iżycki, prezes akade- 

207772. mickiego aeroklubu, uległ ogólnemu potłu- 
PO PRZERWIE czeniu. 

WALKA Z BANDYTĄ. .. -. 
DROHOBYCZ. PĄT..W powiecie „tutėj-. 

1.000 zł. wygrały n-ry: 53305 104543. szym zarządzona została onegdaj obława w: 
500 zł. wygraty n-ry: 101036 174291. celu ujęcia niehezriecznego bandyty Fwge- 
400 zł. wygrały n-ry: 1911 4200 42418 njusza Liniewicza. W obławie wzięło udział 

53513 87020 135875 157890 178027 188014 4 wywiadowców, i 5. posterunkowych,, zabez, 
203126. ! pczonych w pancerze ochronne. Otoczony. 

300 zł. wygrały n-ry: 2272 13865 16880 w jednym z domów bandyta dał do  poste- 
18465 27536 49426 519010 57013 52501 runkowvch trzy strzały. Następnie usiłował 
68515 86806 155231 156195 176173 183068 zbiec. Posterunkowi odpowiedzieli strzałarń. 
187370 188523 205792 209790. Liniewicz ranny w czoło i rękę odstawiony 

200 zł. wygrały n-ry: 663 3132 2792 został do szpitala w Drohobyczu. sj 

50.000 zł. wygrzł nr: 132755. 
2.000 zł. wygrały n-ry: 33464 157938 

10199 14058“ 17101 21619 22122 23327 - 
26104 28476 — 31946 32333 a5418 5840 _ WIELKI POŻAR MŁYNU — 
62602 66220 73067 76543 77142 S0IF9 _ ŁÓDŹ. PAT. „Hasło Łódzkie" donosi, 
83864 91248 9200] 94673 9TTTI 106909 że groźny pożar w młynie we wsi Wilanów 
113259 118100 125088 126907 128248 13:052 pow. Tureckiego zniszczył zapasy maki i 
143084 145013 151201 152786 1544822 158161 zboża, przeznaczone do przemysłu. Spłonął 
167113 167161 159501 171584 173611 174291 również magazyn. Straty wynoszą ponad 150: 
18046 186318 192064 197791. tysięcy złotych. у
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ECHA KRAJOWE R 
Litwą w sprawie traktatu handlowego, wyjechała 
zostaną wznowione po świętach Bożego Narodzenia. PANU STRUKCZASZEMU 

W ODPOWIEDZI 
W „Słowie” z dnia 12 grudnia r. b. był 

Pan łaskaw dotknąć zagadnienia bursy, a 
jak my to nazwaliśmy, Ogniska Związku 
Osadników w Wilnie. Sądzimy, że uwagi 
Pana byłyby inne, gdyby był Pan dostatecz 
nie poinformowany, choćby przez zięciów 
Pana legunów - osadników, i dlatego kilka 
słów wyjaśnień należy się Panu z naszej 

strony. Tam, gdzie ojciec rodziny brał czyn- 
„ay udział w walce o wolność naszego naro- 
du i Państwa, gdzie matka została wycho- 
wana w atmosferze*codziennej upartej walki 

„z uajeźdzcą — tam nie trzeba nikogo uczyć 
fatrjotyzmu. Nawet obca szkoła i obce oto- 
czenie nie były w stanie zgłuszyć poczu- 
cia patrjotycznego. Stoimy na stanowisku, 
że rodzina osadnika jest dostateczną szko- 
ją patrjotyzmu. Nie mamy obaw, aby dzie- 
ci osadników wojskowych były mniej patrjo 
tyczne, niż ich ojcowie i matki. Dlatego or- 
zanizując „Ognisko” w Wilnie, nie mieliśmy 
zamiaru wyrywać dzieci z ich rodzinnego 
środowiska i otoczenia. My tu wszędzie — 
w Mołodecznie i w Wilnie widzmy jednako- 
wą Polskę. Współżycie i wspotpracę wszy 
stkich obywateli bez względu na wyznanie 
i narodowość od chwili przyjścia na tę zie- 
mię — uważaliśmy za nakaz i obowiązek 
dla nas. Cieplarni nigdy nie hędziemy two- 
czyc, bo sami byliśmy ludźmi twardej, a 
da wielu z nas, beznadziejnej walki, i 
wiemy, że nasze dzieci będa musiały przejść 
aiejeden zawód życiowy i niejedną ciężką 
walkę przeprowadzić. 

„Tutejszość* pojmujemy nie jako chęć se 
garowania się od reszty Polski, ale аК> 
zdrową rywalizację i twórczość poszczegó! 

ch ośrodków duchowych, do czego Wiln 
‚ aietylko ma prawo, ale i obowiązek. My, 

osadnicy, „nietutejszymi* zwani, całym wy 
siłkiem, na jaki nas stać będzie, staniemy 
w jednym szeregu z „tutejszym” ludem, z 
titejszem społeczeństwem, aby tworzyć i 
rozbudowywać te „tutejszą* odrębność du- 
chową”*, która takim wielkim płomieniem 
świeciła w mrokach naszej niedawnej nie- 
woli, tworząc źródła ożywcze dla całej Poł 

   

„Ognisko* wileńskie ma służyć dla dzie- 
di osadników i drobnych rolników, które 
pragną się kształcić w szkołach zawodo- 
wych (rzemieślniczych, technicznych, hand- 
lawych i t. p.). 

* Będą to więc dzieci, które skończyły 
szkołę powszechną, a które nie mogą pójść 
do gimnazjum. Oczywiście, że można takie 
„Ognisko*  (bursę) założyć tylko tam, 
gdzie są szkoły zawodowe. Jak nasz wysi- 
lek był potrzebny, niech świadczy choćby 
to, że mieliśmy zgłoszeń trzykrotnie więcej, 
R byliśmy w stanie przyjąć wychowan- 

w. 
Dla przekonania się, jaka u nas panuje 

atmosfera wewnętrzna w „Ognisku” — za- 
graszamy Pana na ulicę Zygmuntowską Nr. 
16 dla osobistego zwiedzenia i zetknięcia 
Яе z duchem, który tu panuje. 

! \ Kamiński Wł. 
Prezes Rady Woj. Zw. Os. 

Ф % * 

‚ М u-rze „Slowa“ z 12 grudnia, 
+Echach Krajowych* p. Strukczaszy przez 
„nałą szybkę” zachwalał swój idealny stosu 
fek z ludnością białoruską, cytując przy- 
włady z własnego żywota, oraz stawiając 
za wzór stosunku ziemianina i chłopa po- 
stępowanie ś. p. Edwarda Woynilłowicza, 
rezultatem którego miała być ufność i mi- 
tość do dobrego dziedzica. 

Muszę p. Strukczaszemu jednak zazna- 
czyć, że skutek największej dobroci i po 
mocy nie zawsze pożądany skutek odnoszą 
— Otóż tam sam Edward  Woyniłłowicz 
musiał się tydzień cały tułać zimą po lesie, 
oo chłopi okoliczni po wybuchu bolszewi- 
zmu splądrowali majątek Jego Sawicze. W 

„iesie, spotkawszy p. Woyniłłowicza, nie pc- 
znali Go i pytali Go, czy nie widział, bo 
szukali, by zabić. 

Gdy Wovniłłowicza spytałem, a jestem 
lego ciotecznym bratem, — no, chyba te- 
raz jesteś wyleczony z Twego afektu do 
młodszej białoruskiej braci -- odrzekł — 
ułe wiedzą, co czynią. 

"Ta odpowiedź daje pojęcie o Jego wyro- 
«umiałości, ale fakt pozostaje faktem. 

Małe sprostowanie: łóżko, o którem p. 
Strukczaszy wspomina, nie było żadnem po 
lowem, tylko żelaznem staroświeckiem, ob- 
szernem, choć twardem łożem, o którem Šš. 
a. Edward mawiał, że pięć pokoleń na 
siem światło dzienne sb 

w 

Wańkowicz. 
— 

RAKÓW (p. Mołodeczański) 
— Budownictwo ogniotrwałe. W  koń- 

su miesiąca października r. b. zakończyły 
się kursy budownictwa ogniotrwałego, zor- 
ganizowane przez Wileński Okręgowy U- 
rząd Ziemski dla gminy rakowskiej. Przypu 

szczać nałeży, że Gidkckwo były finanso- 
wane przez Powszechny Zakład Ubezpie- 
czeń Wzajemnych, jako instytucję najwię- 
cej chyba w tem zainteresowaną. 

Prowadzone bardzo umiejętnie przez p. 
p. inżyniera Smorvhę i technika Trzeciec- 
kiego kursy te obudziły ogromne zaintere- 
sowanie ludności, tembardziej, że materjał 
Audowlany drzewny znacznie wzdrożał od 

(Ri S EOB 

0 KROLU DUCHU 
Jad i miód zawiera w sobie częsty 

kwiat. Pszczoła zeń  dobywa zdrowe 
soki, jad ominąć umie, innyca dla 

zdrowia zgoła szkodliwych unika. 
Smak bezpiecznych, a pożywnych czę 
sto mdły, popyt na nie skromity bywa. 

Owoc myśli ludzkiej podobnemu 
ulega tosowi. To samo. drzewo. darzy 
as owocem doskonałym i chorym. 
Umysł ludzki, goniąc za podnietą, na 
zdrowotność pokarmu mniej bywa 
wrażliwy. 

W cennej /księdze znajdziemy my- 
šli wielkie, dobre, święte, i — obojęt 
me & — jad błędu, w ponętną ujęty 
formę. OP M dk 

| ' Szczęśliwy, kto je rozróżnić umie, 
"a do jadu szczególnego pociągu nie 

" żywi.” й с 

Drogowskazami służą nam „wiel- 
«ich mężów myśli, jak obłoczne i og- 
„niste słupy Mojżeszowe. Podobno dą- 
żyć za niemi było bezpiecznie, bez 
abawy zmylenia drogi. Lecz nawet 
Mojżesza zawodziła czasem: moc cudu, 

choć hojniej w niq był wyposażony, 
„už Fljasz i wielcy prorocy. 

Wielcy i mniejsi prorocy Izraela, 
1 obok nauk bogobojnych, udzielali tak- 

że narodowi wskazówek politycznych. 
Czy te zawsze były udatne? O tem 
dzieje różnie mówią. 

   

paru lat, a gliny i żwiru mamy jeszcze pod 
dostatkiem, to też skutkiem nalegań i 
próśb ludności Rada gminna zdecydowała 
się założyć betoniarnię gminną o charakte- 
rze spółdzielczym. Wszystko byłoby dub- 
rze, żeby... kto sfinansował, bo że samorzą- 
dy gminne w swych budżetach więcej riż 
w 50 proc. zaangażowane w wydatkach oso 
bowych — o tem nie trzeba mówić, a że 
na inne cele nie mają, to również wszy- 
stkim wiadome, gdyż potrzeb własnych jest 
za dużo, a podatek wyrównawczy, wymie- 
rzany na pokrycie ich, jest wygórowany i 
w roku bież. wogóle nie wpływa, przeto Ra 
da gminna postanowiła prosić PZUW o po- 
życzkę na dłuższy czas, bo na okres czte- 
roletni w wysokości 6.000 zł. 

Zamiary wielkie, przypuszczałne obroty 
k lcsałne, ruch budowlanyot pew . 
nem, rozmach od początku należyty, perspak 
tywy różowe, no i intencje,  jaknajlepsze, 
ale... głębiej zastanawiając się, — nic z tc- 
go nie będzie, a dlaczego — zaraz po- 
wiem. 

1) Chociaż odczuwa się brak wyrobów 
betonowych, ale zapotrzebowanie na nie bę 
dzie bardzo małe, bo ludność rolnicza pie- 
niędzy nie ma. 

2) Spółdzielnia nie może dawać wyro- 
bów na kredyt, gdyż nie ma własnych fun- 
duszy, rozpoczyna swoje istnienie ż pożycz 
ki i to niedużej, na budżet gminnv nie mo- 
że liczyć, gdyż mówią, że tendencja 
ogólną jest nowoukładany budżet okrnić 
jaknajsumienniej, by zmniejszyć podatki 

3) Chociaż spółdzielnia mogłaby bezpo- 
średnio z PBR otrzymywać potrącenia przy 
znanych rolnikom na odbudowę zagród 
życzek, jednak tych pożyczek roinik ni 
dzo chce, mając smutne doświadcze 
że produkt rolny wciąż tanieje, a pien 
pożyczony trzyma się stale kursų 
czy też franka szwajcarskiego, a nie - 
giełdowego na ziemiopłody i wytwory rcl- 
ne. 

   
    

  

   

4) Rozwój spółdzielni betoniarskiej był- 
by wówczas tylko zapewniony, gdyby na te 
renie gminy wznoszone były kosztem samo 
rządu czy Państwa budowie użyteczności 
publicznej, ale i tutaj budownictwo nie ma 
zastosowania, ponieważ samorządv na to 
pieniądza nie mają, a Państwo wogóle uchy 
la się od wkładania na ten cel funduszy. 

Cóż więc pozostaje, jak pchnąć budow- 
nictwo ogniotrwałe na drogę właściwą, 
wreszcie wogóle w jaki sposób wybudować 
szkoły, spółdzielnie, mosty większe i mniej- 
sze na drogach, domy ludowe po wsiach, 
łaźnie wiejskie, zagrody skomasowanycn go 
spodarstw i t. p.? 

Pożyczek zaciągać nie wolno — budo- 
wać się jednak należy, z wiasnych budże- 
tów samorządy na inwestycje wydatkować 
nie mogą — a muszą, na ofiarność i skład- 
ki od rolnika liczyć nie można, bo sam nic 
nie ma, więc pozosta je tylko, wzorując się 
na dzielnicy zachodniej... przymusowe ubez 
pieczenie budynków przekazać samorza- 
dom i to nie wojewódzkim i nie nowiato- 
wym, a gminnym i magistrackim. Przekaza- 
nie ubezpieczenia przymusowego saniorza- 
domi daje tylko same plusy, poniewaz skład 
ka ogniowa rocznie z gmin wynosi od 40 
do 100 tysięcy złotych, a mówiac tviko o 
gminie rakowskiej — około 50.000 zł., po- 
gorzeli zaś od czasu odrodzenia Państwa 
Polskiego wypłacono może na sumę kalku- 
nastu tysięcy złotych, to teź jeżeli dalej po- 
bierać składki w tej samej wysokości, nioż- 
na byłoby już dotąd na terenie gnuny ad- 
budować wszystkie niemal budynki użytecz 
ności publicznej, obecnie zaś składki te po- 
chłonięte zostały przez odbudowujące się 
na zeliszczach miasta, — nie prymitywnie, 
ale ślicznie , według wymagań nowoczes- 
nych, a rolnik w dalszvm ciągu pozo A 
pod presją Śruby podatkowej, żył i żyje 
marnie w brudnych i łatwopalnych budvr- 
kach, ba, nawet i w ziemiankach. Jeśli Po- 
znańskie odbudowało się, to zapewne nie z 
sum państwowych, a dzięki racjonalnemu 
nastawieniu gospodarstwa terytorjainego i 
administracji swej ** (25... 

   

  

Rok rocznie pozostające ze składek fun- 
dusze, obrócone na budownictwc spolecz- 
ne i prywatne, również mogłyby być użyte 
na utrzymanie stałego technika budowlane- 
go w każdej gminie, któremu poruczyłoby 
się nadzór i kierownictwo nad budowni- 
ctwem wiejskiem, prywatnem i użyteczno- 
ści publicznej, nad budową mostów i prze- 
pustów na drogach; on by prowadził dział 
drogowy i budowlany. Przekazując do jego 
dyspozycji wymierzane rok rocznie  šwiad- 
czenia w naturze na cele drogowe — raz 
wreszcie zażegnałoby się zastój budowlany 
wiejski i zły stan naszych dróg. 

Spółdzielnię budowlaną taką, jaką ona jest. 
postanowiono utrzymać, aspiracje jednak są 
znacznie wyższe i takie tylko zaspokojene 
mogą doprowadzić do uzdrowienia gospo- 
darstwa i warunków do rozwoju samorzą- 
dów. 

Obecnie w drodze legalnej tego się nie 
zrobi, lecz ponieważ Sejm obecnie zawdzię- 
czając wysiłkom całego społeczeństwa  zo- 
stał należycie ukenstytuowany, zdolny do 
złamania tego, co złe, a uzdrowienia stosun 
ków i ustroju, na Sejm tylko pokiada się 
nadzieje, że sprawę tę gruntownie zbada i 

   

      
„Szczęśliwyś, gdy myśl twa jest 

zdrowym rozsądkiem — powiada pe- 
wien mędrzec chiński — nosisz w 50- 
bie światło pewne. Mędrzec światłem 
cię obdarzy, gdy własnego nie posia- 
dasz  użyczone. lada wiater łacno 
zgasi”. 

„Kucia koni ucz się u kowała, sa- 
downictwa u ogrodnika, — odrzekł 
kiedyś uczniowi niecierpliwie Kontu- 
cjusz, — a mnie podobneini pytania- 
mi zaniechaj.“. 

Jak w starożytności . chińskiej, 
Kung fu tse, tak Goethe w czasach 
nowszych wyznawał się: znakomicie 
w rzeczach podniosłych i poziomych i 
mistrzem mądrości nazwany być „wi- 
nien. Lecz, choć ministrował w Weima 
rze, wielkim mężem stanu podobno 
rie był i Niemcom nauk politycznych 
nie wykładał. 

Byron, Shelley, Coleridge, śpiewali 
cudowne pieśni o morzu, eoliczne i 
huraganowe. Piękniejszych jego obr'a 
zów, jak te, które przed myśli wzro- 
kiem roztaczają, nikt okiem cielesnem 
nie ujrzy. Lecz żaden z admirałów, wo 
dzów floty angielskiej, po rade się 
do nich nie zgłaszał. 

W dni niedoli i niewoli, roman- 
tyczny duch Polski chętnie na lekcje 
polityczne do wielkich swych wie- 
'szczów uczęszczał. | słusznie ponie- 
kąd, oderwany od ziemi ojczysiej, nie 
stapał po niej. Ogarnęły go mgły 
czarne, trujące uchodżtwa, cieriności 
weń biły zewnątrz, lecz światło w 

zostało już osiągnięte porozumienie. 

SŁO W O 

do Tallina. Rokowania 
W wielu punktach 

Dotychczas jeszcze pozostaje niewy- 
jaśniona kwestja ustępstw w dziedzinie taryf celnych. у 

Dochodzenie przeciwko Kossoli 
HELSINGFORS. PAT. Minister sprawiedliwości polecił prokuratorowi wszcząć do- 

chodzenie przaciwko Kossoli, jako naczelnemu redak'orowi „Aktivisti“, 
niu prof. Stahlberga zamieścił artykuł w wymienionem 
czyny nie mogą pociągać za sobą kary. 

który po porwa- 
piśmie, dow dzący, iż podobne 

  

Stan zdrowia Poincarć' go 
PARYŻ. PAT Biuletyn lekarski o stanie zdrowia Poincarć'go z godz. 11 

głosi: W stanie zdrowia chorego zaszła lekka poprawa, co pozwaia wróżyć 
pomyślny przebieg choroby. Temperatura I puls normalny. Na żądanie pani 
Poincarć, zabroniono gromadzenia się publiczności | dzłennikarzy przed do- 
mem Poincare'go 20 policjantów zajętych jest rozpraszaniem gromadzących 
się osób. Dnia 17 b. m. rano złożyli wizytę w domu Polncare'go minister ma- 
rynarki, minister pracy, kilku „byłych ministrów I członków parlamentu. 

Lot italja — 
ORBETELLO, PAT. 12 hydroplanów pod dowództwem ministra 

nictwa Balbo odleciało w dniu 17 b. 
ny, która ma być pierwszym etapem 

Brazylja 
lot- 

m. o godzinie 7 min. 45 do Katargi- 
lotu z ltalji do Brazylji. 

  

Sprawa b. posła Kotarskiego 
LUBLIN. PAT. 

b. 

Sąd Apelacyjny w Lublinie zmienił zreszt, zastosowany 
względem b. posła Kotarskiego, na kaucję w kwocie 1000 zł. Wobec tego, że 

os Kotarski ma jeszcze drugą sprawę, w związku z którą areszt nie zo- 
stał cofnięty, b. poseł pozostaje w więzieniu. 

  

  

Dla zapobieżenia wszelkim niezgodnym z prawdą interpretacjom 
w sprawie Sądu Polubownego pomiędzy mną, 
a mężem moim Ignacym Borowskim, 

Polubownego brzmienie decyzji Sądu 

Warszawa, dnia 11.X11—30 r. 

PROTOK 
posiedzenia Sądu Polubownego z dnia 25 

Modestą Borowską, 
przytaczam poniżej dosłowne 
z dnia 25 listopada 1930 r. 

Modesta Borowska. 

ODPIS. 

UŁ Nr. 4 

listopała 1930 roku w sprawie Ignacego 
i Modesty B»rowskich. Staw:li się wszyscy arbistrowie oraz strony. 

Superarbiter, Marjan Stru niłło zreferował treść pisma Ignacego B rowskiego 
z dn. 14XI r. b. « pisma Marji Borowskiej z tejże daty. Następnie 
ogłoszona została decyzja treści nsstęvującej: 
niejs'ej po złożeniu przez Ignacego 

już własności Ig iaceg > Borowskiego, 

orowskiego 
majątku Cerwiaki, Sąd powsiął w adomość o tem, 

po narad ie 
że w toku sprawy ni- 

wyci:gu z wykazu hipotecznego 
że mająek ten nie -t.nowi 

Zważy vszy, 

że na posiedzeniu w dęiu 8 listopada r. b. 
Ignacy B :rowski przyznał, iż spowodowił przepisane tytułu własności do majaąt u 
Czerwiaki na swoją drugą zonę i oświadczył, że żadnego innego osobistego 
fundus'u on obecnie nie posiada, że wobec teg» Sąd Polubowny decyzją z dnia 
9 listopada r. b 
dniowym zapisanie przez Mar ę B» owską 
jącej wysonanie przez Ignacego Borowskiego 
zapadnie w tej sprawie, że Ignacy Borowski w piśmie swem z 

żądania, 
piśmienne oświadczenie, anulujące jej pop: 
wyd:nia gwarancji hiootecznej za mę»a w tej 

r. b. odmówił wykoninia tego 

obowiązał Ignacego Borowskiego spowodować w ter'miuie siedmio- 
kaucji na mijątku Czerwiaki, g : arantu- 

wyrsku  Sqdu Polubo :neg , jaki 
dnia 14 listopad 

a  Marja Browska nadomiar wniosła 
zednie oświadczenie, wyrażające gotowość 

spr'wie, Że w t.m stinie rzeczy 
wyrok o ileby zasądzał pewni sum: pienię ną od Igiaceg» Borowski+go na rzecz 
Modesty Bo,owskiej byłby niewskonaluym gliyż M desta R rowska nie posiadała- 
by żadnej możności j:go zrealizowania, :onieważ Ignacy Borowski żadnego osiągal- 
nego me ia obecnie ne posada. Sąd Polubowny przychod:i 
warunkach powyższych dalsze rozpoznawanie sprawy 
i wobec tego z "niem dzisiejszym arbitrowie n zej podpisani zrzek ją 
mandatów określonych w zapisie ko noromisars+im 
( )  Marjan Strumiłło, (-) Czesław Krupski. 
My, nižei vodrisani a bitrowie, Mieczysław Bohdanowicz i 

do wniosku, że w 
niniejszej jest bezcelowe 

się swy.h 
+ dnia 13 października 1930 r.: 

(-—) Czesław  Sieradski. 
Michał / Pawlikowski, 

uważamy da sze «rowadzenie Spray za możliwe i celowe, wobec czego mandatów 
się nie zrzekamy. ( ) M. Bohd now cz. (—) M. Pawlikowski. Strony Ignacy 
Bo»rowsk! i M»desta Borowska oświadczają, że powyż za uchwała Sądu Polubow- 
nego została in ogłoszona i że następnie Sąd Polubowny zwróc ł każdej ze stron 
wszystkie złożone 
(—) Ignacy Boro ski. 

Zgodność niniejszego odpisu z oryginałem stwierdzam i 
pani Modeście Borowskiej. — Wilno, 25.X1 —1930 r. 

4975 

przez ną Sądowi dokumenta. (—) Modesta Borowska. 

wydaję ten: odpis 

(—) Marjan Strumiłło, 
Superarbiter Sądu Polu 'ownego. 

  

wypowie swe zdanie —- dalej tak być nie 
może. 

Jakaś anonimowa” potęga: krępuje wzlot 
rozwojowy samorządów i społeczeństwa + 

Nie sądzę, by ktoś. — broń Boże! 
przypuszczał, iż czynię niniejszem jakiś za 
rzut pod adresem PZUW, owszem, naogół 
nawet jest instytucją wielce pożyteczną, 
ale naogół rownież gminy wiejskie nic pra 
wie stąd nie mają chyba gdzieniegdzie zor 
ganizowane straże ogniowe — co jednak 
gmin nie urządza. „Sam“. 

DUKSZ'rY 

— ©Qgnisko kolejowe W dniu 7 grudnia 
r. b. na stacji kolejowej Dukszty, pow. 
Święciańskiego, odbyło się uroczyste po- 
święcenie i otwarcie nowozbudowanego do 
mu „Ogniska: Kolejowego". a 

Uroczystość otwarcia „Ogniska“ za- 
szczycili swoją obecnością Dyrektor Kolei 
państwowych -p. inż. Kazimierz . Falkowski, 
oraz zaproszeni goście ks. proboszcz Bud- 
kiewicz, ks. rektor kościoła  Stupkiewicz, 
kapitan K.O.P. p. Dyszyński, „wójt. gminy 

nim przetrwało duchowe, dzięki wpły 
wom wielkich wieszczów. 

Jeno cóżby się stało, gdybyśmy, 
podniósłszy przeciw piekłu zord, Kra 
sińskiemu z r. 1830 wręczyli buławę 
hetmańską? Wśród wieszczów podob 
no Tyrteusz bitwy wygrywał, !ecz on, 
śród nich, jedyny. 

Piewca „Dziadow“ prawdopodob- 
nie nie byłby lepszym ministrem skar- 
bu od: spółczesnych nam „twórców 
dziadów. 

A Słowacki jako kanclerz, kierow- 
nik'nawy państwowej ?:. Czułby się 
chyba nieswój wśród.aktów j faktów 
politycznych, jak wielki Zamoyski, w 
„Samuelu* w otoczeniu _ Gwiazd, 
Mgieł, Bukarych, Plutonów. i Adwoka 
tów i innych istot . szkodliwych dla 
zdrowia, a dla całości mienia często 
niebezpiecznych. Okręt, którymby on 
kierował, z księgą Samuelową, lub 
Króla-Ducha w ręku, wpadłby niechyb 
nie na wulkany podwodne, jak wczo- 
raj nieszczęsny Artiglio, lub zginął, 
jak dumny obłoków  współzawodnik 
R. 101, w jeden mig w popiół, i drza- 
zgi skruszony. 

Mistrz nad mistrze, piewca Kró- 
la-Ducha, w wyobraźni przestworach! 
Z rozkoszą przyglądać się może na- 
wet przeciętny śmiertelnik, jak on w 
swoim wyobrażniowym R 101, z wich 
rem w zawody szybuje, czasem w 
chmur burych otoczeniu, błyskami 
przetykanych -— a wichrów trąby i 

PIT TRAIN 

p. Szejko, komendant post. policii p. Za 
równy, przedstawiciel ziemiaństwa pow. 
Święciańskiego p. Stankiewicz z małżonką 
i inni. 

Po ceremonji poświęcenia i otwarcia 
wygłosił wzniosłe / przemówienie * dyrektor 
kolei p. inż. Falkowski, podkreślając  zna- 
czenie i cele placówki dla szerzenia kultury 
i oświaty wśród kolejarzy, oraz podniesienia 
ducha patrjotycznego na kresach. Następnie 
odbył się dział koncertowy z udziałem p 
Wandy Biszewskiej, p. Wandy Cumftówny 
i p. Mieczysława Worotyńskiego. Wszyscy 
uczestnicy koncertu zostali nagrodzeni hucz 
nemi oklaskami przez licznie zebraną pu- 
bliczność i przyczynili się do podniesienia 
nastroju wśród zebranych. Poczem we 
wspólnej, towarzyskiej  biesiadzie, w cza- 
sie obiadu, zebrani postanowili nadać de- 
pesze z wyrazem uczuć patrjotycznych do 
Pana Marszałka Piłsudskiego i ministra ko- 
munikacji p. inż. Kuehna. 

Na zakończenie zgromadzeni przejęci 
wdzięcznością, panu dyrektorowi kolei inż. 
Falkowskiemu zgotowali huczną owację. 

gromów tympany Beethovenowską ści 
gają go pieśnią, — czasem błvśnie w 
słońca promieniach. „klejnot 9 tęczaci: 
płomiennych, olbrzymi twór z Jowi- 
sza lub innej stokrotnie od glolu 
ziemskiego. większej planety. 

Wybrańcom tylko dano dosiąść ae 
rostatu z Jowiszowej planety, tylko 
ten chwilowy przytułek ram znajdzie, 
kto tajniki mowy królewskiej prze- 
niknąć zdołał (trudniejszej do przy- 
swojenia od Greki) i obrazami myśleć 
potrafi i pojąć myśli nie-mówione, 
lecz błyskane. > 

Zginął od wybuchu własnego two 

iu. profesor niemiecki, który rakietą 
pocztę ku księżycowi strzelać umyś- 
iił. Nie przekroczy nigdy planetarnych 
granic śmiertelnik i łączności pewnej 
z zaświatem nie nawiąże. 

jeno samolot Króla - Ducha  nie- 
słychane odbywa wycieczki. Komu za 
wrct głowy niestraszny lub przypad- 
łości, które nawiedziły Phaetona i 
Ikara, ten mknie z nim ku słońcu, w 
Bezdno, Prac 0, i inne tajemnicze ubi 
kacje otchłani. 

Dante znał wejścia wszelkie i wyj- 
ścia w piekła okropnych zaściankach 
Umiał znaleźć wschód. zachód i pół- 
noc na martwem morzu czyśćcowej nu 
dy. Znał ścieżki rajskie, blaskiem 
słońca bite i kroczące po nich tęczowe 
postacie. 

Król-Duch szaleńsze jeszcze wy- 
prawy odbywał. Heljum wyobraźni, 
iakie on posiadał, żadna amerykańska 

  

okowania litewsko-estóńskie SKARB W POPIELISKACH 
KOWNO. PAT. Delegacja estońska, która prowadziła rokowania z Stało się tak, jak zwykle bywa w 

podobnych wypadkach. 
Przypadek... 
Zakończono już tegoroczną kam- 

panję konserwatorską w Pompei, gdy 
przypadkowo bawiący profesor Ma- 
juri, wśród ruin t.zw..Via Abundantia 
natknął się w stosie cegieł i rumowisk 
na cegłę zdobną w ułamek fresku. 

W pozostałych szkieletach kwitną- 
cej ongiś Pompei najmniej właśnie 
pozostało — cennych fresków i mo- 
zaik a każda z nich przez konserwato- 
rów na wage złota jest ceniona. 

Z zrozumiałem też zainteresowa- 
niem podjął prof. Majuri zapyloną cza- 
deni wulkanicznym cegiełkę, którą po 
odczyszczeniu i odrestaurowaniu — о- 
kazała się dzwonem planszu, czy ma- 
lowidła šciennego. 

Natychmiasi też po poruszeniu od- 
nośnych czynników w Rzymie, zwo- 
łano ad hoc komisję, sklecono ekspe- 
dycję, która się natychmiast udała 
na miejsce... 

Po odrzuceniu warstwy z 
lawy i gruzu, okazało się, że wyłaniać 
się zaczyna z pod łopat i kilofów -— 
tronton domu czy pałacyku. 

Po dwutygodniowej. intensywnej 
pracy wvdarto ziemi cały blok pałacu, 
należącego prawdopodobnie do jedne- 
go z potentatów miasta, gdyż jak 
wskazują ślady — dom otoczony był 
mnostwem posągów (dziś już nie istnie 
jacych, po. których tylko pozostały 
kapitele i podstawy). 

Przed frontonem pałacu znaydowała 
się śliczna sadzawka wraz z base- 
nem - pływalnią, od której tarasami i 
kaskadami odprowadzana była woda 
do kanałów miejskich. 

Gruzy usunięto i prof. Majuri wstą 
pił do hallu pałacyku ozdobionego pi- 
lastrami i kolumnadą. 

Jakież było jego zdumienie, gdy 
śród szeregu kolumn spostrzegł po- 
sąg tak świetnie zachowany i zakonser 
wowany. jak żaden dotąd z znalezisk 
w Herculaą'um i Pompeji. 

Posąg ten przedstawia statuę mło- 
dzieńca - Apolla, trzymającego czarę 
w dłoni. 

Kataklizmy 1 setki stuleci nie wy 
tworzyły ani jednej rysy na pięknym 
ciele boga i tak jak przed tysiącami 
lat, stoi on pickny i uśmiechnięty. 

Zajrzano do dalszych komnat. 
Wspaniałe kubiculum. o podłodze 

mozaiką wyłożonej z ireskami na ścia- 
nach i z pływalnią. Szereg dalszycn 
komnat. 

Tu potok lawy niszczył i dewasto- 
wał wszystko. Zgroza i zniszczenie. 

W następnej komnacie wielka lu- 
ka w podłodze. Prof. Majuri bez naniy 
słu z lampą w ręku znika w luce. 

Za chwilę z otworu słychać jego 
głos, wołającv robotników. 

Jeden po frugim z kilofami i ło- 
patami znikaja pod podłogą. 

Błyskają latarki elektryczne i kon- 

centrują się na 
skrzyni. 

Profesor jest olśniony. 
Oto kolejno podejmuje z ziemi ja- 

kieś małe, okrągłe bądź długie przed- 
mioty, oczyszcza je z pyłu — a z pod 
brudu 1 czadu prześwieca — złoto — 
złoto pięknie zdobione w cenne kamie- 
nie i rzeźby. Skarb. 

I to skarb podwójnie wartościowy 
— bo kruszec, kamienie i bezcenny na 
bytck muzealny. 

Bransolety, zausznice, noże o rącz- 
kach złotych, łańcuchy, pasy i prześli- 
czne węże złote z rubinowemi ocza- 
mi, jako ozdoba pięknych nóg pompe- 
janek. 

Telegrafowano do Rzymu po ju- 
bilerów, którzy dotychczas odnalezio- 
ry skarb oceniają na 15 miljonów li- 
rów; a ileż jeszcze precjozów znaj- 
duje się w załamach skał 1 terenu. 

_ Narazie rzeczy zebrano by okazać 
ie parze królewskiej i delegatom mu- 
zeów, którzy na wieść o skarbie zjeż- 
dżaja z całej Europy. 

Na umarłej alei Pompejum — na- 
razie zaległa cisza, tylko przed willą 

złotodajną postawiono patrol kara 
binierów. 

Znów śni stare miasto sen stuleci. 
Kto był właścicielem tego skarbca — 
czy bogaci jacyś patrycjusze, czy pięk 
na, bogata i rozwięzła kurtyzanka, czy 

może też lichwiarz skąpca. 
Niewiadomo. — 

wielkiej  nnedz:anej 

Del. 

CEL W ŻYCIU | 
Różne oczywiscie są cele i dążenia ludz- 

kie. Zróżniczkowane są jak ludzie, którzy 
do nich idą. Wartość i jakość celów zależ- 
na jest od charakteru, wychowania i idea- 
łów społecznych samego człowieka i śro- 
dowiska, w którem żyje. Przeważnie w ży- 
ciu jiinak bywaja gradacje celėw, po ktė- 
rych zdąża się do coraz lepszego i wyższe- 
go, Jeden, że tak powiem, służy następnemu 
-— za szczebel. Możnaby go nazwać pod- 
celem. Każda szersza i głębsza indywidual- 
nośc ma takich przeszłych już celów wiele 
za sobą. Nie wystarczyły jej więc poszła da- 
"j. Znaczą tylko w jej życiu jako słupy gra 
niczne —- przejściowe. Ale bez nich bez 
tego może pierwszego i najmniejszego nie 
stałaby się tem, czem się stała. 

Nie trzeba lekceważyć i gardzić takim 
pierwszym, mniejszym w życiu „podcelem*. 
To on właśnie prowadzi nas dalej — ku || 
następnemu. Może kiedyś z perspektywy 
czasu spojrzymy ku niemu wdzięczni i 
wzruszeni... Iluż potentatów Świata wspomi- 
na taki odległy mały punkcik na swej karje 
rze życiowej i jemu zawdzięcza wszystkie 
późniejsze powodzenia. 

Genjalne wynalazki poczynały się z ma 
łoznaczących napozór odkryć. Ż pierwsze- 
go odłożonego tysiąca — brały początek 
wielkie fortuny. Czasem na szali życia za- 
waży szara książeczka  oszczędnościowa 
P-K>0 

Przeczytajcie dzieje pierwszego lepsze- 
go miljonera amervkańskiego i spójrzcie po- 
przez fortuny wielkich mocnych ludzi, Te 
już jest nietylko zwycięstwo materjalne pie- 
niadza, ale zwycięstwo woli, mocy i cha- 
dakteru. 

Idźcie do celu po szczeblach i nie lekce- 
ważcie małych skromnych początków. 
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Handlu Herbatą 

ŻĄDAĆ Ww 
Przedstawiciel St. Zatorski 

  

UZNANA ZA NAJLEPSZĄ HERBATA 

Z KOPERNIKIEMĄ 
Warszawskiego T-wa A. Długokęcki i W. Wrześniewski 

S-ka Axcyjna WARSZAWA, — Bracka 23. 

  

SZĘDZIE 
Wilno, ul Jasińskiego Nr. 1. 

  

wilno, Piłsudskiego 2. 
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wytwórnia gazów lotniczych do dziś 
dnia sporządzić nie zdoła. Doskonale 
zaopatrzony byt nim nieziemski aeró- 

stat Cały balast praktycznego rozsąd- 
ku Kanta (bardzo przydatnego dla lu- 
dzi chodzącyci po ziemi) i czystego 
i zdrowego — precz, na marny glob 
nasz zrzucony został. Lotnik był od 
niego wolny. 

Jak bóstwo sobie Świat własny 

stworzyłeś —- mówi on gdzieś o Shea- 
kspeerze. Niezupełnie słusznie, bo 
ten mocno stał na ziemi. On świat 
nasz w sobie przetworzył i wiernie go 
potem odtworzył — i światła i cienie i 
góry i niziny i piękno bohaterskie i 
kalectwo Kaliba a, wszystko, co ш- 
dzkie, nazbyt ludzkie. 

Piewca Króla - Ducha sam to 
uczynił, co innemu przypisuje. Króle- 
stwo jego nie z tego świata. Przewod- 
nik w Bezdnie niezrównownany nie 
byłby nim, ani na Zamku, ani w b. 
pałacu Zamoyskich na Nowym Świe- 
cie, ani w innych pałacach państwo- 
wych. Pewno że i syn ziemi z jego 
nauk miód wyssać zdoła, gdy jest, 
jak pszczoła, ogledny. 

Przez Króla-Ducha, gdy miljon 
myślą swą uatchnąć umiał, stawały 
się narody wielkie. Wszakże i jemu, 
w piewcy własnem pojęciu, ułomność 
ludzka bywała nieobcą. Wielkie i 
piękne miewał on chwile — szalone 

bywały jego czyny nad Wisłą, nad 
Bugiem i Dnieprem. Niestety ludzkie 

PIERWSZA WILEŃSKA SPÓŁKA WIN i PRZETWORÓW 
OWOCOWYCH 

S.A. ŁUBKOWSKICH 
Poleca na święta najlepsze wina owocowe z własnej wytwórni, 

Do nabycia w pierwszorzędnych handlach win, 

Skiep detaliczny, Wileńska, 36, tel. 8-86, zaopatrzony we wszelkie arty- 
kuły świąteczne oraz wódki, wina, koniaki i likiery 
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niedociągnięcia lub przeciągnięcia ni- 
weczyły czasem wyniki jego wielkich 
pociągnięć. Gdy ludzkie, nazbyt ludz-- 
kie namiętności w nim  przemagały, 
tracił moc cudu, jak Samson pozba- 
wiony włosu. 

Na Iwanię Groźnym wzorował 
piewca swój pierwszy  Popielowy 
obraz królewski. Swą wolą myśl bu- 
ja. Z jakich źródeł zaczerpnął wieszcz 
to dziwne natchnienie, któż zgadnie? 
Czy trafnie oświecił ciemny labirynt. 
myśli bohatera? 

Iwan --- Popiel, poniewierając pra 
wa ludzkie, żywił jakoby  głeboka 
myśl pedagogiczną, kształcił podwład 
ne sobie ludy. W ogniu i pod młotem 
przetwarzał podłą rudę na  kr"szec 
twardy. Naród mięczaków w Stalow 
hart ducha uzbroił. 

Jahwe „tukający morza i wszystką 
ziemię w pustynie obracający" rózg 
gniewu uczył rozumu Izraela — lu 
krnabrny — jak o tem Świadczą księ- 
gi starego zakonu. I korzyły się przed: 
nim narody. ‚ | 

Karząca dłoń dobroczynny wpływ 
wywiera, gdy nią włada duch z na: 
miętności poziomych wyzwolony. A! 
już nikła ich kropla kryształ duszy 
skazić może. Wójt karzący swe ni 
wolniki nahajem z Króla-Ducha m: 
w sobie niewiele. i 

Popiel mówi o sobie: i 

Przezemnie ta ojczyzna wzrosła, 

Duch jej święty poszedł w kwiaty, 
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i odpoczywa w ciszy. 

Wracasz z wielkiego miasta do 

i nikt jej nie uspokoi. 

FELJETON PRZEDŚWIĄTECZNY 
Zgodnie z obowiązującemi tradycjami, 

nalezałoby w tem miejscu opisać ewentual- 

uą noc wigilijną współpracowników Trybu- 

ny, należałoby wpisać, co który z nas po- 

pijał, i co mu się potem majaczyło. Możnaby 

też było podać do wiadomości czytelników 

*wielkie kłopoty redaktora, z powodu, że w 
ostatniej chwili pewien miły współpracow- 

nik powiada, że napisał artykuł i ma go ze 

sobą w tece, ale nie może go pokazać, ani 

tembardziej dać do druku» a więc nie mo- 

żna wydać numeru, dopiero, w ostatniej 

chwili... i t.d., i +.d. Wszystko to winno bez 

wzgiędnie wchodzić do wesołego feljetonu 

świątecznego.  lednak na to byłoby zbyt 

wcześnie. Świąt jeszcze niema, a na świecie 

jest tak smutno i szaro, jak nie bywa nig- 

dy nawet w okresie egzaminacyjnym. Zaś 

akademickich choinek już niema. 

Choinka w Rodzinach akademickich ma 

miejsce znacznie wcześniej niż w jakiejkol- 

wiekhądź innej rodzinie. Cały szereg organi- 

zacyj urządza swoje „opłatki” już w pierw- 

szym tygodniu grudnia, jakby bojąc się, że 

członkowie uciekną. I wogóle już niewiele 

stowarzyszeń wspólne wilje urządza. Wy- 

rasta przekonanie, że kolega organizacyjny 
jest tylko współtowarzyszem niedoli w pła- 

ceniu składek, z którym pozatem nas łączy 
pewien wspólny interes, wlaśnie interes, wy- 
rażony w celach danego stcwarzyszenia, a 
dobrze, jeśli nie w jego zewnętrznych o- 

zuakach. Dobrze, jeśli organizacja: jest te- 
tenem pracy, ale żle, jeśli jest terenem tylko 
pracy a nie współżycia, a tak właśnie przed 
stawia się sprawa w większości tych orga-   izacyj, które pracują. W tych, które nie 

\ racują, oczywiście nawet mowy o rodzi- 
mie akademickiej 'być nie może. 

i Przypominan, sobie w tem micįscu prze- 
mówienie kol. 1. Bohdziewicza na inaugu- 
racyjnym „czwartku* akademickim w r. 
1927, pierwszym czwartku, jaki się wogóle 
w Ognisku odbywał. Duży wizjonerski op- 
tymizm kol. Bohdziewicza przedstawił słti- 
cnaczom wielkie możliwości rodzinno - aka- 
demickie i wszczepił im poczucie wspólno- 
ty, poczucie tego, co się nazywa ideą Rze- 
czypospolitej Akademickiej. Nie przypusz- 
czam, aby zdanie, które wypowiem, było 
spowodowane zachmurzonym nastrojem zi- 
mowego dnia i stwierdzam, że dotąd ro- 
dzina akademicka jest tylko wizją.jest mo- 
że ideałem, do którego dążymy, ale od 
chwili poruszenia sprawy zbliżamy się doń 
bardzo niewiele. leszcze niektóre organi- 
zacje tylko niektóre, maegłyby z pewnym 
trudem pretendowac do miana wspólnoty, 

lale o wspólnocie ogólnoakademckiej, © 
wprowadzeniu jej idei w życie, dotąd ani u- 
cho nie słyszało. ani oko nie widziało. 

I to jest rzecz, © której przy rodzinnych 
rroczystościach wigilijnych mogliby „bracia   
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akademicy" pomiędzy jednem a drugiem 
dzwonkiem śledzia pomyśleć. 

W. Dabrowski. 

Kronika „Odrodzenia“ 
Podczas feryj świątecznych dyżury w 

_ lokalu ,Odrodzenia* będą odbywały się we 
__ wtorki, czwartki, piątki i soboty ой 12 — I. 
ž Funkcja p.o. prezesa została powierzona kol. 

M. Tomkiewiczownie. | 
Zebrane zarządu po Świętach odbędzie 

się 9 stycznia o godz. 9 rano. 
11 stycznia Msza św. ze 

  

ty w kościele św. Jana), a po Mszy zebra- 
nie członkowskie w sali | Gmachu Głów- 
tego. 
‚ — # chóru. Pierwsza próba chóru po 
świętach odbedzie się dnia 9-g0 stycznia w 
„Ognisku. Początek jak zwykle, o 20-ej. 

ъ^ W niedzielę 
jį wspólną Komunją św. (godz. 9.15 w kapli- 

„lecz com wycisnął 
Tem zawsze (naród) zwyciężył, gdy 

błysnął. 
Nademną była myśl słoneczna, złota, 
Do niej moc ciemnych, okrwawionych 

wschodów 
Wiodła mię prosto w złotych celów 

progi: 
Jam szedł jak rycerz... bez trwogi. 
Życie dźwięczało w każdej” ducha 

strunie, 
Moc słychać było w każdym moim 

kroku... 

Pewno... Czy wszakże — rapsod 
— charakteryzując w ten sposób isto- 
tę czynów Popielowych, zagadnienie 
trafnie rozwiązał. Tej pierwszej wizji 
myślowej, on sam później zaprzecza. 
W zaświatach, jakieś wielkie „duchy 
t nauczyciele", bliżej zbratane z logi- 
ką ludzką, niż umysł Popiela, karci- 
ły go, tłomacząc że błądził: 

R 

Biegnąc za mocy upiorem i chwa- 
ły (Bezdno XXII). Po śmierci Iwana 
V nastąpiły w Rosji dnie groźne, sa- 
mozwaństwa i zamętu, trwały one 
długie lata. To samo miało miejsce 
po zejściu Popiela. Duch jego „jako 
czarna mgła” unoszący się nad oj- 
czyzną widzi 

_ Kraj cały w pomorach, 
itwach i rzeziach, zboża niedostar- 

czach (Bezdno XXVII) 

  

WIERSZ WIGILIJNY 
W szczelinach. wyły wiatry, szron pełzał po ćegłach, 

śnieżyca siekła w oczy, chlastała po szybach; 

teraz iak chart zdyszany w miękkich zaspach legła 

Przyjacielu samotny, co w pustym wagonie 
siebie, do swoich. 

Wiesz dobrze: ruztęsknione serce uspokoisz 

na sercach dalekich bliskich, na ojczyzny łonie. 

Przyjacielu wesoły, opuszczasz nudne miasto_ 

dość masz nudnej rodziny i nudnych codziennych wieczorów. 

L Jedziesz na podbój radosny smaków, zapachów, kolorów, 

do stolicy, gdzie nie jest tak szaro i ciasno. я 

Frzyjacielu, który zostajesz spokojny i zdrowo syty 

na serdeczny opłatek w gronie dostojnej familji. 

Chodzisz patrzeć na most ziełony, jak kra zamarza na Wilji- 
potem tak pójdziesz składać miłe świąteczne wizyty. 

Lecz ty, lecz ty przyjaciełu, co błądzisz po ulicach 

samotny i prawie bezdomny, co nigdzie nie masz swoich, 

nie bedziesz miar opłatka. Bo w tobie hula śnieżyca 

Teodor Bujnicki. 

Z Kot Naukowych 
— Koło Rolników prowadzi już prace 

przygotowawcze do POR a zjazdu 
kół rolniczych, który zgodnie z uchwałą ze- 
szłorocznego zjazdu lwowskiego, ma sie od- 
być w Wilnie. Jesli sobie uprzytomnimy tak: 
że inne uchwały zjazdu we Lwowie, któreś 
my podali w czarwcu b. r. w Wolnej Trybu 
nie, łatwo zwrócimy uwagę na uchwalony 
tam postulat o konieczności zapewnienia 
uczelni dublańskiej dalszego istnienia i rozwo 
ju. Uchwała tego rodzaju była usprawiedli- 
wiona jeżeli nie stanem lwowskiego wydzia- 
łu rolniczego, to może grzecznością wzglę- 
dem gospodarzy zjazdu. Przypuszczalnie na 
podobną grzeczność zanosi się też i w Wil- 
nie. Mamy też nadzi eję, że nasze Koło Rol- 
ników postawi sprawę w taki sposób, aby 
taka uchwała nie była czczvm — геууетал- 
sem, ale świadczyła o rzeczvwistem zrożn- 
mieniu sprawy przez członków zjazdu. Kwe 
stja rozwoju wileńskiego Studjum Rolnicze- 
go nie należy do rzędu tvch, nad któremi 
ziaz6 akademickch organizacvj rolniczych 
mógłby przejść do porzadku dziennego. Stu 
denci - rolnicy musza zdać egzamin z po- 
czucia potrzeb rolniczego kraju. 

"Termin ziazdu zostanie ustalony przez 
centralę akademickich kół rolniczych w po- 
rozumienu z noszczesólnemi kołami. 

— Koło Przvrodników walczy z bra- 
kiem ludzi, pieniedzy i lokału. W ciagu kil- 
ku lat wvcieńczane kilkakrotnemi rozłamami 
na tie r 4': (rzecz nadzwvczajna) nauko- 
wem. może i notrzebnemi ze wzgledu na 
duże zróżniczkowanie nrzedmiotów, 'wvkła- 
danvch na Wydziale Matematvczno - Przv- 
rodniczym, oaranicza ohasnia ewnia bnmno_ 

tencie personalna do osób studjujących tyl- 
ko przyrode Od czasu nowetania Koła od- 
dzieliły sie ad niego koła: chemików, geo- 
grafów i geolosów i matematvczno - fi 
czne). 7 nawanrzvhyłech  nrzvradnik 
nawet noława da oraanizncji nie należy, Wi. 
docznie nawet wartnėriawa hihlintela, stą- 
newiacą własność koła nie stanawi dla nich 
żadrei atrabrji, Maże ta i słuszny noolad: 
jeśli ktoś sie rhre urzvć, tn mu sie nrze- 
cież cndza hihlinteką na nie nie nrzvda. 

Lokal Koło Przvr. utraciło przed naru ty- 
godniami i tok samo. iak i Koła Rolników 
chce zamieszkać w lokaln przvobiecanvm od 
wiosny. Narazie są to wszystko ludzie bez- 
domni. 

Każda 

  

  

  

    

  

dhająca o swoje zdrowie 
m'żatka powinna posia- 

dać aparat kąpielowy „Hyvgjena*. 

Do nabycia tylko w firmie 

„Ogniwo* w Wilnie, ul. 
Ś-to Jańska 9. 
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Kupujcie aparaty radjowe i 

detektory 

Na gwiazdkę 20 ©|o zniżk 
° od 10—24 grudnia 

KUPUJEMY z 
aparaty radjowe 

starych konstrukcyj 

  

    

PŁACIMY 

najwyższe cenv. 

inż. KIERSNOWSKI 

i KRUŻOŁEK 
Wilno, ul. Mickiewicza 23. 

ALRK LAURA 
ASS RTN TT TE A TI VOKIET 

Króle-Duchy schodzą  bezpotom- 
nie i ustalić po nich następstwo trud- 
no bywa. Cieszmy się, gdy dzień 
dzisiejszy mija bez klęski, lecz niech 
i o jutrze pamięć będzie żywa. Dla 
jutra pracować winniśmy, wiecznie 
dla jutra. Jutro nam bliskie a niema 
mu granic. 

„Aprós nous le  deluge'* mawiał 
Ludwik XV — ale ten nie był dyna- 
stą z rodu Króla-Ducha. 

Pamiętny jest obraz chwiejącego 
się w posadach miasta: drży pod niem 
ziemia, trąba powietrzna nad niem 
przeciąga, tam  bratobójcze trwają 
niesnaski. Znaną jest Śallustjunowa 
maksyma, wołająca „Concordia!'* Lecz 
jak często poniewierana! 

Mamy złych i groźnych sąsiadów, 
jak żadne inne państwo na świecie. 
Rozdźwięki społeczne trapią dziś na- 
ród wszelki. Dzielnice nasze jeszcze 
niedobrze się zrosły. A u nas miałby 
trwać jeszcze inny rozdźwięk dodai- 
kowy, osłabiający tak potrzebne nam 
siły? „Bo oto leci (mówiąc znowu 
słowami Króla-Ducha) kometa  czer- 
wony, który jak kat rozcina księżyce '4.. 
Nic nam dziś nie jest potrzebniejsze, 
jak pamięć słów prostych  najprost- 
szej i najwznioślejszej modlitwy „I 
odpiść nam nasze winy, jako i my 
odpuszczamy naszym winowajcom”. 
Niech one nam służą myślą przewod- 
nią. Romunt. 
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AKADEMICKA WOLNA TRYBUNA 
Wskazówki i rady noworoczne 
dla piszących w W. Trybunie 

Korzystając z okresu świątecznego, re- 
dakcja „Ak. W. Tr.* podaje swym wspoł- 
pracownikom i korespondentom tych parę 
uwag, jako pożyteczny prezent. : 3 

1. Akademicka Wolna Irybuna jest in- 
stytucją delikatny, o ustalonej dobrej sławie 
i nadużywać jej firmy nie należy. ‹ 

2.  Materjał, w ilości nie przekraczają- 
cej granic zdrowego rozsądku i możliwoś- 
ci czytelnika, należy dostarczać sekretarzo- 
wi redakcji, który funkcjonuje we wtorki 
od godz. 13 do 14, w lokalu „Odrodzenia” 
(Uniwersytecka 7 —- 3). 

— 3. Nie należy pisać  kilometrowych 
tasiemców, zabójczych dla poszczególnych 
numerów Trybuny; gdyby auior takich dłu 
żyzn był w stanie przeczytać to, co pisze, 
przekonałby się, jak bardzo jest dla społe- 
czeństwa szkodliwy. SE 

4. Artykuł należy napisać o tydzień 
wcześniej, niż potrzeba i czytać go co dwa 
dni z możliwie największym zapaiem dv kry 
tyki i skreślania. Oszczędzi to wiele pracy 
redakcji. 

5. Nie trzeba się kłócić z redaktorem o 
umieszczenie tego lub innego | artvkulu. 
Zresztą redaktor sam nigdv się nie kłóci i 
zawsze mówi, że artvkuł pójdzie. Oczvwiš- 
cie pójdzie, tylko niewiadomo: do numeru, 
czy też do kosza. 

6. Powvższe wwagi każdy piszący wi- 
nien mieć w pamieci i podczas pisania ży- 
czliwie je wspominać. 

Za redakcję C. J. F. 

OD REDAKCJI 
Dzisiejszy numer Trybuny zawiera za- 

wczasu materjał świąteczny i jest zmniej- 
szony z powodu feryj oraz epidemji gry- 
py. Czytelniczkom i czytelnikom oraz współ- 
pracownikom Trybuny składamy niniejszem 
serdeczne życzenia świąteczne i noworocz- 
ne. 

Następny numer „Ak. W. Tr." ukaże się 
we czwartek dn. 8 stycznia 1931 r. Redakcja 
rozpocznie dyżury wyjatkowo w poniedz. 
dn. 5 stvcznia o godz. 13., w lokalu OQdro- 
dzenia (Uniwersytecka 7 — 9) Następne dy- 
żury jak zwykle we wtorki. ‚ 
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P. JOZEF FOLEJEWSKI 
Prezydent miasta Wilna. 
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iu „TOGAL“ 
те- których skuteczność potwierdziło 

jentalnie przeszło 6,000 lekarzy. 

    

Udaremnienie napadu m folwark 
W pobliżu Rakowa K.O.P. ujął dwóch 

uzbrojonych osobników przybyłych z Sowie 

tów, którzy podczas badania przyznali się, 

że są członkami bandy, projektującej doko- 

nania napadu na niedaleki folwark Jaźwi- 
nowo. Pościg za pozostałymi członkami ban- 
dy zarządzono, 

  
  

TEE ZEE STMSEST TI 

O ai tej sprawie odbędzie się dnia 19 b. m. o 
CZWARTEK godz. 11 rano w tokalu Bratniej Pomocy 
18 Dziś W. słońca o g. 7 m. 40. (ul. Wielka 24). 

Gracjana 3 5 A SZKOLNA 
jut o £. słofica o godz. 3 m. 24 — Ulgi kolejowe dla uczącej się mło- 

Da:jusza dzieży. W czasie feryj świątecznych ucząca 
zac wać się młodzież będzie korzystała z ulg kole- 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LoGII U. $. B. W WILNIE. 

z dnia 17. XIL. 30 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 765 

Temperatura średnia — 7 

Temperatura najwyższa — 9 

Temperatura najniższa — 7 

Opad w mm. 6,04 

Wiatr: południowy 

Pzadstzju w: ost 

Uwagi: pochmurno, 

  

URZĘDOWA 
— Wykup świadectw przemysłowych. 

Dla ułatwienia wykupienia świadectw prze- 
mysłowych na rok 1931 Kasa Skarbowa na 
Pohulance będzie czynna w dn. 27, 29 i 30 
grudnia r. b. od godz. 6 do 8 wieczór, by 
w taki sposób dać możność płatnikom bez 
żadnych kolejek wykupić właściwe świa- 
dectwa. 

MIEJSKA 
— (Ceny ryb. Władze administracyjne 

chcąc zapobiec nieuzasadnionej zwyżce cen 
na rybę, co stale ma miejsce przed świę- 
tami Bożego Narodzenia, już obecnie przy- 
stąpiły do zbadania kalkulacyj tego artyku- 
łu i ustalą ceny, które będą obowiązywać 
wszystkich sprzedawców. 

przątanie śniegu. Policja zaleciła 
właścicielom nieruchomości  jaknajszybsze 
uprzątanie śniegu z ulic i podwórzy, by w 
ten sposób zapobiec wytwarzaniu się za- 
torów śnieżnych. Magistrat ze swej strony 
ustalił miejsca nad Wilją i Wilenką, gdzie 
śnieg może być zsypywany. 
— Czy urzędnicy miejscy otrzymają 

świateczne. W Magistracie odbyły się dwa 
posiedzenia, na których mówiono również 
o wypłaceniu zaległości  uposaženiowych 
pracownikom miejskim z tytułu dodatku 
mieszkaniowego z racji zbliżających — się 
świąt. Ostateczna decyzja będzie powzięta 
jeszcze w tym tygodniu. 

— [Izolacja szpitali. Osoby postronne nie 
są od dwóch dni dopuszczane do wnętrza 
szpitali miejskich w Wilnie. Zarządzenie to 
wywołane zostało zastr aszającą epidemją 
grypy. Najbardziej izolowane są szpitale: 
zakaźny i grużliczy na Zwierzyńcu. 

AKADEMICKA 
— Prezes Stowarzyszenia Bratnia Pomoc 

Pol. Młodz. Akad. U.S.B. w Wilnie podaje 
io wiadomości wszystkich organizacyj aka- 
demickich i poszczególnych akademików, 
życzących wziąć udział w pożegnaniu b. 
wojewody wileńskiego p, marszałka Senatu 
Władysława Raczkiewicza, iż konferencja w 

Zaj le u osób w wieku podeszłym. 
U osób w wieku podeszłym należy bardzo 
starannie zwalczać zaparcie stolca, gdyż może on powodować bezwładność  trzew, 
przekrwienie mózgu, zaburzenia w krwio biegu i t. d. Wszyscy lekarze, jeżeli chodzi 
o. uniknięcie środków czyszczących. draż- 
niących, przypisują w danym razie Cascari- 

  
  

  

ne Le e. Środek ten, podany w ilości 
jednej lub dwóch pigułek dziennie, daje 
wyśmienite wyniki. Sprzedaż we wszyst- 
kich aptekach. 

jowvch, przyznawanych jej po okazaniu za- 
świadczeń szkolnych. 

-— Wieczór szkolny w Konserwatorjum 
Muz. W sobotę, dn. 20 b. m. o godz. 7 
wiecz. w siedzibie Konserwatorjum Muz. 
w Wilnie (Dominikańska 5) odbędzie się 
tercjałowy wieczór uczniów i uczenie Kon 
serwatorjum, występować będą uczn. z 
klasy fortepianu, skrzypiec, śpiewu solowego 
i instrumentów dętych. 

Karty wstępu ntrzymać można w Se- 
kretarjacie Konserwatorjum od godz. 4—7 
wieczór. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— (Odczyt Polskiego Czerwonego Krzy- 
ża. W nadchodząca niedzielę, staraniem 
Czerwonego Krzyża, w sali kina „Świato- 
wid” Mickiewicza 9, dr. Brokowski wygło- 
si odczyt n. t. „Ałkoholizm wśród dziecii*. 

Sam tytuł wskazuje, jak ważne i bo- 
lesne zagadnienie zostanie poruszone. Nie- 
ma chyba nikogo w Wilnie, ktoby nie chciał 
zapoznac się z t strasznym objawem w 
naszem społeczeństwie. Wejście bezpłatne. 
Początek o godz. 12. 

KOLEJOWA 
— Komisja badania stanu zašnieženia 

na kolejach. Dyrekcja kołei w Wilnie po- 
wołała specjalną komisję badania stanu za- 
śnieżenia na linjach w dyr. wleńskiej. Ko- 
misja otrzymuje ścisłe meldunki sytuacyjne 
dwa razy dziennie i na podstawie zgłasza- 
nych danych o stanie temperatury, siły 
wiatru 1 jego kierunku, oraz grubości opa- 
dów wydaje natychmiast niezbędne zarzą- 
dzenia, mające na celu utrzymanie normal- 
nej komunikacji kolejowej. 

. Na miejsca zagrożone wysyłane są płu- 
gi i ustawiane zasłony odśnieżne, jak rów- 
nież skierowuje się specjalne drużyny robot- 
nicze. 

Zarządzenia te tembardziej są aktualne 
ze względu Ва coroczny, wzmożony _ ruch 
csobowy w okresie przed świętami Boże- 
go. Narodzenia. 

—. Choinka dla dzieci kolejarzy. Dzieki 
staraniom prezesa Wil. Dyrekcji Kolejowej 
inż. Falkowskiego, Ministerstwo kolei przy- 
znało 4 tys. zł. na zorganizowanie choinki 
dla sierot i dzieci biednych kolejarzy. 

Jednocześnie prezes Falkowski przezna- 
czył na ten cel Ż tys. zł. z funduszów Dy- 
rekcji, co pozwoli na zorganizowanie pro- 
jektowanej choinki w 27 „Ogniskach“ ko- 
lejowych na terenie Dyrekcji wileńskiej. 

— Choinka Zjednocz. kolej 
dzielę 28 grudnia o godz. 16 Zarząd Okręgo 
wy Zjednoczenia Kolejowców Polskich w 
lokalu swym przy ul. Wiwulskiego 4 urzą- 
dza_dla dziatwy swych członków choinkę. 

Zapisy dzieci na choinkę i odebranie kart 
wstępu można uskuteczniać od wtorku 16 
XII — do soboty 20 XII w godzinach urzę- 
dowania w kancelarji Zarządu okręgowego 
Za kartę wstępu będzie się pobierało od 
każdego dziecka po 1 zł. 

— Z życia kolejarzy. W dnin 2 XII z 
inicjatywy zarządn Okręgowego Zjednocze- 
nia Kolejowców Polskich odbyło się zebra- 
nie kolejowców, na którem zdecydowane zo 
stało powołanie do życia Koła Kolejowego 
Komitetu Floty Narodowej w Wilnie. 

Do zarządu, który narazie ma charak- 
ter tymczasowego, powołano p. p.: Bole- 
sława Żebryka — jako przewodniczącego, 
Edwarda Gutowskiego — jako sekretarza, 
Franciszka Maniniego, Adama Michałowskie 

[e „Piwo Okocimskie' 
" о— 
  

  ŚWIATOWEJ SŁAWY 
Dostawa w kazdej ilości na telefoniczne zamówienie. * 

Reprezentacja na Województwo Wileńskie 
WILNO, PIŁSUDSKIEGO 26. 

efektowne kostjumy, 

   $   

Za duszę 

  

$. į P. 
Zofji z Falkowskich RUTKOWSKIEJ 

zmartej dnia 24 XI 1930 r. w Warszawie 
odbędzie się żałobne n=bożeństwo w kościele św. Jakóba we 
18- XII 1930 r. o godz. 9.80 rano, 

o czem zaw adamia 

czwartkek dn. 

RODZEŃSTWO 

go, Witolda Drahowicza, Władysława Jazu- 
kiewicza i Wacława Kasperowicza —- jako 
członków zarządu Koła. * 

Jako pierwsze i najważniejsze zadanie -— 
zdecydowano przystąpić do organizowania 
kół na terenie dyrekcji i podjęcie propagan 
dy idei posiadania własnej silnej iloty oraz 
werbowania członków. 

RÓŻNE 
— Nieścisłe informacje. Władze kole- 

jowe proszą o sprostowanie wiadomości 
„Expressu Wil." i „Kurjera Wil” o wstrzy 
maniu ruchu pociągów na linji Dukszty — 
Druja, jako nieodpowiadających prawdzie. 
Jedynie wczoraj, dnia 17 b. m., nastąpiło 
spóźnienie jednego pociągu, co wcale nie 
wpłynęło na normalne utrzymanie komuni- 
kacji. 
za Narty dla policji i K.O.P. Funkcjo- 

narjuszom policji i K.O.P., pełniącym służ- 
bę obchodową na prowincji przydzielono 
narty, co umożliwi im szybszą i łatwiej- 
komunikację. 7 

— Spisy dzieci. Przygotowania do wio- 
sennego spisu dziatwy szkolnej są w pel- 
nym toku. 

Opracowywana jest obecnie statystyka 
obejmująca wszystkie szkoły, począwszy od 
ochronek. 

— Z „Sokoła*. Tradvcyjny opłatek odbę 
"dzie się w „Sokole* dnia 21 b. m. począ- 
tek o godz. 7 min. 30, na który zarząd 
Gniazda zaprasza wszystkich członków, 
ich rodziny i sympatyków. Członkowie mun- 
durowi proszeni są o przybycie w mundu- 
rach. 

Zapisy przyjmuje sekretarjat, ul. Wileń- 
ska 10, codziennie od godz. 7 do 9-tej 
wieczór. 

— Komunikat Rodziny Radiowej. Na 
skutek inicjatywy grona radjosłuchaczy wi- 
leńskich założone zostało w Wilnie dnia 7 
grudnia r. b. stowarzyszenie pod nazwą: 
„Rodzina Radjowa"*. Jest to pierwsze tego 
rodzaju zrzeszenie na terenie radjofonji pol 
skiej, Celem towarzvstwa, którego statut bę 
dzie lada dzień zatwierdzony, jest wszech- 
stronne popieranie radja, lako Czynnika kul 
turalno - społecznego. Rodzina  Radjowa 
będzie to czyniła zapomocą zakładania bez 
łatnych odbiorników w instytucjach spo- 
ecznych i dobroczynnych,  umożliwiania 
niezamożnym instytucjom i osobom taniego 
zavładania radjoaparatów, propagandy i 
akcji doradczej, —- słowem — będzie dą- 
żyła do tego, by radjo docierało tam wszę 
dzie, gdzie jest rajpotrzebniejsze. 

Rodzina Radiowa jest zrzeszeniem przy- 
jaciół radja,  niezależnem od oficjalnych 
czynników radjowych. Tworzvė będzie ; *- 
osnbne sekcje w  poszczególnycn sierach 
społeczenstwa Wileńszczvzny, jak sekcię ko 
lejową, wniskowa, szkolną, dziecięca i t. d. 
Z tego społecznego charakteru Rodziny Rad 
jowej wynika, że akcja jej odniesie pełnv 
skutek, jeżeli obejmie najszersze kregi, jeżeli 
członkiem jej zostanie dosłownie każdy. 

W tvm celu ustalono bardzo niska onła 
tę członkowską: 50 groszv miesięcznie. Czło 
nek może także zgłosić czynna współpracę 
w iakimkolwiek zakresie, choćby po kilka- 
dziesiąt minut na tydzień. 

Kto żvczv sobie zostać członkiem Ro- 
dzinv Radiowej, zechce napisać pocztówkę, 
albo wrzucić list do jednej z skrzynek Pol- 
skiego Radia na mieście — pod adresem 
Radziny Radiowej, Wilno, Witoldowa 21. 
Można też zgłaszać sie osohiście i wpłacać 
50 er. wpisowego oraz składke miesięczną w 
lokalu radiostacji -— Witoldowa 21 — w 
godzinach dyżurów zarzadu Rodziny Radio 
wej. Dvžurv te odbvwają sie stałe we wtor 
ki, czwartki i soboty od godz. 6 do 7 po 

  

Ś. P. 

WIKTOR WASILEWSKI 
14 grudnia r. b. zmarł w Wilnie jeden z 

nielicznych już weteranów 1863 r. $, p. 
Wiktor Wasilewski, 84 lat. 

Urodzony w Wilnie, a w dzieciństwie 
już osierocony, p. Wasilewski dostał się 
jako uczeń do pracowni Andriollego, któ- 
ry zaopiekował się nim jak synem i uczył 
go rzežbiarstwa. 

W 1862 r. p. Wasilewski wraz z kolega- 
ini przy ul. Śto-Jańskiej pod znanym donie 
dawna magazynem obuwia Skindera wyku 
wa broń chłodną, którą potem przechowuje 
w lesie na Antokolu, powyżej cmentarza 
wojskowego; w 1863 r. w partji powstań- 
czej Czechowicza  (Ostoi) p. Wasilewski 
bierze udział w dwóch potyczkach pod Wil- 
nem 1 ranny w nogę przenosi się do innej 
partjj w Augustowskie lasy, skad po upad- 
ku powstania przez Prusy udaje się do 
Szwajcarji i tam, w Genewie, i w Unter 
Lacken w dalszym ciągu specjalizuje się w 
rzezbiarstwie w drzewie. 

W 1868 r. p. Wasilewski udaje się do 
Paryża, gdzie wraz z kolegami - emigranta- 
mi wstępuje do wojska francuskiego i wał- 
czy początkowo w Afryce z Arahami (w 
Marocco). a później we Francji z Niemca- 
mi, w bitwach pod Cheville, Siccotte, Or- 
lean i Besancon; — dalej walczy w Paryżu 
przeciwko komunie i po upadku jej jest w 
straży honorowej Mac - Mahona, póczem 
porzuca służbę wojskową i pracuje w 
rzeżbiarstwie w Bernie, Paryżu i Monpelier, 
gdze żeni się z Francuzką. 

Trapiony tęsknotą do ojczyzny, p. Wa- 
silewski w 1888: r. porzuca intratny zakład 
i wraca do Wilna, z którego dla zarobku 
wyjeżdża na wystawy międzynarodowe do 
Chicago i San - Francisko, a po powrocie 
nie opuszcza już rodzinnego grodu, — рго- 
wadzac własny zakład  rzesbiarski, między 
innemi odnawia rzeźby w kościołach: Ka- 
tedralnym, św. Piotra i Pawła i Bonifratrów, 
a kiedy zaczęły epuszczac go siły fizyczne, 
darowuje swą pracownię lidze Robotniczej. 

Jeden z 9-ciu założycieli Stowarzyszenia 
weteranow 1865 r. w Wilnie, piastujacy z 
wvybcru w ciągu kiłku lat godność prezesa 
zarzadu  Stowarzvszenia, p. Wasilewski 
dzieki iście żołnierskim cechom swego cha 

r , obowiazkowości, tu- 
czynności kole kiej zyskał powszechne 
poważanie i milość, 

Odznaczony krzyżami: Walecznych i 
Niepodiegłości, tudzież dwoma medalami 
francuskemi, p. Wasilewski, po tak ruchli- 
wym żywocie osierocając syna i wnuxa za- 
granica, snoczał ra cmentarzu watskowym 
na Antokolu. wśród tych samvch sosen. któ 
re były świadkami jego pierwszych kroków 
ne polu walki o wolność, kiedv chował w 
lesie skrzvnie z bronia, a niezadlneo potem 
miał pierwszą potyczkę z woiskiem rosyj- 
skiem. W. Hołownia. 

poł. Tel. 1366. Radjofonja na Wileńszczyź- 
nie zakwitnie wspaniale, jeżeli każdv miesz- 
kaniec bez różnicy płci, wieku, zawodn, na 
rodowości i stanowiska społecznego zajisze 

się bezzwłocznie na członka Rodziny Radjo- 
wej. 

   

  

  

Przy. cierpienach nerek, chorobach mo- 
czowych, pecherza moczowego i dolnego 
odcirka kiszek, naturalna woda gorzka 
„Franciszka-Józefa* łagodzi i usuwa S: 
ko gwałtowne boleści przy wypróżnianiu. 
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Katalogi gratis. W niedzi-lę dn. 21 

"TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś z 

powodu próby generalnej przedstawienie 
zawieszone. 
wa rapu pi premjera, Jutro dnia 19-g0 
teatr na Pohulance Zz premjerą Aki 
głośnej sztuki Jarosława Haseka „Dzielny 
wojak Szwejk*. ; 

Reżyseruje i inscenizuje sztukę dyr. 
Zelwerowicz, który zarazem stwarza kapi- 
talny typ  austrjackiego lekarza wojskowe 
go, w roli dra Gruensteina. 

Główną postać  jowialnego żołnierza 
Szwejka odtwarza Lucjan Żurowski, w oto 
czeniu całego zespołu. Oryginalne, efektow- 
ne dekoracje, dozwalające błyskawiczną 
zmiąnę terenu akcji, skomponował J. Haw- 
ryłkiewicz. 

Kierownictwo muzyczne objął E. Dzie- 
wulski. 

Ceny miejsc zwykłe. Bilety kredytowane 
i zniżkowe ważne. 

— Teatr Mieiski w „Lutni*. Dzisiejsza 
premjera „Egzotycznej kuzynki”. Dziś w 
teatrze „łutnia” odbędzie się premiera ka- 
pitalnej komedji L. Verneuilla „Egzotyczna 
kuzynka”. S 

Nowość tę przygotował i opracował re- 
żysersko R. Wasilewski, Wytworny dowcip 
sytuacji i iście galicyjski humor diałogu zna 
lazły doskonałych wyrazicieli w osobach Le 
wickiej, Balcerzaka, Wyrwicza - Wichrow- 
skiego, oraz Eichlerówny, odtwarzającej po 
stać ekscentrycznej Soni. Efektowne  urzą- 
dzenie wnętrz pomysłu J.  Hawryłkiewi- 

— Przedstawienia popołudniowe, W nad 
chodzącą niedzielę dnia 21 b. m. odbędą się 
w obu teatrach miejskich przedstawienia po 
południowe po cenach zniżonych. 

W teatrze na Pohulance ukaże się o godz 
3_p. p. wielki dramat S. Wyspiańskiego 
„Noc listopadowa" w obsadzie premjerowej 
7 udziałem całego zespołu i licznych sta- 
tystów, reżvserji R. "Wasilewskiego. 

W teatrze „Litnia“ o godz. 3 m. 30 p.p. 
ukaże się „Cierpki owoc“ Roberta Bracco, 
w reżyserji dyr. Zelwerowicza. Wesoła ta 
komedja zyskała sobie u nas wiełkie powo- 
dzenie. 

— „Betlejka Wileńska" Zespół teatrów 
mieiskich przygotowuje, pod kierunkiem re 
żyserskm dyr. Zelwerowicza, pełna wdzieku 
i arcyciekawego kolorytu lokalnego „Bet- 
lejke Wileńską* H. Romer - Ochenkowskiej. 

Widowisko to oczekiwane jest z dużem 
zainteresowaniem. 

— Rewia  Svłwestrowa. Przygotowania 
do rewji svlłwestrowej w teatrach miejskich 
są już w całej pełni. 

Cały zespół artystyczny pod kierunkiem 
reżyserskim  Wyrwicza - Wichrowskiego 
opracowuje numerv śpiewne i taneczne, we 
sote skecze i monologi, oraz numery nastro 
jowe. Udzia! całego zespołu, w którvm nie 
brak sił wybitnie rewjowo wykwalifikowa- 
nych. kierunek  reżvserski, zapewniający 
wysoki poziom artystyczny, czarowne  de- 
koracie pomysłu 1. Hawryłkiewicza,  craz 

wykonane "w pracow- 

jowców. W nie cza. 

Duży wybór książek, we wszystkich językach, dla dzieci, młodzieży i star- 
szych, znajdziecie: 

w Księgarni Gebethnera 6 Wolffai S-ki 
Wilno, Mickiewicza 7. 
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wysoki poziom widowisku, które niewątpli 
wie cieszyć się będzie zasłużonem powodze 
niem. 

— „Szwejk* na Patronat. W dniu 22 
grudnia (poniedziałek) w teatrze na Po- 
hulance dzięki uprzejmości dyrektora  Zeł- 
werowicza będzie odegrany „Dzielny wo- 
jak Szwejk” na rzecz Patronatu Więzięn- 
nego. Bilety kredytowe i zniżkowe waż- 
ne. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Generał Greck 
Mimoza — Ucieczka od aniłości 

Heljos — Wesoły Madryt. 

Pan — Ulica potępionych dusz. 
Kino Miejskie Młoda generacja 
Wanda — Noc w pustyniach, 
Światowid — Zahia, córka szeika 
Stylowy — Pod pręgierzem hańby 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 16 do 17 

b. m. zanotowano wypadków 42, w tem 
kradzieży 5, opilstwa 6, przekroczeń admi- 
nistracyjnych 18. 

Napad na drodze. Przy to- 
EB powita Tea NAS 
lancewicz, znaleziono yznę, 

podał się za Piotra Jawończyka, mieszkań- 
ca wsi Wólka-Rejanowska, pow. Barano- 
wickiego, z kilkoma ranami ciętemi w gło- 
wę. Jawończyk nawpół przytomny zdołał 
e zeznać, że onegdaj w godzinach ran- 
c 

aby 

b. m. Księgarnia otwarta od 1—5S-ej 

ti: we wsi Lachowicze, się z 
alcztanyśj mu osobnikiem, namówił 
£0, udał sę z nim do Hancewicz. Gdy 
się znaleźli na 3-cim klm. od Hancewicz, 
nieznajomy nagle uderzył go prę żelaz- 
= po głowie, poczem zrabował mu 108 

i zbiegł w niewiadomym kieruni ku, zaś 
Jawończyk niprzytomny pozostał w krza- 
pm R dnia następnego do godz. 12. Na- 

e! wszcz! pościg pozytywnego re- 
zultatu nie dał. а * 

„— _Zamordowała . własne dziecko. Kilka 
dni temu znaleziono zwłoki noworodka, płci 
żeńskiej, zagrzehane w piasku przy cmen- 
tarzu prawosławnym przy wsi Kaczyn, pow. 
Koszyrskiego. Przeprowadzone dochodzenie 
ustaliło, iż matką noworodka jest m-ka 
wsi Kaczyn, 26-letnia Aleksandra Gaszuk, 
panna. Sekcja zwłok wykazała, iż. dziecko 
urodziło się żywe, które jednak  Gaszuk 
pozbawiła życia przez uderznie młotkiem 
w głowę. Sprawę skierowano do odnoś- 
nych władz sądowych. 
ы —і$ші‘еіо|‹гис|п\чо w aw: 
ienjawnieni sprawcy za pomocą dobrane- 

go klucza dostał się do cerkwi prawosław- 
nej w Starych-Piaskach, pow Kosowskiego 
skąd skradli krzyż srebrny długości 32 
cm. szer. 18 cm., kielich mszalny  srebrm 
dług 20 cm., kielich bronzowy dług, 1 
cm., Oraz skarbonkę z kwotą około 20 zł. 
Wartość skradzionych przedmiotów wyno- 
si około 600 zł. 
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RADJO WILENSKIE 
CZWARTEK, DNIA 18 GRUDNIA. 

11.58 — Sygnał czasu. 
12.35 — 14.00 Poranek szkolny z Fil- 

harnionji Warsz. 
14.30 — 14.55 Kącik dla Pań z Warsz. 
15.40 — 16.1) „Bolizar, bohater Ameryki 

Południowej" — odczyt wygl. z Warszawy 
A. Małachowski. 

16.25 -- 16.30 Program dzienny. 
16.30 — 17.15 Koncert symfoniczny 

(płyty). 
17.15 —- 17.40 ,Po dziesięciuleciu przy- 

łączenia Spicza i Orawy do Polski" — od- 
czyt z Krakowa. 

17.45 -— 18.45 Koncert z okazji 25-tej 
rocznicy istnienia towarzystwa muzycznego 
„Lutnia“ w Wilnie. 

18.45 — 19.00 Kom. Akad. Koła Mi.yj- 
rego. 

( wana przez St. Węsławskiego 

19.00 -- 19.20 „Skrzynka pocztowa nr. 
136% — listy radjosłuchaczów omówi Witold 
Hulewicz — dyrektor progr. R. W. 

19.20 — 19.35 Progr. na piątek i rozm. 
19.35 — 19.55 Pras. dzien. radj. z Warsz 
20.00 — 20.15 „Moralność w polityce" -— 

telj. z Warsz, wygł. |. Dzikowski. 
20.15 — 2030 „W świetle rampy* —- no- 

wości teatr. omowi Tadeusz Łopalewski. 
20.90 -- Koncert z Warszawy. 
21.30 — 22.15 Słuchowisko „Marja* po- 

wieść ukrainska Antoniego Malczewskieyo. 
Muzyka Wojciecha Ani ao zastoso- 

eżyserja H. 
Hohendlingerówny.  Radjofonizacja Witolda 
Hulewicza. Udział biorą: artyści dramatycz 
ni, zespół instrumentalny i chór mieszany 
„Echo“ pod dyr. prof. Wł. Kalinowskiego. 

22.15 — Recital śpiewaczy j. Turczyń- 
skiej z Warsz. 

22.50 — 24.00 Komunikaty i muzyka ta- 
neczna z Warszawy. 

  

NAJRACJONALNIEJSZEM ORĘŽEM 
W WALCE Z GRUŹLICĄ, SĄ PO- 
RADNIE PRZECIWGRUŻLICZE; NIE- 
STETY, W POLSCE MAMY ICH ZA- 
LEDWIE 150, PODCZAS GDY NIEM- 
CY MAJĄ ICH PRZESZŁO 3.000, 
FRANCJA Z GÓRĄ 500. WIDZIMY, 
2Е DALECY JESTEŚMY DO NALEŻY 
TEGO WYPOSAŻENIA : ARSENAŁU 
DO WALKI Z GRUŹLICĄ. KONIECZ- 
NYM JEST WYSIŁEK WSPÓLNY CA- 
ŁEGO SPOŁECZEŃSTWA, WIĘC PO- 
PIERAJCIE WALKĘ Z GRUŹLICĄ. 
POPIERAJCIE „DNI PRZECIWGRU- 
ŹLICZE”! KUPUJCIE NALEPKI PRZE 

CIW GRUŻLICZE! 
  

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

@', Osirobrumska 3. 

“d dnia 15 grudnia 1950 będą wyświetlane filmy: 

i Ricardo Cortes. 
j m. 30, Poc: tek seansó* od g 4-ei 

— Nad program: „ 

(AŁODA GENERACJA” 
Potężny i wrruszający dramat pogoni za szczęściem. Aktów 10. W rolach 
Rozanowa, Jean Hersholt 

* no! @. 

g'6wnych: Lina Basguette, Roza 
NERWOWY REPORTER'*—Farsa w 2 aktach. 
Następ"v program: „Niewiniątko*. 

  

KINO-TEATR 
„HELIOS“ 

ul. WILENSKA 38. 
Tel. 926. 

Dziś! Sensacyjny Przebój Dźwiękowy! 
Bożyszcze kobiet, ulubieniec publiczności 

WESOŁY MADRYT 
prędzej, a sześć pio enek Ramona, to sześć melodyj, które śpiewać będzie cały kraj. Nad program: Rewel. dodatki 
dźwiękowe. Cenv zniżone tylko na |-szy seans. Pocz. seansów o godz. 4, 6, 8i 10.15 

RAMON NOVARRO 
znów zaśpiewa przebojowe piosenki w swoim najnowszym sukcesie 

upajający dramat miłosny w głównej roli kobiecej 

OROTHY JORDAN. To film który każe sercu bić 

Sala dobrze ogrzana 

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22. 

Dziśł Promienny, pełen uroku wiosny i miłości dramat dźwiękowo 

GENERAŁ GRECK 
śpiewny 

W roli głównej największy artysta Śwata, uwo- 
dziciel kobiet JOHN BARRYMORE 

Sceny w naturalnych kolorach. Nad program: dodatek dźwiękowo-śpiewny. Mimo wielkich kos.tów filmu ceny 
miejsc normalne. Na | seans ceny zniżone: Bilkon 80 gr. Parter l zł. 
  

  

  

  

  

  

  

  

Е Dziś! sensacja doby obecnej! Bogini ekranów! Wszechświatowej sławy rodaczka nasza 

KINO-TEATR aw pierwszym przebojowym Dzieje 
= Pola Negri filmie europejskiej produkcji ULICA POTĘPIONYCH DUSZ Kobiety 

„P AN Wybitnie sensac. współczesny dramat wielkomiejski z udziałem popularuego amanta Warwcka Warda. 
Niebywały sukces na całym świecie! 

+ 

Dziś! Potężny film wschodu A A co % & 
KINO w 12 akt. p. t. av HMI ZEŃ « 

„ŠWIATOWID“ czyli „Symfosja Patetyczna*. Oryginalna inscenizacja filmowa utworu Czajkowskiego. W rolach głównych prześlicz- 
na Olga Day i Henryk Koaur. Czarow. egzot. Przepych wschodni. Życie w haremach arabskich. Film kióry 

olśniewa, zachwyca, czaruje, emocjonuje 

Kino-Teatr Dziś! Największy Superszlagier! Epizody „Bitwy pod Somą'' p. t. POD PRĘEIERZEM HAŃBY Monumen - 
„STYLOWY“ talny epokowy dramat w 12 aktach. Grozą przejmujące sceny które wprost oszoła miają widza. W rol. gł. czarują- 

co piękna Vilma Banky i Georg Dawis bohater filmu „Burza, NAD. PROGRAM: Najnowsza komedja farsa w 
WIELKA. 36. 6 akt. p. t. „Rycerz bez trwogi''. Huragany Śmiechu, Parodja Trzech Muszkieterów. 

KINO-TEATR Dziś premjera! Po raz pierwszy w Wilnie!  Wzruszający film o miłości pierwszej i ostatniej p. t. 

„Mimoza | „WCIECZKĄ OD MIŁOŚCI” 
ul. Wielka 25 W roli głównej JENNY J U GO, najpiękniejsza kobieta Świata, której czar, rasa, temperament podbijający cerca   wszystkich mężczyzn. Nad program arcywesoła komedja p. t. „W zastępstwie męża". 
  

  

  

LICYTACJA TOWARÓW 
wyznaczona na dzień 18 grudnia 1930 została odwołana 

POLSKI LLOYD, Sp. Akc. 
Oddział w Wilnie 

;irzęsy ŚBLWI edia 
le przyciemnia henną 

? reguluje. Maquillage.     

D.-H. K. RYMKIEWICZ 
Ul. Mickiewicza 9, tel. 15-80 

Poleca w wielkim wybor/e kalosze i sniegowce 
Ffasomów z fabryk krajowych i zagranicznych pocen-ch najniż- 
szych. Cerata stołowa i Meblowa, Linoleum zagraniczne i kra- 
jowe. Chodniki i dywany z linol um. Chodniki materjałowe i 
kokosowe. Rzeczy podróżne. 

wyborze. 
Zabawki dziecinne w wielsim 

Gabinet . 
Kosmetyki g (ones (ediG 
J. Hryniewiczowej. 
ul. WIELKA Je 18 m.9. 

Przyj.w g. 10-11 4-7 
najnowszych W. Z. P. M 26, 

LOKALE 
Specjalny rabat gwiazdkowy 

Dr. medycyny 

LEKARZEBA. Cymbler 
Choroby weneryczne, 

DOKTÓR skórne i narządu mo- eg 

czowego. Mickiewicza GABINET 5, h m. 2. 

Zeldowicz 12, róg Be TYR Racjonalnej Kosme- Do wynajęcia 

chor. skórne,  wene- Sa Tel. ŚR a tyki Leczniczej. 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1, 

5—8 wiecz. 

DOKTÓR 
ZELDOWICZ OWA 
KOBIELE, 
RYCZNE N. 

MOCZOWYCH 

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne, 

WIELKA 21 

w Ww Z 

od 12-21 od «— Fortepian 
uł. Mickiewicza 24. okazyjnie do sprzeda- 

  

  

  

skórne i moczopłciowe 24, 

WENE tel, 921, od9—li3—9 twarzy i ciała (panie) 
P. 26. 

1 POKÓJ 
z wygodami umeblo- 
wany, z  oddzielnem 
wejściem do wynaję= | KUSMET m 
tora, ul. Św. Igaacego 

  

Wiluo, Micx ewicza 81 dem, ss 
Pobrzežna 15  naprze- 
ciw kościoła Sw. Piotra 

ГРоЗАот 
sz aczne opslenie ce. Nauczycielka 

+ Wypadanie włosów z muzyką i językami 
<upież, Najnowsze poirzebua od zaraz na 

zdobycze kosmetyki 1a- wyjazd dla p zygoto 
cjoaalnej, wania do 4 klasy. Bo- 

m 4, 
Urod kobiecą 

ę konserwu- 
je, doskonali, odświe- 

ūsuwa jej skazy 
braki, Masa 

З 

  

cia dla solidnego loka- 

dom osobny z ogro- Szkań, z powodu wy- 

Do sprzedania 
FORTEPIAN 

w dobrym stanie za 

  

  

AKUSZERKA a zł. а Wiadomość 
iskupia 12. (Lombard) 

ŚMIAŁOWSKA - 
eraz Gabiuet Kosme- sprzedaje 
tyczny, usuwa zmarszcz Gont POLSKI 
kt, piegi, wągry, łupież, я, LLOYD 
brodawki, kurzajki, wy- Kijowska ul. 

  

padanie włosów. Mic- 
žiewicza 46, Fortepian „Schrodera“ 

— 1800 zł, pianio 
„Kólera* — 1100 zł., 
różne elektryczne ży- 
randole, samochód — 
karetka prawie nowa 

ROZNE 
firmy „Paige“, różne 

MiuD opony samochodowe 
AK oraz pozostałe fanty z 

i GRZYBY licytacji — tanio do 
polecają sprzedania w Lombar- 

Be Gotębiowscy dzie, Biskupia 12. 

Trocka 3, tel. 757 

ZGUBY 
Dom murowany 
3-ch pięt+owy, 12 mie- 
ARÓW, E Zion koncesję 

jazdu właściciela po tytuniową wydaną 

niskiej cenie, śpiesznie przez Izbę Skarbową 
sprzedaje się. Wiluo, W Wilnie na imię „Ka- 

ul. Połucka Nr. 8, m. 7, zimierza Šwigteckiego 
u właściciela, unieważnia się. 

SUMY 
peniężne lokujemy 
na pewne zabezpie- 
czenia wekslowe i 

hipoteczne. 
Dom H.-K. „Za- 
chęta'* Mickiewi- 

  

Žaė Uzezwolen e 
na broń, Wydane 

przez Starostwo pow. 
Wileńsko-Trockiego na 
imę Gustawa Budźko, 
zam. w folw. Olgie а- 
ny, gm.  Gierwiackiej   

  

  

(G MA MMA 

ZARZĄD 
WILENSKIEGO BANKU 

ZIEMSKIEGO 
podaje do wiadomości, że w dniu 16 grud- 

nia 1930 r. zostały wylosowane 10 proc. 

listy zastawne dolarowe Wileńskiego Ban- 
ku Ziemskiego na sumę nom. dol. 1.400. — 

w odcinkach po 50 dol. Wypłata należności 

za wylosowane listy zastawne uskuteczniać 

się będzie. poczynając od dnia 2 stycznia 

1931 r. Listy przedstawione do zapłaty 

zwracane być winny ze wszystkiemi kupo- 

nami, począwszy od kuponu, płatnego 1 

lipca 1951 r. Wartość brakujących — Киро- 

nów potrącana hędzie z zależności za listy 

Numery 10 proc. listów zastawnych wyło- 

sowanych są następujące: 

46, 234, 286, 288, 302, 319, 331, 339, 
347, 348, 367, 374, 376, 479, 639, 654, 657, 
659, 662, 681, 689, 697, 700, 720, 721, 746, 
761 i 762. 

k MMA i EM 

MATKI! 
Dawajcie DZIECIOM 

Czekoladę Zdrowia 
FABRYKI 

A. PIASECKI 
w KRAKOWIE. 

jest bardzo pożywna ł niedroga. 

Żądajcie wszędzie! 

  

UWAGA! 

      

      
    

      
   

  

tj 
Kb 

ŻĄDAĄJCIE 
we  wszystuich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA E 
AĘACANKANGARE EEEE EA 

IM ай 
Stare — leżałe — mocne 

POLEGA 

WYTWÓRNIA 

(Ji. (smałowski 
Żądać wszędzie! 

OGŁOSZENIE NR. Z-3194/30 
Przewodniczący Wydziału I Cywilnego 

Sądu Okręgowego w Wilnie  niniejszem 
ogłasza, iż w dniu 22 grudnia 1930 r. o 
godz. 12 w tymże Sądzie będzie rozpozna- 
wana sprawa Nagrodzkiego Zygmunta o 
udzielenie odroczenia wypłat. (Spr. Nr. 
3194 — 30 r.) 

Wszyscy wierzyciele wspomnianego Na- 
grodzkiego Zygmunta mogą przybyć na 
rozprawę celem udzielenia Sądowi wyjaś- 

nień. 4913 

      

    

  

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, 

rewiru 8-go z siedzibą w Wilnie, przy ul. 
Jakóba Jasińskiego Nr. 1 m. 3 zgodnie z 
art. 1030 U.P.C. podaje do wiadomości pu- 
blicznej, że w dniu 23 grudnia 1930 r. o 
godz. 10 rano w Wilnie, przy ul. Tatar- 
skiej Nr. 3 odbędzie się sprzedaż z licyta- 
cii należącego do Szlomy Gurwicza ma- 
jątku ruchomego, składającego się z auto- 
busu firmv „Chevrolet“, oszacowanego na 
sumę 2000 zł. 

4972 

PRZECIW GRYPIE 
Wino gronowe oryginalne 
Vermout Bailor Ś C-0 

Dostawców Dworu Jego Cesarskiej 
Mości Króla włoskiego, 

eca 1 

Skład A. JANUSZEWICZA 

Komornik Fr. Legiecki 

    
            

         
  

tel. 277. A. Stefańska 33, Codz O ZAS: ulfatowa Góra 19—4. | cza 1, tel. 9-05. unieważnia się. ZAMKOWA, 20-a 

W. 'VILLIAMS. zdążyła, gdyż zręcznym ruchem  zat- już nie jesteśnty młodzi, drogi panie! był uparty i ambitny. Przyznanie się 

"Mortimer 
Głos jej zadrżał rozpaczliwie i za- 

marł. Nagle zmieniła się nie do pozna- 
nia i, ze łzami w oczach, wyciągneta 
błagalnie ręce do Barbary: 

—Droga, kochana, miss Macwayt, 
pani pomoże mi odnaleźć to pudełecz- 
ko? jestem bogata, mam moc pienię- 
dzy, będę bardzo hojna. Ja mogę... 

Barbara odepchnęła gwałtownie 
tancerkę: 

— Po tem wszystkiem, co pani 

powiedziała, nie oddałabym pani tego 
przedmiotu, gdybym go nawet miała, 

— tu zwróciła się do człowieka 0 żół- 
tej cerze i zażądała: Proszę otworzyć 
mi aatychmiast drzwi i pokazać dro- 
gę do stacji. 

Mężczyzna spojrzał pytająco na 
Noor - el - Dine i zamienił z nią kilka 
słów w nieznanym języku. 

— Pani zostanie tutaj, — zdecydo 
wała tancerka, dopóki nie dowiem się, 
co zrobiliście z tem, co pani miała 
przechować. 

Barbara wpatrzona w gniewną twarz 
"mówiącej, nie zauważyła, że żółtolicy 

' mężczyzna zakradł się poza nią. Za- 
nim zdążyła krzyknąć, lub bronić się, 
ciężka jego ręka opadła na jej usta, a 
drugiem ramieniem podniół ją i wy- 

niósł z sali. PCE) 
Bezskutecznie macliała rękami i 

nogami. Żelazne ręce żółtoskórego trzy 

mały ją, jak łańcuchy. Gdy znaleźli 

się w nawpół ciemnym pokoju obok 
sali, nieznajomy postawił ją na nogi. 

kną! jej usta chustką. Potem wywrócił 
ją na ziemię, związał mocno nogi i rę 
ce i położył na słomiane posianiż w 
kącie. 

Barbara słyszała jeszcze ciężkie 
kroki, odgłos zapadającej w suficie 
klapy .... i straciła przytomność. 

ROZDZIAŁ XV. 
Telefon do Beliorda. 

Pukanie do drzwi wyrwało  De- 
smonda z zadumy. Śpiesznie odstawił 
na miejsce półki i książki i otworzył 
drzwi. W przedpokoju stała Marta. 

— Przyszedł doktor, sir. 
— A! — zdziwił się Ocwood. — 

— Jaki doktór? 
— To nie nasz doktór, to doktór 

z. Londynu. 
Desmond przypomniał sobie obiet 

nicę Crooksa odwiedzenia go i ka- 
zał Marcie przygotować herbatę dla 
dwóch osób. Domysły jego sprawdzi- 
ły się. Staruszka wprowadziła do ga- 
binetu Crooksa, tak dobrze ucharakte 
ryzowanego na solidnego doktora, w 
czarnych getrach, z jedwabnym cylin 
drem i z czarną walizką w ręku, że 
Ocwood z trudnością powstrzymał się 
od śmiechu. 

— No! — zapytał „doktėr“, wita- 
jąc się. — jakże się dziś czujemy. 
Przeziębienie to uporczywa rzecz! 
— Tak sobie, — odpowiedział Oc- 

wood, który nie miał humoru. 
— Pan jest ochrypnięty, to źle, — 

zauważył Crooks, kładąc swe rzeczy 
na krześle. — Widocznie stan zapalny 
w gardle trwa! Trzeba dbać o siebie, 

— Może pan nie grać tej kome- 
@й, panie Crooks, — odpowiedzia. 
rozdrażniony Desmond. 

— Głos pana ma niedobre brzmie 
nie, bardzo niedobre, — ciągnął dalej 
spokojnie Crooks, przyglądając się ba 
dawczo majorowi, poprzez okulary. — 
Widzi pan, majorze.... przepraszam 
panie Belford, musi pan bardzo uwa- 
żać. Pan mówi do mnie tak, jakbym 
był żołnierzem naszej armji. Nie, tak 
nie można! Musi pan mówić głosem 
nieco miększym i więcej gardłowym za 
razem. a samogłoski muszą być bar- 
dziej otwarte. 

Mówił teraz tak poważnie, że De- 
smond nie mógł się powstrzymać od 
śmiechu i próbował zastosować się do 
wskazówek Niemca. Crooks był wido- 
cznie ucieszony tem, ale zaczął tło- 
maczyć, że dobry aktor nawet wtedy, 
gdy zostaje sam nie powinien „wycho 
dzić" ze swej roli. 

Tymczasem weszła Marta, niosąc 
na tacy herbatę. Crooks opowiedział 
podczas herbaty szereg nowin. De- 
smond dowiedział się więc o tem, że 
został wydany rozkaz aresztowania 
Noor - el - Dine, ale tancerka zniknę- 
ia bez śladu. Zrobiło mu te wielką 
przykrość, gdyż wobec tego mógł u- 
słyszeć zarzut, że wypuścił ją ze 
swych rąk. Słuchał więc dalszych słów 
gościa z widocznem  roztargnieniem ( 
zadając sobie.pytanie, czy też dyrektor 
nie dowiedział się już przez swoich 
ludzi o wizycie tancerki w „Domu 
Młyvnarza* i o jej ucieczce w czasie 
pobytu Mortimera. Stanowczo należa- 

Ale dziewczyna znowu krzyknąć nie a szczególnie przy takiej pogodzie... ło go o tem zawiadomić, ale major 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyło | 

do tego, iż wypuścił ze swych rąk Mor 
timera i Noor - el - Dine było ponad 
jego siły! Dyrektor departamentu taj- 
nego mógłby stracić do niego zaula- 
nie i oddać tą sprawę komu innemu. 

Przytem, w głębi duszy, major czuł 
urazę: jego zdaniem dyrektor pośpie- 
szył się zbytnio z wydaniem rozkazu 
aresztowania Noor - el - Dine. 

To też, gdy Crooks zapytał czy bę 
dzie miał coś do powtórzenia szeiowi 
od majora, Desmond skinął głową 
przecząco. 

Nie mógł wszakże przewidzieć, jak 
fatalne skutki pociągnie za sobą jego 
upór. Gdyby wiedział, wysłałby bez 
wahania, szczegółowy raport i unik- 
nął dalszych przygód. 

Crooks dał jeszcze kilka rad, ucha- 
vakteryzował na nowo majora i wyje- 
chał do Londynu. я 

W ciągu czterech następnych dni 
odwiedzał stale „„chorego*, a jego od- 
wiedziny były jedyną rozrywką w nie 
znośnej samotności i monotonii życia 
Ocwooda. To też wizyty „doktora z 
Londynu“ sprawiały mu prawdziwą 
radość, czekał ich z niecierpliwością i 
z zapałem uczył się swej roli, pod kie- 
runkiem doświadczonego eksperta. 
Broda wyrosła mu już na tyle, że 
Crooks pozwolił mu zdjąć za kilka dni 
sztuczną brodę. która go bardzo mę- 

czyła. i 
Czas płynął bardzo wolno. Ocwood 

już dawno nauczył się się nazwisk i 
cech charakteryzujących wszystkich 
znajomych swego sobowtóra. Co- 
dziennie spędzał godziny całe przed lu 
strem, studjując mimikę własnej twa- 

Wystarczy raz jeden użyź 
nowy nożyk Gillette 
i nowy aparat Gillette, ażeby na zawsze 
się wyrzec wszelkich innych. : 

    
Nie doznacie już b 
Diaczego ? Bo n iniejs 

  

Nowy nožyk Gillet- 

te nadaje się rów- 

nież do aparatow 

luwnego typu. 
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Dotychczasowe ory- 

ginalne nożyki Gil- 

lette z 3-ma otwo- 

rami tylko 

5 
Do nabycia wszędzie 

Cena za komplet zł. 18.00 

groszy 
za nożyk 

  

"h porinenieč. sni zadraśnięć skóryt 
zym warunkiem prawidłowego 

działania aparatu jest równomierne nrprężenie w nim ne- 
żyka, €o teraz właśnie zostało osiągnięcie ! 

    
    

Dczegi nowego aparatu Gillette 
są specjalnie wzmocnione tak, 
że upuszczenie na ziemię nie 
uszkodzi aparatu. W razie nawet 
lekkiego wygięcia brzegów apa= 
ratu, równomierne naprężenie 
nożvka nie ustanie, ponieważ 
rogi nożyka są wycięte. 
Kup dzisiaj jeszcze nowy, złoco- 
ny (24 karat.) 
anarat Gillette, 
który w gustow- 
nem pudełku le- 

  

  

  

ży, przygotowa- į 
ny dla Ciebie. į 
W pudełku tem 
znajdujesięrów: 
nież pudełeczko 
do nożyków 
wraz z nowym 
nożykiem Gil- 
lette. 

  

Nowe nożyki Gillette 
w paczkach po 5 
nie po 10 sztuk po 
ał 0.90 m sztukę. 

  

E Špie 

do firmy D.-H. St. Banel i S-ka 
szcie 

ul. Mickiewicza 23 

Telefon Nr. 8-49 
po zakupy świąteczne — towar najlepszy, 

ceny najniższe, wybór duży. 
Karmelki Wino 

Pierniki 
Kompot suszony zł. 4.50. 

Słodycze, figi, marmeladki, 
daktyl-, czekolady, owoce 
świeże i suszone. 
Kawa „Brazylja*, znakomite 

mieszanki świąteczne, 
codzień świeżo palone 
Maka—wyborowe gatunki świąteczne 

Iudyki tuczone — 

oryginalne francuskie białe i czerwone 
3]4 litra zł. 3.85. 

Wino rumuńskie półsłodkie 3]4 litra zł. 3.60. 
Miody prawdziwe znanej miodosytni 

K.. Mieszkowski od zł. 3.50. 
Wina owocowe H. Makowskiego od zł. 2,— 

Koniak Francuski oryginalny zł. 20.— 
(but. 3/4 litr.) 

DOSTAWA DO DO- 
MÓW GRATŁS. 

Ryby wędzone, bałyk, tioszka, łosoś, węgorze i ryby łotewskie 

Stosując się do lat ubiegłych, każdy, wpłacający do kasy 
jednorazowo gotówką Zł. 50.— otrzymuje gratis butelkę 
MIODU REKLAMOWEGO. 

  

Popierajt 
rzy, która nie była już właśnie jego 
własną twarzą, i z każdym dniem na- 
bierał pewności siebie. Ale, zdawało 
się, że wydarzenia związane z poby- 
tem jego tutaj, zatrzymały się, a wszy 
stkie wysiłki i przygotowania z jego 
strony były zbyteczne. Żadnych no- 
wych rozkazów nie przysyłano mu, a 
tajemnicze milczćnie i zniknięcie Noor- 
€l-Dine i Mortimera zaczynało go nie- 
pokić. Mortimer domyślił się, że do- 
mniemany Beltord ukrył przed nim tan 
cerkę i przestał mu ufać, a Noo" -el- 
Dine zapewne uciekła z Anglji. De- 
smond nie mógł się pogodzić z myślą, 
że to z jego winy udało im się ujść 
cało z jego matni. 

Podczas bezczynnych dni Ocwood 
przeglądał papiery Belforda, wśród 
nich znalazł mapę najbliższych okolic 
i zaczął ją pilnie studjować. 

Nie bez zdziwienia stwierdził, iż 
dom, w którym mieszkał stał nietylko 
na uboczu, ale możnaby powiedzieć 
bez przesady, na pustkowiu. Na po- 
łudnie ciągnęły się moczary, a na pół. 
nocy rzadkie farmy rozrzucone były 
w bardzo znacznej odległości od sie- 
bie. Jedynym budynkiem w kierunku 
południowym była duża karczma, sto 
jąca na brzegu moczar, samotna 1 о- 
puszczona. Nazywała się „Karczma 
nad Moezarami“. 

Piątego dnia pobytu Desmonda w 
„Domu Młynarza*, Crooks  oznajmii, 
że przychodzi ostatni raz. 

— Dziś wieczór wyjeżdżam za gra 
nicę. panie Beliord — (zawsze tak na- 
zywał majora). — Mam pewną spra- 
wę w Szwajcarji, ściśle mówiąc w Ber 
nie. Jest to sprawa bardzo pilna, a 

ie 0. Р.Р.| 
  

przytem pan w ostatnich dniach zrobił 
tak wyraźne postępy, że spokojnie mo 
£€ pana pozostawić tutaj. Sądzę, że za 
kilka dni będzie pan mógł wyjść z do- 
mu. 

— Doskonale! — ucieszył się ma- 
ior, zacierając ręce. — Pan myśli, że | 
ja się nie zdradzę? 

Ekspert zamyślił się, gładząc ko- 
niec nosa. 

— Szczerze mówiąc wątpię, czy 
uda się panu oszukać bliskich przyja- 
ciół pańskiego sobowtóra. Niech pan 
unika silnego światła, nie odwraca sie 
profilem i pamięta, że kobiety są sto 
razy bardziej przenikliwe od mężczyzn. 
—Oto moja ostatnia rada, sir. Niech 

się pan strzeże kobiet i nie ufa im. Że 
gnam pana. Brodę może 
zdjąć. 

Desmond spał doskonale tej nocy i 
obudził się, gdy słońce było już wyso- 
ko. Czuł się doskonale i apetyt mu 
służył. Zapalił fajkę po śniadaniu i za- 
brał się do czytania gazet. Pierwsza 
rzecz, na którą padły jego oczy, po roz 
winięciu „Times'a był spis. poległych 
na troncie. 

„Aha, nareszcie!...:: Oto wśród sze 
regu innych nazwisk przeczytał: „ma- 
įor Ocwood...“ dałej numer jego pułku 

Ujrzeć swe nazwisko wśród umar- 
łych było niezbyt przyjemne, ale je- 
dnocześnie westchnął z ulgą: teraz 0- 
statni węzeł, łączący go z przeszłością 
został rozcięty, aż do chwili, gdy po- 
wróci, jako zwycięzca.... 

Teraz czuł się zupełnie przygoto- 
wanym do działania i przezwyciężania 
przeszkód. 

  

Drukarnia wydawnictwa „Słowa* Zamkowa 2. 
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pan jutro , 

   


