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' ROBOTNIK Z UKOŃCZONYM FAKULTETEM HISTORYCZNYM 
Fisałem o uprzywilejowaniu róbot- 

ników jako klasy społecznej. 

Kto idzie .do uniwersytetów, wyź- 
| szych instytutów naukowych, polite- 

“| chnik, zakładów technicznych? 
Przedewszystkiem pcha sie tam ro- 

botnika i robatnicę. 

Jakto? 
Robotnika i robotnicę, nie w poję- 

ciu pochodzenia z ojca i matki, należą- 
cej do klasy robotniczej, lecz robotni- 

ka 1 robotnicę w dosłownem tego 'słe- 

wą znaczeniu. 
Ten kto skończył  siedmioiatkę 

zwiążańe z nią trzyletnie „technicmn* 

— ten z reguły nie jest kierowany do 

szkoły akademickiej — Wuza lub Wtu- 

za (Wyższej szkoły, lub wyższej szko- 

ły technicznej). „Technicum* jest jak- 

by szkołą zawodową, są „.technicum'* 

pedagogiczne, rolne etc. Natomiast u- 
niwersytet i politechnika otwarte są 

pizedewszystkiem dla robotnika, któ- 

ry dotychczas pracował na tabryce i z 

tei fabryki zjawia się «do uniwersytetu. 

Jakże on jest przygotowany? 

Skończył „rabfak* czyli fakultet ro- 

botniczy (wieczorową szkołę dla ro- 

botzikow), hib jakieś kursa korespon- 

deńcyjne, wreszcie pierwsze miesiące 

— аК mi tłumaczono — wyższej szko- 

” ły. służą po to, aby tego robotnika 

wprowadzić w nauki i uzupełnić mu 
wiadomości, których nie posiada. 

Wszystko 'to nam wygląda na baj- 

kę z tysiąca i jednej nocy. Opowiem 

praktycznie, do jakich to prowadzi kon 
sekwencyj. Będąc w Moskwie zwie- 

dzam dawny monaster Doński. Cmen- 

tarz przy monasterze, gdzie leży mnó- 
stwo -szłachty i bogatych kupców mo- 

skiewskich jest przeczyszczany, to zn., 

że tylko niektóre nagrobki są zosta- 
wiane, inne łamane i wyrzucane. Mnisi 

: są rozpędzeni, w samym monasterze— 

muzeum _ antyreligijne _ połączone 

z częścią zbiorów dawnego muzeum 
'_ Rusziancewa. Stare meble, trochę obra 

zów, niemieckiej, flamandzkiej, wło- 

skie: szkoły. Muzeum było zamknięte, 

, kiećy tam przyjechałem. Przespacero- 
wawszy się pod drzewami, które za- 
częły puszczać pęki, popatrzywszy na 

rujnowane groby z tytułami kniažiow- 

$kiemi, udałem się do gabinetu dyrek- 

tora muzeum, przedstawiłem się. mu 

jako dziennikarz cudzoziemski. Wobec 

cudzoziemców wszyscy są bardzo u- 
przejmi w Rosji. Nie spotkała mnie w 
czasie moich wałesań się po wielu mia 

stach i wsiach żadna najmniejsza 
, przykrość. Dyrektor muzeum, zwyczaj- 

p”y robotnik okazał gotowość oprowa- 
dzenia mnie. po muzeum. 

Odrazu poznałem, że jak na- 
kręcena pozytywka wypowiada zna- 

ne mi już. ze zwiedzanych poprzed- 
nio muzeów bezbożnickich tezy anty- 
religiine. Opowiada je w tak naiw- 

‚ ny sposób, że warto powtórzyć. 

'Podchodzimy do dwóch obrazów z 
dawnej galerji Rumiancewa. 

— „Oto —powiada — miał rzeko- 
mo istnieć jakiś święty Jan. Najlep- 
szeń świadectwem, że żadnego takie- 

_ go świętego Jana nie było jest to, że 

tu mamy dwa jego obrazy — na jed- 
"nyr. widzimy go bez bredy. na drugim 
z brodą... 7 

(| -— „Może się ogolił* — wtracam 
__ nieśmiało. i sł 

— „Ale gdzież tam, przecież widzi 
towarzysz, żę ma twarz zupełnie in- 
ną”. RO 

Idziemy dalej. Zatrzymujemy się 
przed obrazem szkoły flamandzkiej, 
przedstawiającej św. Rodzinę. 

— „Widzi towarzysz „7 początku 

burżuazja udawała, że Jezus Chrystus, 
| któsy rzekomo miał istnieć — miał 

' być proletarjuszem, umieszczano go 
i na sianie i t.d. —. Później wolała wziąć 

g0: 7 soba, aby iudowi pokazać, że Ie- 
' zus trzyma z niemi. Tu widzimy rze- 
_ komio świętą rodzinę w zupełnie bur- 

 żuazyjnem ótoczeniu (obstanowkie). 
/ Widzi towarzysz, Dziewę Marję jako 
pulchną buržujkę, Jezus wygląda na do 
brzę wykarmionego dzieciaka z rodzi- 
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czy miał wszystkie „zaczioty*  (zali- 

czenia) brakuje mu tylko dwóch, de 

których się „obkuwa”. Pięknie! Za- 

mi się antypatyczny. Raczej przeciw- 

-. 

ku :ozwoju intelektualnego, lecz po- 

nieważ są robotnikami forytuje się ich, 

popiera, przeprowadza przez egzami- 

ny. Widziałem taką sztukę w teatrze: 

nazywa się „Gwiazdy świecą'. Profe- 

sor pyta się kandydatów na uniwersy- 
teckie ławy: „Co to znaczy rewolu- 

cja”? — Nikt nie umie odpowiedzieć. 
Wreszcie jakaś dziewczyna powiada: 

„to kiedy proletarjat burżuazję*. Na 

podstawie tej jednej odpowiedzi pro- 

iesor przyjmuje cały zespół do uniwer 

sytełu. Uważałem, że to.jest tylko 

syinbolika teatralna. Tymczasem by- 

ło to zdaje się z rzeczywistości. 
Robotnik, tylko dłatego, że jest ro- 

botrikiem nietylko może być  przyję- 

ty na uniwersytet, lecz przyjęty jest w 
pierwszej kategorji (oczywiście robot- 

nik odpowiedn:o zakwalifikowany 

przez swoich towarzyszy na fabryce) 

i dlatego, że jest robotnikiem kończy 

uniwersytet. 
Z Moskwy do Dzierżyńska jecha- 

łem w przedziale klasy pierwszej z 

pewnym inżynierem z czasów  cesar- 
ski człowiekiem już siwym, który 

Nachylam się. Pod krucyfiksem wisi był także profesorem w wyższej szko- 

krzyż oficerski św. Jerzego. Napis wy- le technicznej. Inżynier ten był entu- 

ryty na blasze miedzianej głosi, że w ziastą bolszewizmu. 
order trafiła kula i w ten sposób Pamiętając swoją rozmowę z dyrek 

ocalone zostało życie jakiegoś pułko- torem muzeum, powiadam: 
wnika, nazwiska którego nie zanoto-  -— „Rozumiem, że nauki jurydycz- 
wałem sobie. ne czy historyczne dają się łatwiej o- 

Pokazawszy mi po drodze „poj- panować. — Lecz jakże udaje się pa- 
obrnażoną kobietę szlachecka* — był "9% ludzi o tak małem pora 
to nagrobek  księżny Trubeckiej w "SZYĆ PA politechnikach ? 

pseudoklasycznym stylu z pierwszego Myślałem jednocześnie: : 
dziesiątka lat XIX wieku, dyrektor mu- | 70, že ów jegomość pokazywał mi 
zeum objaśnia zawieszoną na ścianie W śe" Sposób muzeum — to mniejsza. 
grawiurę. Lecz jeśli ktoś podobny buduje u nich 

— „Tutaj rosyjski, carski orzeł maż uk PRE 2 pojade że. 
dziobie i drapie francuskiego białego p e A odpowiedzia, 

Oita“, sor - inžynier. | E nai y 

i bi — Prawda, że nie = 

2 A oaz m był „Sis chowankowie cazsami po skończeniu 

RE Otžei Biały polski. Grawiu- sytuza nie umieją pisać ortograficznie, 
ra pochodziła z 1863, obok były po PIS Pkt 5 D o nawet tą naszą uproszczoną ortogra- 

= wańe patrjotyczne wier- sia. Lecz są to jednak / inżynierowie. 
Coś w rodzaju inżynierów amerykań- 

skich. Panuje u nas teraz daleko idąca 

specjalizacja. 
— A jak oni nas kontrolują, jak 

śledzą —-mówił z zachwytem w oczach 

ter mój inżynier — jak każdy nasz wy- 

raz jest podejrzany, czy dobrze my ich 

uczymy, czy się sami nie plączemy. 

Wykładów na uniwersytetach ro- 
syjskich niema prawie zupełnie. Pra- 

ce roszą charakter raczej seminaryjny. 

Jest to pogawędka profesora z ucznia- 
mi. Bywałem na wykładach prawa w 

ny burżuazyjnej. Naokoło wszystko 

jest tak po burżuazyjnemu przytulnie 

(ujutno) nawet kot miauczy“... 

Idziemy dalej. Przechodzimy przez 

główną cerkiew monasteru. Aparaty li- 
turgiczne chrześcijańskie z jakiemś 

złeni szyderstwem leżą pomieszane z 

przedmiotami, używanemi w synago- 

gach i meczetaci. Na kielichy mszalne 

rzucone są żydowskie chusty, białe z 

czarnemi szlakami, używane przez ży- 

dów przy modłach. Za ikonostasem, w 

części ołtarza wbudowany jest mały 

meczet muzułmański. Minęliśmy wła- 

śnie jedną z największych relikwij 

świata prawosławnego, obraz cudow- 

ny Matki Boskiej Dońskiej — dziś jest 

on iednym rekwizytem muzeum anty- 
religijnego więcej. 

Jdziemy dalej. Wrócimy tu jeszcze, 

wrócimy do tych zagadnień, które bo- 
lą i upokarzają. 

Dyrektor muzeum prowadzi nas do 

innego pawilonu. Tutaj wskazuje, że 

„doszło do tego”, że rząd carski nagra 

dzał swojemi orderami samego |ezusa 

Chrystusa. nb 
Cn, 

Znosiłem cierpliwie te wszystkie za- 

bawre pouczenia dyrektora muzeum, 

— byłem zresztą już przyzwyczajony 

do tego rodzaju objaśnień — lecz oto 
wypadło z rozmowy, że mam przed so- 
bą ni mniej ni więcej tylko ukończo- 

nego studenta Moskiewskiego Uniwer- 

sytetu fakultetu historycznego. 

Czytelnik rozumie, że umyślnie przy 
taczałem banialuki, mówionie przez 

mega rozmówcę, aby wskazać jaki był 
poziom tego iegomościa Fakultet histe- 
ryczny! Nie wmie odróżnić języka fran- 

cuskiego od polskiego. Ukończony fa- 

kuitet historyczny! Gorzej, bo właśnie 

teraz, gdy z nim rozmawiałem, zdawał 

egzamina. Zdał już wszystkie, to zna- 

cząłem z nim rozmawiać od niechcenia 

0 historji. Bolszewicy uczą historji bez 

podawania historycznych wiadomości, 
odrzucają prawie całą historjografję, a 
tylka według teorji Marxa dzielą wszy 
stkc, co się działo, na pewne epoki, 
na tle walki klas i uciemiężania klasy 
pracującej. Jednem słowem socjalisty- 
czny idjotyzm. Ałe nawet w tym zakre- 
sie mój uczony nie orjentował się wca- 
ie. — Z tem wszystkiem, nie wydawał 

GENEWA. (PAT). — Głównym punk- 
tem, którym zajęła się Rada Ligi na odby- 
tem w środę przed południem zebraniu, by- 
ła sprawa przygotowawczej konferencji roz 
hrojeniowej której termin ustałono ostatecz 
nie na dzień 2 1932 rokżu. 
Przed soma debatą, złożył RA 

czenie min. spraw zagranicznyc 
Lerroux, który wskazując na GOKÓŃRNE s 
Hiszpanii zmiany w ustroju, podkreślił, że 
naród hi: i pragnie jeszcze  gorliwiej 
niż dawniej wsj acowač nad dzielen; po- 
koju i za jeszcze bardziej węzły so- 

ji (o z innemi  narodanii. 
San w toku zwał za sprawozda- 
niem, dotyczącem technicznej strony przygo- 
towań konferencji kojedówej, Bie 
Lerroux przypomniał zaproszenie miasta Ber nie. Qczy gorzały mu miłością do na- 
cełony, przewodniczacy Curtis zapropono* uki. Opowiadał, jak mu trudno było z 

początku się uczyć, jak cieszy się z te- ee M posłedzeniu poufnem е 
80, ze ma posterunek naukowy i to уу Wielka różnica poglądów ujawniła się w 

ieci Spraw ie wniosku niemieckiego, ażeby róż- 
wa specjalności. Prawdziwym ża- nyim krajom przysyłać jednolity, ściśle okre ы , ЫЕ 
wodem tego poczciwego matoła była RY szemat pi w sprawie ich zbrojeń, 
stolarka, lecz przeszedł wojnę w sze- mA za Set Sroląseja z tego po- 

rea czerwonej armji, potem praco- zew przeprowadzeniu koniereacj rozbro 
wał na fabryce, został wysunięty przez ko. wajdepównież Briand wystąpił przeciw- > oskow! i i ydeieczi i niemieckiemu. Jakkolwiek 
kolegów na uniwersytet i oto już u- 
kończył wyższe studja historyczne. 

Później miałem sposobność prze- 
konać się, że mój dyrektor muzeum © 

n jest jego zdani ® że nawet zbyt dońty, я ЁЗ'‚Ё';'Ц’?&Ъ‹…& 
sprzeczności z spornėm zasadami, 0 wanemi przez komisję przygotowawczą kon 
ferencji rozbro) ej. Min, Curtius zazna ODA czył. że rząd niemiecki jest przekonany, ile nie był regułą, to w każdym razie tez vstalenia stanu zbrojeń przeprowadzenie nie przedstawiał jakiegoś nadzwyczaj-  dewszystkiem zaś winien być wozy porze 

nego wyjątku. Na wyższe studja nau- m ter .aży wojenny i materjał zapasowy, kowc bierze sie ludzi o zupeł к Minister Zaleski, który przemawiał NAWY e się pełnym bra polsku, co zwróciło powszechną uwagę i 20 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Butet Kolejowy. 
BRAS5ŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A. Laszuk, 

S (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

D KSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — uL Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

IWIENIEC — Sklep tytoniewy — S. Zwierzynski. 

KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LUJA — ul. Suwalska 13 — $. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świą 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Zagraniczne 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez 

uniwersytecie nioskiewskim.  Obser- 

wowałem istotnie podejrzliwość, czy 

aby wykładający czegoś nie przekręca 

-— o której mi wspominał ten inżynier. 

Sowiety mają już zwarte szeregi 

czerwonej profesury. Są to przeważnie 

ludzie, którzy keńczyli uniwersytety 

przed i podczas wojny. Słyszałem O 

świetnych pracach naukowych rosyj- 
skich. Nauka uposażona jest tam wyso 

ko. Niewatpliwie też nie wszyscy, na - 

wet robotnicy, kończący wyższe szkoły 

mają poziom tak niski, jak ten egzem- 

plarz, który demonstrowałem. Należy 

pamiętać, że na uniwersytet idzie „wy- 

dwiżeniec', to jest ten, który się wy- 

bija. Nie jestem i nie byłem nigdy fa- 

natykiem naszej matury. Wprost prze- 

ciwnie uważam, że nasze wykształce- 

nie średnie poczęści pobudza i roz- 

wija, poczęści przytępia i ogłupia. Wre 

szcie weźmy ludzi bez wykształcenia 

w naszym Sejmie. Znajdziemy tam ta- 

kie stworzenia, jak posła Smołę z Wy- 

zwolenia, lecz znajdziemy także Wito- 

sa, którego haryzont myślowy, którego 

logiczna, wspaniała inteligencja nad 

iluż góruje  intelektualistami. Wielu 

protesorów uniwersytetu šcigalo się 

swego czasu, aby Witosowi podać pal 

*to. To też nic dziwnego, że w Bolsze- 

wji zdarzaja się inteligencje tenomenal 

ne wśród tych robotników, którym po- 

oddawano pierwsze miejsca pod każ- 
dym względem. Poznałem robotnika, 
bez wykształcetnia, zajadłego zresztą 

bolszewika, który zaimponował mi 

swoją inteligencją, swoją liberalną a 

trzeźwą metoda prowadzenia dyskusji, 

swoiemi wiadomościami we. wszyst- 
kich dziedzinach. Był to prezes związ- 

ku zawodowego robotników transpor- 

tu. Lecz z temi wszystkiemi zastrzeże- 

niami, przy najszerszem i najliberalniej- 
szem  przedyskutowaniu wszystkich 

moż!wości, ktore bolszewicki system 

nauki w szkołach wyższych ofiarowu- 

ie, sądzę, że jednak ostateczna ocena 

tego: systemu powinna się sprowadzać 

do stwierdzenia, że jest to właśnie ta- 

ki nensens na jaki od pierwszego wej- 

rzenia wygląda. 

Dla okraszenia rezultatów tego sy- 

stemu znowuż wyładowuje się to maxi- 

muz: blagi, o której wspominałem, że 

solidaryzuje całe wierzące w bolsze- 
wizi» (Świadomie używam tego termi- 

nu) społeczeństwo. 'Opowiadano mi, 

sam tego nie sprawdzałem, lecz wyda- 

je m: się to prawdopodobne, że w sto- 

czni petersburskiej pęta się 400 nowo- 

PRACE RADY LIGI NARODÓW 
Przygotowania do konferencji rozbrojeniowej 

stało uznane jako demonstracja przeciwko 
wywodom min, Curtiusa, wygłoszonym po 
niemiecku, wskazał na to, że pewne dane o- 

ficjalne w sprawie stanu zbrojeń niektórych 
kajów nie zgadzają z danemi zebranemi w 
drodze nieolicio!ne.. я 
W dalszym ciągu przemawial min, Grandi, 

popierając wniosek angielski, iakkolwiek je- 
o zdaniem niemieckiej wniosek byłby s "sj 

dyskus; jiko ze prowadziłby do dalszej 

Międzynarodowy Bank Kredytów Rolnych 
przyjęciem, 
Srawiciel Wiek kiej 
pewne zastrzeżenia. 

ymiósł posłęny: w dziedzinie pomocy ala przyni epy W le pomocy 
rolnictwa. Podkomitet komisji  europeskiej 
pracue w dalszym ciągu nad tekstem rezolu 
Cji w sprawie systemu Lę aaa ini, za 
Pr przez rząd uski, 0- 

ten ma zapewnić zbyt na g łówniejsze 
artykuły rolnicze i odpowiada w głównych 
zarysach A opracowanym ©7 
warszawską rolniczą, Ze day 

Iskiej wniesione zo: niektóre, popraw- 
i w rezolucji Na plenum komisji studjów 

unji europejskiej odbyła się debata nad przy 
wan: przez komitet finansowy projek 

ami konwencji i statutu ) 
międzynarodowego kredytów hipotecznych 
Wszystkie państwa opowiedzały się za 

Konferencja Briand — Curtius 
GENEWA. (PAT). —- Minister Briand“ p; 

stanu rozpatrzyli projekty, wysunięte na komisji 
so „y szybkiej realizacji tych projektów. 

- Przyjęte sprawozdania 
" GENEWA. (PAT). — Rada Ligi Narodów przyjęła sprawozdanie o pracach komi 

tetu ekonomicznego w ciągu ostatniego kwartału i pracach międzynarodowej  konfe- 
„re-cji w sprawie unifikacji prawa weksłowego i czekowego. Be? 

* - к 

° + 

  

krajach ścigane jest przez 

wi na piątkiem 

jednomyślnie i ostatecznie naczyć Gene- + : - 
wę jako siedzibę konierencji tozbrojeniowej. łem. przyjemność rozmawiać z pret. | 

nił prz, piecie do kotwench przystąpie ;ezyki : я ? ści SAGA ma 08 waj p nos od e „ezykiem tych państw nie mówił, o ich 

Hołandji i Szwajcari, Ponieważ w 
ciągu Oebaly WYŻEJ wymienione, państwa z za 

jekty konwencji i statutu zostały przez komi jak p 
sję studjów przyjęte, przyczem jednomyślnie ° 
zdecydowano wyznaczyć Genewę na  sie- 
dzitę przyszłego banku kredytów rolnych, brosz! 
Konwencja otwarta będzie do podpisu do dn E 
30 wrzešnia rb. : 

% 

jaźwinskiego. ||| NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgartia 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. SWIECIANY — Kslęgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. | 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM -- Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 15. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. : 
ST. SWIĘCIANY — ul, Rynek 9 — N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, Е. Juczewska 
WARSZAWA — Two Ksieg. Kol. „Ruch“. : 

“ 

| 
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jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr: Komunikaty oraz 
tecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 2 

Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

upieczonych inżynierów sowieckich, mają do czynienia z Azją wszystkich 

którzy chodzą z pokoju do pokoju, lecz moż!'iwości. i ; 

pracy im żadnej dać nie można, bo są „— Ale w takim razie tam uczą się 

do niczego. Tego — jak powiadam — Rosjanie? k 

nie sprawdzałem, lecz oto opowiem 

szczegółowo, jak osobiście przyłapa- 

łem blagę i to usłyszaną z ust b. 

poważnego przedstawiciela nauki 80- 

wieckiej. 

W szukaniu odpowiedzi na swoj 

drugie i trzecie pytanie (polityka na- 

rodowościowa i Azja) nie mogłem po- . __ Ależ to są ludzie dzicy ci Aleu- | 
minąć instytutu wschodniego w, Peter ci, Tunguzi, Jakuci, Samojedzi LL. czyj 

sburgu, zbudowanego na podstawie mogę uwierzyć, że taki człowiek, przy- 

cesarskiego instytutu języków wSCho- więziony z jurty w czasie czterech lat | 
du. Udało mi się poznać rektora tego dojrzeje do tego sponia, że zdolny jest 

instytutu prof. Worobjewa, uprzejme- go rozwiązywania tego rodzaju nauko- 

go i inteligentnego uczonego, Który wych problematów, o których mówi- 

częstował mnie herbatą i opowiadał 0 Jem. й 

swoim zakładzie niesłychanie ciekawe 

rzeczy. Część uczni ma z Chin, z łndji, & 

7 za granic Bolszewji. Dužo Rosjan pra: :— Chciałbym to zobaczyć na wła- | 

cuje także w kierunku znajomości róż- sne oczy. * 

nych części Azji. Ludzie jednak z pro- i : ZR 1 

wincyj azjatyckich są przyjmowani z > zaczął e a 

jedynie z biednoty azjatyckiej. Śred- DEE A = i A 

nio-azjatyckiej „baj* (rodzaj naszego GOW polnocy. RE žinia SĘ 
małego szlachcica) w żadnym wypad- nic zrobić telefonicznie. Nie było chwi- 

15 A może być Aden tego za- lowo w tym instytucie ani rektora, ani 

kładu. Jak myślę o Azji, porywają OBO POS piołesorów, a 

mnić zawsze jakieś myśli, jakgdyby wogóle nikogo, bo było to 30 kwieia? 
: a nazajutrz był 1 Maj. Taką relację da- 

rzestrzenie tego lądu wiały swo- , : 2 
Р ; As PO ia mi sekretarka prof. Worobjewa. | 
im wiatrem. Entuzjazmuję się do й 

Azji. Dowiedziawszy się od prof. Wo- Byłem tem zmartwiony, bo bardzo'| 

iobjewa, że iego instytut ma trzy wy- chciałem zobaczyć uczonych z pod bie 

działy: J) językowy, 2) socjologiczny, guna, lecz licząc na swoje szczęście, 

— Bynajmniej. Jest to instytut czte 

ioletni, przyjmowani są wyłącznie 

przedstawiciele ludów sąsiadujących z 

Kołem polarsiem. W danej chwili jest 

e tam zgrupowane 26 narodowości na- . 

szej północy . : 

-— Ależ owszem. ! ' 

3) ekonomczny, zadatem mu takie py- mimo otrzymaneį odpowiedzi, že „te-| 

tania: go zrobić się nie da" — nikomu nie 
— (zy nie uważa Pan, że przy mekłując pojechałem jednak sam. do) 

10zpatrywaniu takich problematėow, jak instyiutu ludów północy, gdzie zosta- | 
przyszłości lądu Azjatyckiego, nauki łem wzięty za cudzóziemca, który przy. 

wcjicdzące w skład geografji byłyby jechał do Petersburga z okazji święta. 
niesiychanie pomocne. Zilustruję swą 1 Maja. Nie miałem czasu rozprosżyć 
myśl jaśniej. Wyobraźmy sobie, że od- tych poglądów, 'tak mnie zaintereso- | 
krywa się na mało badanym lądzie pół wały typy, które zobaczyłem — kKo-| 
nocnej Azji nową żyłę złota. Oczywiś- „bie: i mężczyzn. Wszystko to byli mali 
cie miałoby to olbrzymi wpływ na ludkowie, których Zagłóba napewno | 
ruch iudności w pewnym określonym zabrałby się uwędzić i w farze Łowić- 
kierunku. Problematy więc naukowo- kie; jako votum powiesić — żółte, sko-_ 

geograficzne mają więc dużo konkret- śnookie, o wargach wydętych, kwadra : 

negc do powiedzenia о przyszłości towych głowach, krzywych nogach. 

Azji. Czemu panowie tych problema- Kobiety były ubrane w pończochy, | 

tów nie badają? chłopcy także ubtani na obraz i .po- 

Na to prof. Worobjew mi odpówie- dobieństwo przeciętnego. obywatela so. 
dział: ! wieckiego — wszystko to przyjęło 

— My się zajmujemy ludami po- mnie niesłychanie serdecznie, a było | 
łudnia Azji, krajów, zaludnionych, lub tej „koriawej publiki* około 260 osób. | 
przeiudnionych. Problematy, o które Nie negując zupełnie nieslychanego | 
Pan się pyta, bada inny instytut, mia- znaczenia dia Sowietów z tego, iż ta> 
nowicie instytut ludów północy. Tan: kie 260 osób wróci na północ, do | 
pan spotka opracowywanie problema- swych jurt i będzie.tam apostołami bo j 
tów geograficznych, 'bo tam istotnie szewickiego katechizmu (politgramo- 

? ty), lecz jeśli chodzi o rozwiązywanie 3 
pioblematow geograficznych, to mu-- 
szę stwierdzić, że trzeci rok tego in 

* stytutu z trudnością mówił po rosyj- | 
sku, a rok czwarty bynajmniej nie z | 
łatwością orjentował się w  czterecji 
działaniach arytmetycznych. 

Przekonanie, że robotnik ponieważ | 
i min.  Marinkowicz który stwierdził że jest robotnikiem, jest zdolny-do wszy- | ujawnienie pewnych danych natary wajsko- ego“ i: . is Ks paai życzę Nike), w wiełu StKiEg0, ma w Sowietach wszystkie 

ch Gee PRICE ao Ak U- cechy. nastroju dogmatycznego. W | 
ay ‚ jedzeniu Rady sprawozda Woksie ( wszechzw. towarzystwo kul- | 
nie w umawianej sprawie, Rada postanowiła turalnego związku 'z zagranicą) mia- * 

Borozdinem,: znawcą spraw narodowo= | 
ściowych. Dyktował mi bibljogratje. | 
którą notowałem. Obok niego siedział. | 

mowanych tekstów. Przed robotnik, specjalnie wyznaczony do | 
Brytanji poczynił jednak spraw Polski, Łotwy, Estonji, Firlan- 

Przedstawiciel Niemiec  Curtlus uzale;- dii. Dlaczego — nie wiem, bo żadnym — 

stosunkach nie' miał żadnego * pojęcia, A 
wodu pracował przed wojną w 

; тущрц_'ю'_'т' co. drukarni Łapina w Moskwie. W miarę, | 
rof. Borozdin dyktowat mi bibljo- | 

graiję, ten „towarzysz“ wtracal tytuly | 
ur, które mu przychodziły do gło- | 

* wy. Naruszały one wyraźnie charakter | 

Szwecji, 
dalszym 

S
K
,
 

i ‚ wskazywanej mį przez prof. Borozdi || 
na literatury. — ten jednak pośpiesz- | 

yjał. ministra Cuftiusa. Obaj. mężowie ć akceptował wszystko _ co TODORCJĄ studjów etropejskich, rozważając spo nik powiedział. Była widoczna ta po 
A śpieszna, chętna uniżoność wobec zda- | 

nia robotnika. Jakże głupią i śmieszną - 

jest ta psychoza wyższości robotnika || 
w każdej dziedzinie. Cat | 

  

      

 



ROLNICTWO A RADJOSTACJA WILEŃSKA 
Nowa o dalekiem promieniowaniu radjo- 

stacja w Wilnie, mająca być uruchomioną w 

najbkższym czasie, winna dzięki dotychcza- 

scwemu swemu doświadczeniu, *powodo- 

wać daleko idące zmiany w prograntach ;14- 

dawanych dla wsi. Odczyty rolnicze, orga- 

rizewiane przez Wil T-wo Org. i K. Roln., 

wia!y przesadną suchością tematu, monoto- 

rją; wyczuwało się przy tem jakh 

ność prełegenta, czy i jak go roz 

chacze wsi. Niestety, jest to niety moja 

opaja, styszalem potwierdzenie jej od sze- 

      

   

tegu innych słuchaczy tych odczytów, 

Należy podejrzewać, że nie posiadało się 

zgóry ułożonych programów audycvj rolni- 

czych, Jecz skuwało się je naprędce, byle 

program dzienny wypełnić i do wieśniaka 

przemówić. Następnie, najgorsze bvio to, że 

wcgóle rzadko gdzie poza miastem Wilnem 

rnożna było radjostację wileńską usłyszeć, 

2e względu na jej słaby zasiąg. Przez po- 

wyższe, dla tutejszych gospodarzy wsi i 

miesteczek, każde specyficznie regionalne 

pouczenie, nadawane przez radjo wileńskie 

w audycjach rolniczych, było nieuchwytne. 
Zmuszeni więc byli oni słuchać Warszawy, 

skad odczyty niezawsze odpowiadały na- 

szym odmiennym od tamtejszych warunków 

i możliwośc. w rolnictwie. 

Odwrotnie, Moskwa, Mińsk, Pietrograa, 

‚ 0 rana, codziennie odurzająco wpajają nau- 

kę nowoczesnego systemu prowadzenia sko- 

lektywizowanych gospodarstw rolnych, 

przedstawiając jaskrawo, a dobitnie, wpły- 

wające z zastosowania takiego systemu pra- 

cy, dobroczynne jego skutki. U nas, niestety, 

zjawisko odwrotne zamiast postępu rolnicze- 

go. stosujemy  „„oszczędnościową* politykę 

przez Min. Rolnictwa, zredukowawszy na 

wsi zaiedwieże nie doszczętnie wszelkie in- 

struktorskie siły fachowe, skreślając w tym 

celii znaczną część subsydjum, udzielanego 

dotychczas przez Min, Roln. Wil. T-wu Org. 

i K. Roln. 
Skutek podobnej „oszczędności” uwidacz 

nia się obecnie w formie zamarcia wszeł- 
kiej działalności dopiero co zunifikowanych 

organizacyj rolniczych w powiatach. Dwory 

zaś dzięki niemożliwym warunkom prowa- 

dzenia i utrzymania swoich gospodarstw, 

obecnie już coraz skąpiej udzielają swojej 

światłej, a ofiarnej pracy i czasu wspomnia- 

nym organizacjom. I ten więc najbogatszy 

w doświadczenia : wiedzę rolniczą, czynnik 

pronagandowo-oświatowy w tym wypadku 

również odpada, Dzięki powyższym warun- 

kom. szerokie masy rolnicze pozostawiają 

się samopas, co z tego i jak dalece  rolni- 

ctwo i kraj na tem wyjdzie — najbliższa 

przyszłość dobitnie pokaże i diężar egzysten 

cji rolnika jeszcze dalej pogłębi. I dzisiaj, 

by częściowo chociażby wytworzonej sytua- 

cji ulżyć, radjostacja wiłeńska wzmocniona 

silnym zasięgiem, winna powstałe braki i ш- 

ki w dziedzinie oświaty rolniczej wypełnić 
i zagrożone w swej dalszej egzystencji pro- 

wircjonalne organizacje rolnicze utrzymać. 

Kierownictwo stacji radjowej w Wilnie, 
obowiązek ten winno należycie zrozumieć, 

potrzebę udzielenia takiej pomocy uznać, bo 

opanować ten stan jest i będzie daleko iżej 
i dostępniej, niżeli, jak to zwykle u nas by- 

wa, na stanowczą, a dobrze obmyślaną ak- 

cję zdecydować się i raz rozpoczętą dalej 
prowadzić. Czas to pieniądz i wszelki aktu- 

alny odczyt, lub pouczająca wskazówka, 

„udzie'ona przez fackowiego instruktora-prele 
genta, naszemu kmiotkowi 0 wiele więcej 

„da korzyści i dopomoże, niżeli obdarzenie go 
„Ulgowym, krótkoterminowym kredytem, któ 
ry przez nieświadomość zostanie źle użyty 

i zawiśnie na gospodarzu, jak pętla na szyi. 

Wilno w dostatecznej ilości posiada odpo- 
- wiednio fachowych prelegentów dla. wsi z 
przeróżnych dziedzin i potrzeb życia co- 
dziennego. Więc chodzi tylko o drobnostkę, 
ale w tym wypadku, o najważniejsza a mia- 

rowżcie: -— 0 dobrą organizację. 

7daniem mojem, organizacją audycyj dla 

wsi winny zająć się wspólnie i temuż sta- 

ie sporo czasu i uwagi poświęcać Wil. T-wo 

Org. i Kółek Roln, wespół z Radą Opiekuń- 

, czą hresową. Podział ich pracy winien być 

jasny -—— pierwsza dba o aktualność facho- 
wych odczytów, druga zaś dodaje do nich 

audycję bliską i zrozumiałą ludziom kresów 

wschodnich, muzykę, śpiew, opowiadania 
dziejów tej ziemi wychowawczo praktycz- 
ne audycje i t. p. Byle nic nie było tam 

utartegoe szablonu i braku kontaktu ze słu- 

chaczami. Przedewszystkiem stale pamiętać 
'należy, by każdy odczyt rolniczy, nadawa- 

ry przez radjo, swoją treścią, wskazówkami 

" poradami był możliwy do zrealizowania 

w obecnych warunkach i przy obecnym stop 

niu zamożności gospodarstw rolnych. By 
nie było to suchą 'itanją licznych recept 

Pompei, w maju. 
заг przedziwnej, południowej wio- 

sny rozpanoszył się i na olbrzymiem 
cme"tarzysku, które strzegąc zazdroś- 
iie przez szereg wieków swą tajemni- 
cę, teraz dopiero, dzięki nieustającej 
pracy ludzkiej ujawnią treść życia tra- 
gicznie przerwanego 19 wieków  te- 
mu w 79 r. po Chn przez wybuch 
Wezuwiusza. W ogródkach domostw 
poripejańskich, dzięki nowemu kryte- 
rjum, zastosowanemu przez prof. Ame- 
deusza Majurilego dyrektora wykopa- 
lisk, jak ongi dziewiętnaście wieków 
temu kwitną krzewy, pochylając się 
nać baseneni, w którym dwie złote 
rybki migocą czerwienią łusek. W cie- 
niu portyku, okalającego ogródek do- 
mu Selustjusza, patrzymy na przešlicz- 
ny fresk, zdobiący ścianę perystyljum, 
podziwiaiąc troskę archeologów współ 
czesnych o możliwie jaknajdalej idą- 
ce zachowanie pozorów życia poprzez 
pozostawienie na miejscu przedmio- 
tów odnalezionych. Gdyby tak postę- 
powaro dawniej, doprawdy trzy czwar 

-. te odkopanego miasta, nie byłoby gro- 
bowiskiem, opustoszonem przez łu- 
pieżców. 

i ratunków, nie dających się w dzisiejszych 

czasach urzeczywistnić, nic więcej nie znie- 

chęca i oddała słuchacza od prełegenta, jak 

podobne niezrozumienie granic możliwości 

słuchacza przez prelegenta. Odwrotnie, zro- 

zumieniem takiem ogromnie zjednywa pre- 

legent ku sobie słuchaczy, chętni są jego 

słuchać i wskazówki przyjmować. Mówię to 

z własnego doświadczenia, prowadząc od 

lat pięciu miejscowe Kółko Rolnicze i wy- 

słuchawszy już nie jednego fachowca z 

miasta, 

Prełegent, wygłaszający do mieszkańców 

wsi jakibądź edczyt, winien być w tym wy- 

padru więcej usposobiony  „łudowo”, że 

tax się wyrażę, jak w swej mowie, tak i 

treści odczytu, który to winien  przepłatać 

się w raptowne zwrotki do samych słucha- 

czy w formie zapytania, lub zwrócenia ich 

uwagi na jaki$ szczegół i t. p., by tym spo- 

sobem przykuwać ich uwagę i trzymać ją 

coprawda niedługi czas, w napięciu. Teraz 

co do formy samych audycyj. 

Zdaniem mojem, należy audycję zorga- 

nizować w ten sposób, jakgdyby dany pre- 

legent był obecny na zebraniu Kółka Rołni- 
czego lub Koła Giosp. Wiejsk., czy też Ko- 

ła Młodzieży i t. p. i by słuchacze go też 

tak samo odczuwali pomimo, że jest niewi- 

doczny, Taką formą audycja bardzo zjedna 

chętnych do wysłuchania jej i przyjęcia na 

takową następnym razem. Bo gdzie i kiedy 

organizacje te obetnie ujrzą i pomówią z 

„panem instruktorem”, na przyjazd go brak 

środków. lecz pomimo tego kontakt winien 

być nadal jaknajdostepniej utrzymywany i 

właśrie dzięki nadawaniu popularnych, jak 

wyżej audycyj radjowych. 

Program takich audycyj winien być zgó- 
ry na miesiąc ustalony, powiatowym orga- 

nizacjom rozesłany i w' prasie rolniczej po- 

dany. Posiadając taki program, ułatwi się 

zarządom poszczególnych organizacyj zwo- 

ływanie zebrań i dojście ich do pomyślnego 
skutku. W ten sposób zamierające organi- 

zacie rolnicze obecnie, zostaną zasilone prą- 

dem energji i pracy, z czego tylko ogół 

ich członków zyska. 

Czas nadawania audycyj rolniczych naj- 

lepszy jest pomiędzy godzinami 13 a 16-tą, 

Przerwv robić niedługie, 5 — 7 minut uroz- 

maicając je muzyką ludową i t. p. W koń- 

cu audycji podawać naieży ceny artykułów 

rołrych, artykułów pierwszej potrzeby, jak 

cHkier, mięso, masło, jaja, sól, nafta, ogła- 

szać zarządzenia władz centralnych i woje- 

wódzkich, sprawy podatkowe, kredytowe, 

organizacyjne, poborowe i t. d. i t d. a bli- 

sko dotyczące mieszkańców wsi i miaste- 
czek. 

W ten sposób ujęte audycje dla wsi, a 

poparte przez kierownictwo radjostacji wi- 

leńskiej, wypełnią tę pustkę i brak pomocy 

instruktorskiej jaką obecnie podczas tak cięż 

ko przeżywanego kryzysu rolnego, nasza 

wies kresowa odczuwa. Michał Łaszkiewicz. 

SPRAWA KŁAJPEDY 
„Zeitschrift tir Politik Nr. 1 (kwie- 

cieńy zamieszcza artykuł Antoniego 
Hesse, © sprawie kłajpedzkiej, jako za 
gadnieniu gospodarczem, politycznem 
i jako o kwestji prawa międzynarodo- 
wego. Autor podnosi „że ten zakątek 
Prus Wschodnich przed wojną nie 
miał wielkiego znaczenia, pozbawiony 
był swojego zaplacza, bo już o 20 
km., zamykała go granica rosyjska. 

Poe oddzieleniu zaś tej ziemi od 
Rzeszy nastąpiła gruntowna zmiana 
jednak na gorsze, albowiem nawet 
ten jedyny artykuł, jakim Kłajpeda 
handlwie,. mianowicie drzewo, spławia- 
ne z dorzecza Niemna i Wilji, prze- 
stał nadchodzić z powodu sporu pol- 
ska litewskiego. Pod względem więc 
gospodarczym położenie Kłajpedy nie 
przedstawia się korzystnie również 
jeśli chodzi o przyszłość. Co się tyczy 
położenia politycznego, Kłajpeda, bę- 
dąca krajem autonomicznym, nie ko- 
rzysta w należytej mierze z tej alito- 
nomji i ludność musi staczać ciężką 
waikę o swoje prawa. Skargi tej lud- 
ności o naruszenie konwencji kłajpe- 
dzkiej, przez Litwę będa przedmiotem 
t6zpraw Ligi Narodów i zapewne Kłaj 
peda będzie musiała odwoływać się 
do Trybunału Międzynarodowego. Róż 
nica zdań przedewszystkiem polega na 
teni, że konwencja kłajpedzka nie jest 
w zgodzie ze statutem Ligi. Dlatego 
autor proponuje utworzenie osobnej in 
stancji rozjemczej na zasadzie równe- 

go udziału stron pod przewodnictwem 
osobistości neutralnej. 

  

   

Niewielu z pośród turystów napot- 
kanych na ulicach Pompei. przypomi- 
na sobie opis tragedji, pozostawiony 
przez naocznego świadka, Plińjusza 
Starszego, który przybył z Miseno, 
aby zaobserwować niezwykłe zjawi- 
ska agońji kwitnącego życiem i ruchli- 
wego miasta. W lakonicznych uwa- 
gaci. uczonego odnotowującego po- 
szczególne etapy zjawiska, tkwi cała 
bezčnia ludzkiej rozpaczy: - ciągle 
wstrząsy ziemi przygważdżały niemal: 
fale uciekających pompejańczyków, 
strwożonych głuchym podziemnym ry- 
kien;. dobywającym się z czeluści wul- 
kanu a na domy, pałace, bazyliki i 
świątynie. spływał bezustannie deszcz 
popiołu i rozpalonych do czerwoności 
kamyczków (lapilli). Długa, bezna- 
dziejna agonja miasta w fantastycz- 
nem świetle płomieni bramujących, jak 
rozpalone fale złota, górne zręby kra- 
teru:, była jednocześnie agonją najbo- 
gatszego centrum dzielnicy samnickiej, 
portu którego stosunki sięgały daleko 
na wschód i zachód ówczesnego 
świata. ; 

Patrycjusze i bankierzy, jak Lu- 
cjusz Cecyljusz Giocondo, Pansa, Ma- 

(   

ЗО ОО 

Krwawe zaburzenia pod Krakowem 
POD WPŁYWEM AGITATORÓW KOMUNISTYCZNYCH. — SALWA POLŁICII. — 4 ZABITYCH 7 RANNYCH. — 

KRAKÓW. (PAT) — Dotychczaso 
we pertraktacje miedzy dyrekcją kopa! 

ni „Piłsudski* w Jaworzynie a delega- 

tami związków robotniczych odbywały 
się w zupełnym spokoju, w oczekiwa- 

niu na arbitraż Ministerstwa Pracy i 

Opieki Społecznej. Przebieg strajku 

był spokojny, żadne zajścia się nie wy 
darzyły. 

Stan taki dnia 19 bm. w godzinach 

wieczornych uległ nagłej zmianie. 

Tłum robotników, zgromadzony 
przed gwarectwem w liczbie około ty- 

siąca osób, wśród nich znaczna ilość z 

Sostowca i Dąbrowy Górniczej, podbu 

rzony okrzykami licznych agitatorów 

komunistycznych, nie słuchając swych 

przywódców, wzywających do zacho- 

wania spok0ju, ruszył w stronę kopal- 

BARYKADY NA SZOSIE. 

ni, wznosząc okrzyki: „Zatopić kopal- 

nie, wytępić ponipiarzy!* Podburzony 

tłum wyłamał bramę, zdemolował por- 

tjernię i obrzucił kamieniami policję. 

znajdującą się za bramą. Z pośród tłu- 

mu posypały się strzały rewolwerowe. 

Dwóch policytantów zostało zranio- 
nych kamieniami. Jedna z kul ciężko 

raniia kobietę nieznanego nazwiska. 

Wezwania policji do rozejścia się nie 

edniosły skutku. Tłum w dalszym cią- 

gu następował, obrzucając policjantów 

kainieniami i dając strzały z rewolwe- 

rów. Policja zmuszona była użyć bro- 

ni, skutkiem czego 4 napastników zo- 

stało zabitych, 7 zaś odniosło rany. 

Tłum rozpierzchńyał się, unosząc ze so 

bą rannych. Cześć demonstrantów, po 

opuszczeniu kopalni udała się w stro- 

  

Sukces delegacji polskiej na 
konferencji zbożowej 

JEDYNIE AMERYKANIE SPRZECIWILI SIĘ WNIOSKOM POLSKIM 
.LONDYN. (PAT). — W dn. 20 bm. przed południem obradowały komisje, wyło- 

nione w toku obrad konferencji zbożowej. Caty ciężar prac komisji skoncentrowali się w 
komisji wniosków, dlatego też powołanie do niej delegata polskiego dyr. Rosego jako 
jednego z trzech członków tej komisji jest poważnym sukcesem delegacji polskiej, Suk- 
ce“ ten jest tem 'wažniejszy, že podstawą materelna prac komisji są wnioski polskie, 

Po południu odbyło się posiedzenie plenarne konierencji, na którem przemówienie 
„programowe wygłosił delegat sowiecki Lubimow. Przemówienie Lubimowa, a także obu 

in: ych delegatów sowieckich, którzy zabierali głos stanowi najważniejszą sensacje kon 
ierencji. Delegaci sowieccy wyrmali swą całkowitą aprobatę dla wniosków Polski, go- 
'dzac Się zarówno na zasadę ograniczenia kontyngentów eksportowych, jak również ua 
udział proponowany przez Polskę w międzynarod: . konferencji zbożowej. Natomiast 
stana wisko admowne wobec wniosków polskich zajęli Amerykanie, których delegat oś 
wiadczył, że Ameryka nie może uznać zasady ograniczenia eksportu przez wprowadze- 
nie kortyngentów, iecz jako jedyną teze wysuwa ograniczenie produkcji. 

Delegat Polski p. Rose w dłuższem przemówieniu przeciwstawił się tezie amerykań 
sk'ej, dowodząc, że 0 ile Amerykanie uważają otecny stan zagadnień eksportowych za 
idealny. to zbytecznem było zwotywać konferencję, O ile zaś yodza się na pogląd, że 
stan ten nłe jest idealny i że winien być zmieniony, to pożytecznem byłoby ażeby dele- 
gacja amerykańska przedstawiła konkretne propozycje. Inni mówcy wypowiedzieli się 
przeciwko stanowżisku Ameryki, młędzy inrerci także i delegat sowiecki. 

Ogółem z przebiegu dzisiejszego posiedzenia wynika że na lipaństw, biorących 
udział w konierencji 10 państw jest w zupełnej zgodzie co do prac konferencji, : na: 
podstawie wniosków polskich. Powodzenie konierencji zależy od stanowiska Ameryki, 
która jedna zachowuje stanowisko oporne, 
dopiero w piątek rano 

Następne plenarne posiedzenie odbędzie się 

Austria w przededniu przesilenia 
gabinetowego 

WIEDEŃ. PAT. W Austrji zanosi się ra poważne przesilenie gabinetu, którego po 
wodem są sprzeczne zapatrywania stronnictw na sposoby pokrycia delicytu budżeto- 
wego, 

Dzisiejsze dzienniki poranne zewidują, że jeszcze w tym tygodniu wybuchnie 
przesilenie gabinetu. Powrót wicekancierza Schobera oczekiwany jest w piątek. W ra- 
zie wystąpienia z 
dzi „Neue Wiener foi — 

abinetu ministrów wielkoniemieckich, utworzony będzie — jak są 
rząd mniejszościowy, złożony z przedstawicieli chrze- 

ścijańsko - społecznych i związku chłopskiego. Rząd ten miałby w jesieni przeprowa 
dziś ewentualnie nowe wybory. 

+ * * 

„WIEDEN. (PAT), — Wobec wczorajszej uchwały stronnictwa wielkoniemieckiego 
uważają wiedeńskie koła polityczne wybuch ostrego przesilenia gabinetowego nie nieunik 

do! 
miny, jak wiadomo, rada naczelna stronnictwa wielkoniemieckiego odrzuciła projekt rzą 

wy w sprawie zmniejszenia potorów urzędniczych i zaproponowała zamiast tego po 
krocie deficytubudżetowego przez zaprowadzenie monopolu benzynowego i zapałczane, 
go Na odbytej wczoraj w nocy konierencji stronnictw rządowych oświadczył kanclerz 
Ender, że obstaje przy swym programie. — Rządowy projekt przewiduje pokrycie deficy 
tu nie przez stworzenie nowych źródeł dochodu, lecz przez zmniejszenie wydatków. 
Kanclerz Ender polecił zawezwać telegraficznie 
prędzej wrócił do Wiednia. Dziś przed południem ma się odbyć posiedzenie ra. 

wicekancierza Schobera, by jak naj 
Mini- 

st'ów. Dzienniki poranne sądzą, że tormałna dymisja gabinetu nastąpi dopiero po powro 
cie dr. Schobera z Genewy t.j. w sobote. 

Wypadek na polowaniu 
JERZY KOSSAK POSTRZELIŁ CHŁOPCA 

KRAKÓW. (PAT). — Wczoraj wieczorem znany artysta malarz |erzy Ko.ssak, 
zamieszkały w Krakowił, bawiąc na 
postrzelił z dubeltówki 15 letniego chłopca 
piec zmari w drodze do szpitala 

olowanin w lesie w yńcu, przez nieostrożność 
Władysładwa Marczyka. Ciężko ranny chłe- 
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SOSÓW. 

nę Byczyny, gdzie na szosie wzniesio- 

m0 zapor z kamieni. Policją oczyściła 

szosę z demonstrantów. Noc z dnia 19 

na 20 bm. minęła w zupełnym spoko- 

ju. W kopalni jest t.zw. „Świętówka”, 
;ednak konieczne roboty są wykonywa- 

ne. *& 

Zajścia powyższe wskazują, że kie 
rowiiictwo akcji strajkowej wymyka 
się z rąk dotychczasowych przywód- 

ców, przechodząc do żywiołów anty- 

patistwowych. Wydano zarządzenia, 

mające na celu utrzymanie bezpieczeń- 

stwa i spokoju. Akcją miejscowych or 

ganów bezpieczeństwa kieruje na miej 

scu zajść naczelnik wydziału bezpie- 

czeństwa województwa krakowskiego 
Walicki. 

TTT TT KINO 

Towarzystwo Przyjaciół Uni- 
wersyteckiej Bibljoteki Pu- 

blicznej w Wilnie 
W dniu 11 maja 1931 r. odbyło się w 

gmachu Uniwersyteckiej Bibljoteki Publicz- 
nei, doroczne walne zebranie Towarzystwa 
Przyjaciół Uniwersyteckiej Bibljoteki Publicz 
nej w Wilnie, na którem, po wysłuchaniu 
sprawczdania Zarządu z działalności То- 
warzystwa, oraz sprawozdania kasowego i 
po udzieleniu ustępującemu Zarządowi ab- 
soiutorjum, wybrano nowy Zarząd, do któ- 
rego weszii z wyboru: hr. M. Plater (pre- 
zes), p. J. Klott (skarbnik), prof. Fr. Bo- 
ssowski, prof. St, Kościałkowski, ks. prałat 
A. Sawicki i bibljotekarz M. Dzikowski (se- 
kretarz); z urzędu — ]. B. p. rektor U.S.B. 
prof. Al, Januszkiewicz i dyrektor Uniwer- 
syteckiej Bibljoteki Publicznej, dr. A. Łysa- 
kowski. Do Komisji rewizyjnej wybrani zo- 
stali p.p. dyrektor St. Białas, dyrektor T. 
Burimowicz i p. H. Krygier, 

Towarzystwo założone zostało w 1924 
1oku, z inicjatywy ówczesnego rektora 
U.SB., a obecnego członka honorowego 
Towarzystwa prof. Alfonsa Parczewskiego 
i ówczesnego dyrektora Uniwersyteckiej 
Biblioteki Publicznej, dr. St. Rygla. Celem 
'Fowarzystwa jest „śledzenie potrzeb Uni- 
wersyteckiej Bibljoteki Publicznej, oraz po- 
pieranie jej interesów i rozwoju”. Do osiąg 
nięcia powyższego celu dąży Towarzystwo 
przez budzenie @а Uniwersyteckiej Bibijo- 
teki Publicznej zainteresowania w najszer- 
szych warstwach społeczeństwa, wynajdy- 
warie, wyjednywanie i nabywanie dla Bi- 
bijoteki odpowiednich dla jej cełów druków 
i rętopisów, wyjednywanie i zbieranie da- 
rów i składek pieniężnych na potrzeby Bi- 
bljoteki i podejmowanie przedsięwzięć dla 
przysporzenia jej funduszów. W ciągu kil- 
ku lat swego istnienia, Towarzystwo oka- 
zywało Bibijotece wydajną pomoc, która 
wyraziła się w zakupieniu dla niej szeregu 
cenzvch, zabytkowych i naukowych dzieł, 
udzieleniu pomocy pieniężnej przy zakupie 
maszyn dła pracowni _ introligatorskiej Bi 
bljoteki, oraz przyczynieniu się do wydania 
publikacyj naukowych Bibljoteki. 

Tsmbardziej obecnie, w obliczu koniecz 
nych, oszczednościowych zabiegow Rządu, 
Towarzystwo jest ożywione szczerą chęcią 
otaczania nadal tej szacownej instytucji, 
gromadzącej zasoby kulturalne całego kra- 
ju, swa moralną opieką i materjalną pomo- 
cą. Ze idee Towarzystwa nie są obce miej- 
scowemu społeczeństwu, dowodem jest za- 
pisanie się na członków szeregu nowych 
osób. 

Członek zwyczajny Towarzystwa wpłaca 
miesięcznie 2 zł, członek wspierający zo- 

azuje się do rocznej składki conajmniej 
zł.; członkiem zaś dożywotnim zostaje 

iizyczna, lub prawna, która złoży jed 
uorazową kwotę conajmniej 300 zł. Siedzi- 
bą Towarzystwa jest Uniwersytecka Bibsji- 

  

   

    

teka Publiczna (ul. Uniwersyte'cka 5), 
gdzie mogą otrzymać bliższe informacje, 
orcz zgłosić swój zapis osoby, życzące 
wziąc udział w jego pracy. 

С — —— 1277) 

Drodźe są niezbędne dla życia ludzkiego! 
10 wypieku chleba, bułek i ciast. 

Jako środek odżywczy — do zup, jarzyn i 

dło witamin., 
Jako środek: leczniczy, 

Książeczkę z przepisami o używaniu 
drożdży przesyłamy bezpłatnie 

Zrzeszenie Producentów Drożdży Sp. z 0. 0. 

Warszawa, Zielna 21. 

W_WIRZE STOLICY. 
ROZKOSZE KONWERSACJI 

Niedziela Południe. Bryndza. Skwar. Nuda W 
braku lepszej rozrywki państwo Pitasińscy 
rozpoczęli normalną pogawędkę małżeń - 
ską: 

— Życie mi zawiązałeś, stary idjoto, 

mogłam zrobić świetną partję i wyjść za- 

mąż za karawaniarza z Kasy Chorych, co 
oprccz pensji ma dodatek od każdego cia- 
ła żałobnego! — wołała pani Magda. 

— Szkoda, szkoda,! możeby już ciebie 
odwiózł i życia innymbyś nie zatrawała!— 
odgryzał się łagodnie pan Walenty. 

— Ty. pijaku zapowietrzony! 

-— Ty, stała pacjentko Kasy Chorych! 
-- Zamilczysz ty, amerykański dźwię- 

kowcu!? 

— jeszcze czego, ty, wydro króla So- 

bieskiego!! 

Puk, puk, puk.... 

— Kto tam? 

— To ja! 

! do pokoju wsunął się skromny czło- 

wieczek —- sąsiad schodowy _ Pitasińskich. 

Widząc, że jego obecność przerwała tok 
tozmowy, rzekł: 

— O, niech się państwo nie krępuja! 

Dziś niedziela, nie mam, gdzie pójść, sie- 

dzę samiuteńki w domu, ani do kogo słowa 

przemówić! Państwo wiedzą, żem nieżona 

ty, nierodzinny, Tak smutno być zawsze sa 

me:'nu — a słyszę przez ścianę, że państwo 

gawędzą, więc korzystając z pozwołenia, 

zaszedłem odwiedzić — ja tylko posłucham, 

pocicszę się... 

Pen Walenty splunął ze złości. Nie lu 
bił chudego sąsiada, nudził go i był żad- 
nym kompanem przy kieliszku. Pożegnał 

się tedy oschle, oświadczając, że ma natych 
miast ważne spotkanie pod „Starym Bry- 

siem“. 
Smutny pan Kazimierz przez parę go- 

dzin dotrzymywał towarzystwa pani Mag 

dzie. Dowiedział się szczegółowo i o kara 
waniarzu, i o innym frapującym konkuren- 

Cie. 

Wszystkie żale, troski, skargi przeciw 
niecnemu Walentemu zostały  wyczerpują- 

co przedstawione. „Anioł by nie wytrzymał 

4 tym tyranem, — oświadczyła Magda — 

a dyć kobietą jeno jezdem*. 

Gstatecznie zniewolony urokiem — zapła- 

kanej i nieszczęśliwej damy, pan Kazimierz 

ukląkł i krzyknął: — O, pani! Wnijdź do 

pokoju mego i czuj sie w mim, jak w do 

niu! Dość udręki z tym potworem! 

<rniały plan został niezwłocznie wyko- 
nany. 

Gdy wrócił mocno zalany Watenty, nie 

zastał ani swej połowicy, ani połowy mebli. 
Kładąc te spostrzeżenia, na karb alkoholo 

wych halucynacyj, położył się spać, do - 

piero nazajutrz stwierdził fakt niezblicie. 

I wpadł w rozpacz. Co za życie po 

nieniemu, Do kogo słowem Bożem przemó 

wić kto odpowie  jędrnie a roztropnie? 

ciężkie nastały dnie. ! 

Zwłaszcza, że-z-za ściany ceraz częściej 
dolatywał go głos konwersacji: 

— Ty, gałganie! 

— Smoluchu, flejtuchu, pasiryjku! 

—- Patrzajcie ją, — pluskwę konkurso- 

wą! 

-— OQgłupiały gadzie! 

Cicho, ukradkiem, przemknął się pan Wa 

lenty do pokoju sąsiada. Napawał się roz- 

kosznemi wyrażeniami, wreszcie  pisnąt: 

— Magdziuniu, a możebyś do mnie wró 

-— No, pewnie! Nie myślę ja tu płeśnieć 

z tym bęcwałem! 
I po kwadransie wszystko było, jak przed 

miesiącem. Pan Kazimierz nie traci nadziei 
— jego godzina znów prędko wybije, K. 

ZWYCIĘSTWO DRUŻYNY 
POLSKIEJ NA LITWIE 

Włkomierski .„Ursus* zwyciężył 1 pułk. p. 
w stosunku 6:2 

10 maja o godz, 4 pp. w Wiłkomierzu, 
na boisku 1-go pułku odbyły się zawody 
piłki nożnej między pierwszą drużyną sekcji 
gimnastyczno - sportowej t-wa „()świata'—— » 
„Ursus“ uprzednio „Sparta“) a reprėzenta- 
cja 1 pulku. Wobec Stałych ćwiczeń piłkar- 
skich, jakie uprawiała drużyna 1 pułku, i 
czołowego jej miejsca wśród wojskowych 
drużyn ogólnie spodziewano się jei zwycię- 
zwycięstwa. Jednakże przebieg zawodów 
był całkiem odmienny. „Ursus**, mimo, iż 
nie był należycie zaprawiony, odrazu opa- 
nował boisko i już po 7-miu min. uzyska: 
pierwszą bramkę. Pierwsza połowa gry kon 
czy się wynikiem 3:1 na rzecz _„Ursusa* 
Takiż sam wynik przynosi druga połowa: 
a rezultat zawodów 5rzmi 6:2 na rzecz 
„Ursusa”. Zwycięska drużyna występowała 

  

r T I w owym dawijym składzie. 

Wśród ruin pogrzebanego miasta Pompei 
rek Lukrecjusz Frontonus  Publjusz, 
Paquiusz, Proculus i inni, znani byli 
z przepychu, jakim otaczali się w pa- 
łacach, przepełnionych dziełami sztuki 
i bogactwami wszelakiego rodzaju. 
Poecj i artyści wzbogaceni powodze- 
niem ich dzieł i szczodrością mecena- 
sów, gromadzili w pompejańskich wil- 
iach wszystko, to co  najpiękniejsze- 
go rzymski i grecki świat ówczesn. 
mógt oddać do ich dyspozycji. Skarb- 
ce świątyń najrozmaitszych, przepeł- 
nione były bogactwami, a skrytki ta- 
necznic, špiewaczek i służebnic bo- 
skiej Venus, przechowywały rzadkie 
kleinoty, pochodzące ze wschodu i z 
zachodu. 

To też nic dziwnego, że już w kilka 
lat po zasypaniu Pompei przez wy- 
buch Wezuwjusza, cudem ocaleni mie- 
szkańcy, rozpoczęli rabunkowe doby- 
wanie skarbów, pogrzebanych w do- 
mostwach, w świątyniach i w pala- 
cach. Popiół i kamienie częściowo za- 
sypały budowle, ułatwiające tem sa- 
men: rozpoznanie najcelniejszych źró- 
del, godnych trudu rozkopywania. Fo- 
rum, budynki publiczne i świątynie 
spustoszone zostały najpierw, potem 
niektóre z pałaców uległy rabunkowe- 
mu dobywaniu skarbów. Wreszcie po- 
nowiny wybuch wulkanu  nawarstwił 

popioły i kamyczki, zacierając ślady 
pogrzebanego miasta na kilkanaście 
wieków. 

Zapemniano, że kiedykolwiek па 
tem miejscu egzystowała Pompeja i 
dopiero w 1594 roku, kiedy budowni- 
czy Fontana rozpoczął przekopywanie 
kanału, aby zmienić brzeg rzeczki Sar- 
no,.natrafiając na wzgórze, pokryte 

y lawa i bopiołem. zdecydował przeko- 
panie w pośrodku, aby zbytnio nie 
okrażać i nie zwiększać kosztów. Ko- 
pacze przeżynając się poprzez zwarci- 
znę lawy ostrzami kilofów, natrafili 
przypadkowo na domostwa pogrzeba- 
nego miasta. Znaleziono napisy, odko- 
parc kilka dcłomostw, a potem nie 
znajdując skarbów, zaniechano  dal- 
szych poszukiwać i nie przypuszczano 
nawet, że przypadek wskazał na zagi- 
nicne miasto, naznaczone na mapie 
drogowej, którą Oktawjan August ka- 
zał wyryć na portyku jednego z gma- 
chów przez się wzniesienych w Rzy- 
mie. Dopiero Karol III, któl Obojga Sy 
cylji w *1764 roku zakładając Akade- 
mję Herkulańską, wskazał jej człon- 
kom na konieczność zbadania dokład- 
nego sterczących od kilku wieków ruin 
paru domostw rzymskich. Rozpoczęte 
zostały naówczas właściwe wykopali- 
ska rabunkowe, do których użyto prze- 

  

    

stępców, skazanych na dożywotnie 
więzienie. Książę d'Elboeuf, dowódca 
kawalerji Królestwa Neapolitańskiego. 
członek Akademii, (dał przykład rabu- 
iąc niektóre budynki, wywożąc kosz- 
towie marmury, posągi i bronzy. Po- 
łamane posągi służyły do wyrobu 
wapna, szczątki płyt marmurowych 
zużywali chłopi okoliczni a kolumny 
will pompejańskich, wędrowały z miej 
sca ra miejsce, służąc jako materjał 
budowlany w dzie!nicach podmiejskich. 

Poszukiwacze skarbów na własną 
rękę prowadzili roboty w postaci wą- 
skich korytarzy, przez które wdzierali 
się do wnętrzy pałaców w nadziei zna- 
lezienia cennych przedmiotów, lub ko- 
sztawności. Nikt nie myślał o prze- 

cznych malowidłach, zdobiących 
ściany, nikt się nie troszczył, że ta 
trzecia robota pozbawia całą ludzkość 
nieocenionych wprost arcydzieł sztuki. 
Od 1719 do 1860 roku łupiono bezkar- 
nie to cmentarzysko życia, przerzuca- 
jąc się z jednego miejsca na drugie. 

Pod wpływem starań archeologa 
józefa Fiorelli'ego, pierwszego dyrek- 
tora wykopalisk pompejańskich, roz- 
poczeto systematyczne odkopywanie 
pogrzebanego miasta, stosując metody 
udoskonalone, jak na owe czasy. Ale 

|; wówczas wszystkie odnalezioie 

przedmioty gromadzono w Muzeum w 
Neapolu, pozostawiając na miejscu je- 
dynie to, co materjalnie nie nadawało 
się do przeniesienia. Dopiero na krótko 
przed wybuchem wojny prof. Wiktor 
Spinazzola zainicjował tworzenie mu- 
zeum z całości, a więc możliwe pozo- 
stawianie we wnetrzu will i domostw 
tego wszystkiego, co ongi się tam znaj 
dowało a już po wojnie profi. Ame- 
deusz Majuri, jeden z wybitniejszych, 
młoaych archeologów włoskich, po- 
szecH jeszcze dalej, odtwarzając w mia 
rę możliwości wszystko, to co nadaje 
się do odtworzenia. I tak'np. w ogród- 
kach domostw i willi zwęglone pnie 
drzew, ongi rosnących, pozwoliły na 
zidentyfikowanie rodzaju i na zasadze- 
nie tegoż samego gatunku. Przewody 
wodociągowe przeprowadzające wo 
dę do fontann, zostały zreparowane a 
częściowo zastąpione nowemi i zno- 
wu cichy szmer spływającej wody do 
basenów marmurowych  ożywił wnę- 
trza. Formy drzwi, odciśnięte w: zwar- 
ciznie popiołu i zreprodukowane w 
od!cwach gipsowych, stoją wewnątrz 
dając pojęcie zwiedzającym o robo- 
tach stolarsko-ciesielskich w dawnej 

Pompei. Wnętrza kuchen zawierają 
kornpletne baterje naczyć a maleńkie 
śpichrze przechowują na bronzowych 
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Niezależna Trybuna Akademicka 
POLITYCZNY KONGRES NAUKOWY 

Zwane jest czytelnikom Trybuny jej Sto- 
sunck do Kół Naukowych. Koła Naukowe 
uważamy za jedynie powołane do domino- 
wania w życiu akademickiem, cieszymy 
ich szerszą działalnością, ale nie budujemy 
się zbyt żywem zainteresowaniem, jakiem 
ie darzą organizacje „ideowe”. NBD 2 

Dia ilustracji tego żywego zajęcia się 
Kołam> Naukowemi przez „czynniki” (bar- 
cze modne słowo) do tego nie powołane, 
zamieszczamy poniższy artykuł. 

Jeżeli miejsce pozwoli w następnym nu- 
umieścimy oświadczenie wspomniane 

przez autora w końcu artykułu. (Red.) 

  

  

‘ Oe kilkn Iat istnieje w Warszawie Ogól- 
nopołski Zwiazek Akademickich Kół Nau- 
kowych (OZAKN). „Ogólnopolski* ma on 
tylko w tytułe, gdyż w rzeczywistości gru- 
puje w sobie zaledwie połowę Kół nauko- 
wych wszystkich ucześni Polski. Inne Koła 
nie moga się pogodzić z politycznym cha- 
rakierem Związku, będącego niemal ekspo- 
zytura wszechpolskiego Naczelnego Komi- 
tetu Akademickiego. 

Jasne jest i zrozumiałe, że OZAKN dąży 
do reprezentowania ogółu młodzieży akade- 
mickiej, oraz opierając się 0 „ogėlnopolski“ 
w tytule, występuje w jego imieniu nazew- 
nąte” zarówno w Polsce, jak też i zagra- 
nica. Ostatnio, kierując się dążeniem do re- 
prezentowania nawet tych kół, które do 
rfiego nie należą, zwołał na dn. 26 — 28 
kwietnia b. r. I kongres naukowy PMA, 

De pracy przystąpiono z doskonałą zna- 
jomością rzeczy i wielką wprawa w orga- 
rizacii. Poruszono senaty wszystkich wyż- 
szyzt nczelni połskich i przy pomocy olbrzy 
mie; wprost reklamy wzbudzono wielkie za- 
interesowanie wśród młodzieży. Pozwolono 
wziąć udział w, Kongresie na tych samych 
prawach zarówno kcłom zrzeszonym wO. Z 
AKN. iak też niezrzeszonym, (którym, 
zdaniem jednego z głównych organizatorów, 
wyświadczono tem łaskę"). . 

Zacheceni pięknemi słowami przedwcze 
snych opinji o Kongresie, oraz pełni wiary 
w rajlepsze intencje organizatorów i zna- 
czerie doniosłe spraw, które miałv być po- 

une, a zasługujące na „wszechstronne i 
sumienne zbadanie przez najszersze koła 
młodzieży”, zjechali się do Warszawy licz- 
ni przedstawicie!e 3/4 ,wszystkich Kół Nau- 
kowych, tak należących jak i nienależących 
do ©ZAKN. W swych nadziejach jednak 
wszyscy mocno się zawiedli; przebieg obrad 
daleko pozostawał w tyle poza zapowie- 
dziami prospektów i biuletynów. 

_ Pierwszą i najwyraźniejszą cechą, jaka 
się przez cały czas prac Kongresu na czoło 
się wysuwała, byla bardzo dobra organi- 
zacia, !ub też raczej reżyserja przeprowa- 
dzeria obrad. Jedynie delegaci, środowiska 
wileńskiego (10 osób z 3-ch Kół nauko- 
wych), oraz kilku innych, byli nieposłuszni 
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i burkliwi i nie mogli się nauczyč przyjmo- 
wania wszelkich uchwat drogą  aklamacji. 

Obrady miały na celu uchwalenie pew- 
nych stałych norm dla wszystkich Kół nau- 
kowych, które w ostatnich latach bardzo 
się rozwinęły, a z których każde dziś jest 
inne. Ogółnie sprawą ta się zajęto na pier 
wszem р1епит w referacie i dyskusji o „za- 
daniach organizacji i metodach pracy akad, 
Koła naukowego". 

Łatwo przekonały wszystkich wywody 
referenta o strukturze organizacyjnej Koła z 

tatutem, Zarządem i t. p., oraz żąda- 
ania dylentatyzmu, natomiast duże 
poświęcono ogólnemu charakterowi 

Koła Czy w Kole możliwa jest samopomoc 
materjalna? 

Nie — to należy do Bratniej Pomocy, z 
którą Koła naukowe mogą współpracować 
jedynie w zakresie opinjowania dań o 
zwcinienie z opłat uczelnianych. Poglądy, 
wypowiedziane — м“ dyskusji, 0 ogromnem 
znaczeniu Koła, jako zasadniczej komórki 
życia akademickiegc, wytwarzającej elitę 
umysłową akad. społeczeństwa, nie przeko- 
nały referenta o ważności współpracy Kół z 
Bratniakiem. 

Na czoło zagadnień wysunęło się pyta- 
nie — czy Koło ma być „naukowe* — czy 
zawodowe,  „Ssamopomocowe, społeczne, 
towarzyskie i t. p. Dyskusja była długa, bo 
każdy z przemawiających inaczej rozumiał 

in, używany w) referacie. Wkońcu uto- 
piono w potokach wymowy tych, którzy 
chcieli, by Koło było zawodowe i uczyło 
etyki zawodowej, pominięto żądania pomo- 
cy w studjach, a wniosek 0 konieczności 
„organizowania pracy naukowej członków" 
przyjęto, bo tak stało w referacie. — od 
czegoż reżyserja? 

Takie załatwienie sprawy nie mogło jed- 
nak zadowolić wszystkich. To też zajęto 
się niem na zebraniach I Komisji Pracy Na- 
ukowej. Wprawdzie lojalny wobec uchwał 
przewodniczący Komisji przypominał, że ta 
sprawa jest już za!tatwiona, ale to wcale nie 
przeszkadzało przemawiającym. Technicy i 
przyrodnicy mówili, że pomimo uchwał, nie 
mają wcale zamiaru wprowadzania do 
swych Kół samodzieinej pracy naukowej, a 
ograniczą się tylko do pomocy w studjach. 
Inni zaowuż albo ironizowali na temat 
„twórczej pracy naukowej akademików al- 
bo też kruszvli kopie w obronie zapadłej na 
plenum uchwały. 

Ale co to jest praca naukowa? 
Każdy ją inaczej rozumiał i inaczej był 

przez innych rozumiany, co pociągnęło - Za 
scba kilkugodzinną jałową dyskusję. Spra- 
wa została zamkninęta dopiero, gdy zgło- 
s o wniosek, mówiący, że pracę naukową 
Kola muszą rozumieć w myśl potrzeb tych 
grup młodzieży, które reprezentują. Ujęcie 
Goskonałe, Referent na nie się zgadza i wnio 
sek (oczywiście dzięki temu) przechodzi. 

2 No Bartoszewski. 

      

  

  

      

W WILNIE 
Swego czasu, a był to rok 1926-ty 

przyszedł do świeżo zorganizowanego akade 
mickiego Koła Dramatycznego p. profesor 
Łimanewski i ze zwykłym sobie, nigdy nie- 
gaszącym, młodzieńczym zapałem jał prze- 
mawiać mniej więcej w te słowa: „Wy — 
młodzi, winniście pierwsi dać hasło! Winni- 
ście zbudzić społeczeństwo ze stuletniej 
śpiączki, nauczyć je śmiać się i radować ży- 
ciem, bawić się zbiorowo, szczerze... na uli- 
cy! dość siedzieliśmy za murami w czas 
nieweli narodu, dość konspiracyjnego у- 
cia się, pora na wspólną radość! na uli- 
cę panowie — na ulicę!" 

Nie trzeba było tego hasła powtarzać. 
Kto, jak kto. ale my — akademicy odczu- 
śiśmy wtedy Profesora, jak tego chciał, to 
znaczy! zareagowaliśmy nie zwykłą u nas 
„akiemacją* oklasków, ale czynem. Przystą- 
piliśmy do realizacji rzuconej myśli. Zorga- 
mizować wielkie łudowe widowisko!  Poru- 
szyć wszystkich — całe miasto! Przewalić 
przez place radosnym, roześmianym tłumem, 
rzucić przed zszarzaie powszedniościa dnia 
oczy rażące harmonijnym kontrastem, krzy- 
czące, barwne stroje... miljony barw! 

Dać tłumom sztukę, prawdziwą, a zro- 
zurwałą, bo bezpośrednio idącą. sztukę! Dać 
muzykę, śpiew — u nas tego tak mało! 
tak cicho, tak poważnie, tak żałobnie. 

Wieczna żałoba... nie wypada, nie moż- 
ma śmiać się! cisza, sza! Ktoś umarł, ktoś 
zachorował, ktoś bez pracu —tu katastro- 
fa, tu podatek, nie można, nie wypada, ci- 
sz2, sza! 

Ależ Panowie! — takie jest życie i ta- 
kiem zawsze będzie: obok tragedji 
scie. Kontrastowa rozmaitość, przepych, bo- 
bactwo. lm więcej lamentu, tem więcej 
przyczyn do niego, a zresztą wasze gryma- 
sy te poza, to blicht! 

i a lv pan mecenas, czy dyrektor — 
moralizator, głoszący zasady narodowej po- 

wag: Z TaCji „trudnych warunków. gospo- 
darczych“. Za chwilę ulży ciężarowi sumie 
nia na kabaretowym dancingu, to "można 
to wypada, to za murem. 

My, młodzież akademicka zrozumieliśmy 
wtedy naszego profesora... precz z pozef- 
stwem karawaniarskich min! 

Za tło do widowiska posłużyła legenda 
Wilna o bazyliszku na Bąkszcie. Treścią 
najkzrdziej nam Odpowiadał, Bazyliszek, 
uosobienie zła, symbol ciemnych sił zosta- - 
mie przez tłum pokonany triumf dobra! 

Zakasaliśmy rękawy i robiliśmy, pomo- 
# zam władze, pomogło wojsko, najmniej. 

SZCZĘ- < 

społeczeństwo. Tego należało się spodzie- 
iwiać, wszakże byliśmy w rofi budzących. 

Nadszedł dzień widowiska. Do ostatniej 
chwił: nie byliśmy pewni powodzenia. Czy 
ktoś przyjdzie, czy się kto zainteresuje? 

l oto niespodzianka: tłumy zaległy ulice 
i place, ustrzymano ruch uliczny, nie poma- 
gały podwójne kordony wojska. Żołnierzom 
pocbrywano odznaki z rękawów, coś niewi- 
dziaego u nas dotychczas! Skutek powo- 
dzenia też nieoczekiwany, oto Smok — 
owoc kilkomiesięcznej pracy kolegów ze 
Sztuk Pięknych, bokater dnia, kandydat do 
uroczystego topienia w Wisji, został pogru- 

  

  
chotany na kawałki już... przy Ratuszu i 
do a dojechały tylko jego opłakane 
szczątki 

Sam fakt przedwczesnego zgonu bazy- 
liszka nie byłby tak tragiczny, gdyby nie 
dalsze następstwa, żaden chór nie Śpiewał, 
żadra orkiestra nie grała, bo wszyscy cze- 
Fali na hasło — tem hasłem było ukazanie 
się smoczego cielska. 

Frnita Comedia! Fiasco dość duże, ale 
<el spełniony. Społeczeństwo jak żyje, takiej 

' wki miasta, jaka była wtedy nie pa- 
nięta mieście kipiało. Jakaś autentycz- 
na Józefowoczka pono widziała nawet auten 
tycznego bazyliszka, chciał lądować na uli- 
tv Zygmuntowskiej. я 

Gd 26-go roku dużo się mówiło 

   

  

o po- 
ie nowej organizacji widowiska, ałe AE 

doacznie tym razem kończyło się na „akla- 
Mmacyinych“ oklaskach. 

Dopiero nie doczekawszy czynu ze stro- 
Ё łeczeństwa akademickiego,  Нагсег- 

wileńskie podjęło *> w tym roku ini- 
wę. 

   

  

   
,„toruczając kierownictwo organiz. spe- 

cjalnemu komitetowi. Powódź miasta omal 
me zabiła imprezy, w każdym razie mocno 
nadosuła nerwów 1 zdrowia organizatorom. 

Jeśli tym razem niespodzianek nie bedzie 
to widowisko osiągnie rozmiary, jak na na- 
sze warunki, wprost kolosalne. Bazyliszek 
podcbno zaglądać będzie do najwyższych 
nkien domu ]abłkowskich, no ale zobaczv- 
my, już za kilka dni... na Zielone Świątki 

Wacław Korabiewicz. 

ALBUM ORDY 
80 widoków przeważnie podolskich, 

ukraińskich i mińskich. 
Uniwersytecka 9 m. 7, od 2 do 3 PP. 

  

ANNA E SET TVT KOS TNS 
talerzach zwęgłone resztki 
zboża, bochenki chlebą i t. P. 

Zwłaszcza na słynnej Via del'Ab.. 
bondanza, tak nazwanej ze względu na 
wielką ilość cennych obiektów tam od- 
nalezionych, te, że tak powiemy, re- 
konstrukcyjne metody prof. Majuri'ego 
naocznie urzeczywistniają zwiedzają- 
cym doskonałość nowego systemu. Tu 
i ówdzie pradawne bary rzymskie, tak 
zwane termopolium, Otwierają Swe 
wnętrza, wypełnione półkami, na któ- 
ryck stoją jeszcze naczynia, pokryte 
przedziwiią patyną: w podłogach za- 
głebione w ziemi widnieją amfory, w 
których przechowywano wino. Tui 
ówdzie na ścianach domostw, grafito- 
we napisy nawołują obywateli pompe- 
jańskich do głosowania na rzecz takie- 

, ub innego kandydata, obiecujące- 
go swym zwolennikom czasy mlekiem 
i miodem płynące, o ile tylko on, a nie 
jege przeciwnik, pokryty wyzwiskami 
wszelkiego rodzaju, dojdzie do urzędu. 

jednem słowem Pompeja zmar- 
twychwstaje przed oczyma widzów 
nietyłko w postaci nagich ścian do- 
mostw z zewnątrz i prześlicznych ma- 
lowideł ściennych wewnątrz, ale i w 
tem wszystkiem, co stanowiło cechy 
codziennego życia, co było istotą sto- 
surków, co wzruszało, lub  oburzało, 

owoców, przynajmniej część — kilkudziesiętnej 
ludności miasta samnickiego. Zmart- 

hwstaje, inaczej mówiąc treść tej 
torji starożytne, jaka pomimo swej 

    

his 
ma*iwotv, pociągała nas tak żywo, je- 
szcze na ławach szkolnych, dając nam 
bezpośrednie pojęcie o życiu tych, 
któzy podbili ongi cały naówczas zna 
ly świat, stając u zenitu potęgi i rzu- 
cając w daleką przyszłość idealne po- 
dłeże rozwoju kultury i prawa. 

Ponad balkonami  dwupiętrowych domostw via dell Abbondanza, na tle 
lazuru nieba wznosi się Szarą masą 
kadiub wulkanu, ziejąc z czeluści kra 
terii olbrzymim pióropuszem dymu, 
szarpanym przez wiatry, biegnące zda 
la ra strzępy. Czasem powiew gwał- 
towny ciska kłąb żółtawego dymu po- 
nad Pompeję, jakby zapowiedź grož- 
ną, że praca kretów ludzkich powodu- 
jąca zmartwychwstanie miasta, może 
być ponownie przerwana, że nieobli- 
cza!ne zjawiska natury mogą raz je- 
szcze unicestwić to, co ręka ludzka na 
podziw światu wzniosła. Cokolwiek 
staćby się miało, ciekawość ludzi przynajmniej częściowo została nasy- 
cona, albowiem oko wdarło się w głąb 
tajemnic, zazdrośnie strzeżonych pod 
nawarstwieniem lawy i popiołu. 

Leonard Kociemski. 

Rzeczy wesołe 
..Smućcie się przyjaciele, radujcie prze- 

ciwrmicy: oto według ostatnich wiadomości 
znanego w kraju : zagranicą ze swojej wia- 
rygodności „Życia akademickiego" przyszła 
kreska na Matyska, czyli na „Odrodzenie*. 
które już w najbliższych dniach ma podob- 
ne zakończyć swój żywot. Z 

Ha, cóż robić; chcieliśmy się już wszy- 
scy powiesić z rozpaczy, ale powstrzymała 
ras inyśl, że o ile kiedyś zostaniemy wresz 
cie umieszczeni na czarnej liście  rektor- 
skiej to może się znajdzie wśród szeregów 
wszcchpolskich drugi bohater, który ofia- 
ruje si ęnas ratować, podobnie jak to zrobił 
kol Fundowicz z Kołem Radomian, które 
figuruje na liście obok Młodzieży Monarchi- 
stycznej, (o czem Życie Akademickie" dy- 
skretnie przemilczalo). : 

..Oburza się autor „Dziwnego posunię- 
cia“ na }. М. Rektora, na kol. Dembińskie- 
go, na 3 Maj i wogóle na wszystko i wszyst 
kich, że nie padają na kołana przed Wiień- 
skim Komitetem Akademickim, a przeciw- 
nie, chcą go nadzorować. Hm. czy ja wiem, 
czy nie jest potrzebny nadzór nad organi- 
zacją, która uważając się, za „Najwyższą 
reprezentację Polskiej Młodzieży”, zapomi- 
па o tem, że w większości swej ta polska 
młodzież jest litewską. Bo chyba tylka za- 
pomnieniem można tłumaczyć fakt, że na 
procesję podczas Kongresu Eucharystyczne- 
go posłał Komitet tylko poczet sztandarowy 
i te składający się z dwóch korporantów i 
jednego tyłko zwykłego akademika. 

Niczawsze więc oburzenie bywa poważ 
ne, czasem może być wspaniałym kawałem, 
godnym dostania się do „Żywej Gazetki”, 
prawda, kołego? Wiej, 

Z Kół Naukowych 
ZJAZD KóŁ ROLNIKÓW 

Jak się dowiadujemy, podczas Zielonych 
Swiat ma sie odbyć w Wilnie Zjazd Kół 
Roiników. Po Warszawie i Dub'anach 
przyszła kolej na Wilno. Na Wilno, które 
wprawdzie posiada studjum rolnicze bardziej 
upośiedzone, niż inne miegta, lecz niemniej 
nie rezygnuje i z wytrwałej, mozolnej pra- 
cy 

A przecież trud nie może pójść na mar 
ne tam, gdzie oprócz troski o samych sie- 
bie, czuwa myśl o innych a że tak jest, 
w Wlułe, świadczy uchwała z Nadzwy- 
czajnego Walnego Zebrania Koła , mówiące 
o pracy w SMP. : 

Witamy Zjazd z całą radością 
szczyść Boże w pracach i obradach! 

cja | 

Z KOŁA HISTORYKÓW U.S,B. 

Dr, 16 V. odbyło się doroczne Walne” 
Zgromadzenie Koła Historyków sł. USB., 

  

  

  

ua któren: wybrane zostały nowe władze 
Koła. 

Zarząd ukonstytuowa łsię w składzie na 
stępującym: у 

Rackiewicz Jerzy — prezes, Korzeniow 
ski Antoni — wiceprezes, Stankiewiczówna 
Irena — sekretarz, Poczobut Henryk — 
bibljotekarz, Szwed Antoni — skarbnik, ]a 
niszewska Stanisława — gospodyni lokalu, 
Kompielska Anna kierow. towarzyskiej, 

Zorganizacyj ideowych 
SODALICJA MARJAŃSKA AKAD. 
Dnia 14 b. m. cdbyło się doroczne wal- 

ne zebranie, na którem wybrano nowy za- 
rząd w składzie następującym: 

Prezes — sod. Pawłowski Piotr, v.pre 
zes — sod. Rodziewicz Józef, przewodniczą- 
cy sekcyj s. s. — Świeżyński Zdzisław, Jan- 

czewski Jan, Rodziewicz _ Józef, pozostali 
członkowie zarządu: 5.5. Dziedziul, Kulikow 
ski, i Sadowski, Komisja Rewizyjna: prze- 
wodriczący — sod. Stomma _ Stanisław, 
członkowie: ——s. s. Jodkowski Bronisław i 
Orłowski Wacław. Instruktor kandydatów 
— sod, Kuncewicz Edmund. 

„Odrodzenie“. Rozkład mszy odrodzenio- 
wych i zebrań w czasie Zielonych Świąt zo 
stanie podany na tablicy, odrodzeniowej. 

, Chór", Pomimo wyjazdu dyrygenta pró- 
ba w piątek odbędzie się i obecność na- 
niej konieczna, gdyż w p tygodniu 
śpiewamy na urocz ystej „Herbatce" Sztuk 
Pięknych. 26 b. m, odbędzie się wycieczka 
— dokąd -- zostanie ustalone na piątkowej 

co słychać? 
Oj, to „Odrodzenie“, nie ogłasza, do- 

kąć jedzie na Zielone Święta, a tymcza- 
sem parę razy na dzień odbywają się ta- 
jemnicze narady, gdzie, co i jak. 

Nawet w Śmietniku znalazł się wiersz: 
Nadejdzie dzień Zielonych Świąt, 

Smęty i książki w, kąt, 
Pójdziemy hen, gdzie słońce lśni, 
Co nam rozwiośni szare sny! 
Ostatnio rozeszła się pogłoska o Lega- 

ciszkach, czekajmy więc i czytajmy ogło- 
szmnie. R: 

A propos Legaciszek — kol. Antoniewicz 
zabawił się w podsłuchiwanie i napisał hymn 
pochwalny na cześć Legaciszek i Mensy — 
7 braku miejsca jednak artykuł ów umie 
ścimy w następnym numerze. 

Narazie krótko: wszelkich informacyj u- 
dziela sekretarjat Bratniej Pomocy oraz a- 
fisz” porozwieszane na Uniwerku. 

-Musimy się też podzielić z czytelnikami 
radosną i  podniosłą nowiną, że artykuły 
kol. Gołubiewa i Dembickiego zrywają # 
regjenalizmem i trafiają do ogólnopolskich 
„Wiadomości Akademickich. 

Wiej. ‚ 

. 0d Redakcji 
W następnym numerze rozpoczniemy 

druk dłuższego teljetonu o wycieczce Ak. 
Dr. Harc. na Łotwę, W tvm numerze za 

  

mieścimy sensacyjny wywiad z kierowni- 
kiem sekcji wioślarskiej A.Z.S. Jak wiado- 
mo, sekcja ta już rozpoczęła intensywną pra 
cę i w obecnym sezcnie obiecuje zakasować 

kie kluby wioślarskie. W najbliższych 
erach wprowadzimy stałą rubrykę, oma 

wiaiacą „Czwartki“, „Kwadranse akad,“ i 
1 innc przejawy akademickiego žycia. 

‚ Redakcja dyżuruje w lokalu „Odrodze-* 
nia" we wtorki od godz. 12.30 13.30, 

Redaktor Wacław Łapiński. 

ii J NM AI 
„Warszawski oddział fabryczny 
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Р ОВ Сд 

"HELENĘ 
wyborowe czekoladki 

Ceny zniżone 

Li MU M k S   

w uo 

Magistrat postanowił udzielić koncesji 
‘ firmie „Arbon“ 
WSZYSTKIE KOMISJE WYPOWIEDZIAŁY SIĘ ZA OFERTA „ARBON'U“ 

Wczorajsze posiedzenie komisji fi- 

narsowej poświęcone zostało sprawie 

koncesji na prowadzenie przedsiębior- 

stwa autobusowego na terenie Wilna. 

Po rozpatrzeniu ofert konkursują- 

cvch z sobą firm: komisja uznała, że 
ofeita firmy „Aibon* jest wygodniej- 
szą dla miasta, jednak należy wnieść 

do niej szereg poprawek. 

Przedewszystkiem cena biletów od 

30 gr. jest zdaniem komisji zbyt wyso- 

ka. Komisja wysuwa wniosek o ustale- 

nie cennika następującego: 2a przejazd 

na przestrzeni mniejszej niż kilometr 

— 10 gr., za kilometr — 20 gr. oraz 

30, 40 ; 50 za większą odległość. Po- 

zatem bilety ulgowe dla młodzieży 

szkolnej, z uwagi na to, że wielu ucz- 

ni uczęszcza na kursa wieczorowe, po- 

winny być honorowane do godz. 11-ej, 

a nie jak to było dotychczas. Jedno- 

cześnie z tem pewna ilość maszyn po- 

winna, do godz. 12.30 obsługiwać pa- 

sażerów, przybywających pociągami. 

* 

Wczoraj wpłynęły do Magistratu dwie 
dodatkowe oferty, a raczej poprawki do u- 
przednio ziożonych ofert firm „Arben* 
„Spółdzielnia". 

„Spółdzielnia” wyraża zgodę, by — Коп- 
cesja była wydana nie na 15, a 10 względ- 
nie nawet 5 lat natomiast „Arbon* obiecuje 
wystarać się o długoterminową pożyczkę na 
asfaitowanie jezdni, przyczem pożyczka ta 
byłaby udzielona na warunkach nie gor 
szych niż pożyczki rządowe. 

Oferty te nie przyjęte zostały do wiado- 
mości, 

* * 
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Wszystkie komisje miejskie, bada- 

jąc? sprawę ofert firm autobusowych a 

więc: techniczna. prawnicza i finanso- 

wa wypowiedziały się za udzieleniem 

koncesji „Arbonowi* dzięki czemu 

sprawa ta zdaje się być przesądzoną. 

"Nowa linia autobusowa 
Spółdzielnia Autobusowa urucha- 

mia z dniem 21 b. m. od godz. 16 no- 
wą linję,tautobusową do Kolonji Ma- 
gistrackiej z następującym rozkładem 
jazdy: 

Od godz. 7 rano do godz. 10 co 
}5 min, od godz. 10 do 16 co pół go 
dziny i od godz. 16 do 23 co 15 min. 

W tym samym dniu i od tej samej go 
dziny uruchamiają się autobusy do 
Wołokumpie od godz. 7 rano do 11 co 
7 min. i od godz. 16 do 23 co 7 min. 

W soboty i niedziele do Kolonji 
Magistrackiej i Wołokumpie autobusy 
kursują w ciągu całego dnia od godz. 
7 rano aż do 23-ej bez przerwy. 
  

- Tłum rozzuchwalonych komunistów 
ODBIŁ ARESZTOWANEGO DEMONSTRANTA 

Przedwczoraj wieczorem g*upa komunistów usiłowała urządzić demonstrację przy 

zbiegu ulic Zawałnej i Nowogródzkiej, wznosząc okrzyki i wywieszając transparent. 

Policjant pńży pomocy pewnego podoficer aaresztował jednego z prowodyrów 

zb'egowiska, lecz został otoczony przez tłum demonstrantów, którzy usiłowali odebrać 

aresztowanego. 

Wojskowy zdołał wepchnąć do dorożki zatrzynianą komunistkę i odwiózł ją do 
kcmisarjatu, zaś pol'cjant z ujętym inicjatorem zbiegowiska, widząc groźną postawę 
wyrostków żydów usiłował wycofać się w kierinku ul. W. Pohulanka. Zatrzymany pró- 
bował w tym momencie uciec lecz ponownie został ujęty i zamknięty w bramie domu 

nr, 2 przy ul. W, Pohulanka. Tam zatarasowa: się policjant, gdyż komuniści coraz 

natarczywiej nacierali. Banda wvwarzyła w końcu Śramę i oswobodziła swego przy- 
wódcę, w momencie, gdy nadchodziła pomoc dia osaczonego policjanta. 

W rezultacie aresztowano kilkunastu uczestników tego zajścia. 

Ujęto sprawców zamachu na wąskotorówkę 
Święciany — Kobylnik | 

Śledztwo w sprawie ułożenia na torach kolejowych pod N. Święcianami 
k'oca drzewa, co mogło spowodować wykalejenie pociągu — ujawniło spraw 
ców zbrodni. 

Maszynista widząc przeszkodę zatrzymał pociag i w ten sposób zapo- 
biegł niechybnej katastrofie. 

Natychmiast rozpoczet: śledztwo ustalii0, kto w tym czasie przebywał 
w pobliżu toru. 

Ślady doprowadziły do wsi Rogowszczyzna gm. święciańskiej, gdzie 
też sprawców odnaleziono. 

Byli to 4 chłopi w wieku lat 20 —- 25: K. Oleszkiewicz, A. Strakszys, 
i A. Jurkiewicz — wszyscy narodowości litewskiej. 

Aresztowani: starają się tłomaczyc że ułożyli przeszkodę przez lekkc- 
tryślność, poprostu dła spłatania figla, rzekomo nie zduwali sobie sprawy ze 
swego postępku. 

Z aktami wstępnych do::aodzeń przewieziońo ich, wraz z trzema innymi 
osobnikami zamieszanymi do tej sprawy, do Wilna i pod silną eskortą odsta- 
wiono do więzienia Łukiszs'iego. 
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Za E DD 

Heleny 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 
OROLOGIJI U.S.B. W WILNIE 

r dnia 19. V. 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 755 
Temperatara średnia -l- 18 
Temperatnra najwyższa -|- 21 
Temperatura najniższa -l- 12 
Opad w mm. — 

Wistr: południowo-wschodn. 

Teudencja: bez zmian 
Uwag: pogodnie, 

URZĘDOWA 
— Podróż  inspekcyjna p. wojewody. 

We czwartek 21 b.m. o godz. 6 rano p. 
«woj Kirtiklis w towarzystwie dyrektora ro- 
bót publicznych inż Siła Nowickiego, naczel 
-nika Wydziału Pracy i Opieki p. Jocza, in 
spektora związków komunalnych p. Żyłki 
i sekretarza osobistego p. Wendorifa, wyje 
chał na szczegółową inspekcję powiatów wi 
leńsko - trockiego, oszmiańskiego, wilej- 
skiego i mołodeczańskiego. Podróżą tą p. 
wojewoda rozpoczyna okres inspekcvį O cha 
rakterze administracyjnym, jak również po- 
swieconym badaniom szkód, wyrządzonych 
przez pówódz w tych powiatach. 

-- Potrącanie składek z pensyj. Władze 

centralne nadesłały do Urz. Wojew. okól- 

pik w sprawie potrącania składek przy wy | 

płacie pensyj urzędniczych, į 
Ustalił się zwyczaj, że przy wypłacaniu 

uposażeń potrącane są Składki, nieposiada- 
jące charakteru obowiązkowego. Ściąga się 
składki na rzecz zw.. zawodowych, instytu 
cyj społecznych, ra cełe dobroczynne i 
ogólne, SA у 

Takie potrącanie jest obecnie zabronio- 
ne. 

MIEJSKA 
—- Likwidacja robót miejskich. Wobec te 

go, że Min. WR i OP zlikwidował do mini 
mum pomoc na akcję zatrudniania bezrobot 
nych, Magistrat wileński ma zamiar zlikwi 
dować z dniem 1 czerwca wszystkie roboty 
miejskie, dające pracę bezrobotnym. 

-— Zasiłki dła rezerwistów. Jak się do- 
wiacujemy, w pierwszych dniach czerwca 
rozpocznie się wypłata zasiłków dla rodzin, 
powołanych na tegoroczne 'ćwiczenia rezer 
wistów. 

Odpowiednie zaświadczenia wydawać be 
dą rezerwistom dowódcy formacyj, wi któ- 
tych odbywają się ćwiczenia. 

Wysokość zasiłków pozostała niezmie- 

NIKA 
niona i zależna jest od ilości 
dziny rezerwisty. 

— Obniżenie taryf autobusowych, Wła- 
dze wojewódzkie otrzymały okólnik min. 
robó* publ. zalecający przeprowadzenie re- 
wizji taryf linij autcbusowych. 

Taryfy te — zdaniem ministerstwa 
powinny być obnisone na tych linjach, na 
których są one bez uzasadnionych powodów 
wyższe, niż na innych, 

-- Most wiszący przez Wilję. Do Magi- 
stratu wpłynęła oferta pewnego przedsiębior 
wiszącego przez Wilję (połączenie ul. Arse 
nalskiej i Derewnickiej) przeznaczonego spe 
cjalrie dla ruchu pieszego. 

Oferent przewiduje pokrycie kosztów dro 
gą pobierania opłat za przejście mostem. 

Oferta ta zostanie wkrótce rozpatrzona, 
— Sekwestry odatkowe u powodzian 

Dużo konferencyj było zwoływanych przez 
czy 
dzianom; | zapowiadano w prasie 
pomoc rządową oraz ulgi podatkowe. Po- 
mijając już kwestję pomocy, chyba na pe- 
wne ulgi podatkowe powodzianie mogli li- 
czyć, a tymczasem w praktyce władze skar 
cowe nietylko nie udzielają ulg, a odwrot- 
nie wykazują wielką gorliwość w przymuso- 
wem Ściąganiu nie zażegłych a bieżących na- 
leżności podatkowych. A wiec termin płace- 
nia bez kary pierwszej raty podatku docho 
dowego za rok 1931 minął 14go maja br, a 
już 18-go maja zjawia się w celu Sgzekiicji 
tego podatku sekwestrator w dzie!nicy, gdzie 
jest dostatecznie dobrze wiadomem, że stra- 
ty powodziowe są znaczne. : p 

„— Nowa poradnia przeciwgruźlicza. Z 
Gnien: 18 maja r. b, została otwarta w O- 
sroaku Zdrowia (ul. Wielka 46) poradnia 
pzeciwgruźlicza, jako oddział poradni Wi - 
enskiego T-wa Przeciwgruźliczego. Porad- 
nia czynna codzień od godz. 3 i pół do 4 
! pół. Porady są udzielane jedynie doros- 
łym zamieszkałym na terenie miasta leżacym 
roza torem kolei żelaznej w dzielnicy Nowy 
Świat i innych. 

WOJSKOWA 
—Kurs Obrony Przeciwgazowej. Zarząd 

Koła ZOR Wi! no podaje do wiadomości, iż 
wi pierwszych dniach czerwca rb. LOPP Ko- 
mitet Wojewódzki Wileński uruchamia 2 ty- 
godniowy kurs dla instruktorów lotnictwa i 
obrony przeciwłotniczej. Kurs będzie odby- 
wał się codzień w godzinach od 9 — 14 w 
lokalu ZOR, ul. Mickiewicza 13, Kasyno Gar 
nizonowe. Zarząd lL.OPP poczyni starania o 
zwolnienie słuchaczy na czas trwania kursu 
od zai biurowych. 

Kandydaci oficerowie i podchorążowie re- 

ZA NĘDZĄ I GŁODEM IDZIE EPI- 
DEMJA — ŚPIESZ Z POMOCĄ PO- 

WODZIANGM! 
į 

członków ro- 

    

ki rządowe w sprawie pomocy powo Ji 

MAJOWA ULEWA 
  

Uroczysta promocja 
"prof. dr. J. Bertoniego 
NA DOKTORA HONORIS CAUSA USB, 

MWezoraį w poludnie w auli kolumnowej 
Uniwersytetu Stefana Batorego odbyła się u- 
roczysta promocja profesora dr. Juljusza Ber 
ionicgo z Rzymu na doktora honoris causa 
USB 

Profesor uniwersytetu rzymskiego dr. Ber 
toni, który ze stolicy Włoch przybył umyśl- 
nie ra tę uroczystość do Wilna, jest znako 
mitym profesorem filoiogji romańskiej, wiel- 
kim przyjacielem Folski, autorem szeregu. 
prac o Krasińskim. Na uroczystą promocję 
przybyli zaproszeni goście, p. prezes Sądu 
Apelacyjnego Bzowski, JE ks. biskup dr. 
Bardurski, b. minister Aleksander Meyszto- 
wicz, kurator Szelągowski, liczni przedstawi- 
ciele świata naukowego, profesorowie Uni- 
wersztetu i młodzież akademicka. Gdy se- 
nat zajął swe miejsca na podjum, zabrał głos 
JM rektor USB prot. Januszkiewicz, który 
rajpierw po polsku. następnie w języku fran 
cuskim zwrócił się do proi. Bertoniego ze 
sicwami powitania, Godność doktora honoris 
Cause nadał nasz Uniwersytet znakomitemu 
Włechowi z racji jubileuszu 350-lecia USB, 
to też z kolei przemówił prorektor ks. Fal- 
kowski, który w roku jubileuszowym piasto 
wał godność rektora, kiedy to dyplom został 

r. Bertoniemu nadany. Ks. rektor Falkowski . 
w przemowie swej, wygłoszonej w języku 
włoskim, podkreślił ścisłe węzły, łączące U- 
niwersytet Stefana Batorego i naukę połską 
cd wieków ze światem naukowym włoskim, 
akcentując przyjaźń wzajemną Po!ski i Itałji 
Następnie dziekan wydziału humanistyczne- 
go prot. Glixelli w przemówieniu włoskiem 
dał krótki zarys działalności prof. Bertonie- 
ge i charakterystykę tego uczonego, poczem 
Gdczytał tekst dyplomu i wręczył go profe- 
sorćwi. Wreszcie zabrał głos prof. Bertoni i 
podziękowawszy za nadaną mu godność, wy 
głosi: wykład z dziedziny historji literatury 
i sztuki. Na tem zakończyła się uroczystość, 

do sprzedania 
Okazyjnie 7-io osobowy 

SAMOCHÓD 
odkryty w bardzo dobrym stanie. 

Skład Broni Wileńska 10. 

   

       

zerwy — człoakowie Koła Wileńskiego ZOR 
zechcą zapisywać się codzień do dnia 21.5. 
włącznie w  Sekretarjacie Koła w godżi 
nach od 18 do 20. 

— Plenarne posiedzenie zarządu PZOO, 
W. małej sali konferencyjnej Urzędu Woje- 
wėdzkiego pod przewodnictwem prezesa 
Zarz. Wojew. p. wojewody Kirtiklisa- od- 
było się pienarn: posiedzenie zarządu woj. 
Federacji PZOO 

_ W posiedzeniu wzięli udział prezesi po 
wiatowych Federacyj, delegaci zarządów 
sfederowanych organizacyj. Na wstępie po 
sied'"ia przyjęto w poczet Federacji Pzdo 
Wilenszczyzny Stowarzyszenie Oficerów w 
stanie spoczynku * Związek Kamowczyków 
i Żesgowczyków, Po wysłuchaniu sp:awo 
zdań poszczególnych prezesów Federacyj 
pow. z których wynika, że na tereni: wcje 
wództwa wil. organizacją najbardziej lic * 
на i w pracy swej dającą najlepsze rezul- 
taty, a łączącą przytem b. wojskowych. bez. 
różnicy stopni i broni, jest Stowarzyszenie 
Rezerwistów i b. Wojskowych, — uchwa- 
1юпо systematycznie przekazywać agendy 
Federacji PZOO Stowarzyszeniu Rezerwi- 
stów i b. Wojskowych, w tem rozumieniu, 
że organizacja ta najlepiej i najskuteczniej 
cdpowiada idei stworzenia silnej Armji Re- 
serwowiej. 

Omówiono organizację Święta Federa 
cii, przyczem wyrażono życzenie, aby šwię 
10 to wyraziło się w zawodach strzeleckich 

wych, marszach, lub manewrach woj 
ych, z zakończeniem dnia okolicznościo 

wą wieczornicą, W dyskusji akceptowano 
1ezv referatów. W uzupełniających wvbo - 
rach wiceprezesem woj. zarządu Federacji 
vsvorano jednogłośnie p. Tadeusza Bruniew 
skieqo, nacz. wydz. bezpieczeństwa / Urz. 
Woj. Do komisji rewizyjnej wybrani хо- 
stai p. p.: M. Obiezierski, dyr. Масшем“ст 
prez. Żuchowicz, nacz. Wiśniewski i nacz 
M'vrarczyk, 

  

    

  

Przy cierpieniach pęcherzyka żółciowego 
i wątroby, kamieniach żółciowych i żółtacz- 
ce, naturalna woda gorzka „Franciszka — - 
Józefa", znakomicie ułatwia trawienie. Żą- | 

dać w aptekach i drogerjach. ь 
  

  

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Walne zebranie kuratorów Towarzy - 

stwa Popierania Pracy Społecznej. Walne 
zebranie kuratorów Towarzystwa Popierania 
Pracy Społecznej im, S .]. Montwiłłów od- 
będzie się dziś o godz. 6-ej wiecz. w sali 
posiedzeń Wileńskiego Banku Ziemskiego. 
(A „Mickiewicza 8). 

MW razie nieprzybycia dostatecznej ilości 
kuratorów następne zebranie odbędzie się 
iegoż dnia o godz. 7-ej wiecz. bez wzglę 
du na ilość przybyżych kuratorów. # 

Na zebraniu będzie 
wa podziału zapomóg instytucjom dobro- 
czynnym i kulturalno społecznym. 

Odczyt, We czwartek 21-go b. m. o 
godzinie 7-ej wieczorem w mieszkaniu p. Je 
leńskiej (Mickiewicza 19 — 2) profesor dr 
Franciszek Bossowski wygłosi odczyt na te 
mat. „S. Augustyn jako historyk i mąż sta 
nu“ -— na który to odczyt zaprasza wszy- 
stkich członków i znajomych zarząd Katoli- 
ckiego Związku Połek. 

--- W dniu 1 czerwca r.b, o godz. 19 
w sali Stowarzyszenia Techników Polskich 
w Wilnie inżynier Brokowski po powrocie 
z Ameryki, delegowany tam z ramienia Sto 
warzyszenia Dozoru Kotłów w Warszawie, 
wygiosi odczyt „O instalacjach kottowych 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północ 
nej“. 

Ciekawy ten temat o naįnowszvch zdo- 
byczach technicznych, zastosowanych w 
wielkim przemyśle Ameryki, urozmaicony 
przeźroczami najbardziej nowoczesnych in - 
stałacyj kotłowych i cieplnych, budzi ogron: 
ne zainteresowanie w szerokich warstwach | 
technicznych. Ч 

Odczyt ten, wygłoszony w innych mia- 
stach Polski, cieszył sie niebywałem powo- 

(dałszy ciąg kroniki na str. 4-ej) 

  

   

  
  

rozpatrywana spra- |    



  

 SPz iż    
ki Zawody hippiczne na Pošpieszce 

Nawiązując do podawanych 
przez nas uprzednio wiadomosci © 
wiosennych zawodach konnych na to- 
rze w Pośpieszce możemy obecnie [0- 
dać Galsze informacje. 

Termin zawodów uległ pewnej 
zmianie, a mianowicie odbędą się ore 
w driach 23 i 25 bm., Dzień 24-go w- 

„ krešlony został z programu gdyż w 
tym dniu przybywa do Wilna raidem 
dowódca baranowickiej brygady kawa 
lerji gen. Grzmot - Skotnicki. W ra- 
idzie tym weźmie udział szesnastu ofi 
cerów z.dówódcami wszystkich  puł- 
ków brygady. Uczestnicy konkursów 
wyruszą kawalkadą na spotkanie goś- 
ci 

Konkurencje, wyznaczone na dzień 
'24-ty, przeniesione zostały na dnie 23 

i 25 bm. 
Jak wynika z dotychczasowych za- 

_ pisów, zawody zapowiadają się świet- 
_ nie. Prócz oficerów wileńskiej brygady 

. kawałerji nadeszły następujące zgłosze 
poż 

a LEGJA (WARSZAWA) — 1 
Z wielkiem  zainteresowianiem oczekiwa 

"Jo Wilno sportowe przyjazdu drużyny pił- 
_ karskiej b. wicemistrza Ligi, Legji warszaw 
| skiej Oczekiwano powszechnie, že czolowa 
— Ка drużyna pokaże nam, jak się grać i wy 
— grywać powinno, zademonstruje grę, jakiej, 
i niestety, nie mamy możności oglądać, 
| Zawiodła się publiczność. 

Legja przybyła w składzie osłabionym, 
_ niezgranym i... zbyt pobłażliwym @а swe | : 

| 

. 

   

  

go przeciwnika 
Zamiast ładnej, kombinacyjnej gry (ciąg 

le się mówi o zgraniu trójki ataku), zamiast 
„kuraganowego tempa, zobaczyliśmy znacz 
nie mniej Kilka ładnych ataków! Nawrota, 
zresztą niezakończonych strzałem, dwa, trzy 

' strzały Rajdka, centrę Wypijewskiego, kil 
' ka solowych wystąpień Martynv i tyle. 

Ы Goście — rzecz jasna — przewyžszali 
- znacznie drużynę miejscową, jednak nie u- 

-" mieli. a raczej chyba nie chcieli zadokumen 
tować tę przewagę bramkami, 

dzeniem, a barwnie popularnie ujęty, Ścią 
gał nietylko fachowców, ale i szersze koła 

- mteligencji, 
Wstęp wolny. 

  

TEATR I MUZYKA 
-- featr miejski na Ponulance. Dziś o 

“god; Su, 30 ujrzymy nastrojową, pełną si 
„ly tragicznej sztuke  Zofji Nałkowskiej 
„Dzień jego powrutu* w reżyserji R. Wasi 
sewskiego w wykonaniu Eichlerówny, Szur 
szewskiej, Łubiakowskiego, Kreczmara, о- 
raz. Wasilewskiego. 

Aktualność poruszanych zagadnień oraz 
- plastyka „postaci działających sprawiają, że 
sztuka Zorji Nałkowskiej wywiera niezatar 
te wrażenie. 

; Ceny miejsc znacznie znižone. 

‚ — Teatr miejski w „Lutni“.. Dziś o 
godz. 8 m. 30 „Córka i pięciu ojców*, kapi 

tałna. tryskająca humorem komedja Somo- 
gyjia, w brawurowem wykonaniu Kamiń 
skiej  Lewickiej, Ciecierskiego, Jaśikiewicza 
Karpińskiego, Kubińskiego, Wirwicza oraz 
Zurcwskiego. 

Eowcipnv dialog, oraz arcyzabawne sy 
Auacie wywołują salwy śmiechu na widowni 

Ceny miejsc znacznie zniżone. 

" —. Przedstawienie na letnie obozy. har- 
cerskie, W dniu.2 czerwca o godz. 20 m. 
30 odbędzie się w, sali teatru „„Lutnia” przed 

' stawienie operowe. Na program złożą się: 
Czażkowskiego — „Dama 

_ ment), oraz w całości prześliczna opera — 
_ mowość na gruncie, wileńskim, „Zaštubiny“— 
' Jearnette“y“ —Masse“g0. Wykonawicami bę 
' dą młode Siły artystyczne prywatnej klasy 
_ śpiewu solowego p. "Toczyłowskiej.: Jagmi 

| 

        

nówna, Kamińska, Skorukówna, Bilinisów- 
/ na. Gościnnie. wystąpi baryton Bukowski. 

' Kierewnictwo muzyczne objał prof, Gałkow 
| śski, reżyserję — p. Zełwerowiczówna. 

Czysty dochód przeznaczony jest na let 
nie obozy harcerskie. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

„Kino miejskie — Postrach Puszczy. 

— Helios — Za oceanem 

Holtywood — Z rozkazu księżniczki. 
‚ Casino — Pokusa. 

o. Stylowy — Trzęsawisko życia. 
Pan —- Kobieta która zdradza męża. 
— Stylowy — Miasto cudów. 

|, ° , WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Nieudany występ wła 
 "mywaczy. W dniu 19 b. m. o godz. 
"21 m 30 do mieszkania Gołub Broni 

(Wielka 12) usitowali dostać się Baj 
wol Ber (Kurlandzka 14) z innym о- 
sobnikiem o nieznanem nazwisku. Wy- 
mienieni wyrwali skobel od drzwi, 
lecz zastali spłoszeni. Bajwola zatrzy 

          

Pikowa“, (irag- DO 

nia: 1 p. uł. Krechowieckich 26 miejsc, 
KOP pięć miejsc oraz pułki brygady 
varanowickiej. 

W konkurencji pań będziemy mieli 
możności obserwowania sprawności 
dziesięciu pań, trenujących od dłuższe- 
go czasu pod kierunkiem dowódcy 7 
szw. pionerów rtm. Twardowskiego. 
Na czóło tej grupy wysuna się nieza: 
wodnie znane nam już z konkursów w 
ratach ubiegłych panie: Bydelska, Be- 
nisławska i Nitosławska, 

może wśród nowych zawodniczek 
znajdzie się jakaś gwiazda, która zać- 
mi sławę swych poprzedniczek. Prze- 
konamy się sami za kilka dni. 

wie   

Aówiąc o konkursach nadmienić na 
leży, że ostateczny termin zapisywania 
się zawodników został przedłużony do 
godz. 16 dn. 21 bm. 

„Pot na Pośpieszce został w dniu 
wczorajszym. zamknięty w celu prze- 
prowadzenia koniecznych przygotowań 

  

P. P. LEGJONÓW 4:0 
Nawrot, kilkakrotnie będąc w sytuacji 

do strzału, nie wykorzystał jej, to samo i 
inni. 

W przeciwieństwie do Legji, która zro- 
biła wrażenie in minus, drużyna I pułku gra 
ła bardzo ładnie. 

Meżna dziś śmiało powiedzieć, że jest 
to checnie w Wilnie najlepsza drużyra, Na 
pastnikom jej brak zdecydowania pod 
bramką, jednak całość robi dość dobre wra 
żenie. Niema słabych punktów, a to już du 
žo znaczy. 

W spotkamu z rutynowaną  Legją nasi 
piłkarze nie mieli nie do gadania, jednak po 
kazali, że są zespołem dobrze dobranym, 

jarmułowicz poprawił się znacznie. choć 
brah mu jeszcze pewności wykopu, Puzyno 
niedokładnie podaje, atak zbyt mało strze 
la. 

Należy przypuszczać, że Legja, gdyby 
grała o punkty, zwyciężyłaby w stosunku 
10 : 0. 

stawiając teczkę z różnemi narzędzia- 
mi do włamania. 

Do uciekającego  strzelano, mimo 
to zdołał on się ukryć. 

Wył to jakoby włamywacz warszaw 
ski, przybyły na występy. 

— Dokoła awantury na Lwowskiej 
Postrzelony przez ajenta policji Świer 
ka, napastnik M. Judkiewicz (Lwow- 
skę 26) przybywa w szpitalu , lecz 
rane nie jest zbyt ciężka . 

Towarzysz jego ,z którym usiło 
wał pobić policjanta, St. Szafranowicz 
(Krakowska 56) oddany został w rę 
ce włądz sądowych. 

— Pożarw gm, miorskiej. We 
wsi .Junce, gminy miorskiej, pow. brasław- 
skiego, pożar strawił 3 domy mieszkalne, na 
leżące do mieszkańca tej wsi Jana Bunto 
i sąsiadów jego. Pożar wznieciły dzieci, 
zostawione bez opieki. Spaliły się również 
3 chlewy. Ogólnę straty wynoszą 9500 zło 
tych. 

— Polowanie na warjata. Koło kli 
nik na Antokolu kręcił się stale jakiś 
niesormaliy osobnik, wywołując raz 

> az. awantury z przechodniami. 
Policji stale on umykał, więc urzą 

dzono formalną zasadzkę i po dłuż- 
szetn oczekiwaniu awanturnika zatrzy- 
mano, w momencie, gdy się znalazł 
przy wejściu do kliniki. k 

Warjat starał się wyswobodzić z 
rąk policjantów, kopiąc ich i gryzac, 

chociaż kto * 

  

    

   

   

  

  

  

  

    

      

  

         

  

  

  

   

  

  

    

     

    

   

  

     

  

SEL Uu W w 

RADJO wi L E KH $ KI E KINO Od dnia 19 do 21 maja 1931 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 
Dramat w 10 aktach. 

CZWARTEK, DNIA 21 MAJA MIEJSKIE PO$TRAGH PUSZCZY W roli głównej: Rin - Tin - Tin 

Ń = A ! > OWE ae & P> Nad prograsi, > WycieceKa z przygodami'* Komedja w 2 aktach. 
EB CA : 5 sirebramska asa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów o godz. 6-ej. Następny program: ,„Tajemnilca hu e 

PD — 12,50: Muzyka baletowa i ta- Cena biletów: Parter 60 gr., "Balkoń 80 sa " SH ! 

12,55 — 14,00: Poranek szkolny z War 
szawy (utwory Moniuszki si Chopina). DŹWIĘKOWE KIRO Dziś! Najpiękniejsza Greta arbo Nil A t w dramacie „džwigkow- 

4,30 —14.55: Kącik dla kobiet z War para kochanków g 2 i $ ster śpiewnym p. t. 

074 Zmysł Nad Ё dźwi 

a mg porę wee CQIINO | P O K U $ A (i) r js 
н Mościcki: NZ, Aa Pat WIELKA 47. tel. 15-41 Na 1szy seans ceny zniżone. Począte* o godz. 4, 6, 8 i 10.15. W dnie Świąt. o godz, 2-ej 
„210 — 16.15: Komunikat dla żeglugi Wkrótce: LOKOMOTYWA Nr. 2329. - rol. gl. Leon Chaney 

z warszawy. — 

16.15 —- 16,20: Program dzienny. DZIŚ: Nadzwyczajny podwójny program! Wictki film polski w/g scenarjusza Konrada Foma 
16.20 17,15: Koncert symfoniczny (pły 1 Wiciki Ia t i t 4 16.20 —— 17,15: rt sy czny s i /ieiki drama "cZnv, OS / c sa 19). a "Kiedy kobieta zdradza męża Sue oda EOB 
17,15 —-17,40: „Teatr ograny' — od- KINO W rolach głównych: znana artystka tragicznie zmarła w Wilnie KAZIMIERA NIEWIA. ROWSKA, 

WA S Leon Schiller. PA r M. MODZELEWSKA i JOZEF WĘGRZYN. 
5 .— 18,45: oncert popularny w = Wielki d t sacyjny. r 
aniu orkiestry 1 p. p. Leg. pod dyr, ® 2 K S$ i ą 4 e w š r 6 d c 0 w b 0 V ó w i Pialkiej walca ias RR 

Koseckiego. ; . Wielka 42, IW rclach głównyci': Króż Cowboyów TOM FYLLER oraz jego urocza partnerka DOROTRY DUMBAR. 
—19,00: Komunikat akad. Koła Początek o godz. 3, Ceny od 30 gr. 

—19,20: „Skrzynka pocztowa nr. Dziś! Przebojowy film, który oczaruje i zadziwi Wilno A 

=> 1930: Program na piatek i roz KINO m w (GAUCHO) w 11 akt. W roli tytułowej ulubieniec pu- 
: g Pią WIATOWID“ bliczności DB į £ i b k 

A (0 -— 19,35: Komunikat sportowy z „5 " i Luna U 20ug а5 а!оапк$ 
arszawy. Mickiewicza 9. elez. ieży 

w 19,40 —19,55: Pras. dziennik radj. z P WE kudas 
arszawy. 
20.00  —20.15: „Norwid* — feljeton z AE BS “777 

Warszawy wygłosi R. Zrębowicz. UWAGA! / 
ЗЁЁ{?%\]›—…ЁУОЗЗЁ‘ ‚К'ііі‹а\гезі‘:')\хсё przemiyś- gLEKARZEJ OBUWIE,pantofle dam- WAŻ ” 

le" — odczyt wygłosi Stefan Rucki. |  RERREACARENERECAANA | skie i męskie, różne 

* so BR „Carmen“ — J. Bizeta DOKTOR k materjaty wełniane i 3 ARMONIE 

(il i ak PłUTY saN В ы kamgarnowe, damskie NE 

Audycja literacka „Krakus* AW, -kokaju i męskie, różne jed- TYLKO, GWARANTOWANE. KOŚI 
wabie, bielizna, swetry z: 

35: Koncert ze Lwowa. przyjmuje od 11—12i „e OM trykotaże, letnie pal- SPRZEDAŻ — WVNAJĘCIE 
оо „00: Komunikaty i muz. lekka gd 5—%6. Choroby Skór- z pościelą — wejście ta damskie i męskie, 

* zawy. ne, leczenie wWłOSÓW, niekrępujące. _ Ołerty garnitury, różne futra 
kosmetyka lekarska i pod Pokój* i skórki ZA a m 

operacje kosmetyczne c wany perskie, różne | igo Wileńska zam. I > mEbiet stołowa | sifoż Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 
r W. Zdr. Nr. 77. nowe, elektroluxy, kasy E 

ее PO * ognio-trwałe, serwis an- 

: ае У DOKTOR LETNIS gielski, maszyny do . 
i ia z Horynia na powo ZELBDOWICZOWA a i pisania, piani- 
21 Z . . p. 

ч KOBIECE, WENE- nai fortepjany, młynek 

— Ofiary na powodzian. Do Wileńskie- RYCZNE NARZĄDÓW Letnisko o A н 9 
go Komitetu Wykonawczego Niesienia Po- MOCZOWYCH ładnej okolii _mochody, motocykle, 

mocy Ofiarom Powodzi wpłynęły kwoty na ——>>3 w ładnej okolicy Z Ca- pryjąnty, zegarki i wie- 
OWC Pw, $ sa 12721 ód 4—6 łodziennem utrzyma ję różnych pozostałych 

P. Donas, konsul łotewski — 100 zł, Ul. Miekiawicza 24. niem A wyjęcia. z licytacji fantów sprze- 

Zrzeszenie dentystów Kas Chorych m. Wil tel. 277. USG się WOW daje LOMBARD Bisku- 
n Aa aa b. Uczni Straży: Kole e BO. pia 12. 
jow ręg Wileński — 16 zł, Wileński ее en 
Wydział Wojewódzki — 1000 zł. urzędnicy Dr. Letnisko TANIO 
Dyr:kcji Robót Pubsicznych Wil, Urz. Woj, @ i jątk Wileń- onty sprzedaje PAPIERY 

T TT A 
y powszechnej w N. iiejce Zanuas WI A 5 

tów ° dniu imienin kierowniczk —6 zł. 64 choroby skórne i we- KÓW nad brzegiem gl, Kijowska, BLO „NX © 
gr., JE. arcybiskup prawosławny  Teodo- „nerycznė ж В zę 
S т D zaa BA AG, . ul. Mickiewicza 44, a ie CZK Ogró ay РЕ 
—50 zł, dr. Tumalewicz -—50 zł, Krysty- К 2 . 22 a užy — 

na ana Ža SS 2 > Wiedkie, paca ża. 725 Araek odoje się CHEMIKALJA 
Ad eko a > . 
Si „Ekspress wii deki DOKTOR dziszki, maj, Tupal- Galinie od Wilna 18 G E VA ER Ar A 

87 z 60 gr., Władysław i Janina Małochow * Szyrwindt szczyzna P. Bókszań- kilom. po szosie 
scy -— 4 zł, Stow, Med. Żyd. USB. --10 ski. —3 Mejszagolskiej.  — są niezbęd 
zł., korpus podoficerów 3 DAK — 30 zł <toroby! „renerycziej > a : Ste Ę dba 
Stefan Dziewulski | prof .Wolnej Wszech SKÓTNE I moczopleiowe -——— Aaa mos SE 3 

nicy w WAZA — 30 zł Lanai Wielka 19, od 9 do 1 Skła Kė dac: AS 
Ostrowski — 10 zł. 8—7 R 4 Ž N E szerny, niedrogo do © czasu, dąży do 
Lik i iii i ias, DOKTOR odnajęcia. Sadowa 23 KŻ AS 

TWOJE DZIECI UCZ SIĘ m. 1. panny: 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, czyś _BIUMOWICZ Świeże wody PADA 

Ę ‚ współczesnej 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI. MA- choroby Keke, naturalne > | 

TEK, KTORYM OBCA ŠZKOLA — 6ЧО EA ep НОО Do nabycia w składach 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? tel. 921, od9—113—0 Skład SBiEczAł I przyborów fotograficznych. 

w 7. P. 2 i P ku 
Złóż grosz na, Fundusz Polskiego REKE ZNA OWA LA kosmetyczny Prow. oszu ię 

Szkolnictwa zagranicą”, na konto  qzzmastzsnee Wł, Narbuta Francuzki я gi 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- Akuszerkiį Wilno, Ś-to Jańska 11, na lato do dzieci, może M į a ry Z Ww i] 8 n e 

du 25-lecia Walki o Szkołę Polską TB być polka, znająca do- 
  

Liu iu a 4 AKUSZERKA abs brze język francuski, х 5 

lecz bez skutku. Zdołano go wsadzić ŚMIAŁOWSKA PA Za RB STALOWE i PARCIANE 

do dorożki i odwieźć do św. Jakóba. oraz Gabinet Kosmety- stolarsko-tokarskt -- a ' ODPORNE NA WILGOĆ 

czny, NsuwR zmarszcz- 
ki, piegi, wągry, łapież, 
brodawki, kurzajki, wy- 

padanie włosów. 
Mickiewicza 46. 

Jeden z policjantów został dotkli - wiaz 
wie pokąsany. 

—- Uiežkie mszkodzenie ciała. Dnia 13 b, 
m. w czasie budowy stodoły w kolonji Łu- 
szcz;kowszczyzna gm. bieniakońskiej © wy= 
nikłó na tie nieporozumień osobistych bój 

w Adm, „Slowa“ 
Ch. 

  

   

> miedzy NOCIA NSE „a mię Sprzedaje się lato na wyjazd. Świa: SKALE 
zy jego robotnikami: ielann Bronisła- Т > # а f e 
M i Bolesławem oraz NOWE KOSMETYKAS A ls "8 RANĘ AU SIĘ „e IONY 

Stan'sławem mieszkańcami wsi Świty tó- + LS ь za i 

rzy zadali wspomnianemu | Woronisowi, cie WANE c S R > POZIOMNICE 
„m. 3. 

żkie uszkodzenie cała. 

    

z wszystkiemi OSOBA umiejąca do- 
przyrządami, tanio dO brze szyć i haitować, 
sprzedania. Wiadomość 

pod 

  

  

      

  
  

oraz znająca wszelką 
pracę domową, poszu- 
kuje posady do dzieci, 
Inb jako krawcowa na 

  GABINET Dochodzenie w tej 

  

  

WY 

4 30 67 116 160 188 190 194 267 317 

1022 1084; po złotych 1000— Nr. Nr, 
2082 2111 2210 2320 2338 2530. 

5% LISTY ZASTAWNE KONWERSYJNE 

829 839 1250 1286 1540 1751: 

WANE: po 

1000,— (ZŁ 775)— 
2568 2582 2939 3015 3280 3432 3508. 

Wypłata za powyższe listy ich nominalnej   

8% . 5% LISTÓW ZASTAWNYCH TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO MIASTA 
WILNA, WYLOSOWANYCH W DNIU 18 MAJA 1931 ROKU 
8% LISTY ZASTAWNE SERJI 1-SZEJ Z 14 KUPONAMI: po złotych 100. — Nr.Nr. 

  

114 845 850 862 887; po złotych 500,— Nr. Nr. 216 268 211 292 590 798 929 935 | 
18 €0 68 179 452 707 813 881 1472 1839 

25,— Nr. Nr. 293 310 577 673 891 1438 1493 1525 1529 1719 1749 1777 1779 1780 
1804 1852 1876 1908 1910; po złotych 50.— Nr. Nr, 74 184 277 280 295 531 617 

1507 1535 1796 2036 2057 2062 2329 2475 2603 2773, 
5% LISTY ZASTAWNE EMISJI PRZEDWOJENNEJ W RUBLACH, 

2166 2460 2507 2539 2574 2651 2780 2816 
Nr. Nr., 18 166 264 480 488 512 1124 1455 

Nr. Nr. 110 205.558 1125 1503 1676 1677 2020 2279 2501 

od dnia 1 lipca 1931 roku przez kasę Towarzystwa w Wilnie, 

sprawie prowadzi poster. PP w Bieniako- a RACJONALNEJ WI N O Nianla 3 
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WILN ICKIEWI- : Ziecka, iwiadectwa y 
KAŻ LNO, MICKI MA EZĘŚGO -Sdcanna. wata W DOKŁADNEM WYKONANIU 

U d kobiecą Własnego importu ONA 8 m. 3 Žo РО СЛ 

ы konserwa- oleca godz. 10 rano 1 © 

5ЫО РЕ ro ai dosko- D D.-H. 3 m. 30 —4 m. 30 pp m 

nali, odświeża, usnwa | 
jej skazy i braki, Masaż : 
twarzy i ciała (panie. Wilno, 
Sztaczne opalanie cery) 
Wypadanie włosów 

418 430 540 568 587 612 631 641 687 

cza 23. 

    

  

Para kanarków 
doskonałych śpiewaków 

Leczniczej 

  

562 1666 1702 1886 2415; po rubli 

4 sytecka 9 m. 7,   

  

  
mano,( drugi osobnik zbiegł, pozo- 

_ KAZIMIERZ LECZYCKI ` 

„DWUDZIE$STY 

"Ale kapitan Zapolski staje na pro- 
gu, jako grabarz szczęścia i wydaje 

. rozkaz natychmiastowego odjazdu. 
Sentymentalna muzyka milknie.... i na- 

gle, jak zdrada. jak prowokacja ucie- 
ka komuś ze strun akord taneczny. 

„Fodniesiony głós kapitana. ginie 
- wśród tupotu nóg, Które runęły na sa- 

- Jonik, oficerowie, ochotnicy, żołnierze 
' 1ańczą z kobietami i sami ze sobą, ja- 

| kieś nieludzkie tańczydło. Warty Ścią- 
gają pod okna, przytupując z zazdro- 

ścia. Potrzeba wypoczynku dla ner- 
_ wów za wszelką cenę, nawet za cenę 
 ńiesubordynacji i niebezpieczeństwa, 
“jak płomień ogarnia mały światek. 

| Kapitan stoj bezradny, wśród swo- 
ich ludzi, którzy najwidoczniej „potra- 

cili zmysły. jest wściekły i rozbrojony, 
panujący i niesłuchany. Jako stary 

praktyk, wie że trzeba zaczekać parę 
miny: zanim nerwy staną się zdolne 

do aśymilacji słowa — rozkazu, a jed- 

"nocześnie złe przeczucie i strach przed 
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+ 

  

  

następstwami tego lekkomyślnego kro 
ku potęgują jego wściekłość. 

° Nagle w jednem z okien wybucha 
płomień i deszcz szkła zasypuje salo- 
nik. Rzucony z zarośli parku granat 
ręczny trafia na Szczęście na Ścianę. 
Następne są już celniejsze, ale nie 
zastają nikogo. Drzazgi z rozbitego 
pianina, dym ; ogień wypełniają kró- 
lestwo małego światka. Za domem, w 
parku, w ogrodzie, wśród lip i kwia- 
tów wybucha najstraszniejsza z walk, 
wałka nocna. Nikt nie wie, kto jest 
napastnikiem, a kto obrońca. Bagne- 
"tem, granatem, kolbą. kieruje instynkt 
psa, który czuje swego. 

Napadnięci znienacka, rozbicj i roz 
proszeni w pierwszej sekundzie żoł- 
nierze kapitana Zapolskiego, już po 
kwadransie walki biorą górę nad prze- 
ciwnikiem. Oderwani od jadła, tańca i 
szczęścia. Znowu naruszona ich stań 
posiadania i dusza człowieka, ziemi 
zareagowała na to z podwójną zacię- 
tością. Zresztą gdyby to była rewolu- 
cja, niszczyliby dawny świat, tak samo 
jak ci! Ale, że jest wojna, więc bronią 
oficerskich panienek, ich sprzęcików, 
ich £artepianu i ich miłości z całą po- 
tęgą dynamitu niszczenia, jaki się na- 
gromadził w ciągu lat praktyki. Muszą 

ul. Mickiewi- 

  

4. Hryniewiczowej, 
do sprzedania Uniwef- „, W/ELKA N 18 m9. 

  

zawodo- 
Szofer wy, inte- 
ligentny, przyjmie po: 
sadę od zaraz na bar- 

   
       

    

      
    
      
    
      

  

     
  

  

  

we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 
środza od odcisków 

  

  

  

  

  

  

   

TAŚMY ZAPASOWE 

Miary sztywne 

dł. 20, 30, 50, 75 i 100 cm. 

Mickiewicza Nr. 24 SERII „K* Z 13 KUPONAMI: po złotych | łgpież. Ni do- dzo przystępnych wa- was edi. 9/ro dę weak Še Wilno, 
łotych 250.— Nr. Nr. 309 730 883 806 1419 nalnej. РО ЙЕ ponser. wa” okazicielowi *pra- 
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rubli 100.— (21. 77,50)— Nr. Nr. 301 409 903 1129 1337 1661 1802 1988 ; —. бабтег к) е А RICE AGIZM GŁ: EGO I BEZ DACHU 
2 081; po rubli 500.— (ZŁ 387,50) — Kosmety' (E di6 3 > NAD GŁOWĄ DZIECKA NIECHAJ 

NIE CIĄŻY NA TWOIM SUMIENIU. 
р Konto P.KLO. nr. 821C0 

wartości uskuteczniona będzie czynając E do ' Przyj.wg. 10-1 į 4-7. ; | 

si Jagiellońska” 1. A "uzp i Prow. A. PAKA ŚĆ ginė 
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być godni zaufania, położonego w nich Zdobycz nie broni się... drżąc je- 
przez kobiety i oficerów, którzy idą, szcze cała na wspomnienie straszliwej 
jak furia przed nimi, ażeby zatrzeć godziny Śmierci, raduje się, że w jej 
wstyd pierwszei paniki i nieostrożno- ciele, objętem przez płomień zaczyna 
ści. się uowe życie! Tak, niedaleko stąd, 

„Sierżant Wierzbicki jest jedną z zatrzymała się śmierć, która może za- 
najbardziej precyzyjnych maszyn zni- brać człowieka vokochanego w ciągu 
szczenia. jego,stan posiadania jest naj jednej godziny, najdroższej w prze- 
bardziej zagrożony i ryzyko najwięk- szłe:n i przyszłem! 
sze. Nieprawdopodobna siła fizyczna Dla osób znających dokładnie sto- 
post'wa śmierć, idącą przed nim do sunki miejscowe, nie ulegało nigdy. 
ostatecznych granic. Ale krótka burza najniniejszej wątpliwości, że Korytni- 
letnia idzie sobie skąd przyszła. Po ca, uieduża wioska leśna w gub. Czer- 
stracie kilkudziesięciu żywych biletów nihowskie; (gmina obojętna, powiat 
wstępu na koncert, fala powodzi cofa również), umiała cudownie łączyć za- 

się na wschód. —. lety obu reżymów na korzyść niedu- 
Przed zniszczonym dworkiem za- żeg” gronka pijawek miejscowych. 

Czyra się krzątanina przedcofaniowa, Gru:ita wioski otaczały z 3-ch stron 
złazi się cywilstwo, słychać soczy- ogromne dobra państwowe. Więk- 
sty słownik kapitana. Zaniepokojony szych posiadłości nie było w pobliżu. 
sierżant Wierzbicki wyszukuje swój Wielka rewolucja nie mogła wnieść 
biały depozyt, złożony własnoręcznie zmian istotnych, ani do duszy, ani do 
we względnie bezpiecznem miejscu. , układu stosunków, tworzonych przez 

Depozyt tuli się do swego wybaw- stulecia. ' 
cy, jak dziecko podczas burzy. I pod . Wszystko tedy zostało po staremu. 
wpływem tej pieszczoty, Wierzbicki Czerwone drzewo z.tychże samych 
przestaje być obrońcą. To przecież je- lasów państwowych, wydziełino za 
go zdobycz, jego trofeum . woienne.... łapówki, tak jak ongiś białe. Za ubo- 
z kfórem może się rozstać na zawsze gie gleby leśnych polanek, pobierano 
dzięki kaprysowi pierwszej, lepszej za- w dalszym ciągu „trzeciak“, « nawet 
błąkanej kuli! wk ‚ połowe. Tylko ze złodziejami nie cac- 

© stydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

kano się tak, jak przedtem, nie bawio- 
no się w sądy, tylko poprostu tłuczono 
kijami, ażeby wiedzieli, że dobro ludo 
we jest święte i niety kalne. 

A że pieniądze na skutek inflacji, 
nie wydawały złodziei, którzy przecież 
nie Iradli, a tylko je „przetrzymywali” 
przeto Korytnica była prawdziwą zie- 
mią obiecaną dla kułaków i zapomnia- 
nej w olbrzymich lasach administracji. 
Dla zupełnej asekuracji politycznej, 
wybrano na członków miejscowego 
sowietu ludzi sprytnych i bywałych, 
umiejących osłaniać stare laimpy naf- 
towe abażurem z czerwonej bibułki. 
l wszystko zawsze płynęłoby mlekiem 
i miodem dla niektórych w pozaczaso- 
wej gminie leśnej, gdyby nie ta utra- 
piona nauczycielka miejscowa  Tatja- 
na Aleksandrówna, idejówka, mo- 
skwiczka! RR «4 

Już w parę tygodni po swojem za- 
instalowaniu się na ideowej placówce 
szkolnej, Tatjana Aleksandrówna spo- 
strzegła, że patrjarchalna i sielankowa 
na pozór gmina leśna, usiłuje wziąć z 
rewolucji to wszystko, co najgorsze: 
rabunek, nieposzanowanie rodziców, 
bezhożność i ciemnotę, przykrytą ta.- 
mudem, nie rozumianego Marksa. Mło- 
dzież przestała wprawdzie chodzić do 

    

cerkwi, ale nie przestała rżnąć się na- 
żami, jak za najlepszych czasów „wy- 
zysku kapitalistycznego*. Faktyczne 
zniesienie na skutek rewolucji, apela- 
cji do kłas wyższych, nadał pijawkom 
prawo życia i śmierci nad miejscowy- 
mi parjasami. 

Pracę swoją rozpoczęła Tania od 
alfabetu _ międzynarodówki  szkołneg, 
jednakowej w metodach, a różniącej 
się tylko co do portetów osób czcigod- 
nych, odkurzanych parę razy do roku. 
W Niemczech byłaby to „czytelnia fu- 
dowa', w Polsce „kółko młodzieży”, 
w Korytnicy „związek młodzieży im. 
Karola Marksa. ! jakkolwiek  niewąt- 
pliwie żaden z komentatorów koryi- 
nickich nie dorzucił nic nowego do- 
biogzafji autora „Kapitału”, zmniejszy- 
ły się: iłość przestępstw i procent anal 
iabetow. : 

Z inną nowatorką (obecnie  czer- 
wone) pijawki ludku miejscowego by- 
łyby, się prędko załatwiły, Tani bana 
się. Na posiedzeniach Rady gminnej 

mówiońo, że Tania siedziała nawet w 

więzieniu, a więzienie, które zą cza- 
sów carskich było dla Kotvtnian sym- 
Бо!2!т dna 

(D.C. N.) 

   


