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Kowno, 31 sierpnia 1931. 

W dniach 28 i 29 sierpnia b. r. od- 
był się w Kownie piąty zjazd Polskiej 
Młodzieży Akademickiej Litwy. 

Imponującym był udział w zjeź- 
dzie ostatnim przeszło 200 akademi- 
ków, stających karnie na zawołanie 
tamtejszego społeczeństwa polskiego 
do zluzowania już dzisiaj niektórych 
placówek społecznych. 

Tutaj daje się obserwować ta zmia 
na wart, po której dokonaniu starsze 
pokolenie może ze spokojnem sumie- 
nie odejść na dobrze zasłużony odpo- 
czynek. 

Od początku istnienia Uniwersyte- 
tu Kowieńskiego, dzisiaj Uniwersytetu 
Witolda «Wielkiego, widzimy na nim 
akademików Polaków. Początkowo 
nieliczne ich grono, z biegiem czasu 
wzrasta powoli ale stałe. Coraz bar- 
dziej nasuwa się konieczność zrzesze- 
nia się. potrzeba organizacji, która ko- 
ordynując wysiłki, skupiłaby mło- 
dych akademików. 

Zaczyna się mozolna praca przygo” 

towawcza uwieńczona pozytywnym re 
zultatem: powstaniem pierwszej pol- 
skiej akademickiej organizaeji na Lit- 
wie — ..Zjednoczenia ''. 

Zebranie organizacyjne odbyło się 
w dniu 8 grudnia 1925 roku. Działal- 
ność ..Zjednoczenia'',. obejmująca ca- 
łokształt życia akademickiego, specjal- 
nie uwydatnia się w dziedzinie potrzeb 
kulturalnych, naukowych i samopo- 
imocowych. Powstaje bibljoteka „„Zje- 
dnoczenia*, urządzają się słynne ob- 
chody świąt narodowych, powołane do 
życia zostaje Biuro Pracy oraz Biuro 
Informacyjne. 

W roku 1927 .,Zjednoczenie* wy- 
stawia własną listę akademicką przy 
wyborach do Przedstawicielstwa Stu- 
denckiego, na która to listę pada 113 
głosów, a więc uzyskuje się dwa man- 
daty. : 

Rok 1928 daje na listę polską już 
136 głosów, przy trzech mandatach, 
rok 1930 — rekordową cyfrę 148 gło- 
sów. 

„Zjednoczenie m. in. zainiejowało 
w roku 1927 zwołanie ogólnego Zjaz- 
du Akademików Polaków Litwy, któ- 

    

  

  
  

ry ujął w ramy jednej polskiej organi- * 
zacji akademickiej, rozrzuconych po 
całej Europie akademików Polaków, 
pochodzących z Litwy. 

Na grunucie „Zjednoczenia“ w ro 
ku 1928, w dniu 3 maja powstaje pier- 
wsza polska korporacja przy Uniwer- 

„Lauda“, w roku 
1929, w marcu, korporacja „Antevia*, 

w roku 1930, też w marcu — sekcja 

członkiń Zjednoczenia „Społem oraz 

w czerwcu tegoż roku założony zosta- 

  

  

'je o charakterze korporacyjnym zwią- 
zek studentek Polek .,Znicz*. 

Jakkolwiek pozornie wydawałoby 
się, że wielka ilość powyższych organi- 
zacyj okademickich musi utrudniać 
pracę — to jednak należy stwierdzić, 
iż zasadniczo wszystkie one są niejako 
sekcjami poszczególnemi  „Zjednocze- 
nia”, które ze swej strony wchodzi w 
skład naczelnej komórki organizacyj- 
nej, jaką jest Związek Polskiej Mło- 
dzieży Akademickiej Litwy, którego 
już piąty Zjazd odbył się ostatnio w 

* Kownie. 
Treść deklaracji ideowej, załączo- 

nej poniżej, a uchwalonej jeszcze w ro- 

ku 1929 przez III-ci Zjazd Z.P.M.A.L. 
*— objaśni nas i wykaże podstawowe 

'tezy ideowe, na których oparł się aka- 

demik Polak w Litwie, mający wal- 
czyć o lepsze prawo dła swego jutra. 

1. NARÓD. 
„Polska młodzież akademicka Litwy, po- 

mimo piętrzących się na każdym kroku prze- 
ciwieństw, trwa mocno na gruncie niewzru- 
szonych zasad narodowych, ufna w zwycię- 
stwo idei. W ciężkiej walce o byt, do której 
staje już, lub stanie w niedalekiej przyszło- 
Ści, ślubuje zawsze mieć przed sobą ideał 
przynależności narodowej. 

Pols. młodzież akademicka Litwy uwa. 
ża, iż jedynem kryterjum oblicza narodo- 
wego jest poczucie osobiste każdej jednost- 

ki i wobec tego stanowczo się przeciwstawia 

narzucaniu pojęcia narodowości. 

2. PAŃSTWO. 
Polska młodzież akademicka Litwy nie- 

rozerwalnie złączona jest ze swym ki ajem 

ojczysty. Litwą, węzła x 
tradycji. Wielka prz. ć rodzimego kraju 
jest jej drogowskazem, a praca państwowo- 
twórcza jednem z haseł naczelnych. W zro- 
zumieniu wysokich ideałów państwowych 
polska młodzież akademicka Litwy potępia 
zachłanność, nietolerancję, g gwałty. 

3.. SPOŁĘ STWO. 

Polska młodzież lemicka Litwy uwa- 
ża, iż zdrowe współzawodnictwo grup spo- 
łecznych jest czynnikiem rozwoju społeczne- 

  

    

      

      

   

  

   

„ wego i bierności społecznej, 

ZMIANA WART. 
(Od specjalnego korespondenta „Kurjera Wileńskiego). 

go, który nadaje życiu narodowemu właś- 
ciwe tętno. Tam jednak, gdzie wpoprzek pro- 
gramom i indywidualnym poglądom  kła- 
< się interes narodowy  —nie može byč 
žadnych grup spolecznych — jest zwarty 
odłam narodu polskiego. 

Polska młodzież akademicka Litwy zaz- 
nacza konieczność nierozerwalności ogniwa 
E ma łączyć starsze pokolenie z msłodź 

s Tylko taka łączność umożliwi wywal- 
czenie lepszego jutra dla dobra własnego i 
dla dobra kraju, który zamieszkuje. 

4. RODZINA AKADEMICKA 

Polska młodzież akademicka Litwy 
ża, iź stanowi jedną Ł atnią ródzinę, 

cą wszystkich bez różnicy przekonań i po- 
glądów. Za swój y obowią 

ska młodzież akademicka Litwy uważa wy- 
trwałą i wytężoną pracę twórczą nad sobą, 
aby móc w możliwie prędkiej prz, i 
stanąć dzielnie w obronie praw i inte 
narodowych ludności polskiej kraju”. 

W prostych. powiedziałbym zg 
ba ciosanych zdaniach powy 
odźwierciadla się niewątpliwie żywot- 
na moe młodzieży polskiej w Litwie, 
która jakkolwiek odcięta martwą gra- 
nicą od źródeł swej kultury narodo- 

j, śmiało buduje jednak swoją przy- 
w ojczystym kraju. 

Że jednak akademik połski na Lit- 
wie nietylko głosi wielkie prawdy, a- 
le też i w myśl wytyczonych dróg po- 
stępuje świadczy tych kilka słów, 
poprzedz ych uchwalenie dekiara- 
cji ideowej i wskazujących na atmos- 
ferę, w której ta deklaracja dojrzała. 

„Iskry, miesięcznik polskiej mło- 
dzieży akademickiej Litwy, w paź- 
dzierniku 1929 r. (Nr. 7) w artykule 

w stępnym pisze, co następuje: 

— młodzież akademi 
z ręką na sercu, 

tej radości 
czynu nie było u nas za >. Robiliśmy du- 
żo, może nawet zadużo, jeśli uwzględnić cię- 
żkie warunki pracy, uczyniliśmy jednak sta- 
nowczo zamało. Nasz dorobek społeczno- 
duchowy przedstawiał się więcej niż 
nie i był niewspółmierny z wyma 
życia. To też każdą r 

czynu na wię 
ż witać jako O 

względu na jego wartość 

Uchwalając deklarację ideową, 
zjazd wlał nowy strumień entuzjaz 
nasze życie. Bezwiedne i wyczuw: 

poglądy ujął w formę 
programu  —deklaracji. Ta 'chęć wywoła 
entuzjazmu, zbudzenia ducha obywatels 
go i narodowego — to jedna strona zaga- 
dnienia idei deklaracyjnej. 

Czem jest jednak właściwie dekłaracja i- 

deowa i dlaczego my — młodzież akademic- 
ka  —nadajemy jej szczególne zna 

Otóż deklaracja, w naszem pojęciu, jest 
próbą zerwania z szablonem ia z jednej 
strony i wypełnieniem pustki ka się za- 
tem tworzy, z drugiej. Szablonem bowiem 

jest uporczywe krążenie w zaczarowanem 
kole, kosztem treści życia. Co prawda dekla- 
racja nasza jest jeszcze tylko dekłara 
czyn nasz — zbiorowy i entuzjastyczny 
czynem względnym. 
pierwsze lody przełamaliś rzekliśmy 
pierwsze słowo, ujmując w niem nasz po- 
gląd na cały szereg zagadnień życia naro- 
dowo_państwowo-społecznego. 
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Pewien krytycyzm w stosunku do - 
własnych poczynań, ale też i głębokie 
zrozumienie potrzeby ideowego opar- 
cia we wszelkich swoich poczynaniach 
świadczą o dojrzałem poczuciu pra- 
cy organizacyjnej oraz o głębokich 
walorach moralnych jej członków. 

V. Zjazd w r. bieżącym — stwier- 
dził, że teren Polonji litewskiej, jeśli 
chodzi specjalnie o odcinek akademic- 
ki — jest wzorem godnym naśladowa- 
nia. 

Ostatni Zjazd, odbywający się w 
gmachu kowieńskiego Gimnazjum Pol- 
skiego, zagaił prezes Związku p. A. 
Bojko, witając w swem: przemówieniu 
przedstawicieli starszego  społeczeń- 
stwa, gościa z Niemiec — generalnego 
sekretarza Związku Polskiej Młodzie- 
ży Akademickiej z Zagranicy, p. J. 
Łangowskiego oraz niżej podpisane- 
go, jako delegata pol. młodzieży aka- 
demickiej z Łotwy. Na wniosek p. A. 
Bojki, na przewodniczącego Zjazdu 
został powołany p. J. Oertel (Belgja), 
który zaprosił do stołu prezydjalnego 
pp. Kiborttównę, A. Bojkę, C. Mikoła- 
junasa, J. Rymkiewicza i W. Wisz- 
niewskiego. 

Po ukonstytuowaniu się prezydjum 
głos zabrał p. Z. Ugiański, który, na- 
wiązując do 100-nej rocznicy pow- 
stania listopadowego, nawoływał gorą- 
co obeenych do stanowczego zwalcza” 

nia przesączającego się do naszych 
szeregów jadu zobojętnienia narodo- 

wskazu- 
jac na konieczność bezwzględnego 

przeciwstawienia się rozpanoszeniu w 
społeczeństwie haseł pozytywistycz- 
nych, wiodących do oportunizmu i 
kompromisów. 

Pamięć bohaterów powstania listopa 
dowego, jak również pamięć zmarłego 

w ub. r. członka Związku $. p. E. Pa- 
szkiewicza., została uczczona przez po- 
wstanie. 

Przemówienia powitalne w imieniu 
starszego społeczeństwa polskiego na 
Litwie rozpoczął p. Eug. Romer, a- 
nalizując linję wytyczną Związku oraz 
uchwały powzięte na poprzednich zja- 
zdach. Kładąc specjalny nacisk na ko- 
nieczność powrotu po ukończeniu stu- 
djów do kraju, mówca stwierdza, że 

mimo wielu przeszkód i trudności, 
przeważnie natury politycznej, które 
uniemożliwiają Polakom tamtejszym 
korzystanie z pełni praw obywatel- 
skich — młode polskie siły fachowe 
powinny stanąć wspólnym frontem do 
walki o uświadomienie narodowe i za- 
pewnienie trwałego bytu ekonomiez- 
nego polskiemu społeczeństwu na Lit- 
wie. 

  

  

Następnie powitali Zjazd pp. J. 
Łangowski, sekr. gen. Zw. P. Mł. Ak. 
z Zagranicy, niżej podpisany oraz p. 
Z. Abramowicz, dyrektor Gimnazjum 
Pol. w Kownie. 

Listy gratulacyjne nadesłał m. in. 
gorąco oklaskiwany. Rektor Uniwersy- 
tetu Witolda Wielkiego w Kownie 
prof. W. Czepinski. 

Sprawozdanie ustępującego zarzą” 
du Związku, złożył sekretarz general- 
ny p. J. Majewski, informując wyczer- 
pująeo o stanie liczebnym Związku, je 
go kasowości, wewnetrzno-organizacyj 
nej działalności Zarządu i in. pracach. 
Sprawczdawca zaznacza m. in., iż w 
roku bież. akcja zbliżenia polskiej mło 
dzieży akademickiej z państw mniej- 
szościowych (Czechosłowacja, Litwa. 
Łotwa, Niemcy i Rumuuja) została po- 

wa 

  

  

   

Wprowadzenie sądów doraźnych 
na całym obszarze Polski. 

WARSZAWA, 4-1X. (Pat). „Dziennik Ustaw* Nr. 75 z dnia 4-go 

września r. b. ogłasza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2-go 

września r. b. © wprewadzeniu przed Sądami Powszechnemi na ca- 

łym cbszarze Państwa postępowania doraźnego, przewidzianego 

w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 

1928 roku. Rozporządzenie to przewiduje wprowadzenie postępowa- 
nia doraźnego w stosunku do cznaczonych przestępstw, jeżeli szerzą 

się one w sposób niebezpieczny dia porządku i bezpieczeństwa 

publicznego, lub też jeśli grozi niebezpieczeństwo takiego szerzenia 
się tych przestępstw. 

Obecnie rozporządzenie Rady Ministrów wprowadza postępowa- 

nie doraźne w stosunku do wszystkich przestępstw, wymienisnych 

w art. 31 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r., a więc 

między innemi w stosunku do zbrodni morderstwa i zabójstwa, po- 

pełnianych na osobach urzędowych i prywatnych, do przestępstw 

zaboru cudzego mienia zapomocą gwałtu i rozboju, wymuszeń, do- 

konanych przy użyciu broni, lub też przez bandę, do rozmyślnych 

uszkodzeń Środków komunikacyjnych, do zbrodni 

i szpiegostwa, do urządzania i udziału w rozruchach, 

zdrady Stanu 

wyrobu, na- 
bycia i przechowywania lub zbytu substancyj wybuchowych lub 
przyrządów wybuchowych, przeznaczonych do popełniania zbrodni, 

oraz do udziału w bandach, utworzonych w celu dokonania po- 

wyższych przestępstw. 

Rozporządzenie Rady Ministrów wchodzi W życie w poszczegól- 

nych miejscowościach następnego dnia po podaniu go do powszech- 

nej wiadomości we właściwem mieście powiatu. 

  

Rada Ligi Narodów. 
Sprawa incydentów na Górnym Śląsku. Projekt floty 

łotniczej L. N. 
GENEWA. 4.8. (Pat.) — W dniu 4 

b. m. po południu odbyło się posie- 
dzenie Rady Ligi Narodów. Na porząd 
ku dziennym figurowała między inne- 
mi sprawa incyndentów w okresie 
przedwyborczym na Górnym Śląsku. 
Sprawa ta została odłożona. Jak sły- 
chać, ze strony delegacji niemieckiej 
poczynione są starania w celu zmia- 
ny raportu referenta, przedstawiciela 

Japonji. Raport ten przedstawiony Z0- 
stal, jak wiadomo, na porzedniej sesji 
Rady Ligi Narodów i odroczony na 
żądanie niemieckiego ministra spraw 
zagranicznych. 

Dłuższą debatę wywołało sprawoz- 
danie komisji mandatowej, zawierają- 
ce między innemi uwagi co do warun- 

Niepomyślny dla 
BERLIN. 4.8. (Pat.) — Prasa nie- 

miecka donosi, że rokowania genew- 
skie nad kwestją stosunków mniejszo- 
ściowych na Górnym Śląsku przybra- 
ły dla Niemców obrót niepomyślny. 

Według komunikatu niemieckiego, 

Francois-Poncet u 
GENEWA. 4.8. (Pat.) — W piątek 

po południu nowomianowany amba- 
sador francuski w Berlinie Francois- 

  

ków, w jakich może nastąpić wygaś 
nięcie mandatu. W związku z tem roz- 

i powszechniane są tutaj wiadomości, iż 
rząd francuski zamierza wystąpić z 
wnioskiem w sprawie zrzeczenia się 
mandatu nad Syrją. Przedstawiciel An 
glji oświadczył, że propozycje w spra- 
wie usamodzielnienia Iraku przedłoży 
na następnej sesji Rady Ligi Narodów. 

Minister Zaleski złożył sprawozda* 
nie w kwestji urządzenia lotniska dla 
celów komunikacji lotniczej z Ligą 
Narodów w razie kryzysu politycznego 
Przy tej sposobności ustalono znak, od 
różniający aparaty lotnicze, pozostają- 
ce w służbie Ligi Narodów. Znakiem 
tym będzie pozioma linja czarna na 
godle narodowem aparatu. 

Niemców obrót. 
ujawnia się coraz wyraźniej, że sekre- 
tarjat generalny Ligi Narodów, a zwła- 
szcza wydział mniejszościowy, jest bar 
dzo przychylnie usposobiony dla Pol- 
ski. 

min. Zaleskiego. 
Poncet złożył wizytę ministrowi Zales- 
kiemu, z którym przez dłuższy czas 
konferował o sprawach bieżących. 

Małoprawdopodobna wersja 
o ujęciu zabójców Ś. p. Tadeusza Hołówki. 

RYGA 4.9. (Tel. wł.) Wczoraj w Rydze 
rozeszła się pogłoska 0 ujęciu sprawców za. 
bójstwa ś. p. Tadęusza Hołówki. Jak się 
później okazało, powód do tych pogłosek dał 
następujący wypadek. Do portu ryskiego za- 
winął przybyły z Gdyni statek z ładunkiem 
węgla. Policja portowa sprawdzając doku- 
menty osób przybyłych na pokładzie tego 
statku, zakwestjonowała dokumenty dwóch 

młodzieńców, którzy nie. mieli wizy na 
wzjazd do Łotwy. Odprowadzeni na poste- 
runek i tu badani osobnicy ci oświadezyli, 
że są Ukraińcami stale zamieszkałymi w Ga- 

lieji Wschodniej. Na statku, na którym ich 
ujęto, znaleźli się wskutek omyłki, gdyż mie- 
li zamiar wyjechać do Brazylji. Dokumen- 
ty mieli wystawione na nazwisko Jabłonow- 
skiego i Piątkowskiego. 

Wohec oświadczenia ich, że są: obywate- 
lami polskimi władze łotewskie dziś od- 
stawią Jabłonowskiego i Piątkowskiego do 
granicy, gdzie zostaną przekazani władzom 
polskim. O ile przypuszczenie, że są oni 
zabójeami ś. p. Hołówki okaże się słuszne, 
wyj i niewątpliwie dochodzenie władz 
golskick. 

  

  

    

myślnie zakończona. Podczas Zielo- 
nych Świąt r. b. w Berlinie odbył się 
zjazd konstytucyjny młodzieży akade- 
miekiej 5-ciu państw. w którym ze stro 
ny Związku Polskiej Młodzieży e 
demiekiej Litwy brali udział pp. 
Bojko, J. Majewski i M. Ukiński. ko 
czas zjazdu opracowano ideologję i 
przyjęto statut Związku Polskiej Mło- 
dzieży Akademickiej z Zagranicy. 

Następnie p. St. Domaszewiez od- 
czytał protokół komisji rewizyjnej, 
zgłaszając w jej imieniu wniosek O 
wyrażenie zarządowi absolutorjum z 
podziękowaniem. 

Zkolei nastąpiły sprawozdania z 
życia poszczególnych ośrodków. Pier- 
wszy zabrał głos przedstawiciel Związ- 
zku Studentów Polaków z Litwy w 
Belgji p. J. Oertel. Związek w ub. ro- 
'ku akademickim liczył 20 członków, 
zamieszkałych w' Louvain, Gandawie, 
Antwerpji, Brukseli, Liege i Gembloux 
W każdem ze środowisk odbyło się 
po kilka zebrań.na których omawia- 
no aktualne zagadnienia życia akade- 
mickiego, Związek dążył również do 
nawiązania bliższego kontaktu ze stu 
dentami Litwinami, jednak usiłowania 
te nie odniosły skutku z powodu nie- 
przyjaznego ustosunkowania się stro- 
ny przeciwnej. 

W dalszym ciągu o życiu najbar- 
dziej ruchliw ego ośrodka polskiej 
młodzi ak. Litwy w Czechosłowa- 
cji, gdzie ta ostatnia A się w kor- 
poracji „Samogitia“, informował p. 
Kwaśnicki. 

W imieniu Związku Studentów Po- 
laków z Litwy studjających we Fran- 
cji wystąpił p. J. Rymkiewicz. Praca 
związku odbywa się właściwie jedynie 
w środowisku paryskiem, ponieważ w 
pozostałych ośrodkach — Grenoble, 
Nancy, Caen, Lille i Montpelier — 
znajduje się zaledwie kilku członków. 
Praca Związku odbywała się przeważ- 
nie w kierunku samokształcenia. Po- 
zatem Związek prowadził w miarę mo- 
żności finansowych akcję samopomo- 
cy. Należyłą uwagę zwrócono również 
na sprawę: stosunków z Litwinami. 
Sprawa ta znajduje się na drodze real- 
nej, gdyż zasadnicze porozumienie już 
osiągnięto. Obecnie opracowywane są 
statuty porozumienia — federacji 
czterech związków: Studentów Pola- 
ków z Litwy, Studentów Żydów i Lit- 
winów robotników. 

Szereg sprawozdawców zamknął 
prezes .,Zjednoczenia'* p. С. Mikolaju- 
nas. Liczy ono obecnie 106 członków 
rzeczywistych, 7 wspierających i 3 ho 

  

   

    

   

        

  

    

norowych. Działalność wewnętrzna 
„Zjednoczenia rozwijała się w myśl 
deklaracji, złożonej w marcu r. b. 
przez obecny zarząd. Działalność ta 
strzeszczała się przeważnie w ożywie- 

niu wewnętrznego życia w stowarzy- 
szeniu, tak samopomocowego jak i i na- 
ukowego. 

Po dlužszej dyskusji sprawozdanie 
zostało jednogłośnie przyjęte, oraz zo- 
stało wyrażone podziękowanie zarzą- 
dom ustępującym wraz z udzieleniem 
im absolutorjum. 

W dalszym ciągu, została powoła- 
na komisja ekonomiczna, mająca na 

celu opracowanie statutów Bratniej Po 
mocy dla ośrodków zagranicznych, w 
składzie: B. Kiborttówna, H. Nagurska 
A. Bojko, Cz. Mikołajunas, St. Miku- 
licz-Radecki, J. Oertel, J. Rymkiewicz, 
W. Wiszniewski i Z. Ugiański. 

Podczas drugiego dnia Zjazdu licz- 
ba uczestników przekroczyła 200 osób. 
Obrady poprzedziła wspólna fotogra- 
fja. Pozatem rozpatrzono cały szereg 
dezyderatów programowych, odnoszą - 
cych się do przyszłej pracy Związku. 

Dyskusję w tej sprawie zagaił p. 
A. Bojko, stwierdzając, że cierpimy po” 
niekąd na przerost życia organizacyj- 
nego oraz zgłaszając wniosek treści 
następującej: 

„V Zjazd Polskiej Młodzieży Akademac- 
kiej Litwy, stwierdzając, iż z jednej strony 
warunki bytu połskiej mniejszości w Lit- 
wie pozostają nadal opłakane, z drugiej zaś, 
iż społeczeństwo polskie wykazuje zbyt mało 

     

  

   
       

aktywności w obronie swych praw, uważa, 
iż polska młodzież akademicka powinna 
wziąć jak najczynniejszy udział 'w życiu 

    
społecznem i wobec po szego nakłada na 
wszystkie polskie organizacje akademickie 
obowiązek pracy społecznej”. 

Wniosek przyjęto przez aklamację. 
Zkolei zabrał głos p. Z. Ugiański. Na- 
wiązując do poprzednich uchwał oraz 
ogólnej linji wytycznej postępowania, 
mówca uzasadniał konieczność pow- 
rotu do kraju osób, kończących stu- 

  

dja zagranicą. P. Ugiański zgłosił 
wniosek, treści następującej: 

у zd Połskiej Młodzieży Akademic-    

  

kiej L stwierdza. isko ogółu 
młodzieży wobec kwestji osiadania po ukoń- 
czeniu studjów w kraju nie ułegło zmianie, 
i dobrowałna emigracja młodej inteligencji 

sj spotka się zawsze ze sianowczem 
potępieniem. 

W szczególności Zjazd przypomina ko- 

leżankom i kolegom, korzystającym z za- 
pomóg społecznych, iż obok ciążącego na 
całej młodzieży obowiązku moralnego przy- 
jęli oni na siebie zobowiązanie formalne , 

powrotu po ukończeniu studjów do kra- 
ju“. 

Wniosek bez dyskusji przyjęto. 
Przyjęto również bez dyskusji wnio- 
ski nastepne, zgłoszone przez p. T. 
Żylińskiego: 

„V Zjazd Polskiej Młodzieży Akademice- 

kiej wobec stałego zmniejszania się mater- 
jalnego, stanu posiadania społeczeństwa pol- 
skiego w Litwie zwraca uwagę ogółu ро!- 
skiego na konieczno: większego zaintere- 
sowania zagadnieniami ekonomicznemi i bar. 
dziej intensywnego dążenia do rozbudowy 
polskiego a gospodarczego w kraju. 

Zjazd uważa również za konieczne zaję- 
cie przez polską opinję publiczną 
ka wobec coraz liczniejszego 

  

            

    

      

   

  

     

  

się przez Polaków warsztatów pracy w nie- 
polskie ręce*. 

  

   

  

   

  

   

  

   

Akademic- 
ia pomocy 

»j kolegom staje się 
ardziej palącą i przeio poleca Za- 

rządowi Z. P. M. A. L. utworzenie n 
par. 21 statutu Związku stałej kom 

y sk j się z członków 
ży Akademickiej 

  

    

        

bory władz związku na rok 
1931—1932 dały następujące rezulta- 
ty: na prezesa Związku obrano p. Cz. 
Mikołajunasa, na członków zarządu 
pp. L. Kołyszkównę, B. Kobylińskiego, 
J. Majewskiego, G. Martusewicza, St. 
Mikulicza-Radeckiego i St. Sienkiewi- 
cza, na kandydatów do zarządu pp. 
M. Rymkiewiczównę i B. Żynteła. 

Do komisji rewizyjnej weszli pp. 
A. Bojko, St. Domaszewicz, E. Rączu- 
nas, M. Rymkiewiczówna i M. Ukiń- 

ski oraz pp. L. Hryncewiez, i Monkie- 
wicz jako kandydaci. 

Do sądu Koleżeńskiego  obrano:* 
PP. Sz Brzozowskiego, Cz. Galińskie- 
go, E. Jakubowskiego, Ks. Narkiewi- 
cza i J. Sokołowskiego. Jako kandy- 
daci do sądu koleżeńskiego wchodzą: 
pp. W. Kasperowicz i W. Wiszniew- 
ski. 

Wreszcie do komisji samopomo- 
cowej weszli: pp. Sz. Brzozowski, Cz. 
Galiński, E. Jakubowski, St. Perkow- 
ski, J. Rymkiewicz, L. Sipawicz i St. 
Wolski. 

Zjazd zamknął przewodniczący, 
dziękując przybyłym za obec . 

Pobieżny przegląd pracy V zjazdu 
polskiej młodzieży akademickiej Li- 
twy, szerokie ujęcie przez obecnych 
spraw nietylko młodzieży, ale też naj- 

bardziej palących kwestyj ogólnego 
życia społecznego — świadczy o doj- 

rzałości polskiego akademika na Lit- 
wie, o jego żywotnej ekspansji, o je- 
go twórczem nastawieniu wobec rze- 
czywistości. 

Niewątpliwie Zjazd powyższy i je- 
go dorobek wywoła ożywioną  dys- 
kusję i reminiscencje w prasie krajo- 
wej; nad znaczeniem jego zastano- 
wimy się jednak już w następnej ko- 
respondencji. 
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Dyrektor Szpakiewicz 0 nowym sezonie 

Podczas kiedy cała Polska, z wyjątkiem 

Łodzi, zna i 

  

luje 

  

pod znakiem ostrego 

    kryzysu teatraln arlalne szykuje 

się do normalnej, spokojnej pracy twórczej. 

Pragnąc wyjaśnić szczegóły tej pracy, da- 

jemy poniżej wywiad z dyr. Szpa с 

    

stanowiący niejako uzupełnienie przez obec 

nego dyrektora teatrów w 

odchodzącego z Wilna Al 

wieza. Jak widzimy 

w pogł 

wistość teatral 

   

  

skich, poglądu 

sandra Zelwero- 

  

głosy te niewiele się 

  

e na ogólnopolską rzeczy- 

. (Red.). 

  

Praca w Wilnie — kłótnia 
w Warszawie. 

— Teatry wileńskie rozpoczęły w 
pełni przygotowania do nowego se- 
zonu — rozpoczyna wywiad dyr. 
Szpakiewicz. — Zespół skompłetowa- 

pracownie w 

ruchu, słowem gmach Pohulanki za- 
wrzał tętnem pracy, a zespół, z kie- 
rownikiem na czele, wzrokiem pogod 

ny. próby rozpoczęte, 

nym i ufnym patrzy w przyszłość, 
wierząc, że teatr jako taki, zawsze 
był, jest i będzie potrzebą każdego my- 

ślącego człowieka. 

— Ро Wilnie w szczęśliwych wa- 
runkach jest jeszcze Łódź, pozatem 
na wszystkich innych odcinkach to- 

czą się nadal walki, kierowane przez 
warszawskie sztaby główne: Zarząd 
ZASP. i Zarząd Związku Dyrektorów. 

Związek Dyrektorów dotychczas o0- 
siągnął dwie ważne pozycje: rozpętał 
w niebywały sposób w dziennikach 
zażartą nienawiść do aktorstwa oraz 
do jego organizacji; obrzucił stekiem 
obelg aktorstwo, jako bandę nieu- 
ków, leniuchów, „pasorzytów społecz 
nych* itd. W tej wałce przeciwko sfe- 
rom aktorskim, cały szereg dzienni- 
ków, nie cofa się przed kłamliwem 
fałszowaniem treści kontraktu, regu- 
laminu aktorskiego itp. Nie cofa się 
„przed żadną napaścią, choćby najbar- 
dziej sprzeczną z etyką i pojęciem 
uczciwości, byle tylko w oczach o0- 
pinji publicznej, przedstawić aktora, 
jako „wyrzutka  społeczności*. To 
jest jedna pozycja osiągnięta przez 
„Związek dyrektorów*, który w ten 
sposób „przygotowuje opinję miast 
teatralnych do sezonu przyszłego, 
mniemając w swych obliczeniach 
„handlowych*, że publiczność tłoczyć 
się będzie przy kasach, by wreszcie 
ujrzeć ze sceny tych „wyklętych*, 
tych „niegodnych*! Czy rachowanie 
na tę sensację nie zawiedzie, zobaczy 
my, — raczej spodziewać się należy 
skutku odwrotnego. 

Roła historji w t. zw. „kryzysie*. 

— Druga zdobyta pozycja przez 
Związek Dyrektorów — ciągnie dalej 

  

teatralnym. 
dyr. Szpakiewicz, — to przesadne za- 
hipnotyzowanie społeczeństwa kryzy- 
sem. Żaden kraj w Europie, żadna 

dziedzina przemysłu, czy handlu tak 
obszernie i tak długotrwale nie absor- 
bowała opinji narodów, czy społe- 
czeństw kwestją ogólnoświatowego 
kryzysu, jak kryzys teatralny w Pol- 
sce opinję polską. I wtedy, kiedy 
zdrowy rozum nakazuje właśnie kwe 
stję kryzysu w opinji odsunąć jak 
najdalej od teatru, od teatru, jako u- 

cieczki od trosk, zmagań się i walki 
człowieka z trudnościami dnia co- 
dziennego! Od tego teatru, który po- 
winien i musi być tą jedyną jasną i 
pogodną odskocznią od szarości i 
przeciętności życia dnia człowieka, 

lub zarzewiem burzy zmagających się 

  

namiętności, po której tęcza jest zwia 
stunem ukojenia duszy! Tymczasem 
dzięki płaczkom i pesymistom, widz 
miast teatralnych, jest tak głęboko 
przekonany o kryzysie w teatrze, tak 
mu to kładą codziennie w uszy, że 
współczując, jednak do teatru nie pój 
dzie, by oglądać sobie podobnych. 
Widz szuka złudy, każda złuda. musi 

być otoczona tajemnicą przed okiem 
widza, widz nie chce widzieć w teat- 
rze aktora X, lub aktorkę Y, która 

ma 10 miesięczny kontrakt, a 2 mie- 
siące będzie głodowała, nie chce wie- 
dzieć, czy za tę suknię bierze taką 
czy inną stawkę tabelki; chce wi- 
dzieć natomiast postać danego utwo 
ru, która na niego oddziaływa! Pragnie 
być otoczony wszelkiemi akcesorja- 
mi złudy aż do chwili zetknięcia się z 
rzeczywistością. Teatr, dyrektor, re- 
żyser, aktor, widowisko, próba — są 
to wszystko zjawiska, które winny bu 
dzić ciekawość, które muszą być ściś 
le związane z życiem, lecz dla życia 
nie odsłaniać nigdy swych tajemnic. 
I zdobyciem tej drugiej pozycji Zwią- 
zek Dyrektorów nie wystawił sobie 
świadectwa znajomości psychiki wi- 
dza teatralnego. Obie te pozycje: 
wzbudzenie nienawiści do aktorstwa 
i wyolbrzymienie kryzysu muszą się 
fatalnie odbić na teatrach pod każ- 
dym względem. 

Sytuacja materjalna artystów. 

Aktorstwo polskie przez swą or- 
ganizację dało dowód wyczucia obec- 
nej konjunktury gospodarczej i re- 
zygnuje z wielu zdobyczy materjal- 
nych. Zresztą orkeślenie wysokości 
wynagrodzeń jest w ręku li tylko pp. 
dyrektorów, jak również dobór sił, 
jakość ich i ilość, broni się natomiast 
aktorstwo przed skróceniem ciągłoś- 
ci rocznego zabezpieczenia bytu. Bro- 
ni się, bo bronić się musi, bo 90 proc. 

  

Biżuterja w rękach cieśli. 
(O kinach wogóle 4 wileńskiem miejskiem w szczególmości), 

W ciemnej sali siedzi, jak urzeczo- 
ny wielki tłum. Gromada ludzka, wpa 
trzona w nieduży prostokąt białego płó 
tna, podziwia grę świateł i cieni po płó- 
tnie tem migających. Cała jej uwaga 
skondensowana jest na tych paru kwa- 
dratowych metrach ekranu z taką, nie 
jednokrotnie intensywnością, że aż to 
'niektórych widzów wyczerpuje często. 
Przesuwające się przed ich oczami ob- 
razy narzucają się im wszystkim z wiel 
ką siłą. Ciemnia sali, niewielkie rozmia 
ry ekranu są czynnikami technicznemi 
które między innemi wpływają na 
wzmocnienie efektu tych obrazów. 
Rzecby można, że hypnotyzują one wi- 
dza, docierając do bardzo, nieraz, od- 
dalonych od świata zewnętrznego, głę- 
bin jego świadomości. Przy całej swo- 
jej mocy jest to działanie niezmiernie 
subtelne, tak, że nawet inteligentny, a- 
nalizujący i autoanalizujący widz, nie- 
postrzeżenie mu ulega. 

Doniosłość tego, jednego z najcha- 
rakterystyczniejszych czynników 
współczesnej kultury, objawi nam się 
tem jaskrawiej, jeśli sobie uprzytomni- 
my jego demokratyczność. Jest to sztu- 
ka dla mas w całem 'tych słów znacze- 
niu. Jej niesłychanie sugestywne, omal 
że nie gwałtowne (z racji siły z jaką na 
rzuca widzowi swoje sugestje) działa” 
nie czyni ją wielce potężnem, choć de- 
likatnem narzędziem dla tych wszyst- 

kich, którzy z jakichkolwiek przyczyn 
te czy inne swoje sugestje chcą innym 
narzucać. 

Zrozumiano to już dawno, i w ca- 
łym cywilizowanym świecie. Najpierw 
oczywiście handel i przemysł w celach 
zwykłej reklamy, potem polityka, na- 
koniec wreszcie nauka w sensie peda- 
gogicznym. Narzędzie zostało użyte, a- 
le nie zużyte, choć nadużyte wielokrot- 
nie, lecz jednocześnie przytem znako- 
micie udoskonalone. Od niedołężnych, 
w sposób odpowiadający umysłowości 
dzieci szkół powszechnych i to dzieci 
mało inteligentnych, kleconych, sła- 
bych tworów, do dzisiejszych wyrafi- 
nowanych do ostateczności filmów pro 
pagandowych, sączących w duszę wi- 
dza swoje tendencje z niesłychaną ost- 
rożnością, niemal zupełnie niepostrze- 
żenie — dzieli nas przepaść ogromna, 
na której dnie spoczywają tamte, 
pierwsze, niezdarne próby. 

Prym wiodą, jeśli idzie o reklamo- 
wo-handlowe zastosowanie filmu — 
Stany Zjednoczone i Niemcy. Zastoso- 
wanie kina do celów propagandy po- 
litycznej wydoskonaliły do nadzwy- 
czajnej perfekcji jak wiadomo — So- 
wiety. 

Przechodzę jednak do tego, co mnie 
najbardziej w danym wypadku inte- 
resuje, t. j. do kulturalno-oświatowego 
zastosowania kinematografu. Trudno 

ВОАНа 

aktorstwa dramatycznego w Polsce 
nie zarabia przeciętnie więcej nad 
500 zł. miesięcznie. I to przy obowiąz- 
ku ubierania się na scenę, przy nie- 
normalnym trybie życia, przy prze- 
noszeniu się z miasta do miasta z roku 
na rok, przy pracy ciężkiej i wyczerpu- 
jącej zdrowie, przy 3 zaledwie teatrach 
w Polsce, które płacą względnie regu- 
larnie; a reszta zaliczkami po 5—10 
złotych dziennie i w rezultacie 2—3 
miesięcznemi  zaległościami, nigdy 
przez aktorów nie widzianemi. W 
tych warunkach 2 miesiące bez gaży, 
to dwa miesiące nędzy, depresji mo- 
ralnej i jeszcze większego upadku te- 
atru. Mówię o teatrach dramatycz- 
nych, bo te stanowią tylko pozycję 
w dorobku kulturalnym każdego na- 
rodu teatrzyki i gwiazdy ich argu- 
mentem być nie mogą. Nie tu jest 
droga do konstruowania oszczędnych 
budżetów, należy podejść do niej od 
innej strony, od strony raczej kierow 
nictwa, jego fachowości, odczucia spo 
łecznego teatru i dnia dzisiejszego, 
jego ustosunkowania się do teatru, 
jego miłości dla teatru i zespołu w 
pracy. Nie Z. A. S. P. doprowadził 
do upadku teatru i jego kryzysu, do- 
prowadzili nieodpowiedzialni kierow- 
nicy, których nic nie łączy z teatrem, 
a tych jest coraz więcej i Z. A, S. P. 
słusznie się broni przed nimi““. 

— Jak się przedstawia skład perso- 
nalny teatrów wileńskich w bieżącym 
sezonie teatralnym? — zapytujemy 
dyr. Szpakiewicza. 

W Wilnie pozostają z ubiegłego 
sezonu: pp. Halina Kamińska, Halina 
Rychłowska, Irena Detkowska, Cze 

sława Szurszewska, Helena Zelwero- 
wiczówna, Ziemowit Karpiński, Jó- 
zef Łubiakowski, Kazimierz Dejuno- 
wicz, Stanisław Jaśkiewicz, Jan Bu- 
dzyński, Leopold Detkowski, Karol 
Wyrwicz - Wichrowski, Mieczysław 
Milecki, Marjan Wyrzykowski, Jan 
Ciecierski, W. Malinowska, 

Przybywają natomiast: Stanisława 
Wysocka-Stanisławska (reżyser), M. 
Szpakiewiczowa (teatr katowicki) 
Ładosiówna (teatr lwowski), R. Pa- 
włowska (teatry warszawskie), B. 
Sławińska (Reduta), J. Marecka (te- 
atr łódzki), S. Zielińska (teatr łódz- 
ki), H. Brenoczy (teatr bydgoski), W. 
Stanisławska (teatr Grudziądzki), Woł 
łejko (Reduta), M. Bielecki, K. Za- 
strzeżyńska, W. Zastrzeżyński, B. 
Loedl, St. Skolimański (teatr kato- 
wieki), Wyrwiczowa (Wilno) St. I- 
wański (Teatr katowicki), Jan Bone 
cki (reżyser teatr. katow. i teatr. 
warsz.), St. Lochman (teatr bydgos- 
ki). Administrację obejmuje p. Bors- 
ki, dekorację W. Makojnik (art. mal) 

— Jak się przedstawia sprawa re- 
pertuaru? 

— Uwzględniać będziemy w pierw 
szym rzędzie sztuki polskie zarówno 
klasyczne jak i współczesne ze spec- 
jalnem uwzględnieniem autorów wi- 
leńskich. Sezon rozpoczynamy w Te- 
atrze na Pohulance od Horsztyńskie- 
go, w Lutni od „Panny-Mężatki* i 
Świętego Płomienia*. Ze sztuk cudzo- 
ziemskich — otoczymy opieką utwory 
bałtyckie. Jedna z współczesnych 
sztuk łotewskich będzie „wystawiona 
jeszcze w sezonie obecnym, wysta- 
wimy również jedną ze sztuk żydow- 
skich, w danej chwili nie umiem je- 
szcze określić jaką. 

  

Społeczna rola teatru. 

Teatr — subsydjowany z pienię- 
dzy podatkowych — musi dbać o 
przyciąganie jak najszerszych mas — 
zaznacza dyr. Szpakiewicz. To też nie- 
tylko uwzględnimy w naszym reper- 
tuarze sztuki popularne, wodewile, ko- 
medje muzyczne, widowiska dla dzie 
ci i t. d. ale mamy również zamiar 
wyjść na peryferje miasta i dawać 

orzec, który z krajów jest najbardziej 
typowy pod tym względem, łatwiej już 
negatywnie to określić. Stany Zjedno- 
czone, Niemcy, Anglja, Francja, Wło- 
chy, Belgja, Holandja, państwa skan- 
dynawskie — stopniowanie chyba co 
do dwóch pierwszych byłoby zgodne z 
podanem; co do następnych trzeba by- 
łoby przeprowadzić jakąś drobiazgową 
statystykę co do zastosowania kina 
tam w szkołach wszelkich rodzajów i 
poziomów, oraz w naukowo-popular- 
nej akcji pozaszkolnej, dla ustalenia 
odpowiedniej w tem kolejności. Jedno 
niestety jest dla mnie niewątpliwe, że 
my pozostajemy w tej kolejności na je- 
dnem z miejsc ostatnich. O akcji kuliu 
ralno-oświatowej zapomocą kina pra- 
wie się u nas nie słyszy, a już tem 
mniej o zastosowaniu kina w szkole. 
Jest to wprawdzie środek dość koszto- 
wny, ale przecież nawet w naszych cię- 
żkich warunkach możliwy. W r 1927 
widziałem we Lwowie, w dużej szkole 
powszechnej, zainstalowany piękny a- 
parat kinowy. Zdobył się nań wyłącz- 
nie swojemi wytężonemi staraniami 
kierownik tej szkoły, bez jakiejkol- 
wiek pomocy czy subwencji z zew- 
nątrz. Okazuje się zatem, że to nie jest 
wcale tak szczególnie trudne, a jakie 
wspaniałe oddaje usługi! Dziś już w 
conajmniej wymienionych państwach, 
świat pedagogiczny, w swojej przewa- 
żającej większości nie wyobraża sobie, 
aby naukę geografji i wogóle wszel- 
kich t. zw. nauk fizjograficznych moż- 
ma było wykładać bez pomocy filmu. 
Stosuje się go tam niekiedy i przy na- 

  

  

WL ZES ANNA I 

Po rezygnacii z Anschlussu. 
Opinja rządowych kół austrjackich. 

WIEDEŃ 4.9. Pat. — Austrjackie koła 
rządowe zaznaczają, że zaniechanie planu 
unji celnej niemiecko_austrjackiej było już 
oddawna postanowione, a to ze względu na 
pogorszenie się sytuacji finansowej i gos- 
podarczej w obydwu państwach. W Gene- 
wie ehodziło już tyłko o formalne zlikwi- 

dowanie całej sprawy. Dowodem zmiany po- 
glądów na stosunki gospodarcze w Europie 
jest fakt, że w komisji europejskiej głów- 
nym przedmiotem dyskusji jest kwestja u- 
nij eelnych, eo jeszeze przed niedawnym 
czasem nie byłoby do pomyślenia. 

Głosy nacjonalistycznej prasy niemieckiej. 
BERLIN. 4.9. (Pat) — Prasa nacjonali- 

styczna w dalszym ciągu atakuje polityke za- 
gran ą gabinetu Rzeszy. Według hugenber 
gowskiej „Nachausgabe*, pierwszy akt tra- 
gedji politycznej Niemiec oraz klęska gabine- 
tu Rzeszy rozpoczęła się wczoraj w Genewie. 
Oświa nia Curtiusa i Szobera wprowadza 
ja Niemcy w nowy okres prób porozumienia 
z Francją i niebezpieczeństwa wpadnięcia w 
'polityczną zależność od Paryża. Zrzeczenie 
się unji celnej dokonane zostało prze: ini 
strów Austrji i Niemiec z niedw: 
jakiej nie spodziewano się przy 
pesymizmie. Po iadczeniu S 
delegacji niemieckiej miało zapanować wiei- 

    

   

        

     

  

kie przygnębenie, nie oczekiwano bowiera tak 
ostro sformułowanych oświadczeń. 

Według nacjonalistycznego dziennika „Der 
“, pėlna odpowiedzialność za odwrót w 

vie Anschlussu, za niepowodzenia i za 
ko też i za wszelkie konsekwencje, 

gą powstać z tego powodu, ponosi 

    

   

    

jakie m 

rząd Rz 

Natomiast „Deutsche Allgemeine Ztg.* bie- 

rze w obronę kanclerza Brueninga, utrzymu- 
jąc, że to urząd spraw zagranicznych i dr. 
Curtius, chcąc pozyskać opinję niemiecką dla 
planu unji celnej Austrją, nadużyw. imie- 
nia kar za. Dziennik domaga się ustąpie- 
nia wyłącznie dr. Curtiusa. 

  

  

    

Głosy prasy francuskiej. 
PARYŻ 4.9. Pat. — Rezygnacja Niemiec 

i Austrji z unji celnej została przyjęta przez 
prasę francuską z wie zadowoleniem. 
Dzienniki zaznaczają, że F 
wiała temu wyrzeczeniu się żadnych w 
ków i zgoda tamtych dwóch państw nastą- 
piła z zachowaniem całkowitej wolności po- 

  

   
       

       

    

w: ia d .  Pozalem prz winszuje 

Curtiusowi i Schoberowi odwagi cywilnej, 
którą ujawnili, zdobywając się na gest niez- 
będny dla uzdrowienia międzynarodowej at- 
mosfery politycznej, a w szczególności sto- 
sunków francusko-niemieckich. 

  

Sowiety pertraktują z państwami 

skandynawskiemi 
w Sprawie paktu o nieagresji. 

OSLO: 4.8. (Pat.) — Wśród państw 
z któremi Sowiety prowadzą rokowa- 
nia w sprawie paktu o nieagresji, wy- 
mieniane też były państwa skandynaw 
skie. Według oświadczeń duńskiego mi 

nistra spraw zagranicznych oraz pod- 
sekretarza stanu norweskiego minister 
stwa spraw zagranicznych, dotych- 
czas żadnych rezultatów pertraktacje 
te nie dały. 

Dyrektoriat faszystowski zatwierdził ugodę 
z Watykanem. 

RZYM. 4.9. (Pat.) — Zwołany na 
specjalne posiedzenie dyrektorjat par- 
tji faszystowskiej przyjął z zadowole- 
niem do wiadomości układ z Wa- 
'tykanem, wyraził wdzięczność Mussoli 

niemu i obiecał wykonywać pakt z 
całkowitą jednomyślnością, uważając 
się jednocześnie za faszystów i za lu- 
dzi wierzących. 

  

W Hiszpanii. 
Aresztowanie b. ministra wojny” 

MADRYT 4.9. Pat. — Aresztowano tu 
gen. Armanaz, byłego ministra wojny w 
rządzie Primo de Rivery. 

Pożar Domu Infantów. 
MADRYT 4.9. Pat. — Ubiegłej nocy pożar 

strawił t zw. Dom Infiantów, mieszczący się 
w parku Prado i należący do kiłku infan. 
tów. 

Urlopy dla żołnierzy fińskich. 
HELSINGFORS 4.9. Pat. — Rząd złożył 

w parlamencie projekt ustawy, na mocy 
której szeregowym armji fińskiej będzie u- 
dzielany urlop od 1 do 3 miesięcy. Zarzą- 
dzenie to jest związane z akcją oszczędno- 
ściową. Prócz tego w myśl projektu, gąże 
szeregowych mają być zmniejszone o 50 
proc. 

Niedawny kandydat 
na prezydenta St. Zjedn. 

został aresztowany. 

PATERSON (stan New-Jersey) 4.9, Pat.— 
Norman Thomas, który podczas ostatnich 
wyborów na prezydenta Stanów Zjednoczo- 
nych był kandydatem socjalistycznym, z0- 
stał tu dziś aresztowany wraz z 47 innemi 
osobami, pod zarzutem prowadzenia niedo- 
zwolonej agitacji wśród robotników pewnej 
przędzalni, w której wybuchł strajk. Nastę- 
pnie aresztowani zostali wypuszczeni na woł- 
ność za kaucją. 

Dziś otwarcie XI Targów 
Wschodnich. 

LWÓW. 4.8. (Pat.) — W sobotę 5 
b. m. odbędzie otwarcie XI. Targów 
Wschodnich. 

  

Maturalne Koedukacyjne Kursy Wieczorowe 
„Rozpowszechniania Średniego Wykształcenia* —Wilno, ul. Biskupia 4/6. 
Typy: humanistyczny i matematyczno - przyrodniczy. Kursy są zaopatrzone we wszelkie 
pomoce naukowe: gabinet fizyczno-chemiczny, przyrodniczy z pracownią oraz bibljotekę. 

Sekretarjat czynny codziennie oprócz świąt od godz. 1| rano do 7 wiecz. 

    
  

Pantofle gimnastyczne ''*." obuwie szkolne 
po cenach fabr. polec. „Polska Wytwórnia Obuwia* W, Nowicki, wielka 30 

| OBUWIE szkolne i dla dorosłych. Fartuszki, sweterki i pończoszki szkolne, 

przedstawienia popularne na przed- 
mieściach. W ten sposób mamy na* 
dzieję dotrzeć nietylko do drobnego 
mieszczaństwa, ale i do proletarjatu. 
Zwrócimy również baczną uwagę na 
instruktorską działalność naszego ze- 
społu. Pragniemy służyć radą i pomo- 
cą przy organizowaniu widowisk teat 
ralnych i w tym celu będziemy się 
starali nawiązać kontakt z towarzyst 
wami społecznemi, związkami robot- 
niczemi, szkołami, cechami, młodzie- | 
żą akademicką i t. d. 

uce historji ; pozatem, przy okazjach 
najrozmaitszych, których nie domyślił 
by się często, niejeden, nie mający kon 
taktu z zagranicą, nasz pedagog, stosu 
je notabene z bardzo dobremi skutka- 
mi. Mało bowiem metod nauczania tak 
działa „wydajnie, jak wzrokowa, po- 
nieważ ten typ pamięci jest, jak wiado 
mo, najpospolitszy. Przy omówionej 
powyżej, intensywności działania kina 
spotęgowane jest to w zrozumiałym 
stopniu. $ $ 

Wracam jednak do nas. Nasza na- 
uka poglądowa niestety, poza koloro- 
wemi odwiecznemi tablicami ścienne- 
mi, w najlepszym zaś wypadku latar- 
nią projekcyjną, niewielkim zasobem 
pomocy szkolnych, może się poszczy- 
cić w tej dziedzinie. Poza wspomnianą 
szkołą powszechną we Lwowie, dało- 
by się zapewne na palcach jednej ręki 
policzyć ilość szkół w Polsce, posia- 
dających zainstalowane aparaty filmo- 
we w swoich gmachach. 

Nie uważamy zresztą tego za waru- 
nek sine qua non nauki przy pomocy 
filmu. Można się doskonale posłużyć 
jednym aparatem na szkół kilka (ów 
Iwowski szereg ich obsługuje), względ- 
nie korzystając z aparatu przenośnego. 
'Tak właśnie dzieje się w szkołach pow 
szechnych Warszawy. Informowałem 
się w magistracie stolicy dość wyczer- 
pująco w tej sprawie. Zajmuje się nią 
w dużej mierze, jeden z referentów 
magistratu, posiadający odpowiednie 
studja i dużą kompetencję w tej dzie- 
dzinie. Od niego właśnie dowiedziałem 
się, że jest tam zorganizowana specjal- 

Objazdy. 

Duży nacisk — kończy swój inte- 
resujący wywiad dyr. Szpakiewicz — 
położymy w tym roku na objazdy. 
Nie mogę panu, niestety, udzielić je- 
szcze szczegółów, ale pragnąłbym już 
zaznaczyć iż mamy zamiar dotrzeć 
do najdalszych i do najmniejszych 0- 
siedli. Oczywiście jest to i trudne i 
kosztowne, ale mamy nadzieję, że 
przy pomocy i w Wilnie i na miejscu 
damy sobie jakoś radę!“ 

na komisja filmowa, z udziałem w niej 
przedstawicieli kuratorjum. Działa o- 
na już od kilku lat, organizując, bądź 
w sali Kina Miejskiego 'w godz. ran- 
nych — dla szkół w centrum miasta 
— bądź w poszczególnych szkołach na 
peryferjach — wyświetlanie filmów 
naukowych. Są to zwykłe, jak i inne 
lekcje, zazwyczaj ostatnie godziny 
dnia szkolnego, wypełnione przez se- 
anse filmowe z dziedziny, np. geogra- 
1ji, czy zoologji, botaniki czy fizyki 
etc. Kończy seans zwykle, jakaś umie- 
jętnie dobrana komedyjka, będąca swe 
go rodzaju wypoczynkiem. W ten spo- 
sób, o ile wiem, nie mniej niż godzina 
tygodniowo w każdej szkole jest na tę 
nieocenioną pomoc w nauczaniu poś- 
więcona. Co do tego jak stoi ta spra- 
wa w szkołach średnich — brak mi do 
statecznych informacyj, dla zadania, 
które postawiłem sobie, jako cel niniej 
szego artykułu wystarczy mi jednak to, 
co już podałem. Dodaję jeszcze, że i 
normalne popołudniowe seanse Kina 
Miejskiego w Warszawie są pod kon- 
trolą wspomnianej komisji i programy 
ich przez nią ustalane — jak to łatwo 
można sprawdzić — dość starannie. 

A teraz przechodzę do nieprzy jem 
niejszej części niniejszego artykułu, 
do omówienia istniejących w tej dzie- 
dzinie stosunków w Wilnie. Co się tu 
u nas dzieje? Przykry widok... . 

Magistrat nasz posiada od lat kilku 
odpowiednią placówkę, początkowo 
nawet, nieźle prosperujące kino miejs- 
kie, co z nią zrobił? Początkowo t. zw. 
„Miejski Kinematograf Kulturalno-Oś- 

Nr. 204 (2146! 

Pogłoska o zmianach 
na wyższych stanowiskach 

w Sztabie Głównym. 
Tel. od własn. kor. z Warsz. 

Z obowiązku dziennikarskiego no- 
tujemy pogłoskę jakoby niebawem mia 
ły nastąpić zmiany na wyższych sta- 
nowiskach sztabu głównego. Według 
tej pogłoski ustąpić miałby szef sztabu 
gen. Piskor, jego zastępca gen. Kwaś- 
niewski. oraz szef drugiego oddziału 
podpułk. Pełczyński. 

Przewiduje się ustąpienie 
kilku wojewodów. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W kołach politycznych utrzymują, 
że rozważana jest możliwość przesu- 
nięć na stanowiskach wojewodów, 
przyczem kilku z nich ustąpiłoby ze 
służby państwowej. Oczywiście, zmia- 
ny te stałyby w związku z reorgani- 
'zacją administracji ogólnej. 

Akademja młodzieży ku czci 
$. p. Tadeusza Hołówki 

w Warszawie. 
Legjon Młodych — Akademicki 
jązek Pracy dla Państwa, organizu 

je w sobotę, dnia 5 września r. b. o g. 
5-ej po poł. w sali Tow. Higjenicznego 
(Karowa 31) pod honorowem przewo- 
dnictwem pik. Walerego Sławka — 
Akademję Żałobną, poświęconą pamię 
ci Tadeusza Hołówki. 

  

Kondolencja. 
TALLIN. 4.8. (Pat) — W dniu 

wczorajszym wiceminister spraw za- 
granicznych Hellat w imieniu nieobec- 
nego ministra spraw zagranicznych zło 

, żył wizytę polskiemu charge d'affaires 
p. Wołodkowiczowi, celem wyrażenia 
kondolencji z powodu śmierci ś. p. Ta 
deusza Hołówki. 

Prasa estońska 
o Ś. p. Tadeuszu Hołówce. 

TALLIN. 4.8. (Pat. — Tragiczna 
śmierć ś. p. Tadeusza Hołówki wywo- 
łała w prasie estońskiej szereg artyku- 
łów, omawiających działalność poli- 
tyczną Hołówki, jego znaczenie w his- 
torji odzyskania niepodległości pań- 
stwa polskiego i rolę, jaką w charakte- 
rze naczelnika wydziału wschodniego 
MSZ. odegrał na polu zbliżenia polsko- 
estońskiego, w szczególności w dziedzi 
nie polityki bałtyckiej wogóle. Osoba 
ś. p. Hołówki była w Estonji popular- 
na, ze względu na kilkakrotne jego wi- 
zyty w Tallinie oraz stosunki osobiste, 
wiążące go z szeregiem działaczy poli 
tycznych estońskich Prasa estońska 
wyraża szczery żal, że zbrodnicze ku- 

* le skrytobójców wyrwały jeszcze jedne 
go żołnierza z szeregów Marszałka Pił- 
sudskiego. 

1) UA 

Tydzień 
Pończoch 

JAN ROCHOWICZ 
Wilno, Wielka 9, tel. 182. 

Rozpoczyna sezon 

reklamową sprzedażą pończoch. 
Najwyższe gatunki!    Najniższe cenyl 

J iii 

PANSTWOWY 

Roczny Kurs Tkactwa 
zostaje otworzony od 1ówrześnia 
przy Państwowej Średniej Szkole Prze- 

mysłowo-Handl. im. E. Dmochowskiej. 

Zapisy bez ograniczenia wieku i cen- 

zusu przyjmuje sekretarjat szkoły (Wi- 

leńska 10) codziennie od g. 9 do 2-ej. 
6616 

  

wiatowy* był nim istotnie, choć częś- 
ciowo, przez czas jakiś. Zasadniczo bę 
dąc przedsiębiorstwem: dochodowem, 
starał się jednak o pewien poziom w 
doborze programów, później, czy wsku 
tek zmiany kierownictwa, czy też z in- 
nych niewiadomych przyczyn, uległo 
№ dość raptownej a zdecydowanej 
zmianie na gorsze i tak trwa aż do 
dnia dzisiejszego. Nawet, słusznie zre- 
sztą, wyrazy: „kulturalno-ošwiatowy““ 
usunięto z nazwy tego licho prowadzo 
nego przedsiębiorstwa. Dziś Kino Miej 
skie w Wilnie jest marnie prosperują- 

cym sklepikiem, sprzedającym najgor* 
szą tandetę. Alarmowaliśmy już tem 
wielokrotnie opinję publiczną Wilna i 
władze nadzorcze, nietylko my zresztą, 
ale jedna i drugie są dziwnie cierpliwe. 
Fakt, że jedyne kino w Wilnie do któ- 
rego wstęp jest młodzieży dozwolony, 
wyświetla bardzo często filmy zupeł- 
nie dla młodzieży nieodpowiednie, po” 
winien zwrócić chociażby, uwagę Ku- 
ratorjum. A gdzież jest miejska Komi- 
sja Kult.-Oświatowa? Czy nic ją to nie 
„obchodzi, że tego rodzaju, przeznaczo- 
„ha dla mas, choćby ze względu na ni- 
skie ceny biłetów, łatwo dla nich dostę 
pna instytucja rozrywkowa, własność 
miasta, nietylko nie działa dodatnio, 
ale wręcz szkodliwie? Dlaczego zasia- 
dający tam panowie tak z lekkiem ser- 
cem pomijają sobie, alarmujące głosy 
całej prasy wileńskiej w ciągu paru 
lat? Cóż to za kultura i oświata, która 
pozwala na marnowanie się w rękach 
ignorantów tego delikatnego  narzę- 
dzia, o nietylko dodatnich, ale prze” 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Baranowicze w hołdzie posłowi ziemi 

nowogródzkiej ś.p. Tadeuszowi Hołówce. 
Z inicjatywy Komitetu Regjonalne 

go w Baranowiczach w dniu 4 wrześ- 
nia odbyła się uroczystość żałobna ku 
czci posła ziemi nowogródzkiej Ś. p. 
Tadeusza Hołówki. O godzinie 1-ej 
w świątyniach wszystkich wyznań od 
prawione zostały żałobne nabożeńst- 
wa. poczem z kościoła garnizonowego 
wyruszył kondukt żałobny w kierun- 
ku kinoteatru „Apollo“, gdzie odbyła 
się uroczysta akademja žalobna. Przez 

cały dzień odbywała się zbiórka na 
fundusz stypendjalny im. Tadeusza 
Hołówki. W godzinach wieczorowych 
odbyło się nadzwyczajne uroczyste 
posiedzenie Rady Miejskiej m. Bara- 
nowicz. Wysłano w imieniu Komite- 
tu Regjonalnego depeszę kondolen- 
cyjną, na ręce prezesa klubu B. B. W. 
R. płk. Sławka oraz wdowy po Ś. p. 
pośle Tadeuszu Hołówce. 

Pierwsze lądowanie samoletów na nowem 
lotnisku w Baranowiczach. 

W dniu 27 września na nowowybudowa- 
nem lotnisku w Baranowiczach po raz 
pierwszy wyladują lotnicy biorący udział 
w raidzie owjonetek. W związku z tem Ko- 
mitet Regjonalny na czele z p. starostą Prze- 
pałkowskim, rozpoczął przygotowania, ce- 

lem godnego przyjęcia lotników w Barano- 
wiezach. Pierwszy lotnik, który wyląduje na 
lotnisku w Baranowiczach otrzyma nagrodę 

Krwawy samosąd 
Mieszkańcy wsi Uraniszki na odcinku 

granicznym Loždzieje niepokojeni byli о5- 
tatnio często zdarzającemi się kradzieżami 
koni. 

W stosunkowo krótkim czasie skradziono 
konie mieszkańcom tej wsi: Z. Pierkowskie- 
mu, A. Bykowiczowi, B. Kurkowi i 5 innym 
gospodarzom. 

Wszelkie usiłowania policji ujęcia konio- 
Kkradów nie dawały przez dłuższy czas po- 
żądanego wyniku. 

Dopiero ubiegłej nocy, parobek zamožne. 
go gospodarza Piotra Wierniaszko, posły- 

    

ufundowaną przez Magistrat m. Baranowicz. 
Następni lotniey otrzymają piękne bukiety 
kwiatów. Na miejseu będzie  przygrywała 
orkiestra 78 p. p. oraz zorganizowany będzie 
bufet przez spółdzielnię 78 p. p. Komitet 
Regjonalny dla zabezpieczenia ludności znaj 
dującej się na Iotnisku podezas raidu, za- 
angażował pluton policji i pluton kawałerji 
dla utrzymania porządku. 

nad koniokradem. 
szał dochodzące od strony stajni jakieś po- 
dejrzane szmery. Podejrzewając, że do staj- 
ni dobierają się koniokradzi, parobek za- 
alarmował kilku sąsiadów, którzy otoczyli 
stajnię. Zaskoczeni złodzieje usiłowali zbiee, 
przyczem jeden z nich, a mianowicie Kie- 
drys wydobył rewołwer oddając strzał w 
kierunku niejakiego Łukaszewicza raniąc go 
w pierś. Oburzeni włościanie obezwładnili 
koniokrada i tak go pobili kijami, że w nie- 
spełna godzinę później zmarł. Drugiego ko- 
niokrada oddano w ręce policji. (O). 

Podpalenia 
w celu otrzymania premii asekuracyjnej. 

W dniu wczorajszym w kolonji Gudejki 
(gm. graużyskiej) wybuchł nagle wielki po- 
żar w zabudowaniach, Jana Kisiełowa. Prze- 
prowadzone dochodzenie ustaliło, że pożar 
wybuchł naskutek podpalenia „którego do- 
konał sam Kisielow w celu otrzymania pre- 
amji asekuracyjnej. 

W tymże dniu wybuchł również większy 
pożar w folwarku Leżyszki (gminy mickuń- 
skiej). Spaliły się zabudowania mieszkańca 
tego folwarku Tomaszewskiego. Zachodzi 
podejrzenie, że miało tu miejsce również 
podpalenie. (e). 

Straż sowiecka zatrzymała 3 obywateli polskich 
Onegdaj wpobliżu wsi Wołochy, w re- 

jonie odcinka granicznego Kozdrowicze, so- 
wiecka straż graniczna zatrzymała 3 obywa- 
teli polskich: A. Narkiewicza, W. Frokiela 

i W. Piechowicza —drwali ze wsi Milence 

Wielkie, którzy byli zatrudnieni przy wyrę- 
bie lasu. Podczas panującej burzy wymie- 
nieni niepostrzeżenie przeszli granicę i tam 
zostali zatrzymani. G. P. U. oskarża ich o 
szpiegostwo na rzecz Polski. (e). 

BARANOWICZE 
+ NAPAŚĆ WŚCIEKŁEGO PSA I WIL- 

KA. We wsi Ostrów, pow. baranowickiego, 
pojawił się wściekły pies, który pokąsał 4 
psy i jednego z mieszkańców Ostrowa Dy- 
mitra Pietraszewicza. Psa wściekłego zdoła. 
no zabić we wsi Zapole, zaś pokąsanego 
Pietraszewicza oddano pod obserwację i le- 

<zenie lekarza rejonowego. Pokąsane psy 
pozostają izolowane na uwięzi. 

Na drodze z Mołezadzi do Choroszek, na 
„jadącego furmanką Szewczyka Żewela na- 
padł wściekły wilk i stoczył z Szewezykiem 
walkę. W trakcie walki, nadbiegli koczują- 

cy wpobliżu Cyganie i zabili wilka, ehro- 
niąe od niechybnej zguby napadniętego Szew 
czyka, który został podrapany i pogryziony 
Głowę zabitego wilka przesłano do Wilna 
celem zbadania. 

+ PIĘĆ STRZAŁÓW W KIERUNKU 
WIAROŁOMNEGO KOCHANKA. Dnia 2-go 
września niejaka Weronika Maciulewicz ko- 
bieta lekich obyczajów z Baranowicz, usi- 
łowała zamordować swego kochanka Piotra 
Siwalkę oddające do niego 5 nietrainych 
strzałów z rewolweru. Powodem usiłowania 
zabójstwa było prawdopodobnie tło miłosne. 

„ E Dzień uroczystości w Baranowiczach. 
W związku z przyjazdem do Baranowicz p. 
Wojewody Nowogródzkiego Kostka-Biernac- 
kiego, w dniu 13 września odbędzie się kil- 
ka uroczystości, w których p. wojewoda 
Biernacki weźmie bezpośrednio udział. Przed 
grobem „Nieznanego Żołnierza”, gdzie lud- 
ność, szkoły, instytucje i organizacje spo- 
łeczne oraz Oddziały P. W. powitają nowe- 
go włodarza Ziemi Nowogródzkiej, p. woje. 
«woda Biernacki wręczy biednemu uczniowi 
z gminy dobromyskiej Łazarczukowi Anto- 
aiemu rower, przyznany dla celów szkol- 
mych przez Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej Polskiej Ignacego Mościckiego. 

Następnie p. wojewoda Biernacki weźmie 
udział w poświęceniu i otwarciu Szkoły 
Techniczno-Handlowej uruchomionej przez 
P. M. S, nowego gmachu Powiatowego Kasy 
«Chorych, oraz poświęceniu auta sanitarnego 
nabytego przez Oddział P. C. K. dla m. Ba- 

ranowicz. Dalej weźmie udział, w poświęce- 
niu i otwarciu 2 świetlic uruchomionych 
przez Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet 
oraz bursy żeńskiej zorganizowanej przez 
tenże Związek. Wieczorem Komitet Regjo- 
nalny urządzi raut, celem zbliżenia się prze. 
dstawicieli poszczególnych organizacyj i in- 
stytucyj społecznych do osoby p. wojewody 
nowogródzkiego. 

-- Rabusie drzewa opałowego. Do skła- 
du drzewa opałowego firmy  „Orfeusz*, 
znajdującego się w odległości 1 klm. od wsi 
Lubejki, gminy ostrowskiej, podjechało 10 
furmanek, a na nich 10 osobników zamasko- 
wanych, którzy obezwładnili tamtejszego 
stróża nocnego Stefana Bublewskiego, przy- 
wiązując go powrozami do drzewa obok 
składu. Sami zaś naładowali furmanki drze 
wem i oddalili się w kierunku Lachowicz. 
Bublewskiego uwolnił z więzów nad ranem 
dopiero jeden z przejezdnych mieszkańców 
wsi Lubejki. Za sprawcami napadu osobli- 
wego wszczęto poszukiwania. 

MOŁOBECZNO 
+ Działalność Podomisji Oświaty Poza- 

szkolnej. W dniu 26 VIII. b..r. odbyło się 

w gmachu starostwa posiedzenie Podkomisji 
Oświaty Pozaszkolnej Sejmiku Mołodeczań- 
skiego pod przewodnictwem p. J. Trame- 
courta Starosty powiatowego. Posiedzenie 
to odbyło się przy pełnym składzie Podko- 
misji, oraz członków  dokooptowanych p. 
Zukiela agronoma powiatowego i p. Ireny 
Łukiewiczówny Instruktorki Kół Gospodyń. 

Jak wynika ze sprawozdania kasowego 
wydatki związane z oświatą pozaszkolną w 
roku szkolnym 1930/31 wynoszą 6.591.91 zł. 

Sprawozdanie z akcji oświatowej podkomisji 
przedstawił Instruktor Oświaty Pozaszkol- 
nej. Na terenie powiatu mołodeczańskiego 
w ubiegłym roku szkolnym prowadzono sy- 
stematyczne kształcenie dorosłych w 19 miej- 
scowościach, mianowicie 16 trzystopniowych 
kursów dla dorosłych, oraz 3 szkoły dla do- 
rosłych. Na kursy dla dorosłych uczęszczało 
348 osób, udzielono godzin nauki '1658, na- 
uczało 28 osób nauczycielstwa szkół pow- 

<cież i przy nieumiejętnem się z niem 
(obchodzeniu, wybitnie szkodliwych 
możliwościach? Dziwna jakaś martwo 
ta czy niedołęstwo, narażające dobro 
publiczne na poważne straty. 

O jakiejś akcji dla szkół oczywiście 
niema mowy. Jedno, czy dwa przedsta 
wienia na rok i to z filmami zgoła 
przygodnemi, o wątpliwej wartości — 
to cokolwiek mało. To samo da się po- 
wiedzieć o tych paru seansach dla woj- 
ska, Jeżeli teraz bliżej wejrzymy w sto 
sunki panujące w tej instytucji, to ist- 
niejący w niej stan rzeczy nie wyda 
mam się dziwny. Kto decyduje o dobo- 
rze filmów dla Kina Miejskiego? Lu- 
dzie, którzy nietylko ze sprawami ar- 
tystyczno- czy naukowo-filmowemi ni 
/gdy nie mieli nic do czynienia, ale też 
i z kulturą w szerszem tego słowa zna- 
czeniu, bardzo niewiele mający wspól- 
nego. Można osłatecznie nawet będąc 

organistą z zawodu prowadzić może i 
nieźle sprawy rzeźni miejskiej, przy 
pewnej pracowitości, wiadomości po- 
trzebne do sprawowania tych funkcyj 
dadzą się jakoś nabyć, ale trafna, ro- 
zumna, na pewnym poziomie artystycz 
nym polityka filmowa w popularnym, 
przeznaczonym dla mniej zamożnej lu- 
dności, kinematografie — wymaga nie- 
co subtelniejszej kultury, no i odpo- 
wiedniego wykształcenia... Nie wystar” 
czy na to również być, bardzo zresztą, 
pilną i pracowitą urzędniczką admini- 
stracyjną w magistracie, ani tem 
mniej eks-pułkownikiem carskim... 

Ostatnie odkrycia Urzędu Śledcze- 
go rzuciły nowe światło na sprawy Ki- 

    

na Miejskiego. Nie wchodzimy w to, 
czy jest to kwestja nadużyć, czy nie. 
sam fakt posługiwania się pośrednika- 
mi i płacenia bajońskich sum za to, co 
można było dostać po zupełnie normal 
nej, godziwej cenie, wyrzucanie dzięki 
temu dobra publicznego w błoto — 
sam taki fakt jest dostat. obciążający, 
dla pociągnięcia do dotkliwej odpowie- 
dzialności winnych tego. Nasza niez- 
byt ruchawa zwykle opinja publiczna 
już jest dostatecznie tem poruszona i 
oburzona. Może też odpowiednio poru- 
szą się i władze nadzorcze i nakoniec 
to swoiste bagienko uregulują i osu- 
szą. A gdyby tak Wydział Kultury i 
Sztuki przy Urzędzie Woj. zajął się 

«tem na serjo? Zwrócił uwagę na tę pla 
cówkę i oceniwszy należycie jej możli 
„wości i doniosłość, wywarł odpowied- 

nią presję na magistrat i swoim wpły- 
'wem postawił ją na wysokim pozio- 
'mie? Zbytćczne są tu przytem wszel- 
kie wkłady udźwiękowiania (przynaj- 
mniej tymczasem), zresztą raczej mio- 

tły żelaznej tam trzeba przedewszyst- 
kiem. 

Wołaliśmy dotąd „na puszczy, my 
i inni. Mamy nadzieję, że po ostatnich 
wypadkach znajdzie się na tej pusz- 
czy nareszcie, trochę ludzi, którzy po- 
dejmą naszą inicjatywę (ewent. sami 
zainicjują coś właściwego), wyjmą na- 
koniec tę ,„biżuterję* z rąk „cieśli* i 

obejdą się z nią należycie. 

. Z. Klaczyński. 

AT 
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szechnych. Wi 3 szkołach dla dorosłych u- 

kończyło oddział VI i VII—115 osób, nau- 

czało 12 nauczycieli, udzielając 780 godzin. 

Zorganizowano 2 Uniwersytety Powszechne 

t. j. w Lebiedziewie i Mołodecznie. Na wy- 

kłady z zakresu nauki o Polsce „Współczes- 

nej, geograiji, historji, higjeny i rolnictwa 

czało do Lebiedziewa 60 słuchaczy. 

/ te prowadziło nauce cielstwo szko- 

ły powszechnej w Lebiedziewie, udzielając 

96 godzin nauki. Uniwersytet Powszechny 

przy Ognisku Kolejowem w Mołodecznie wy 

czerpał godzin 64, udzielonych w „formie od- 

czytowej przez 2 osoby # pośród nauczy- 

cielstwa gimnazjum w Mołodecznie, oraz 8 

osoby ze szkolnictwa powszechnego. 

Przy pomocy korespondencyfhego kursu 

rolniczego im. St. Staszica prowadzono w 

6 miejscowościach oświatę rolniczą. Kursy 

takie przesłuchało 118 rolników; wykłady 

rolnicze prowadziło 7 nauczycieli szk. pow. 

udzielając 352 godziny wykładów. ||| 

Na terenie powiatu istnieje 19 świetlic, 

częściowo subsydjowanych przez Podkomis- 

ję, mianowicie koszta oś vietlenia i prenume 

ratę czasopism. 12 z tych świetlic korzysta 

z lokali szkolnych, 7 jest specjalnie wyna- 

jętych. Celem przygotow nia fachowych sił 

do prowadzenia świetlic, władze szkolne prze- 

prowadziły 5-dniowy kurs šwietlicowy „dla 

nauczycielstwa szkół powszechnych. Kurs 

ukończyły 34 osoby. Na zakończenie kursu 

świetlicowego, a dla rozbudzenia akcji chó- 

rów i teatrów ludowych urządzono „Wieczór 

Ludowy* w Mołodecznie w dniu 1 II. b. r. 

Program tego wieczoru wypełmły 4 zespo- 

ły młodzieży przybyłej z terenu powiatu. M 

okresie sprawozdawczym na terenie powia- 

tu odegrano 66 przedstawień przez organi- 

zacje społeczne, oraz 38 przedstawień z dziat 

wą szkolną. Chórów czterogłosowych, któ- 

re systematycznie prowadzą swą pracę, na 

terenie powiatu istnieje 9. 
W dniu 28 VL. b. r. urządzono w Moło- 

decznie Powiatowe więto Pieśni. ; Ww 

święcie i konkursach wzięło udział 8 chórów 

z terenu powiatu. W miesiącu czerwcu od- 

były się 2 gminne Święta Wiosny. 

" Budżet na oświatę pozaszkolną na rok 

1931/32 postanowiono zamknąć sumą 8.825 zł 

W związku z budżetem przyjęto program 

pracy, który wywołał zrozumiałą, lecz facho- 

wą dyskusję. Postanowiono prowadzić i fi- 

nansować 20 kursów dla dorosłych, oraz 2 

Uniwersytety Powszechne. Ponieważ w spra 

wozdawczym roku szkolnym kursy rolniczo- 

oświatowe prowadzone przez koresponden- 

cyjny kurs rolniczy im. St. Staszica cieszy- 

ły się dużem powodzeniem wśród dorosłych 

słuchaczy, postanowiono kursy te prowadzić 
łącznie z systematycznem kształceniem do- 

rosłych. Kursami rolniczemi opiekować się 

będzie p. agronom Żukiel. Przyjęto program 

dla Uniwersytetu Powszechnego w Lebie- 

dziewie, jako wyjątkowym punkcie oświato- 

wym na terenie powiatu. Uniwersytet ten, 

którego słuchacze posiadają już zrównany 

poziom wykształcenia do 6 oddziałów 

włącznie przez kursy wieczorowe, będzie 

oparty na 3 letnim programie nauki w za- 
kresie nauki o Polsce Współczesnej, geo- 

grafji gospodarczej, oraz rolnictwa w za- 
kresie średniej szkoły rolniczej przez popu- 
larny kurs rolniczy im. St. Staszyca tego 
typu. Działem rolniczym tego ośrodka pracy 

opiekować się będzie p. agronom Żukiel. 
Uniwersytet Powszechny w Mołodecznie bę- 
dzie prowadzony i w b. r. szkolnym w opar 
ciu o swoisty program i metodę. 

W zakresie pracy Świetlicowej ustalono 
otoczyć specjalną opieką finansową i facho- 

wę 10 świetlic. 
Ponieważ daje się odczuć zapotrzebowa- 

nie czytelników na bibljoteczki, a których 
na terenie jest niewystarczająca ilość, u- 
chwalono zakupić pewną ilość bibljoteczek 
ruchomych na sumę 1000 zł. 

M. Mm. 

     

  

   

  

   

      

WILEJKA 
+ ZGINĘŁA W NURTACH WILJI. W 

dn. 27 ub. m., posterunek policji w iBałej 
(powiatu wiłejskiego) zaałarmowany został 
wiadomością o zagadkowem zaginięciu mie- 
szkanki wsi Biała 15-letniej Marji Sulżye- 
kiej. Wszelkie poszukiwania za zaginioną na 
razie nie dały pozytywnego wyniku. Dopiero 
wczoraj wpobliżu wsi Rybaki fale Wilji wy- 
rzuciły na brzeg rzeki zwłoki topielca, w 
których poznano zaginioną Marję Sulżyeką. 
Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 
Sulžycka naskutek własnej nieostrożności 
wpadła do Wilji, i nie umiejąc pływać uto- 
nęła. (e). 

-- ŚMIERTELNE POBICIE SOŁTYSA. 
We wsi Węcławinięta wpobliżu Smorgoń 

na tle załargu osobistego bracia Stanisław 
i Edward Kowzanowie, napadli na sołtysa 
tejże wsi Jana Jermaka, zadając mu kilka 
niebezpiecznych ran nożowych. W stanie 
groźnym przewieziono rannego Sołtysa do 
szpitala powiatowego w Smorgoniach. Braci 
Kowzanów aresztowano. (e). 

DOŁHINÓW 
-+ USIŁOWAŁA POPEŁNI HARAKIRI. 

We wsi Dąbrówka wpobliżu Dołhinowa, miał 
miejsce następujący wypadek: Mieszkanka 
tej wsi Marja Afraszczykowa usiłowała po- 
pełnić samobójstwo przez dokonanie hara- 
kiri. 

W stanie groźnym przewieziono ją do 
szpitala powiatowego. Przyczyna rozpaczli- 
wego kroku — silny rozstrój nerwowy. (e). 
        

  
--ARESZTOWANIE WYWROTOWCÓW. 

W ostatnich dniach organa KOP. w kilku 
wsiach granicznych powiatów mołodeczań- 
skiego, dziśnieńskiego i wilejskiego aresz- 
towały Szereg wywrotoweów, którzy prowa- 
dzili agitację komunistyczną wśród żołnie- 
rzy. Przy aresztowanych znałeziono obfi- 
ty materjał kompromitujący. 

Dwóch agitatorów ujęli sami żołnierze, 
gdy ci namawiali ich do dezercji. (m) 

-+ Obrót towarowy przez granieę. W ub. 
miesiącu przez stacje graniczne Zahacie, O- 
lechnowicze i Stołpce przeszło do Rosji So- 
wieckiej 65 wagonów manufaktury, cyny, 
blachy i maszyn, zakupionych przez so- 
wiecką misję handlową w Polsce. 

Do Łotwy w tymże miesiącu przez stację 
graniczną Turmonty przeszło 45 wagonów 

sukna, wyrobów bawełnianych i płótna, 30.- 
wagonów towarów drobnych i 25 wagonów 
węgla. (m). 

Zamknięcie ruchu na drodze 
Wilno — Oszmiana. 

Na drodze państwowej Wilno-Oszmiana- 
Smorgonie-Mołodeczno, na kilometrze 97 i 
99, t. j. we wsi i przed wsią Oleey, przerwa- 
ny został ruch z powodu prwadzonych tam 
robót konserwacyjnych. Objazd skierowany 
jest przez st. kolejową Zalesie — W. Ame- 
lin i Oleniec. Zamknięcie ruchu na wymie- 
nionym odcinku nastąpiło dnia 3-Iy b. r. 
i.trwać będzie aż do odwołania. 

Popierajcie Ligę Morską 
1 Rzeczną! 
  

WST KRN DKS 

Nabożeństwo żałobne i akademja 
ku czci Ś. p. Tadeusza Hołówki. 

Na posiedzeniu Komitetu uczczenia 
Šš. p. posła Tadeusza Hołówki, odby- 
tem w lokalu Sekretarjatu Wojewódz- 
kiego B. B. W. R. w dniu 3 b. m. omó: 
wiona została sprawa udziału organiza 
eyj społecznych w nabożeństwie żałob- 
nem, które jak już podawaliśmy. od- 
prawione zostanie dzisiaj w kościele 
Ewangelicko-Reformowanym przy ul. 
Zawalnej o godz. 18.30. 

Ze względu na spodziewany liczny 
udział w nabożeństwie szerokich sfer 
społecznych Komitet powiadamia za 
naszem pośrednictwem organizacje 
społeczne, iż delegacje ich winny przy- 
być na nabożeństwo z pocztami sztan- 
darowemi już o godz 18.15. 

W nabożeństwie weźmie równieź 
liczny udział reprezentacja mniejszości 
narodowych, które solidarnie z społe- 
czeństwem polskiem potępiają ohydny 
mord polityczny, dokonany na osobie 
tej miary — szermierza idei spółżycia 
narodowości, jakim był Ś. p. poseł Ho- 
łówko. 

Dziś również o godz. 20-ej odbę- 
dzie się uroczysta akademja ku czci &. 
p. posła Hołówki, w auli Uniwersytec- 
kiej, którą zagai senator Witold Abra- 
mowicz. Pierwszy referat omawiający 
czyny i życie Tadeusza Hołówki wy- 
głosi senator prof. Jundziłł. Komitet 
uprasza zaproszonych na Akademję o 
wcześniejsze zajęcie miejsc, ze wzglę- 
du na to, iż przemówienia będą nada- 
ne przez radjo. 

   

* 

Zarząd Koła Wileńskiego Z. O. R. wzywa 
swych członków do wzięcia udziału w nabo- 
żeństwie żałobnem za spokój duszy Šš. p. 
Hołówki Tadeusza w kościele Ewang.-Refor- 
mowanym przy ul. Zawalnej o godz. 18-ej 
min. 30 dnia 5 września r. b., oraz w aka- 
demji żałobnej, która się odbędzie w sali 
Śniadeckich U. S. B. o godz. 20-ej tegoż dnia. 

Podziękowanie p. wojewodzie. 
Brat zmarłego tragicznie Ś. p. posła Ta- 

deusza Hołówki p. Władysław Hołówko przy 
był w dniu dzisiejszym do p. wojewody 
Beczkowicza i w imieniu matki i całej ro- 
dziny wyraził p. wojewodzie serdeczne po- 
dziękowanie za kondolencję którą p. wo- 
jewoda na pierwszą wieść o zgonie złożył 
matce ś. p. T. Hołówki i za tyle dowodów 
serdecznego współczucia, okazanego przez p. 
wojewodę tak ciężko dotkniętej rodzinie 
Hołówków. 

Walny zjazd Federacji. 
W niedzielę dnia 6 b. m. w sali O- 

gniska Kolejowego o godz. 10 rozpocz- 
ną się obrady walnego zjazdu Fereda- 
cji wileńskiej, przy udziale delegatów 
organizacyj sfederowanych oraz po- 
wiatowych zarządów. Porządek obrad 
następujący: 

1) Otwarcie zjazdu przez prezesa 
Federacji, wice-wojewodę p. Stefana 
Kirtiklisa. 

2) - Przemówienie powitalne przed: 
« stawicieli władz i organizacyj społecz- 
nych. Po przerwie zjazd przystąpi do 
merytorycznych obrad. Sprawozda- 
nie zarządu przedłoży sekretarz zarzą- 
du wileńskiej Federacji p. Wilhelm Po 
pławski. Nastąpi sprawozdanie komi- 
sji rewizyjnej. Referat o planie pracy 
na przyszłość wygłosi mjr. Bąbiński. 
Potem odbędą się wybory nowych 
władz Federacji Wojewódzkiej t. j. za- 
rżądu i komisji rewizyjnej oraz Sądu 
Rozjemczego. Na tem zjazd zostanie 
zamknięty. * 

Wieczorem uczestnicy zjazdu we- 
zmą udział w raucie pożegnalnym wy- 
danym na cześć p. wice-wojewody St. 
Kirtiklisa i posłanki p. Janiny Kirtik- 
lisowej. 

Akcja Komitetu Obywatelskiego 
Zwalczania Bezrobocia. 

Dnia 1-go września r. b. w lokału Izby 
Przemysłowo-Handlowej odbyło się po 
siedzenie Sekcji Dostarczania i Podzia- 
łu pracy Komitetu Obywatelskiego 
Zwalczania Bezrobocia. Na posiedze- 
niu obecni byli p. Edward Ratyński, 
Prezes Izby Skarbowej, p. Roman Ru- 
giński — Prezes Izby  Przemysłowo- 
,Handlowej, p. Ludwik Uniechowski — 
„Prezes Czerwonego Krzyża, liczni 
„przedstawiciele instytucyj i urzędów 
„państwowych, organizacyj przemysło- 
„wych i handlowych, oraz organizacyj 
' robotniczych. Przewodniczył p. dr. Ma 
Ueszewski. 

Przedstawiciel Stowarzyszenia Prze 
mysłu i Handlu informował obecnych, 
że sfery przemysłowo-handlowe goto- 
we są przyłączyć się do powszechnej 
akcji walki z bezrobociem. Zwiększe- 
nie zatrudnienia przez skrócenie ilości 
godzin pracy w ciągu dnia, względnie 
dni pracy w tygodniu, nie może hyć 
stosowane powszechnie i wymaga in- 
'dywidualnego załatwienia w poszcze 
gólnych branżach a nawet zakładach. 
Wobec tego Stowarzyszenie zamierza 
zorganizować jeszcze szereg posiedzeń 
branżowych. 

Uchwalono porozumieć się z wła- 
dzami centralnemi celem uregułowa- 
nia różnych kwestyj skarbowych i soe- 

' jalnych, które powstały w toku obrad 
' nad zagadnieniem zwiększenia zatrud- 
„nienia. 

Przedstawiciel Związku Właścicieli 
Nieruchomości referował sprawę przy- 
śpieszenia robót kanalizacyjnych, przy 
których mogliby również znaleźć za” 
trudnienie bezrobotni. Na podstawie 
wykazu, który będzie dostarczony 
przez Magistrat, ustalony będzie spis 
nieruchomości i kolejność przeprowa- 
dzonych robót. 

Poza sprawą kanalizacji, Sekcja 
wysuwała konieczność przeprowadze- 
nia także remontu nieruchomości, pod 
legających Zarządowi Władz Duchow- 

  

wice wojewoda Jankowski 
wkrótce obejmie urzędowanie. 

Jak się dowiadujemy, sprawa no- 
minacji starosty dziśnieńskiego p. M. 
W. Jankowskiego wicewojewodą wi- 
leńskim została już definitywnie przez 

decydujące czynniki załatwiona i no- 
wy wicewojewoda wileński w poło- 
wie przyszłego tygodnia obejmie u- 
rzędowanie. 

Zamknięcie ruchu kołowego na ul. Ś-to Jańskiej. 
Wobec tego, iż tynk na wieży ko- 

ścioła Św. Jana coraz więcej opada, a 
gzymsy kruszeją i mogą spowodować 
nieszczęśliwe wypadki, władze admi- 
nistracyjne zamknęły ruch na odcinku 
ul. Ś-to Jańskiej, przylegającej do ko- 

ścioła. 
Wczoraj specjalna komisja konser- 

watorska obejrzała niszczejącą wieżę. 
"Postanowiono roboty nad jej naprawą 
rozpocząć 'w przyszłym tygodniu. (m) 

  

Krewki złodziejaszek pobił dorożkarza 
i policjanta. 

Przedwczoraj późno wieczorem jeden z 
wywiadowców wydziału śledczego przecho- 

dzą pe Lipówce zauważył, że jakiś dorożkarz 
stacza zaciętą walkę ze swoim pasażerem 
który widocznie odmówił uregulowania ra- 
chunku za jazdę. Zbližywszy się wywiadow- 
ca poznał w owym pasażerze zawodowego 
złodzieja H. Olszewskiego, wobec czego posta 
nowił go zatrzymać i dostarczyć do komi- 
sarjatu. 

Podczas eskortowania do komisarjatu, 
Olszewski niespodziewanie rzucił się na po- 

Włamanie do farbiarni 
Wezoraj wieczorem, między godziną 8 

a 10 wieczorem dokonano zuchwałego wła- 
mania przy ul. Kalwaryjskiej Nr. 4 Włamy- 
wacze przy pomocy podrobionych kluczy 
przedostali się do mieszczącej się w tym do- 

odr OKRADA 

liejanta zadając mu siłny cięs nogą w brzuch 
poczem usiłował obalić go na ziemię. Na 
wszezęty alarm na miejsce wypadku zjawił 
się jeszcze jeden wywiadowcea, przy pomocy 
którego Olszewskiego obezwładniono i do- 
starczono do 2 komisarjatu P. P.. gdzie 0- 
sadzony został w areszcie. Lecz znałazłszy 
się w areszcie krewki złodziej nie uspokoił 
się i zdjąwszy but, zaczął rozbijać szyby. 

Po dłuższym wysiłku opryszka  obez- 
„władniono i przesłano do centralnego a- 
resztu. (e) 

przy ul. Kaiwaryjskiej. 
mu farbiarni skąd skradli rozmaite rzeczy i 
ubrania, ogólnej wartości, jak podaje po- 
szkodowany, ponad 2009 złotych. 

Q kradzieży powiadomiono policję, któ- 
ra wdrożyła dochodzenie. (e) 

  

KRONIKA 
  Dziś: Wawrzyńca. 

Jutro: Zacharjasza. 

  

| Sobota 

Wschód słońca —g. 4 m. 52 

„ / Spostrzeżenia Zakładu Moteerorugii U. 6. B 
w Wilnie z dnia 4 IX—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 754 

Tacgerstisadrodsiać > | OC 
° najwyższa: -- 27° С. 

= najniższa: + 16° С. 

Opad w milimetrach: 17 

Wiatr przeważający: połudn. 

Tendencja barom.s spadek, nast. lekki wzrost. 

Uwagi: rano pochmurno, wieczorem burza. 

SPRAWY SZKOLNE. 
Książki dla biednych uczniów. Jak i każ- 

dego roku, magistrat w roku bież. uchwalił 
za 2500 zł. zakupić podręczników szkolnych 
dła uboższych uczniów szkół powszechnych. 

Podręczniki te magistrat będzie bezpłat. 
nie wypożyczał na przeciąg roku szkolnego. 

(m) 
— Rada Pedagogiczna Szkoły Powszech- 

nej Nr. 11 m. Wilna, podaje do wiadomości 
że dnia 20 września r. b. rozpoczynają się 
lekcje na wieczorowych Kursach dla Doros. 
łych z programem 7-klasowej Szkoły Pow- 
szechnej. Przy kursach bibljoteka i šwietli- 
ca. Opłata za naukę minimalna. Zapisy 
przyjmuje się do 15 września 1931 r. i udzie 
la wszelkich informacyj kancelarja szkoły ul. 
Zarzecze Nr. 5 w godz. od 10-ej do 11-ej 
i od 17-ej do 18-ej codziennie. 

— Dyrekcja Szkoły Rzemiosł Artystycz- 
nych Wił. T-wa Art. Plastyków komunikuje, 
że zapisy na kurs pierwszy, działu rzeźby 
i malarstwa dekoracyjnego przyjnruje się 
codziennie prócz świąt, od godz 10-ej do 
13-ej w lokalu Szkoły (ul. Św. Anny Nr. 13). 

GOSPOBARCZA 
— Nawiązanie handłu między Wileń- 

szezyzną a Australją. W Sydney (Australja) 
powstało towarzystwo pośrednictwa w* 
handlu między Polską i Australją (Australia 
Poland Trade Development Association). To- 
warzystwo to zwróciło się do władz polskich 
z prośbą o akcję w kierunku zachęcenia pol- 
skich sfer handlowych i przemysłowych do 
zaznajomienia rynku australijskiego z ich 
towarami. 

W związku z tem Izba Przemysłowo . 
Handlowa w Wilnie wkrótce wyśle do War- 
szawy próbki różnych towarów, produkowa- 
nych w jej okręgu, a nadających się na eks- 
port. 

Zostaną więc wysłane próbki szkła i wy- 
robów ze szkła zastawy stołowej, papieru i 
wyrobów z niego, kilimów i chodników oraz 
dywanów, worków i materjałów na nie, 
tkan ianych, materjałów i przetworów 
chemi org. i nieorg. wyrobów włó- 
kienn ch, szczeciny i sierści oraz kafli 
Wszystkie te towary są produkowane w ok- 
ręgu izby i po nawiązaniu stosunków hand- 
lowych mogą być eksportowane. 

Z Warsza próbki zostaną wysłane do 
Sydney i umieszczone na stałej wystawie to- 
warów polskich. (m) 

SĄDOWA. 
— Objęcie urzędowania przez nowego 

prokuratora S. O. W dniu 3 września r. b. 
objął urzędowanie nowomianowany Proku. 
rator Sądu Okręgowego w Wilnie p. Edward 
Przybylski, przybyły z Grodna. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
‚ — Zarząd Banku i Związku Właścieieli 
Średnich i Drobnych Nieruchomości m. Wil- 
na i woj. Wileńskiego, ul. Gdańska Nr. 1 
m. 6 (parter), podaje do ogólnej wiadomości, 
że z dniem drugiego września 1931 r. Bank 
i Sekretarjat Centrali Związku znajdują się 
w lokalu przy ul. Gdańskiej Nr. 1 m. 6 
(godz. urzędowania od 9 do 15 pp.). 

Sekretarjat udziela bezpłatnych porad 
we wszystkich sprawach właścicieli domów, 
członków Związku, pośredniczy w tran- 
zakcjach, kupna, sprzedarzy, administracji, 
wynajęcia lokali i uskutecznia za zniżkową 

opłatą pisanie podań, odwołań i skarg do 
wszystkich Władz i Urzędów. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— „Sobótka* w Resursie Rzemieślniczej 

odbędzie się dnia 5 września. Początek o 
godz. 8. Wstęp za okazaniem legitymacji, 

SWŻYEIĄDOWI AK as ATIKECWA WT 

   
     

  

   

  

  

„, nych. Na posiedzeniu referowano rów- 
nież projekt zużytkowania niektórych 
terenów puszczy Nalibockiej dla or- 
ganizacji gospodarstw rybnych, nade- 
słany przez Dyrekcję Lasów Pań- 
stwowych, przy realizacji którego mo- 
głaby znaleźć zatrudnienie większa i- 
lość bezrobotnych. 

lub zaproszenia, ewentualnie listu poleca- 
jącego. 

В Tamže, (Niemiecka 25) codziennie czynną 
jest bibljoteka od godziny 6 do 8. 

RABJE 
SOBOTA, dnia 5 września 1931 r. 

11.00: Tr. ze Lwowa. Otwarcie Targów 
Wschodnich. 12.05: Koncert popularny. 13.10: 
Kom. meteor. 15.55: Program dzienny. 16.00: 
Audycja i koncert dla młodzieży. 16.30. Kom. 
dla żeglugi. 16.55: „Arehitektura świetlna" — 
odczyt. 17.15: „Co nas boli*? 17.35: „Misjo- 
narz polski w Japonji w XVII w.* — od- 
czyt. 18.00: Nabożeństwo z Ostrej Bramy w 
Wilnie. 19.00: Kom. Wil. Tow. Org. i K. Roln. 
19.15: Progr. i rozm. 19.40: Kom, 20.15: Tr. z 
Sali Śniadeckich na U. S. B. akademji żałob- 
nej urządzonej ku czci ś. p. Tadeusza Ho- 
łówki. 21.00: D. c. koncertu wieczornego. 
22.00: Feljeton. 22.15: Kom, 22.30: Utwory 
Chopina w wyk. Z. Drzewieckiego. 23.00: 
Muzyka lekka i taneczna. 

NIEDZIELA, DNIA 6 września 1931 r. 
10.30: Tr. uroczystości korpusu kadetów ze 
Lwowa. 11.35: Odczyt misyjny. 11.58: Sy- 
gnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 12.20: Kon- 
cert popularny z płyt. 13.00: Transm. z Ło- 
wicza obchodu dożynek. 13.40: Muzyka i 
odczyty. 15.00: Odczyt rolniczy. „Chów zwie. 
rząt futerkowych*. 15.20: Odczyty rolnicze i 
muzyka. 16.20: Finał mistrzostwa Polski w 
piłce wodnej. 16.40: Program dla dzieci star- 
szych i młodzieży. 16.55: „Radość wymar. 
szu” — felj. 17.10: Reporlaż z Targów Wsch- 
ze Lwowa.17.40: Komunikat z przed „Stu 
lat“ i koncert popularny. 19.00. „Kukułka 
wileńska* 19.20: Program tygod. i rozm. 
19.40: „Skrzynka techniczna. 19.55: Końti- 
nikat i pogad. 20.15: Koncert wieczorny. 
22.00: „Życie i zegarek* — felj. 22.15: Kom. 
22.30: Koncert solisty. 23.00: Muzyka tanecz- 

NOWINKI RĄDJOWE. 
CERVANTESOWSKIE SŁUCHOWISKO 

DLA MŁODZIEŻY. 
„Audycja o godz. 16.00 przeznaczona bę- 

dzie w całości dla dziatwy starszej. Nadane 
będzie prześliczne słuchowisko, pióra pp. Sta 
nisława Karwickiego i Benedykta Hertza p. t. 
„Ocalenie Melisandry*. 

Autorzy zapożyczyli treść z nieśmiertel- 
nych przygód Don Kiszota. Nie jest to szabło 
nowa „radjofonizacja jednego z rozdziałów 
powieści Cervantesa, ale jej motyw zupełnie 
oryginalny ujęty i przetworzony wedle wyma- 
gań radjopisarstwa. Któż nie pamięta jednej 
z najzabawniejszych przygód rycerza z Man- 
szy, który tak się przejął losem nieszczęśliwej 
Melisandy, że — stając w jej obronie — roz- 
gromił... teatr marjonetek! Ten to właśnie epi- 
zod stanowi treść słuchowiska. Pod tchnie- 
niem pp. Karwickiego i Hertza nabrał on no- 
wego życia. i przeistoczył się w coś zupełnie 
nowego, mianowany w rodzaj opery komicz- 
nej, do której nadzwyczaj melodyjną i dowci- 
pną muzykę stworzył utalentowany kompozy 
tor, p. Władysław Macura. . : 

„ Stuchowisko posiada walory szczególne i 
niewątpliwie zainteresuje również dorosłych. 
Nie uroniono tu bowiem nic z cervantesow- 
skiego humoru, nic z zasadniczych rysów błę- 
dnego rycerza, który nie przestaje być naj- 
szlachetniejszą postacią literatury powszech- 
nej, 

Audycję zakończy, jak zwykłe, koncert. 
ARCHITEKTURA ŚWIETLNA. 

W czasach, kiedy technika z dniem każ- 
dym czyni olbrzymie postępy, zaskakujące zdu 
mioną i rozespaną trochę ludzkość i sztuka 
zdobywa ciągle nowe tereny i nowe środki 
wyrazu, zapatrzone w przeszłość autorytetu 
nie chcą nieraz tym nowym tworom artysty- 
cznym nadać indygenatu, ałe życie uczyni to 
wbrew nim. Mało kto wąlpi dziś jeszcze, cży 
film jest sztuką, ale zapewne niewiełu ludzi 
zastanowiło się nad tem, že krzyėzace rekla- 
my świetlne, ten szyłd współczesnego miasta, 
domagają się uznania ich za niepodłegłą ga- ) 
łąź artystycz. twórczości. O tem wyłanianiu” 
się pierwiastków artystycznych z pośród efek 
tów techniczno-reklamiarskich opowie prof. 
Stanisław Machniewicz ze Lwowa w odczycie 
P. t. „Architektura świetlna* o godz. 16.55. 

CO NAS BOLI? 
Co nas boli, to nas boli. My nie z soli, ani 

z roli — powiedział dowcipny Mik i z wpra- 
wą dobrego dentysty począł oprowadzać ra- 
djosłuchaczów po najbardziej bolących miej- 
scach. Przechadzki, zwłaszcza  zaprawione 
szczyptą ironji i sporą dozą przenikliwego 
śmiechu z pewnością posłużą nam dobrze 
(Godz. 17.15). 

AKADEMJA KU CZCI Ś. P. TADE- 
USZA HOŁÓWKI. 

„Radjostacja Wileńska* transmituje @216 
o godzinie 20.15 z Sali Śniadeckich U. S. B. 
akademję żałobną, poświęconą ś. p. Tadeuszo 
wi Hołówce. Na program akademji złoży się 
przemówienie jednego z najtęższych adwoka- 
tów i mówców wileńskich, produkcje orkie- 
stry wojskowej oraz recytacje znakomitej ar- 
tystki Ślanisławy Wysockiej oraz Bolesława 
Loedla z nowego zespołu teatrów wileńskich. 

  

           



    

Z OSTATNIEJ CHWILI 
  

Awantura na giełdzie berlińskiej. 
BERLIN 4.9. Pat. — Przed rozpoczęciem 

się piątkowego zebrania giełdy berlińskiej 
wybuchła na sali wielka awantura. Zgroma- 
dzeni maklerzy nieurzędowi tłumnie zaczę- 
li krążyć i protestować przeciwko zarzą 
niom giełdy. Wznoszono między inneszi 
rodzaju okrzyki: „Giniemy z głodu, 
pracy”, „Niech nie będzie żadnej giełdy, al- 
bo niech będzie porządek, co to za giełda, 
domagamy się dyspozycyj*. „Protestujemy 
przeciwko przymusowym notowaniom komi- 
sarza rządowego* i t. d. Na zebraniu zarów- 
no przed, jak i po otwarciu giełdy, panowa- 

Sytuacja w 
BARCELONA 4.9. Pat. — Gubernator Bar 

celony zażądał przysłania dwóch statków, 
ażeby ewentualnie umieścić na nieh aresz- 
towanych. Dzisiaj rano policja aresztowała 
grupę motocyklistów, którzy przybyli do 
miasta oraz zarządził specjalne środki ostro- 
żności wokoło gmachów więziennych. Pomię- 
dzy policją a strajkującymi miały miejsce 

    
    

ło wielkie zdenerwowanie i ogólne podnie- 
cenie. Wszyscy byli zdezorjentowani po 
wczorajszym t. zw. „czarnym czwartku“. 

Niepewność i nieświadomość tego, co bę- 
dzie uniemożliwiały obliczenie jakiegokol- 
wiek ryzyka i zorjentowanie się w tem, ja- 
kie należy wydać dyspozycje. Od pierwszej 
chwili ujawniła się wybitna tendencja zniż- 
kowa. Po wezorajszem załamaniu się kur- 
sy spadały w dalszym ciągu, choć juź w 
mniejszym stopniu. Niektóre papiery utrzy- 
mały się poprzednim poziomie. Zagranica 
żadnych zakupów nie czyniła. 

Barcelonie. 
ponowne starcia, przyczem kilka osób zosta- 
ło zranionych. Komunikacja telefoniczna z 
Madrytem jest przerwana. Według oświad- 
czenia gubernatora, spokój w mieście jest 
zapewniony i wszelkie próby jego narusze- 
nia będą energicznie stłumione. Ma on na- 
dzieję, że strajk zostanie niebawem zlikwi- 
dowany. Na prowincji panuje spokój. 

  

  

Obrady konferencji 
inspektorów pracy. 

WARSZAWA. 4.8. (Pat.) — Konfe- 
rencja okręgowych inspektorów pracy 
oraz obwodowych inspektorów pracy 
z okręgów przemysłowych, zwołana 
przez ministra pracy i opieki społecz- 

  

nej na dzień 3 b. m., miała na celu 0- 
mówienie sposobów realizowania uch- 
wał Rady Ministrów, dotyczących pod- 
jętej przez rząd walki ż bezrobociem. 

Konferencję zagaił p. minister pra- 
cy i opieki społecznej dr. Hubicki, po- 
czem przewodnictwo objął podsekre- 
tarz stanu w Min. P. i O. S. p. Tadeusz 

  

Elu Miejskie 
(SALA BIEJSYA 

Qstrobramska 5, 

wyświetlany film 

Od dnia 2-go do 6-go 
b. m, włącznie będzie Pieśń Pust 
Główną rolę odtworzy nowe cudowne dziecko ekranu Nadzia Sybirskaja. Podczas wyśw. filmu z dostosow. do 

akcji muzyką, wystąpi nowa orkiestra pod bat. p. M. Salnickiego. NAD 

Ceny mejsc: Balkon 30 gr., parter 60 gr. Początek seansów od godz. 4, 6, 8 i 10-ej 

КОСО В 

Szubartowicz. « Na zebraniu poruszo- 
no przedewszystkiem sprawę wykona* 
nia tych uchwał Rady Ministrów, któ- 
re mogą być wprowadzone w życie na 
mocy już istniejących przepisów, a w 
szczególności sprawę walki z godzina- 

„mi nadliczbowemi w przemyśle i z za: 

trudnianiem kobiet młodocianych przy 

robotach, których wykonywanie jest 

lim ustawowo wzbronione. Następnie 
omówiono wyczerpująco sposoby speł 
niania zaleceń, jakie będzie wydawał 
w przyszłości powołany ostatnio do 
życia Naczelny Komitet do Spraw Bez- 

robocia. Szczególną uwagę zwrócono 
na konieczność skierowania jak naj- 
większego wysiłku inspektorów pracy 
w kierunku przynajmniej częściowego 

łagodzenia napięcia bezrobocia. W wy- 

niku obrad zostanie wydana specjalna 
szczegółowa instrukcja. 

Kenferencja starostów 
woj. wileńskiego. 

Dzisiaj, w sobotę, odbędzie się w 

gmachu Urzędu Wojewódzkiego konfe 

rencja starostów województwa wileń- 

skiego, przy udziale naczelników wszy 

stkich wydziałów Urzędu, pod prze- 

wodnictwem p. wojewody Zygmunta 

Beczkowicza. Tematem konferencji bę 

dą sprawy gospodarcze i bieżące spra- 

wy administracyjne. 

© Wielki frapujący dramat wscho- 

dni w 10 aktach, na przepięk- 

nem tle bezbrzeżnej Sahary. n 
PROGRAM: Moje auto w 2 aktach 

Kasa czynna od godz. 3-ej 

  

DZIS! pierwszy polsko-enropejski film dźwięk.-śpiewny i mówiony! Niebezpieczny romans 
Według znanej powieści Andrzeja Struga. 
na Betty Amann, mistrz Bogusław Samborski, 

Piosenki chóralne w wykon. chóru Bana. 

NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa. 

Dźwiękowe Kino 

CGUING 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 

  

DŹWIĘK. KINO-TEATR Dziśł 

„AELIOS” 
<Uęńska GS, tel. 9-26 
4 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

STYLOWY 
uliea Wielka 36. 

Dziśł 

Kino Kciejowe | Tylko 3 dni 

OGNISKO 
Kino - Teatr 

LUX 
Mickiewicza 11, t. 15-61 

Otwarcie 
Nowa kopja ! 
mi o rekordowej   

      

FILIP MACDONALD. 

Adam Dymsza i inni. 

  
M poniedzisieć 
7-go września 

Wielkie arcy- 

dzieło dźwięk. 

Najnowsze 10095 džwię: 
mans kowe arcydzieło 1931 r. 

Triumfalny romans 
Kpiewsjacych gwia 

NAD PROG. 

Tylko 3 dni 

4, 5 i 6 września 
Wielki 12-akt. wzruszaj. dramat 

Akcja toczy się w puszczy afrykańskiej, 

Początek seansów o zodz. -ej, w niedziele i święta o 4-ej pp. 

Madame Dubary. sezonu jesiennego ! 
Film nad filma- 

obsadzie ! 

cia, które zostało faworytką królewską. W rolach Pola Negri 

gł. 3 największe gwiazdy, genjalna nasza rodaczka ugi żę 

Początek o godzinie 4-ej, w dnie świąteczne o godzinie |-ej. 

F-ma sukienno-biawatnych 

i jedwabnych towarów 

SZ. KREMER 
Wilno, Niemiecka Nr. 27, tel. 8-18. 

Otrzymano ostatnie nowości sezonu, 

Towary pierwszorzędnej jakości. 

Świąteczne o godz. 2-ej. 

Otwarcie sezonu! 
Po raz |-szy w Wilnie 
arcydzieło dźwiękowe 

Rekordowa obsada: Słynna gwiazda europejska przepięk- 

Zula Pogorzelska, Kazim. Krukowski, E. Bodo, 
Orkiestra jazzband. słyn. H. Golda. 

— Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i !0.15, w dnie 

NASTĘPNY PROGRAM: Potęga miłości. 

Potęga miłości 
ze słynną DOLORES DEL RiO w roli głównej. 

BR GRETA GARBO 

ANNA CHRISTIE 4249“ Atrakcje džwiekowe 

w najnowszym prze- Dziś! 
  boju dźwiękowym 

  

W rolach głównych: Karol 

niezrów- 
nany 

Na | seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na poz. sean. Balkon 60 gr. Parter od | zł. Seansy od g. 4-ej, w niedz. i św, od 2-ej 

JASKRAWE MOTYLE 
„ Bessie Love i Charles King 
RAM: Nowe arcydzieło z życia Getha p. t RABBI LOW. 

Podczas wyświetlania filmu odśpiewa szereg pieśni cudowne 7-letnie dziecko-špiewak N. Epsztejn. 

Wśród dzikich zwierząt 
gdzie człowiek walczy z dzik. zwierzętami i niechęcią zdradz. murzynów 

de Vogt orsz urocza Nora Swinburne. 

Wspaniały dra- 

mat w 9 aktach. 

w rołach 
głównych 

Następny program: Miłość na rozdrożu. 

Piękny romans mi- 
łosny na tle przygód 
skromnego dziecię- 

Emil Jannings **>7 Harry Liedtke 
Ceny miejsc od 40 gr. 
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6582   
CZTERY DNI. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

ROZDZIAŁ II. 

W piątek rano. 

12 

W nocy zerwał się wiatr i mgła 

pierzchła. Była siódma rano i nad Lon 

gdynem świeciło blade, listopadowe 

słońce. W Stukeley Gardens dachy do 

mów jaśniały jak zaczarowane pała- 

ce, a drzewa i krzewy pyszniły się bry 

lantową szatą szronu. 
Na trzy minuty przed siódmą z 

przed numeru 39-go ruszyło wiel- 

kie, niskie, otwarte, czarne auto. 

Prowadził Antoni. Obok niego siedzia 

ła okutana w futra Łucja. Z kołnierza 

widać było tylko zgrabny nosek, sil- 

nie różowy od mrozu. White siedział 

w tyle, podobny w swym ciepłym e- 

kwipunku do ogromnego  tłomoka. 

Oczy miał zamknięte i rozkoszował 

się „morową* jazdą swego pana. 

Ogromne auto pożerało prawie pu 

ste ulice Londynu z oszałamiającą szy 

bkością i pasażerowie ani się spostrze- 

gli, jak się znaleźli w pustem polu na 
szosie. 
— A! — rzekł Antoni, dodając gazu. 

— Och, — mruknął White, wcis- 

kając się przezornie w swój kąt. 

  

   
    

            

Lucja milczała, oczy jej zatrzyma: 

ły się na igle szybkościomierza, otwo” 

rzyły się szeroko, spojrzały ukośnie 

na trawiasty skraj szosy i nakryły się 

„powiekami tak, jak oczy White'a. 

" Maszyna przeleciała piorunem 

przez miasto Greyne i zatrzymała się 

dopiero przed zajazdem „Pod Ko- 

niem i Ogarem* w miasteczku Farro. 

Antoni spojrzał na zegar i uśmiech- 

nął się z zadowoleniem. Lucja nazwała 

później ten kurs „grzesznym. White 

potrząsnął tylko po swojemu głową i 

zaciął usta. 
Wysiedli prostując zesztywniałe 

członki i Lucja wbiegła po schodach i 

zapukała do drzwi. White zabrał się 

do wyładowywania bagażu. Antoni stał 

i patrzył na prawdziwą oberżę, jedną 

z ostatnich. Budynek był drewniany, 
tynkowany, okna oprawne w łów. 

Nie brakowało ani ogrodu, ani stajni. 
Koń i ogar, wymalowane na szyłdzie 

nie miały nic wspólnego ze swenti pro- 

totypami z natury. Antoni zdjął reka- 

wiczki i chuchając w zamarznięte ręce, 

poszedł za żoną. W progu zatrzymał 

Się jeszcze i przeczytał napis nad 

drzwiami: D. Bronson — sprzedaż pi- 

wa, wina, spirytualij i tytoniu. 

    

  

Lokal luksusowy 
składający się z |Il-tu pokoi oraz 4-ch przyległych 

ubikacyj ze wszystkiemi nowoczesnemi wygodami 

i urządzeniami, nadający się na mieszkanie, bank, biu- 
ro lub stowarzyszenie 

do wynajęcia od zaraz. 
Wiadomość w zarz. domami—Zawalna 28/30, tel. 192 
 KACYROWCKEKCZENEPEZWENI WK SEK PENOTĘŁID 

Hall niski, o bielonych ścianach i 
ciemnym, belkowanym pułapie, był 
pełen miłej woni. Z prawej strony wi- 
dniało czworo drzwi, z lewej — troje. 
Lucja stała w progu pierwszych na 

prawo i rozmawiała z kimś w pokoju. 

Antoni stanął za nią, zobaczył żonę 

Bronsona, ukłonił się i zaniemówił. 

Jasna głowa, opromieniona światłem 

zimowego słońca z okna na prawo, po- 
chyliła się z wdziękiem. Antoni spo” 
strzegł, że piękna kobieta była dziwnie 
blada, prawdopodobnie ze zmęczenia, 
ale bladość ta nie miała w sobie nic 
chorobliwego. Antoni określił ją w my- 
Śli jako żywą, zdrową przejrzyste 
Dalej żona Bronsona wydała mu się 
wyższa niż za pierwszym razem, może 
dlatego, że była ubrana czarno-biało, 
w czarną spódnicę i białą bluzkę z 

  

czarną, jedwabną apaszką, związaną . 

we wdzięczną kokardę. 
Rzekła: 
— Pan jest dobry. Cieszę się, że 

państwo przyjechali. Dostałem dziś ra 

no depeszę pańską. Śniadanie czeka na 

państwo. Potem będę do dyspozycji. 

Może będę mogła udzielić informacyj. 
Może pan chciałby dowiedzieć się 

niektórych rzeczy? Podeszła do drzwi 
i nacisnęła dzwonek. Zjawiła się szy- 

kowna pokojówka do której rzekła: 
— Zaprowadź państwo do ich po- 

koju! — zwróciła się do Antoniego. 
Pan nie zapomni. Jestem w każdej 

chwili do dyspozycji. 
Małżeństwo weszło po schodach, po 

    

  

   
   

  

     

Wo DOBR NAS OR2L 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Występy В. 

Samborskiego. W. poniedziałek 7 i we wto- 

rek 8-go b. m. wystąpi w teatrze „Lutnia 

wielki artysta polski Bogusław Samborski na 

czele własnego zespołu, w najnowszej kome- 

dji węgierskiej Larjo „Prawda czy kłamst- 

wo“. 
Bilety juž są do nabycia w kasie Teatru 

„Lutnia“ od 11 do 9 w. 

# * * 

Ustapienie p. Zbigniewa Šmialowskiego. 

W związku ze zmianą dyrekcji teatrów 

ustąpił z zajmowanego stanowiska długoletni 

administrator teatrów wileńskich p. Zbig- 

niew Śmiałowski. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
POŻAR PRZY ULICY TRAMWAJOWEJ. 

Wczoraj o godzinie wpół do pierwszej 

straż pożarna zaalarmowana została wiado- 
mością o wybuchu pożaru w jednym z do- 

mów mieszkalnych przy ul. Tramwajowej. 
Dzięki szybkiej interwencji pożar zlikwi- 

dowano zanim przybrał on groźne rozmiary. 
Przyczyna pożaru, według przypuszczeń, 

nieostrożne obchodzenie się z ogniem. Do- 
chodzenie prowadzi VI komisarjat P. P. 

KRADZIEŻE. 

Z niezamkniętej masarni przy ul. Wileń- 
skiej 27 skradziono, na szkodę Knapika Lu- 

dwika, mięso wartości 45 zł. Sprawcę tej 
kradzieży Jachimowicza Franciszka, zamiesz- 
kałego w tymże domu, gdzie mieści się ma- 
sarnia, zatrzymano. Skradzionego mięsa na- 

razie nie odnaleziono. 

Nr. 204 (2146) 

SPORT. 
Przed regatami wioślarskiemi o mistrzostwo Wilna. 

PRZEDBIEGI: 

Dnia 4-ego b. m. o godz. 15 odbyły się 
biegi eliminacyjne czwórek półwyścigowych 
zwycięskie osady zostały tem samem  za- 
kwalifikowane do półfinału. 

Do 4-ego biegu: A. Z. S. Wilno przyby- 
wa przed W. K. W. Grodno w czasie 6 min. 
38,5 sek. pozostawiając osadę Grodna o 7-em 

długości łodzi. 
Do 4-go biegu: K. S. 3 B. Sap. przybywa 

przed 3 P. A. С. o dziób łodzi w czasie 7 
min. przytem 3 P. A. €. prowadzi i dopiero 
na ostatnim metrze ustępuje. 

Do 4-go biegu: W. K. S. Poznań i K. S. 
3 B. Sap. Ten ostatni przybywa pierwszy w 
czasie 6 min. 24,5 cek. 

Do 4-go biegu: W. K. S. Pogoń przed 
Wil. T. W. o osiem długości łodzi. 

Do 3-go biegu: Wil. T. W. przed K. S. 

3 B. Sap. (jedynki nowicjuszy) w czasie 
7 min. 6 sek. o 4 długości łodzi. 

Do 8-go biegu: czwórki wyścigowe AZS 
przed WKS Pogoń o 8 długości łodzi. 

Do 3-go biegu: Wil. T. W. przed K. S. 
3 B. Sap. 

Do 11-go biegu: czwórki półwyścigowe 
Policyjny K. S. przed K. S. 3 B. Sap. w cza- 
sie 6 m. 44.5 sek o 5 długości łodzi. 

Do 1i-go biegu: czwórki półwyścigowe 
AZS przed 3 PAC w czasie 6 min. 46 sek. 
o 6 długości łodzi. 

Biegi odbywają się na dystansie 2000 m. 
O godzinie 16.50 zaczął padać ułewny deszez 
który jednak nie ochłodził zapałów wioślar- 
skich i przedbiegi z całą intensywnością 
trwały dalej. 

Ósme miejsce Polski w pływackich konkurencjach kobiecych. 
Punktacja ogólna państw po zakończeniu 

pływackich mistrzostw Europy przedstawia . 
się następująco: 

Pierwsze miejsce przypadło w udziale 
Więgrom, które zdobyły 114 punktów. Na 
drugiem miejscu — Niemcy 92 pkt., 3) Fran 
cja — 36 pkt. 4) i 5) Austrja i Włachy po 

29 pkt., 6) Finlandja 14 pkt., 7) Czechosło- 
wacja 12 pkt, 8) Szwecja — 9 pkt., 9) Bel- 
gja 8 pkt. 

Punktacja powyższa przeprowadzona zo 
stała w myśl regulaminu „Puharu Europy*, 
który opiewa, że do punktacji wchodzą tyl 

ko wyniki konkurencij męskich i piłki wod 
nej. 

Jeśli chodzi o tabelę punktacyjną kon- 
kurencyj kobiecych — przedstawia się ona 
następująco: 1) Holandja 80 pkt., 2) Anglja 
63 pkt., 3) Francja 40 pkt., 4) i 5) Niemcy 
i Austrja po 23 pkt., 6) Węgry 12 pkt. 7) 
Szwecja 9 pkt. i wreszcie — 8) Polska — 
2 punkty. 

Dwa punkty zdobyte przez naszą repre- 
zentacją pływacką w Paryżu — to rzeczy- 
wiście niezbyt wielki dorobek. Liczyliśmy 
na więcej. 

  

    

HURTOWNICY 
lowego artykułu budowlanego — poszukiwani. 

Uwzględnione będą tylko pierwszorzędne firmy, rozporzą- 

dzające własnemi składami i rozgałęzioną siecią reprezentan- 

tów oraz mogące złożyć odpowiednią kaucję. 

Zgłoszenia pod „Hurtownik* do Polskiej Agencji Reklamy „Раг“ 
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Studenci U.S.B. 

udzielają 

korepetycyj 
grupami w zakresie 

6-ciu klas gimnazjum. 
Warunki b. dogodne. 

Zgłaszać slę: 
ul. Kwaszelna 23—1. 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotowywanie 
ze wszystkich przedmiot. 

do matur y 
i egzaminów 

szkół średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci U. 5. В. 
specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil." pod W. K. 

Udzielam 

lekcyl 
z wszystkich przed- 

miotów do klasy 6-ej 

    

włącznie. Zgłoszenia 

proszę kierować do 

Adm. „Kurjera Wil * 

pod Nr. 6334. 

Wzorowe przedszkole 
z początk. nauczaniem 
dla dzieci od lat 4-8 bez 
różnicy wyznania, otwiera 
od połowy września b. r. 
Synod Ewangel. - Reform. 
Zapisy przyjmuje kierow- 
niczka przedszkola w po- 
niedziałki i czwartki od 

godz. 5—6 po poł. 
Zawalna |, m. 2, front. 

  

Katowice, Dyrekcy 

pragnący objąć sprzedaż znakemitego meta- | 

Poszukuję 
posady 

rządcy domu 
w domach rządowych 
lub prywatnych, po- 
siadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe o- 
ferty proszę nadsyłać 
do adm. „Kurj. Wil.* 

pod Nr. 6872. 

Maszynistka 
poszukuje posady 
za minimalnem wy- 

nagrodzeniem. Ofer- 

ty proszę kierować 

do „Kurj. Wilensk.“ 

pod Nr. 17.872. 6326 

Służąca 

pacznkoje posady 
(do wszystkiego) posiada 
dobre świadectwa, wiek 
średni. Dowiedzieć się: 
ulica Piłsudskiego 19—11 

6619 

Śniadania, Obiady, Kolacje 
świeże i zdrowe oraz zim- 

ne zakąski: poleca 
Restauracja Br. Skinder 
Mickiewicza 41. Tamże 

potrzebna kelnerka. 6590 

  

  

  

  

Precz z partaczami! 
Przerabiajcie kapelusze 

męskie i damskie tylko u 
mistrza cecehowego 

H. Szeskina 
Końska | —. Rudnicka: 6 

6623 

Z kwit lombard. 
(Biskupia 12) Nr. 98830 

  

ina 16. 
  

GOTÓWKĘ 
na dobre procenta 
lokujemy bezpłatnie: 

| |Be my dochodowe, 

Domki male z ogród.. 
Place, Majątki, Fol- 
warki, Działki, za bez- 
cen, przy. minimalnej 
: gotówce poleca i 

Dom H.-K. „Zachęta'' 
i Mickiewicza 1, tel. 9-05 

[0 dol 
śpiegnie potrzebe 
na b. solidną l-szą 

hipotekę. 

Zgłoszenia do Adm. 
„Kurjera Wilensk.“. 

6622 

‚ Ма Ufewniany 

dom 
(o4-ch pok.) na złom 

sprzedam 
b. niedrogo 

Tyzenhauzowska 2 
6621 

Poszukuję 
mieszkania 

od 2—3 pokoi z kuchnią 
w rejonie ul. Mickiewicza, 
Zamkowej, Królewskiej, 
Wielkiej, Mostowej, Dą- 
browskiego, Kościuszki, 
Antokolskiej. Oferty pi- 
semne proszę nadsyłać 

| do Administracji „Kurjera 
Wileńskiego" pod Nr.8728 

  

    

  

  

  

Lekarz-Dentysta 

). Ина Ма ооа 
już wróciła 

irozpoczęła przyjęcia 

Jagiellońska 0-4 
Godziny przyjęć: 
11—13 (I po pol.), 
15=WG=5 p:p): 

6614 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
i moczopłeiowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—58. 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8. 

W. Z. P. 29. 

  

    

Akuszerka 

Marja DZA 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 1. 
W. Zdr. Nr. 3093, 

Akuszerka 

Llja LAlNfGWa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69: 

Inside Beau 
„KĖVA“ (Paris) 

Nickiewioza 37, tel. 667, od 11-1 
Rozgładzanie i odświeża- 
nie twarzy. Leczenie wą. 
grów ioryszczy. Elektry 
zacje. W.Z.P.58. _ 6589 

SKŁAD BRONI 
E. Stefanowski 
ul. Św. Jańska 3 

Broń myśliwska, rewol- 
wóy.i pzybory CERY 
zaniżone od 5 do 15% 

6615 

Zakład krawiecki damski 

A. SAKOWICZ 
ul. Zamkowa Мг. 18 т. 9 
przyjmuje roboty fantazyj- 
ne oraz futra i robety 

  

  

    

Zaktad krawiecki 
damski 

A. WISZNIEWSKI 
Zamkowa 20-a (wejście 
z zaułka św. Michała 1) 
przyjmuje, roboty fanta- 
zyjne i angielskie. 6410 

DO WYNAJĘCIA 
ia ze wszelkiemi A pOkOjE wgoś: 2 ce. 

wejściem i praw. korz. z 
kuchni, ul. Piwna 6, m. 7 

KUPUJĘ 
świeży sporysz 

(Secali Cornuti). Próbki 
i ceny nadesłać: S$. Soko- 
liski, Wilno, Portowa 5. 

  

  

Wytworne towarzystwo pa- 
wk ai tylko 
na kursac! inżyniera Froma, 
Jagiellońska 3/5, tel. 18-46. 
Samochody, motocykle, 

warsztaty. 

O: nowość amery 
kańska! Każdego fo- 

tografujemy w 6-u różn. 
pozach zamiast 6 zł. tylko 
1.50. Fot. „Rekord"”, Szo- 
pena 5. P. 5. Przy okaz. 
ogłosz. niniejsz. otrzymu- 
je się 7-mą fotogr. gratis. 

6494 

EIK DnB aim) 
NOWOOTWORZONA 

POLSKA 
MLECZARNIA 
przy ul. Wiełkiej 20 

Poleca: codz. świeże 
mlelo, masło, sery, jaja, 
liko“ indo wędka. 
i inne chłodne zakąski, 

    

    

napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

od 70 gr. 

  

    
KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. 

DRUKARNIA 

INTROLIGATORNIA 
„ZNICZE 
Wilno, św. Jaiska Ar. 1 

Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 

— TANIO — 
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  l-e piętro. 6485 unieważnia się.   
przedzane zgrabnemi nóżkami Ani, 
odzianemi w jedwabne pończochy. Ba- 
gaże już były na miejscu. Okna miłe- 
go, niewielkiego pokoju wychodziły na 
ogród, za którym rozciągał się falisty, 
zimowy krajobraz, urozmaicony ciem- 
nemi linjami żywopłotów, sylwetkami 
drzew i stalową wstęgą rzeki, płynącej 

przez dolinę Kare. 
Pokojówka przystanęła w progu. 

— Jeżeliby pani czego potrzebowa- 

Та 
Łucja odwróciła się od okna. 

—. Dziękuję ci, chyba nie. — Spoj- 

rzała pytająco na męża. 

Antoni potrząsnął głową. 

— Mnie nie nie potrzeba. — Uś- 

miechnął się do dziewczyny, która od- 

powiedziała mu dziwnym uśmiechem, 
ni to nieśmiałej gotowości do usług, ni 
to kokieteryjnego wyzwania, ni to... 
czegoś innego. Antoni zauważył ten u- 
śmiech i zanotował go sobie w pamię- 
ci. Gdy już wychodziła, zapytał: 

— Czy.macie dużo gości? 
Ania odwróciła się już bez uśmie- 

chu. 
— O nie, proszę pana — odparła. 

— Czasami.. bywa pełno... a tym cza- 

sie... zjeżdża się wielu panów na poło” 
wanie... ale teraz, proszę pana... — Za 
jaknęła się, zaczerwieniła i dokończy- 
ła: — Nie, proszę pana. Mamy fylko 
jednego pana, który przyjechał wczo- 
raj późnym wieczorem. Nie wiem na 
jak długo. Wygląda na spokojnego czło 

wieka. 

    dla p. G. 6516 
   

       

— Dziękuję. — Antoni spostrzegł, 
że dziewczynie spieszyło się z wyjś- 

ciem i skinął głową. 
—Bardzo ładna dziewczyna — za 

uważyłą po jej wyjściu Łucja. 
— Tak — potwierdził Antoni, wpa- 

trując się w drzwi, za któremi zniknęła 

zgrabna figurka, po chwili wzruszył 
ramionami, zmarszczył brwi i odwró- 
cił się. — Jak tam ze śniadaniem? U- 

myjemy się? 
Umyli się i zeszli na śniadanie. Dłu 

ga, niska sala była prawie pusta i tyl- 
ko w dalszym końcu siedział jeden 
gość, zasłonięty płachtą Morning Post. 
Zegar na kominku wskazywał kwa” 
drans do dziesiątej. Koło nogi stołu, 
najbliżej sklepionego cegianego komin 
ka, na którym buzował wesoły ogień, 
leżał pogrążony we śnie pies, który za 
zbliżeniem się dwojga gości podniósł 
łeb, popatrzył na nich i znów usnął. 

— Miłe psisko — rzekła Łucja. U- 
siadła przy stole, wykręciła krzesło, 

sehyliła się.i podrapała szeroki łacia- 

ty łeb. 
— Rasowy — zauważył Antoni. — 

Nie będzie słuchał, bo śpi. A ten ..Spo- 

kojny** gość dopiero teraz je śniadanie. 

Do djabła. Ponosi mnie. Muszę mówić 

Jestem w stadjum, w jakiem zawsze 

myślę na głos. Inaczej nie mogę. 

— Takim szeptem nie moż 

mawiać — rzekła Łucja. Na › 
dzwonek koło kominka i za chwiłę 

  

   

zjawił się kelner, stary, ale żwawy 

Śniadanie było dobre. Zjedli je z 

   

  

kuśnierskie.       
      6618 

apetytem, omawiając kwestje obojęt- 
ne, ze względu na obecność „spokojne 
go“ pana. Antoni spoglądał czasami w 
jego stronę, ale ,„Morning Post* zasła- 
niał cały widok. Zniecierpliwienie nę: 
ża udzieliło się Łucji. Oboje przekleli 
w duszy spokojnego gościa, który jed: 
nak trwał w swoim kącie, jak skamie- 
niały. I zachowywał się niezwykle ci- 
cho. Tylko w dziwnie rzadkich odstę- 
pach czasu szeleścił gazetą. Najwidocz: 
niej nic mu nie brakowało i czuł się żu 

pełnie zadowolony. 
Małżeństwo przestało na niego 

zwracać uwagę i umilkło. Antoni pogrą 
żył się w zadumie. Łueja posmutniała. 
Myśl o pani tego domu napełniała ją 
głęboką troską. 

Skończyli jeść. Antoni wyjął papie- 

rośnieę i zapalili Milczeli. Nagle .„Mor- 
ning Post* zaszeleścił głośno, rozległ 
się stuk odsuwanego krzesła i kroki. 

Antoni usłyszał, lecz nie podniósł 
oczu. Czekał, aż spokojny gość opuści 
salę. Ale kroki zamiast ku drzwiom 
skierowały się w stronę kominka i za- 
trzymały się koło ich stołu. Jednocze 
śnie spokojny gość chrząknął lekko. 

Antoni zmarszczył groźnie czoło, 
którego widok mógł przestraszyć naj 
pokojniejszego człowieka i podniósł o- 
czy. 

Spojrzał, rozjaśnił się i rzekł cicho: 

— Do stu Scotland Yardów! Pike 

MEC; 

      

   

    

r 

  

Wilno,    4 
> Drukarnia „Znicz rjer Wilenski“ S-ka z ogr. odp. 

  

Wydawnictwo „Ku 

 


