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РО nia! iej Konferencji 
Inijnej W Piski. 

W dniach I — 3 września r. b. 

odbyła się w Pińsku li-ga Konferen- 

cja, poświęcona zagadnieniom jedno- 

ści Kościołów 

Jak pamiętają nasi czytelnicy, kon 

ferencja zeszłoroczna której plony zo- 

stały ogłoszone w specjalnem wydaw- 

nictwie, wywołała długą polemikę, 

bowiem przebieg dyskusji, jak i uch- 

wały konferencji wywołały sporo za- 

strzeżeń. 

  że Il-ga Konfe-   Przyznać należy 

rencja Pińska odbyła się w 

kach zupełnie. odmiennych. Zarówno 

udział w niej wybitnych członków E- 

piskopatu połskiego, jak i treść pow- 

ziętych uchwał świadczą wyraźnie o 

wyższym znacznie poziomie tej kon- 

ferencji, jak i o jej poważniejszym 

przebiegu. 

warun- 

Zeszłoroczną konferencję cecho- 

wało nieprzygotowanie znacznej wię- 

kszości jej członków do traktowania 

tak doniosłych zagadnień, jak sprawa 

pozyskania prawosławnych dla Koś- 

cioła Katolickiego. 

Widoczna była zupełna dezorjen- 

tacja tych, co zostali zaproszeni do 

obrad, w sprawie metod i celów akcji 

unijnej: w czasie dyskusji wypowia- 

dano pobożne życzenia, nie zdając so- 

bie sprawy z odpowiedzialńości tej 

akcji, tak doniosłej w skutkach swych 

łączącej w sobie tyle zagadnień natu- 

ry politycznej. Dlatego też i uchwały 

konferencji zeszłorocznej były niezde- 

cydowane i beztreściwe, mogące wpro 

wadzić raczej dezorjentację, niż wska- 

zać pozytywny kierunek pracy unij- 

nej. 

Z sądem ostatecznym o Il-ej Konfe- 

rencji Pińskiej wstrzymać się należy 

do czasu ogłoszenia, jak to się stało z 

konferencją pierwszą, pamiętnika, 

streszczającego referaty i dyskusję. 

Narazie znane nam są tylko uchwały 

konferencji i o nich zamierzamy wy- 

powiedzieć parę uwag. 

Na specjalne podkreślenie  zasłu- 

guje uchwała, która żąda wprowadze- 

nia w życie kuliu Eucharystji i prak- 

tyk z tem związanych, które muszą 

być ściśle dostosowane do obrządku 

wschodniego. Z uchwały tej widać, że 

konferencja! zwróciła baczną uwagę 

na istotę rzeczy, na treść wewnętrz- 

ną sprawy i przez to samo zrezygno- 

wała z tanich efektów: zewnętrznych, 

a sięgnęła do dna zagadnienia pozys- 

kania prawdziwych wiernych, nie z 

wyglądu i imienia, ale z przekonań 

i wiary. Stojąc na uboczu od wałki 

poszczególnych wyznań i Kościołów 

i tyle tylko zajmując się nią ile anga- 
żuje ona interesy polityczne państwa 

—przyznać jednak trzeba, że tego ro- 

dzaju uchwała właśnie jest przez swą 

„kościelność* doskonałym środkiem 

pozyskiwania wiernych. 

  

Na niemniejsze uznanie zasiuguje 

i druga zkolei uchwała konferencji. 

Uważa ona „za konieczne tak objaś- 

niać w duchu katoliekim istotne zna- 

czenie wyrazu „prawosławny”, by je- 

  

go używanie w liturgji, czy poza litur- 

gją nie dawało powodu  jakiegokol- 

wiek pomieszania pojęć'. Uchwała ta 

przekreśliła stanowisko większości 

mówców pierwszej konferencji, gdzie 

wprowadzono wprost chaos w używa- 

niu terminu prawosławny:doprawdy 

nie było po tej dyskusji wiadomo, czy 

termin ten przysługuje katolikom ob- 

rządku wschodniego, czy też wyznaw - 

com Cerkwi Grecko-Wschodniej. Otóż 

to zrezygnowanie z symulacji, zupełne 

odgrodzenie się od podstępnych metod 

wabienia ciemnego ludu, wygrywanią 

* jego nieświadomości w rzeczach wia- 

ry, wymagającej pełnej świadomości 

rozumu i woli — zasługuje na spec- 

jalne uwydatnienie, jako znaczny krok 

naprzód w akcji poważnej, wyrzeka- 

jącej się tanich i nienazbyt kościel- 

nych metod. 

Uchwała ta kładzie kres wszelkie- 

mu podstępowi i nakazuje iść misjona- 

rzom do ludu z otwartą przyłbicą: kto 

pragnie zjednoczenia z Kościołem po- 

  

wszechnym ten przylgnie świadomie, 

kto jest innego zdania — pozostanie 

na stronie. Nie ilość, a jakość i świa- 

domość decyduje o poważnem, z prze 

konania przejściu na katolicyzm, i o 

sile tego wyznania — zdaje się mówić 

tu uchwała i zalecać odpowiednie środ 

ki działania. 

Uchwały III i VI zalecają uświada- 

miać lud i pouczać go o dziejach ist- 

niejącej niegdyś w naszym kraju jed- 

ności kościelnej oraz wydawać książ- 

ki i pisma, objaśniające istotę prowa- 

dzonej akcji. I te uchwały mają zupeł 

ną rację bytu, bowiem objektywne wy- 

jaśnienie pewnych zagadnień daje 

podstawę do trafnego działania. I u- - 

chwała V żądająca wydania odpowie- 

dnich podręczników teołogji moralnej 

i dogmatycznej dla kapłanów obrząd- 

ku wschodniego, odpadłych od Cer- 

kwi Prawosławnej, i to podręczników 

w dostępnym dła nich języku (czytaj 

rosyjskim?) — ma ten sam, co i uch- 

wała I cel na oku: sięgnięcie do istoty 

rzeczy, przemówienie od rozumu i 

przekonania. O uchwale VII mówić 

nie będziemy. Załatwia ona porachunki 

pierwszej konferencji pińskiej z jed- 

nem z pism polskich na tle oceny me- 

tod dotychczasowych akcji unijnej. 

Uchwała ta nie przyczynia się do pod- 

niesienia naprawdę na wysokim po- 

ziomie pozostających innych uchwał 

tej konferencji. 

Świadomie odłożyliśmy na zakoń- 

czenie omówienie uchwały IV Kon- 

ferencji pińskiej. Uchwała ta ma 

brzmienie następujące: 

unijna pi 

  

Druga konferencja 

ża za potrzebne podkreślić za 

naturalnego i stałej praktyki Ko: 

w głoszeniu Słowa Bożego w świątyni. 

katolickich obrządku wchodniego był uży- 

wany język ojczysty wierzących, zatein la 

Polaków polski, dla Ukraińców — ukrain- 

ski, dla Białorusinów — białoruski. dia Ros- 

jan — rosyjski i t. p 

   

  

iola, aby 

a 

Obok uchwaly pierwszej, ta, czwar- 

ta zkolei, jest najdonioślejszą w wyni- 

ku obrad konferencji. Negatywnie 

świadczy ona, że kierownicy akcji u- 

nijnej odbiegli już daleko od dotych- 

czasowej metody uprawiania tej akcji 

wyłącznie zapomocą języka rosyjskie- 

go, eo w konsekwencji pociągało mi- 

mowolną rusyfikację całego obrządku, 

jak i ludności, wciąganej w kraug tej 

akcji. 

Ale posiada ta uchwała. duże też 

znaczenie pozytywne. Staje ona na 

gruncie ojczystego języka kazań w 

nabożeństwach dla ludności danego te- 

renu narodowościowego przez co nie 

podporządkowuje aspiracyj КиНага!- 

nych tej ludności  dominującenu 

wpływowi dotychczasowego języka, 
języka rosyjskiego w akcji unijnej. 

Jeden wszakże szczegół uderza w 

tej uchwale. Ma ona leż na widoku 

Polaków obrządku wschodnio-słowiań 

skiego. Nie wiem czy w akcji tej biorą 

udział Połacy, ale proszę sobie wyo- 

brazić tę niezwykłość, paradoksalność 

połączeń religijno-kuliuralnych i cy- 

wilizacyjnych: Polak modlący się w 

świątyni katolickiej w obrządku syno- 

dalno-rosyjskim i w języku kościei- 

nym cerkiewno-słowiańskim! 

Każdej uroczystości kościelnej po- 

winna towarzyszyć niezwykła wprost 

    

Marszałek Piłsudski w Krakowie. 
KRAKÓW, 11.IX. (Pat). P. Mar- 

szałek Józef Piłsudski, generalny in- 
spektor sił zbrojnych, przybył w 
piątek rano o godz. 8.05 do Krako- 

Aresztowania w Warszawie wśród 

wa na grę wojenną. Na dworcu po- 
witali P. Marszałka p. wojewoda i 
dawódca O. K. 

literatów 
komunistycznych. 

(Tel. od własn. koresp, z Warszawy). 

Polieja polityczna aresztowała w War- 
szawie członków grupy komunistycznej w 0- 
sobaeh Jana Hempla, znanego literata ko- 
munistycznego, który od początku istnienia 
państwa polskiego pozostawał pod tajnym 
dozorem policji połskiej i był wiełokrotnie 
aresztowany. Obecnie miał wejść do Sejmu 
na miejsce jednego z posłów komunistycz- 
nych. Dalej Władysława Broniewskiego, li- 
terata i publieystę komunistycznego, Ed- 
warda Janusza, działacza na polu samopo- 
mocy chłopskiej, Mojżesza Nowogródzkiego 
karanego już 5-cioleiniem więzieniem i A- 

lekszndra Chwata znanego w świecie lite- 
rackim pod pseudonimem Watt, redaktora 

Miesiceznika Literackiego, oraz Izaaka Lewa 

W czasie rewizji mieszkania w którym 

aresztowano wszystkich ezłonków komitetu 

redakcyjnego komunistycznej partji polskiej 

znśleziono rękepisy, sprawozdania i tajne 

instrukcje, które stwierdzają, że aresztowani 

byli w ścisłym kontakcie z trzecią między- 
nafjedówką. Ponadto znaleziono księgę ka- 

soiją, z której wynika, że komitet rozporzą- 

dzął dość znacznemi sumami. 

! 

Na drodze do zlikwidowania zatargu 
teatralnego. i 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj rano zostały nawiązane 
pertraktacje między dyrektorami 
teatrów i prezydjum zarządu związ- 

ków aktorskich. Ze strony dyrekto- 
rów teatralnych wysunięto prawdo 

podobnie szereg ustępstw. Panuje 

powszechne przekonanie, że nestą- 

pi porozumienie pomiędzy dyrekto- 
rami i aktoraini. 

WARSZAWA, II-IX. (Pat). W 

piątek || b. m. o godz. B wieczo- 

rem podpisana została prowizorycz- 

na punktacja pomiedzy Związkiem 

Artystów Ścen Polskich a Z.wiąz 

kiem Dyrektorów. Warunki punktacji 

mają byćr 4atwierdzone przez nad- 

zwyczajńy walny zjazd dyrektorów, 

który odbędzie się w niedzielę. 

Protest rządu estońskiego 

przeciwko naruszaniu granicy przez lotników sowieckich. 

TALLIN, 1!-IX. (Par) Wobec 

stale powtarzających się wypadków 

naruszania granicy przez samoloty 

rosyjskie, ministerstwo spraw zagra- 

nicznych postanowiło wysłać notę 

protestacyjną. 

Zwycięstwo rządu koalicyjnego. 

LONDYN, 11.1X. (Pat): lzba Gmiu- przyjęła bez głosowania ręzo- 

lucje budżetowe. 

Gandhi domaga się dla Indyj niepodległości. 

MARSYLJA, 11.IX. (Pat). Tutej- 

sze stowarzyszenie studentów urzą- 
dziło przyjęcie na cześć Gandhiego. 

mowie swej, wygłoszonej w cza- 

sie przyjęcia, Gandhi zaznaczył, iż 

zachował jak najlepsze wspomnie- 

jeszcze studentem. Gandhi, mówiąc 

następnie na tematy polityczne, dał 

apologję polityki nieuciekania się do 

gwałtu. wywiadzie udzielonym 

prasie Gandhi zaznaczył, iż przema- 

wiać będzie w Londynie w imieniu 

nia ze swej wizyty w Paryżu na całych lndyj, dia których nie przesta- 

wystawie w 1889 roku, gdy był je domagać się niepodległości. 

REDZZÓW DKDYSO DATE 

Mistrzostwa Polski w tenisie. 
WARSZAWA, 1i. 9. (Pat). Na kortach 

tenisowych Legji rozgrywają się w dalszym 

ciągu międzynarodowe mistrzostwa Polski 

w tenisie. W trzecim dniu turnieju roze- 

grano następujące spotkania: Jerzy Stola- 

row przeciwko Baworowsky (Austrja) 6:1, 

7:5, 8:6. Jędrzejowska przeciwko  Neuma- 

nówna 6:1, 6.3. Hebda przeciwko Straub 

6:4, 6:1, 5:7, 9:11 i 6:0. Popławski przeciw 

ko Tarasiewicz 6:1, 7:5, 6:2. Spotkania jun- 

jorów: Konjewicz (Jugosławja) przeciwko 
Namitkiewicz 6:0, 6:1. Spotkanie par: Ję 
drzejowska—Pozowska przeciwko  Cuni— 
Stockerówna 6:2, 6:1. Konjewicz—Podgórski 
przeciwko  Fałkiewicz—Stawarzyński 6.0, 
6:1. W czwartym dniu turnieju, w piątek 
do południa, rozegrano spotkania: para Ję- 

GRRGRÓSOKZOAE 

powaga i niecodzienne skupienie. A 

jak tu się zdobyć na powagę i skupie- 

nie, gdy się widzi tego rodzaju dziwo- 

ląg. 

Nie wynika z tego wprawdzie, że 

Polak powinien być wyeliminowany z 

akcji unijnej obrządku wschodnio sło- 

wiańskiego; wydaje się jednak, że z 

chwilą kiedy jest Polakiem świado- 

mym i stanowi przeto typ kulturalny 

i cywilizacyjny zachodni, łaciński ma 

większą słuszność i prawo do obrzą- 

dku łacińskiego. 

Mówiąc to nie zapominam bynaj- 

mniej, że unja w przeszłości była pod 

bardzo silnym wpływem  kultural- 

nym polskim i mimowoli stawała się 

w naszym kraju narzędziem oddziały- 

wań kultury i cywilizacji polskiej, po- 

ciągała do państwowości elementy bar 

dziej obce nam psychiką i nastrojami. 

Przecież stopniowe zatracanie w unij- 

nym Kościele Ruskim czystych form 

wschodnich, a „częściowo przyjmowa- 

nie t. zw. „naleciałości łacińskich* od- 

bywało się pod mimowolną presją u- 

roku kultury łacińskiej i zdrowych 

państwowych oddziaływań środowis- 

ka. 

O tem wszystkiem doskonale pa- 

miętamy. Ale dzisiaj wobec coraz sil- 

niejszego krystalizowania się świado- 

  
  

KGK 

      

drzejowska—Tłoczyński przeciwko Stocke- 

równa—Radowanowiez 6:1, 6:3, Berthet 

— Ferenczy 7:5, 3:6, 6:1, 6:1, (Francuz) 
pani Berthet przeciwko Wełuszczakowa 6:1, 

6:3. Deutsch (Czeszka) — Eifermann (Au- 

strja) przeciwko parze Pozowska — Horain 

6:4, 6:4, para Jędzrejowska — Tłoczyński 

przeciwko parze Cuni — Bonte 6:0, 6:1, 

spotkanie Deutsch przeciwko Lilpopównie 

6:0, 6.1, spotkanie Bonte przeciwko Altschuel 

ler 7:5, 6:4, 6:2, Berthet przeciwko Stocke- 

równa 6:2, 6:2, Maks Stolarow przeciwko 

Brosch 12:10, 7:5, 6:0. W. grze pocieszenia 

spotkanie Konjewicz przeciwko Kramm da- 

ło wynik 7:5, 6:0, spotkanie Goldstein prze- 

ciwko Kantif 6:2, 6:2 i spotkanie Andrze- 

jewskiej przeciwko Alwenslehen 6:3, 6:2. 

    

EREMIE W К 

mości narodowej i wobec łączenia nie- 

których praktyk religijnych i słowa 

mówionego w Kościele z mową żywą 

zjawisko Polaków ob-   wyznawców 

rządku wschodniego nie wydaje się 

możliwością prawdopodobną. Pomija- 

jąc tę sprawę — uchwała o języku Sło- 

wa Bożego pozostanie Świadectwem 

liczenia się z materjalem 

przeznaczonym do misji unijnej. 

ludzkim, 

Z przeglądu uchwał drugiej kon- 

ferencji pińskiej widać, że jej organi- 

zatorzy zdali sobie sprawę z błędnoś- 

ci dróg dotychczasowych w akcji u- 

nijnej, że zrezygnowali z metody wy- 

łapywania poszczególnych jednostek 

dla efektu i propagandy, a zwrócili 

baczniejszą uwagę na istotę i treść we- 

wnętrzną zagadnienia. 

Gdy nastąpi jeszcze uświadomie- 

nie dalszych założeń tej akcji, a prze- 

dewszystkiem tego podstawowego, że 

unji Kościoła Wschodniego z Rzym- 

skim można jedynie dokonać na tere- 

nie właściwym — w Rosji, nie zaś na 

skrawku  prawosławja polskiego — 

gdy to uświadomienie nastąpi, akcja 

unijna stanie na właściwych podsta- 

wach i być może zbliży chwilę jednoś- 

ci Kościołów. 

wicz. 

  

   

  

Grawitacja 
wokół Paryża. 

(Korespondencja własna). 

Paryż, we wrześniu. 

Wypadki, jakie od dwóch miesię- 
cy przeszło rozgrywają się na arenie 
międzynarodowej z niesłychaną szyb- 
kością, wykazały niezbiecie, że z po- 
wojennego chaosu pierwsza Franeja 
wydobyła się na powierzchnię normal- 
nego życia państwowego, może dzięki 
temu, że swój kataklizm przeszła o kil 
ka łat wcześniej i że dzięki p. Poinca- 
re'mu odzyskała szybko równowagę 
finansową i gospodarczą. Nawet jeśli 
mowa o finansach, to Francja posiada 
obecnie przewagę nad wielu innemi 
państwami, nad całą znękaną Europą. 

Mimo szalejącego w całym świecie 
kryzysu, Francja stoi dziś u szczytu 
swej potęgi. Wyniosła ją na ten szczyt 
nie zwycięska wojna z największą po- 
tęgą militarną świata, lecz usilna, wy- 
tężona praca obywateli, którzy po 
skończonej wojnie oddali się żmudnej 
pracy odbudowy życia gospodarczego. 

go. 

Od dwóch miesięcy niemal eodzien- 

nie mamy nowe dowody na potwier- 

dzenie owej potęgi Francji. Pierwszy 

taki dowód zyskaliśmy w chwili ogło- 

szenia propozycji prezydenta Hoove- 

ra. Gdy cały świat bezkrytycznie od- 

dał się pod komendę Waszyngtonu, je- 

dna Francja stanęła w obronie swych 

interesów i z tej pierwszej próby wy- 

szła zwycięsko. Drugiego dowodu do- 

starczyła konferencja w Londynie, 

której rezultat końcowy wykazał ja- 

sno, że bez udziału Francji Niemcy 

nie zdołają uzyskać żadnej pomocy od 

swych potężnych popleczników. 

Do tej chwili Francja nie była 

świadoma swej siły. Świadomość ta 

zbudziła się. dopiero po konferencji 

londyńskiej. Dotąd na terenie polityki 

międzynarodowej Francja musiała się 

ścierać z Niemcami sama i niejedno- 

krotnie musiała rezygnować ze swego 

stanowiska na rzecz rozłakomionych 

ustępstwami Niemiec. Ten okres zda- 

je się już należeć do przeszłości. Ostat- 

nie wypadki, krach niemiecki, omal 

nie katastrofa finansowa Anglji, wy- 

kazały Francji niezbiecie, że posiada 

w ręku atuty, przy pomocy których 

wygrać może każdą partję. 

W takiej sytuacji nie należy się 

zbytnio dziwić, że rozpoczął się for- 

malny międzynarodowy ruch grawita- 

cyjny wokół Paryża, że zarówno Niem 

cy, jak i Anglja straciły siłę strakcyj- 

ną i zbliżają się ku Francji. Pierwsze 

Węgry spostrzegły. że w Berlinie nie 

znajdą dla siebie nic, a w Rzymie nie 

mają czego szukać, poza ewentualną 

podporą tronu Habsburgów. Brutalna 
polityka,p. Curtiusa, który próbą An- 

schłussu zamierzał postawić Europę 

wobec „fait aceompli'* i rozedrzeć do 

reszty strzępki Traktatu Wersalskie- 

go, zdołała na chwilę omamić polity- 

ków węgierskich, żyjących jeszcze tra- 

dycją polityki Tiszy. Ekonomiczne za- 

„ łamanie się Niemiec i groźba ich prze- 

granej w Hadze zbudziły jednak czuj- 

ność Węgier. Przewrót odbył się bez- 

boleśnie. Po raz pierwszy od czasu 

wojny Węgry znalazły się u wrót Fran- 

cji. 

Drugim rozezarowanym w stosun- 

ku do Niemiec półwasalem są Sowie- 

ty. Trzykrotna oferta Rosji sowieckiej 

pod adresem Francji zawarcia paktu 

o nieagresji stanowi ewenement  poli- 

tyczny wielkiej doniosłości. Ewene-* 

ment ten może przekreślić zupełnie 

układ w Rapallo i późniejszy w Ber- 
linie i wytworzyć na wschodzie Euro- 
py nowe stosunki międzynpaństwowe, 
tem bardziej, że ostatnio zaczyna gra- 
witować ku Francji również Litwa. 
Tę ostatnią odpycha od Niemiec 
wciąż paląca kwestja Kłajpedy, za- 

łatwiona już niegdyś ze Stresemannem 
a wywleczona ponownie.na forum J.i- 
gi Narodów przez p. Curtiusa. 

Wreszcie ostatnie wiadomości, nad- 
chodzące z Genewy! świadczą, że i Au- 
strja, z jednej strony pod pręgierzem 
niekorzystnego dla siebie wyroku ha- 
skiego w sprawie Anschlussu, a z dru- 

giej strony opuszczona w swej nędzy 

przez Anglję, idzie do francuskiej Ka- 

nossy. Jedna Francja bowiem może 

jej udzielić pomocy. 

Ta grawitacja ku Francji, przy peł- 

nej umiaru polityce naszej sojusznicz 

ki, może być niezwykle bogata w re- 

zultaty i może wzmocnić sytuację Pol 
ski, dać jej nową broń w walce o ca- 
łość granie zachodnich. ; 

Al. Then. 

WIADOMOSCI z KGWNA 
STRAJK PIEKARZY. 

W: Kownie i na prowincji zastrajkowali 
w wielu miejscowościach piekarze, domaga 
jąc się zwiększenia im płac i zniesienia pra- 
cy nocnej. 

Strajkujący spodziewają się 
postawione przez nich wąrunki. 

EPIDEMJA TYFUSU W RADZIWILISZ- 
KACH. 

W Radziwiliszkach wybuchła epidemja 
tyfusu. Liczba zachorzeń z każdym dniem 
wzrasta. Obecnie chorych jest już ponad 30 
osób. 

wywalczyć 

  

UNIFORM DLA URZĘDNIKÓW. 

, Prasa kowieńska podaje, że władze litew 
skie zamierzają wprowadzić uniform dla 
wszystkich urzędników. W tym celu zestała 
powołana specjalna międzyministerjalna ko- 
misja. 

LIST Z DYNEBURGA DO SZAWEL SZEDŁ... 
17 LAT. 

W urzędzie pocztowym w Szawłach o- 
trzymano pocztówkę, która została wysłana 
z Dyneburga... 28 października 1914 r. 

Pocztówka pisana po polsku, opłacona 
rosyjskim 3 kopiejkowym znaczkiem, opa- 
trzona w pieczęć „Dwinsk*, pieczęć cenzora 
rosyjskiego i pieczęć urzędu pocztowego w 
Warszawie. 

Szawelski urząd pocztowy oddał pocztów- 
kę do muzeum. 

EMIGRANCI CHCĄ WRACAĆ DO LITWY. 

и Liczni emigarnci litewscy którzy ukryli 
się zagranicą po putschu w Taurogach w 
1927 r. zwrócili się do rządu litewskiego z 
prośbą o pozwolenie na powrót do Litwy. 

Wśród tych emigrantów znajduje się 
Ppor. Pajaujis, b. poseł na Sejm, w swoim 
czasie skazany na karę śmierci za spisko 
wanie przeciw rządowi, a następnie ułaska- 
wiony pod warunkiem opuszczenia Litwy. 
Prośba Pajaujisa została uwzględniona i 
wkrótce otrzyma on pozwolenie na powrót 
do Litwy. ; 

Prosby innych emigrantów prawdopo- 
dobnie również zostaną uwzględnione. 

SPARE AOI ABW OKRE Я. 

Złożenie listów 
uwierzytelniających. 

WARSZAWA, 11-1Х. (Pat). Dnia 
11 września p. Jose Gil Delgado y 

Olazabal, рове} nadzwyczajny i mi- 
nister pałaomocny Hiszpanii, złożył 
Panu Prezydentowi Rzeczypospoli- 
tej swe listy uwierzytelniające na 
uroczystej audjencji na Zamku Kró- 
lewskim. 

. Zamknięcie drukarni 
„Naprzodu“, 

(Tel. od wlasn. koresp. z Warszawy). 

Ww „dniu wczorajszym została 
zamknięta w Krakowie drukarnia 
socjalistycznego dziennika „Naprzód* 
ze względu na konieczność przepro- 
wadzenia pewnego remontu. Re- 
mont ten nakazała przeprowadzić 
komisja magistracko- przemysłowa. 
Wobec tego „Naprzód* drukować 
się będzie czasowo w drukarni „Po- 
lonji* w Katowicach w organie Kor- 
fantego. 

Ujęcie szpiega. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Z polecenia władz sądowych 
aresztowano na Pomorzu na stacji 

kolejowej granicznej polsko niemiec- 
kiej Gardela niemieckiego urzędni- 
ka celnego, co do którego stwier- 

dzono, że wykorzystywał on swoją 
służbę dla celów szpiegowskich. 

Lekatorowie domagają się 
obniżenia komornego. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 
: Organizacje lokatorskie postano- 

wiły wystąpić z memorjalem do 
władz o konieczności obniżenia ko- 
mornego ze względu na znaczne 
obniżenie uposażeń urzędniczych. 

  

Popierajcie Ligę Merską 
PRRERC NB OOTWIWZTEORZ O ZOOPOET TO RDAKEE 

Giełda warszawska z dn. 11.IX. b.r. 

WALUTY | DEWiZY: 
Bolary 0E SOB 8,91— 8,93— 6,69 
Londym . . « . . . » 43,381/,—43,49—4:.25 
Nowy York +4. + + 8,924—8,944—8,964 
Nowy York kabel ed. 
PY SRF KĄ | 543 35,09—34,91 
Praga „45—26,50—26.39 
Szwajcarja „+... 174,19—174,62—173 76 

. 8,928—8,248— 8,9: 3 
38,00. 

  

     

    

Włochy . + » » . « . „ 46,72— 46,84 —46,60 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3% pożyczka budowl. . ... . « . 32,75 
4% inwestycyjna . « « « « « « » » > 2%00 
5% Konwersyjna .. « . . « +. 44,50 
6% G0jarowa-- . + «03 2 sb e. OR.GD 
7% Stabilizacyjna . . . 65.00—62,00—63,(6 
84, L.Z. B. G. K.1 B.R., ebl.B. G. K. . 94,0) 
Te same 7% .. . у 
8% obl. budowlane B. G.K. . - - 
41/,% L. Z. ziemskie 
5% warszawskie - - - 
8% warszawskie . » 

  

* + 2.» 28.00 

„ 69,00—69.50—69,25 

  

8% Częstóchowy + « + + - - .. 60.40 
5% Badał . . - « « « » + « « 64,50- 6475 

8% Piotrkowa. + „ . . . .. . -.. - 19.50 
10% Radomia . . . . . . . +70,75—74,00 

AKCJE: 

Bank Polski .- „3 1015 sis» „ « 11680 
Ostrowiec serja B . . « « « « » . « 40,00  



              

Gdy tylko następuje jakiś kryzys 

polityczny lub gospodarczy natych- 
miast rozmaici ludzie najrožnorodniej- 

szych sfer społecznych. stronnictw, lub 
przekonań zaczynają szukać lekarstwa 

na usunięcie lub conajmni 
nia tego zła. 

kie projekt, 

        
   
i złote myśli pozostają bez 

e cha, — jeżeli nawet jest w nich zdro- 
  

we ziąrno. Najczęściej jednak projekty 
owe i hasła są bardzo czcze, operujące 
frazesami b. pięknemi, lecz oderwane 
po większej części od twardego życia 
codziennego. 

  

Sporo uwag nasuwa artykuł p. Ar- 
cimowicza w nr. 193 „Kurjera Wileń- 
skiego* z dn. 23 VIII b. r. p. t. „Fron- 
tem ku wsi“. 

Przedewszystkiem kilka słów: o sa- 
mym tytule: przypomina to hasło ro- 

/jskieh narodników z połowy XIX w., 
„itti w narod”, a ile artykułów pod po- 
dóbnemi ty tułarni: gdzie niezmiennie 

„front“ był jednym ze słów tytuiu mo- 
żna było czytać na łamach pism rosyj- 
skich w ezasie wojny światowej i re- 

      

wolucji, począwszy od halašliwego 
hurra - — patrjotycznego: „wsie dla 
ironta*. Potem były inne „fronty* — 
ka frazesy — szumne zapowiedzi 

noloine projekty, — a wkońcu wie- 
my dobrze jakie rezulłaty. Ale nie chcę 
przesądzać 5 być krukiem, chociaż już 
początek nie działa zachęcająco. 

    
   

  

Dziwi mnie natomiast samo posta- 
wienie sprawy: dobre to było i potrze- 
bne „chodit* w narod' w carskiej au- 

tokratycznej Rosji, ałe w demokratycz- 
nej Polsce wydaje się mnie to hasło ana 
chronizmem. 

Jak widać z dalszych rozważań au- 
tora, głównym powodem tego jest prze- 
świadczenie, że idą czasy, w których tej 
potegi (t. j. wieśniaków recte chłopów) 
nie można będzie lekceważyć! Czyżby 
zatem dotąd się ich lekceważyło? 

W każdym razie ten realizm i zro- 
zumienie, że chłopi są siłą, na którą 
gdy się nimi zająć szczerze, można 
na nią liezyć, zaszczyt autorowi przy- 
nosi. > 

Niestety reszta rozważań jest częś- 
ciowo mglista a w większości zupełnie 
uczuwać się w nich daje brak realizmu. 

Wezwanie do pracy nad prawdzi- 
wą demokratyzacją wsi, wydaje mi się 
niefortunne; wieś jest znacznie więcej 
demokratyczna niż miasto, w sensie po- 
działu na warstwy społeczne. Jeżeli zaś 
idzie tu, jak ja rozumiem o zrównanie 
wsi z miastem pod względem wygód, 
uiatwień i uprzyjemnień życiowych, to 
uważałbym określenie zrównanie praw 
wsi z miastem za daleko bardziej słu- 
szne, wzgłędnie określenie ,podniesie- 
nie cywilizacyjne poziomu wsi”. 

Trudno zgodzić się z autorem by 
zniżka cen na zboże nie dotknęła chło- 
pa. W brasławskim powiecie słyszałem 
od całych rzesz wieśniaków. których 
znam doskonale, zupełnie szczere bia- 
dania, a w wiełu wypadkach rozpacz i 
to nie po katastrofalnej powodzi, a 
przedtem. Przeciętny nasz wieśniak 
jest pr zykładem niesłychanej cierpliwo 
ści i ma rzeczywiście minimalne potrze- 
by — jest prawie samowystarczalny. 
To jest jego tarczą, która złagodzi- 
ła nieco ciosy przewlekłego kryzysu 
gospodarczego. Dlatego też uważam, że 
wieżniakowi naszemu potrzebny jest 
tani kredyt oparty na rozumnych pod- 
stawach, ułatwienie zbytu płodów rol- 

nych, wszelakiego rodzaju, zakładanie 

rozmaitych spółek— mleczarskich, jaj- 
czarskich ete., zniżenie taryf kolejo- 

wych na nawozy sztuczne, maszyny 

   
  

  

  

  

              

  

trosce 0 wieś. 
rolnicze do minimum, a także wzięcie 

go w opiekę przed pokątnymi doradca- 
mi, którzy starają się na każdym kro- ' 

   ku wykorzystywać i podsycać skłonnoś 
ci pieniackie włościan, rujnujących się 
wzajemnie. Reszta są to rzeczy ogólnie 
wiadome. W wielu miejscach prosperu- 
ją świetnie takie instytucje, natomiast 
kredyt udzielany przez Bank Gospo- 
darstwa Krajowego lub Rolny, niestety 
zbyt jest drogi i tu jest pole do słusz- 
nych narzekań. 

Za takie realne dowody pieczołowi- 
tości wieśniak nasz będzie wdzięczny 
natomiast do starań o zwiększenie 
potrzeb życiowych, których propagan- 
dę chce zainicjować autor, napewno 
ustosunkuje się odpornie. jeżeli nie 
wręcz wrogo, a to ze zrozumiałego po- 
wodu, bo go na to nie stać w tej chwi- 
li; gdy dobrobyt się jego w. zmoże, wte- 
dy zwiększą się potrzeby, a nie naod- 
wrót. sto powinno ograniczać swe 
potrzeby, a nie wieś powiększać Poz- 
wolę sobie tutaj przytoczyć: maxymę 
filozofów starożytnych: „największem 
zezęściem poprzestawać na małem i 

najmniej potrzeb'. Peraz w dobie 
ia powojennego brzmi to, jak pa- 

radoks. 
Wk 

    

  

   
   

  

  

        

   

  

zd      ym razie jednak wvierw r а- 
ležy dač „panem“, potem „ošwintę“ 

wreszcie „cireenses“; w dobie jednak 
redukcji wśród nauczycielstwa o oświa 
cie trudno mówić, a przecież i ona jest 
czynnikiem, który zwiększa potrzeby. 
Sanitarne warunki naszej wsi, pomoc 
lekarska stokroć są ważniejsze niż „cir 
censes', a wiemy, jak te wewn. wa- 
runki domostw wieśniaczych często 
pozostawiają wiele, wiele do życzenia 
Na kino, radjo, teatr teraz nie cza 

Na urządzanie ich trzeba dużo pienię- 
dzy oraz ideowego kierownictwa, a 
gdzież szukać takiego ideowca, który 
nie potrzebuje zarobkować? Wielka 
jest potrzeba na wsi czytelni — w do- 
borze jednak książek należy się kie- 
rować wyłącznie potrzebami wsi, i jej 
zainteresowaniami. 

Poczytność gazet na wsi jest mała 
wynika to jednak głównie z tego, że 
dzienniki nie starają się powiększyć 
grona czytelników na prowineji, po dru 
gie rzadka sieć biur i agencyj poczto- 
wych zmusza do tej abstynencji; znam 
nawet dwory, które raz na tydzień o- 
trzymują pocztę, czy można dziwić się 
włościanom w takich warunkach? 

Radjo jest b. dobre i może poniekąd 
zastąpić gazety, lecz zasięg wileńskiego 
radja jest zbyt mały a audvecje zbyt 
zależne co do treści od Warszawy, by 
mogły być pożyteczne dla naszego wie- 
śniaka. 

Dalej p. A. chce aby utworzono po- 
tężną. organizację dla tej ..demokraty- 
začji““ wsi. A gdzież środki na to w о- 
becnym czasie? A gdzie ideowi bezin- 
teresowni działacze? Wszak wiemy, 
jak młodzież nasza kończąca wydział 
medyczny nie chce jechać na wieś i 
woli wegełować i nawet głodować w 
mieście gdzie są zabawy. kina, textry i 
wszelkie wygody życiowe Z drugiej 
strony uciekają ze wsi mniej odporni 
ziemianie. — inteligencji ubywa. lecz 
nie przybywa na wsi, szczególnie na tej 
najbardziej głuchej; cóż więc pomogą 
nawoływania do organizowania czegoś 
gdy nie ma materjałów do budowy?" 

Uwagi swoje kończę następujć 1cą 
konkluzją: ten kto chce wieś pociągnąć 
za sobą powinien dać jej realne war- 
tości: zaspokoić pierwszorzędne potrze- 
by —- a więc wzmocnić matetjałnie go- 
spodarzy, postarać się o pracę dla bez- 
rolnych, którzy teraz biegną do miast 

  

   

    

  

   
  

  

  

   

   
      

    

   

ZDJĘCIA AMATORSKIE z PARYŻA 

Kapłanka muzyki — Nadja Boulanger. 

„Nadja nie zawiedzie! 
„Jeśli Nadja powiedziała, że bę- 

dzie tak. to napewno tak będzie”. 
„Spytaj się 1 Nadįji“. 
„Tę kwestję powinna rozstrzygnąč 

Nadja“. 
„Nie martw się. Idž do Nadji, ona 

napewno pomoże, lub znajdzie wyj- 
ście z tej sytuacji”. / 

Takie zdania padają co chwilę po- 
śród uczniów Nadji Boulanger. 

Bo ona nietylko mistrzynią ich jest, 
ale matką, siostrą i przyjaciółką. 

Nietylko tem troszczy się, czy stre- 
tta w fudze należycie wypadła i czy 
ilość zadań kontrapunktycznych jest 
zadawalająca. 

_ Nadja troszczy się czy uczeń jej 
ma z czego żyć, czy nie wpadł w nie- 

      

odpowiednie towarzystwo, czy cha- 
rakter jego odpowiada szlachetności 
muzyki, nad którą pracuje — czy 
prócz pomocy doraźnej dla ciała 
nie potrzeba mu pomocy dła ducha i 
serca. 

Bo Nadja spojrzy w oczy i wie co 
komu dolega — weźmie za rękę i po- 
wie właśnie to słowo, na które czekało 
się w udręce i tęsknocie za wyzwole- 
niem. 

ko religijna, że myśląc o niej pochyla 
się mimowolnie czoło. I dlatego — nie 
będzie to zbyt Śmiałe, co o niej po- 
wiem. Bo niedostatecznem wydało mi 
się przyrównanie jej do matki, siostry 
i przyjaciółki. 

Ona jest Eucharystją dla nas wszy 
stkich, którzy blisko jej żyjemy. 

Idzie od niej tak potężny prąd ży- 
wej wiary w Boga, wiary popartej ży- 

Nadja jest religijna. Jest tak głębo 

  

ciem i czynami, że niesposób uchylić 
się z pod tego przemożnego wpływu. 

Jeśli wierzyć w przeznaczenie — 
to Nadja przed wiekami jeszcze zosta- 
ła predestynowana na arcykapłankę 
muzyki. 

Poznałam Nadję przez moich kole- 
gów, (Łabuńskiego, „Szeligowskiego, 
Mycielskiego i Wojtowicza) prosiłam 
ich bowiem, aby mnie zapisali na kurs 
analityczny kantat Bacha, który mnie 
niezmiernie interesował, a który Na- 
dja prowadzi prywatnie u siebie co 
środy, od 3 do 5, czasem do 6 po po- 

łudniu. 
„Słyszałam o niej wiele od chłop- 

GW — tak wiele, że mimowoli stwo- 
rzyłam sobie w myśli jej obraz. Nie 
wiem dlaczego, wyobraziłam ją sobie. 
nieładną, niemłodą, trochę „hic mu- 
lier“ — bardzo apodyktyczną i bardzo 
dobrą o pozorach szorstkości. 

Jakżeż inną była prawdziwa Nad- 
ja! Wytworna, peina prostoty w obej- 
ściu — ubrana prawie zawsze czarno 
lub biało. Szlachetna twarz o czarnych 
wymownych oczach i niezwykle kobie- 
cym 'uśmiechu. Gęstwa ciemnych, za- 
wsze trochę rozburzonych włosów, 
wśród których gdzie niegdzie przewija 
się srebrna nitka, a której przeczy świe 
żość cery. Między brwiami tworzy się 
często prostopadła zmarszczka 
przeczą jej zaś dołeczki na policz- 
kach. Niski, altowy głos pełen świeżo- 
ści, energji i woli — głos przybierają- 
cy rzewną intonację wiolonczeli, gdy. 
nam wykłada objawienie genjuszu Ba- 
cha. 

Jedyna kobieca twarz, której nie 
szpecą, nie mogą zeszpecić binokle — 

ae IAA оЧ,   

Swiat powinien sie rozbroič. 
Wielka mowa Brianda 

GENEWA 11.9. Pat, - — Na piątko- 
wem posiedzeniu Zgromadzenia Ligi 
Narodów, przy wielkim napływie pu- 
bliczności, dyplomacji i dziennikarzy, 

na Zgromadzeniu L. N. 
francuski minister spraw zegranicz- 
nych Briand wygłosił wieikie przemó- 
wienie. 

Przyczyny kryzysu gospodarczego. 

Na wstępie Briand stwierdził, że 
niesłuszne są zarzuty, skierowane prze- 
ciwko Lidze Narodów. oskarzające ją 
o bierność i niedbałość w pracach nad 
zaradzeniem obecnemu kryzysowi. Kry 
zys — twierdzi mówca — jest przede- 
wszystkiem smutną konsekwencja woj- 
ny światowej, a następnie wynikiem 
egoistycznego szału nadprodukcji w 
jaki wpadły po wojnie wszystkic pra- 

  

  

wie narody. Ten egoizm produkcji nie 
uwzględnia czynników moralnych, kió- 
re kierują mimo wszystko życiem na- 
rodów i na straży których stoi Liga Na- 
rodów. Przeciwnicy Ligi korzystają о- 
czywiście z tych jej słabości i wzmaga- 
ja jej ataki, ale siła moralna Ligi jest 
już dziś dostatecznie wielka. by móc 
tym atakom się przeciwstawić. 

  

Stosunki francusko-niemieckie i sprawa Anschiussu. 

Przechodząc do omówienia sprawy 
stosunków francusko - niemieckich, 
Briand stwierdza, że pomimo ataków, 
skierowanych przeciwko jego osobie i 
bez względu na to, co przyniesie przy- 
szłość, będzie on zawsze uważał okres 
swego życia poświęcony pracy nad zbli- 
żeniem francusko-niemieckiem za naj- 
bardziej dla siebie zaszczytny. 

Czyniąc aluzję do projektu unji cel- 
nej austrjacko niemieckiej, Briand pod- 
kreśła z naciskiem, jak szkodliwy jest 

   

system zatajania pewnych kroków po- 
litycznych i tajne postępowanie w waż- 
nych sprawach politycznych, bez u- 
przedniego poinformowania zaintere- 
sowanych rządów. Tego rodzaju postę- 
powanie — mówił Briand — naraża na 
szwank wzajemne zaufanie pomiędzy 
narodami. Na przyszłość trzeba uni- 
kać podobnych rzeczy. Briand raz jesz- 
cze podkreśla, że nie ustanie w sprawie 
dalszego zbliżenia francusko-niemiec- 
kiego. 

  

  

Rozbrojenie. 
Przechodząc następnie do sprawy 

przyszłej konferencji rozbrojeniowej, 
Briand podnosi, jak trudne było przy- 
gotowanie tej konferencji. która zeb- 
rać się ma 2 lutego 1932 roku. Muszę 
zaprotestować — mówi Briand — prze- 
ciwko wszelkim zamiarom odroczenia 
lub odwołania tej konferencji. Myśl ta- 
ka jest wprost przeciwna zamierzeniom 
mojego kraju. Francja nigdy nie zażą- 
da odroczenia konferencji, przeciwnie, 

będzie żądała jej zebrania się. Gdyby 
konferencja ta nie zebrała się, Liga Na- 
rodów byłaby narażona na bankructwo 
a jej najważniejsze zadania w art. 8 

nie mogłyby być spełnione. 
Pakt Kelloga był wielkim krokiem 

naprzód, gdyż uznał wojnę za zbrodnię 
międzynarodową. Przed podpisaniem 
tego paktu wojna uchodziła zawsze za 
środek dozwolony. Dziś jeszcze możli- 
wość wojny w pewnych wypadkach 
nie została wykluczona. 

Briand wyraża wkońcu nadzieję, 
że w chwili, kiedy wszystkie narody 
świata zbiorą się dokoła wspólnego sto- 
łu w obradach nad redukcją zbrojeń, 
będą się one musiały uroczyście wyrzec 
raz na zawsze wojny. 

    

REZOLUCJA W ŚPRAWIE REDUKCJI ZBROJEŃ. 

Również na tem posiedzeniu dele- 
gacje duńska, norweska, holenderska, 
szwedzka i szwajcarska złożyły wspól- 
ny projekt rezolucji w sprawie redukcji 
zbrojeń. Autorzy rezolucji stwierdzają, 
że główną przyczyną obecnego kryzysu 
gospodarczego jest brak zaufania. Pod- 
noszą dalej, że redukcja zbrojeń jest je- 
dnym z najskuteczniejszych środków 
dla przywrócenia tego zaufania i dla u 
wolnienia państw od przygniatających 
ciężarów wojskowych. Podkreślają na- 

stępnie że dalsze trwanie wyścigu zbro 

jeń musi doprowadzić do międzynaro- 
dowej rewolucji społecznej. Autorzy re- 
zolucji apelują do 12-go Zgromadzenia 
aby przystąpiło do zrealizowania posta- 
nowień art. 8 paktu i zwracają się do 
Rady. aby ta spowodowała powstrzy- 
manie się od wszelkich kroków, mogaą- 
cych spowodować powiększenie zbro- 
jeń. aż do wyników przyszłej konferen 
cji rozbrojeniowej. 

  

Oibrzymi pożar. 
BUKARESZT, 11. 9. (Pat). Ubiegłej mocy 

wybuchł gwałtowny pożar wiełkieh tutej- 
szych składów drzewa. Podczas pożaru 
śmierć ponieśli trzej robotnicy oraz wielu 

Straszny 
MIAMI, 11. 9. (Pat). Huragan spowodo- 

wał w mieście Belese w Hondurasie bryty 
skim śmierć 200 ludzi. Miasto uległo znisz- 
czeniu. Wielkie BO Senia wyrządził hu- 

dle a : 

    

  

by powiększyć tam bezrobocie i nędzę, 
następnie rozszerzyć oświatę, podnie: 
sanitarne warunki wsi, ulepszyć drogi 

      

   

  

komunikacyjne, — r zaś teatry. 
wieczorki ete. pozosławniy na lepsze 
czasy. Przedewszystkien: chleba pów- 
szedniego, a nie  „circenses' któremi 
fermentu i niezadowolenia wsi nigdy 
się nie zagłuszy. 
   

    

     
ob ins SE 

twarz, 
życie. 

Nieraz, gdy ktoś spontanicznie za- 
pytał ją o wychowaniu. jakie odebrała 
— odpowiadała z prostotą: 

Siostra moja i ja у 
wsze w cieniu naszej matki. 

Zaiste, cześć matce, która taką cór 
kę wychowała! 

Matka Nadji, — dziś stara, scho- 
rowana kobieta, o twarzy jeszcze nie- 
zwykle pięknej i uduchowionej i o 
nadzwyczaj żywym . umyśle — była 
pierwszorzędną muzyczką i śpiewacz- 
ką rosyjską. 

Dziadek i ojciec Nadji byli profe- 
sorami konserwatorjum. Można zatem 
powiedzieć, że Nadja wyrosła w atine- 
sferze muzyki. 

Opowiadała mi raz z. uśmiechem, 
że nie pamięta wcale, kiedy ojciec ją 
nauczył odczytywać parłyturę. W każ- 
dym razie o wiele wcześniej i chętniej 
czytywała partytury niż książki dzie- 
cinne. 

Dalszem jej wykształceniem mu- 
zycznem kierował słynny kompozytor 
i wielki człowiek Gabrjel Faurė, 
którego pamięć N Nadja do dziś dnia czci 
jak świętego. 

Nadja skończyła wcześnie konser- 
watorjum paryskie, w którem zdoby- 
wała kolejno pierwszy medal za sol- 
feż, i pierwsze nagrody z harmonji, 
akompanjamentu, z klasy organowej, 
kontrapunktu i fugi. W roku 1908 sta- 
nęła do konkursu o „Grand prix de 
Rome“ *) i zdobyła drugą nagrodę. 

Przez szereg lat dzieliła swój czas 
między kompozycję, występy i pracę 
pedagogiczną. Napisała cykl pieśni, 
utwory symfoniczne, oraz muzykę do 

którą zapamiętuje się na całe 

     łyśmy za- 

  

*) Do konkursu 0 „Grand prix de Rome“ 
"stawali i stają od szeregu lat najwybitniejsi 
kompozytorowie. Debussy zdobył tam pierw 
szą nagrodę swoją kantatą: „La demoiselle 
ćlue". 

odniosło rany. Straty materjalne obliczają 
na 100 miljonów lei. Aresztewano kiłka osób 
podejrzanych o podpalenie. 

huragan. 
ragan także w Portorico i innych wyspach 
Antylskieckh. Obeenie huragan Kieruje się 
ku Haiti. Я 

   
о 

Kto wygrat? , 

WARSZAWA, 11.IX. (Pat) W 
trzecim dniu ciągnienia 5 klasy 23 
Polskiej Państwowej Loterii Klaso- 
wej główniejsze wygrane padły na 
numery następujące: 

25 tysięcy zł. — 151.4.0, 15 ty- 
sięcy zł. 31.125, po 5 tysięcy zł. — 
74.600, 144.953 i 154 218. 
  

„Umarłego miasta”, dramatu Gabrjela 
d'Annunzio. Tę ostatnią pracę wyko- 
nała wspólnie z świetnym, niestety 
przedwcześnie zmarłym  kompozyto- 
rem, Raulem Pugno. 

Jednocześnie daje szereg recitali 
organowych, bądź też jako pianistka. 
Ma ogromne powodzenie w Paryżu, 
Berlinie, Rzymie, Amsterdamie i An- 
twerpji. Wszystkie recenzje podnoszą 
walory jej świetnej techniki i niezwy- 
kle mądrej intuicji muzycznej. Poza- 
tem jej sztuka odtwórcza miała w sobie 
zawsze szlachetny pierwiastek zatar- 
cia swego „ja* w obliczu wykonywa: 
nego przez nią dzieła. 

I diatego właśnie, każdy, co ją bli- 
żej poznał, ją i niezłomną, šwieilaną 
wytyczną jej życia — nie zdziwił się 
bynajmniej, gdy pewnego dnia Nadja 
Boulanger zrezygnowała całkowicie & 
kompozycji i wirtuozerji, ahy poświę- 
cić się wyłącznie kształceniu młodych 
talentów. Ze swego pedagogicznego za- 
wodu uczyniła apostolstwo. 

Przez piętnaście lat jest profesorem 
Konserwatorjum Paryskiego, w któ- 
rem szczególną opieką otacza Henryka 
Dallier i młodziutką swoją, genialną 
siostrę Lilly Boulanger. 

Historja Lilly jest tak wzruszająca 
i tak prosta, że trudno ją opowiedzie*. 

Ot — kwiat ścięty — słowik zmar- 
znięty —dziecko cudowne. 

I to wszystko nie nie mówi, bo i 
jakże może wyrazić tragedję dwudzie- 
stu lat życia pełnego miłości, poświęce- 

nia, muzyki i nadludzkiej wprost pra- 
cy? 

Trzeba być u Nadji i posiedzieć 
w milczeniu w jej mieszkanu. Z wszy- 
stkich ścian, z półek, z fortepianu, z or- 
ganów — patrzy słodka, dziewczęca 
twarzyczka Lilły. Przed każdeni po- 
piersiem, portretem czy fotografją sto- 
ją naręcza świeżych kwiatów. 

Jakże musiano ją kochać, tę niez- 

   

A 

Madariagia o zbrojeniach 
i środkach zapobieżenia 

wojnie. 
GENEWA 11.9. Pat. — Na popołu- 

dniowem posiedzeniu Zgromadzenia Li 
gi Narodów zabrał głos delegat republi- 
ki hiszpańskiej Salvador Madariagia. 
Sala była przepełniona słuchaczami, 
gdyż przemówienie Madariagia nosiło 
charakter bardzo interesujący, jako 
przemówienie b. dyrektora sekcji roz- 
brojeniowej sekretarjatu generalnego. 

Przedstawiając historyczny rozwój 
prac przygotowawczych Ligi Narodów 
w dziedzinie rozbrojenia, mówca zaz- 
naczył, że istnieją powody, by sądzić 
o nich powierzchownie, a nawet ośmie- 

szać je i ironizować, przez wzgląd na 
wielką ilość podkomitetów, komitetów 
i komisyj, stworzonych w dziedzinie 
prac przygotowawczych nad rozbro- 
jeniem. Wspomniane komitety i komis- 
je zużyły olbrzymią ilość papieru. a 
protokóły ich według zdania Madaria- 
gia, mogłyby stworzyć chodnik od Ge- 
newy do Warszawy. 

W pewnym stopniu pesymizm, ten, 
zdaniem Madariagia, jest uzasadniony. 
Z jednej strony wzmogły się uroczyste 
deklaracje i i układy, a z drugiej strony 
szerzą Się poczy nania rządów, będące 
w sprzeczności z powyžszemi deklarac- 
jami, zobowiązaniami i układami. Po- 

nania te widoczne są przedewszyst- 
kiem w zwiększaniu zbrojeń, a w każ- 

dym razie w niedostatecznem ich obni- 

żeniu. 
Mówca wskazuje na fakt. że mimo 

podpisania przez rządy w roku. 1925 

konwencji, zakazującej używania ga- 
zów trujących, wszystkie państwa przy 
gotowują się do wojny chemicznej. Po 
głębszem jednak zbadaniu sprawy 
ciągnie dalej Madariagia — dochodzi 
się do przekonania, że pesymizm nie 
jest uzasadniony. 

Z pewnością i z wzajemną gwaran- 
cją bezpieczeństwa między państwami 
konferencja będzie mogła osiągnąć jak 
najdalej idącą redukcję zbrojeń, a tem 
samem ciężarów materjalnych, jakie 
powodują zbrojenia. Zdaniem mówcy, 
przygotowywany przez konferencję 
przygotowawczą rozbrojeniową pro- 
jekt konweneji należy uzupełnić w kie- 
runku umiędzynarodowienia lotnictwa 
oraz wprowadzenia postanowień co do 
ograniczenia materjałów wojennych, 
zarówno w drodze bezpośredniej, jak 
i w drodze KOŻSCNA, 

          

  

  

KARY 

zlikwidowanie strajku 
pończoszników. 

ŁÓDŹ, 11.DX. (Pat). Wczoraj wie- 
czorem odbyła się konferencja przed- 
stawicieli przemysłu pończosznicze- 

go i reprezentantów strajkujących. 

Pracodawcy zgodzili się na żądanie 
robotników, z tem zastrzeżeniem, iż 
szczegółowe zestawienie nowego 
cennika płac nastąpi w ciągu naj 

bliższych 10 dni, a umowa obowią- 
zywać będzie od dn. 14 b. m. 

Przedstawiciele związków, kieru- 
jących akcją strajkową, postanowili 
przerwać strajk ze względu na lojal- 
ne stanowisko przemysłowców. 
piątek podjęta zostaje praca we 
wszystkich warsztatach przemysłu 
pończoszniczego. 

    

Pepierajcie przemysi krajowę 

wykłą, śliczną dziewczynkę, jak mu. 
siano cierpieć, gdy odeszła w  wiecz. 
ność. 

Mała, słodka, Murillowska Madon- 
a... A jednak, to wątłe dziecko płonę- 

ło tem samem zarzewiem pracy, co 
siostra jej Nadja. Kończy Konserwa- 
torjum i w 1913 r. staje również do kon 
kursu o „Grand prix Rome*, na któ- 
rym zdobywa pierwszą nagrodę za 
słynną kantatę „, Faust i Helena“. 

Emil Vailiermoe tak opisuje nam 
scenę jury: 

„Przy fortepianie siedziała sio- 
stra | kompozytorki, artystka o wielkim 

talencie i sercu, imieniem Nadja Bou- 
langer, która temu ubiegającemu się o 
nagrodę dziecku była powiernicą prze- 
wodniczką i żywym przykładem. Wy: 
konywała ona dzieło swej siostry m: aib 

remi, wszechwiedzącemi palcami, po- 

wołująe do życia uśpione w rękopisie 

dźwięki, niby kwiaty z pomiędzy kart 

zielnika. I czyż trzeba dodawać, że w 

wykonanie to wlała całą swą siostrza- 
ną, żarliwą miłość i wysoką wiedzę te. 

chniczną i muzyczną? 

Za nią zaś stała smukła i wiotka Lil- 
ly, o słodkiej twarzy ocienionej skrzy- 
dłami kapelusza, wcielenie młodości, 
wdzięku i skromności. Żywy symbol 
natchnienia, najmłodsza z muz wsłu- 
chana z giebokiem wzruszeniem W 
rozwijającą się melodję swego dzieła. 

Wszyscy poprzedzający ją kompo- 
zytorowie bladzi byli, nerwowi i nie- 

spokojni. Wypbijali drżącemi rękami 

rozpaczliwe takty nad głowami wy- 

konawców. — Lilly nadawała rytm 5 

tylko biciem swego Serca, promieniu- 

jąc myślą, uczuciem i nieziemskim 
spokojem*. 

W trzy lata potem Lilly j już nie 

ła. Umarła podczas wojny. Ale resztę 
gasnących : sił poświęca jeszcze na zor- 
ganizowanie wespół z Nadją francus- 
ko-amerykańskiego komitetu z pomo- ( 

    

239 12732) Nr. 

Z BNIĄ NA DZIEŃ. 
  

„Na ryneczku". 

„Pieknym czasem wyszedszy Paniutka, mu- 

si brusznicy ci grzybki kupo 

żesz! Wszystkiego czego, 

tylko eo z pieniądzoma kiepsko, 

    ać, a nawieźli 

Bogu dzięki jest, 

wszystkie 

dek dekla- 

że monopolki nie ruszy póki czasy na 

nie obróco się”. 

į j Pani, 

że wódka polania 

  

chodzo pokurczywszy sie, a mój, 

rował, 

lepsze    

  

jak posłyszy 

zy, to i nie wytrzyma... 

niechaj ich jak ludzi kuszo“... 

„Już eo nie 

ci prze 

  

    

wyrabiajo, skąd mogo sku- 

Bio, powiedź Pani gdzie te piniędzy podziaw- 

k pacy w norze pochowaws: 

ani 

          

  
ch niema, ani w urzędach, 

„Może so takie co do ziemi zakopujo, jak 

dawniej 

  

ze robili 

ale patrzaj Pani jakie podatki 

teraz'nowe: od żebrówek będo brać i od ka- 

walerów... y sie chcesz wolno żyć bez 

Iności, i tylko z tego dzie- 

Ma- 

albo bierz żon- 

    

„A moż 

zna    
żadnej odpow 

ciuków już 
  

nien ie pomieścić w 

e, dek płać RE 

po Sakramencie*. 

„A toż bardzo rozumne prawo, 

pewne?" 

   

    

ale cisz 

„Tego ja nie wiem, tak ludzie gadajo, ale 

mojej znajomej kobietce, chtóra jest kuława 

„i kątem siedzi u jednej kumy, 

ma kącik odgrodzony, a z Opie- 

Magistrotu, pobiera zapomogę, dek 

ysłali żeby ona podatek dochodowy płaci- 

  

   

  

Nu widzisz Pani, zawszeż to dochód to co 

ona dostaje... musi że tak? 

Kiks. 

Nagły zgon konsula polskiego 

w. Hamburgu. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W Warszawie zmarł wczoraj na- 
gle konsul polski w Hamburgu Hi- 
melstierna, który przyjechał do 
Warszawy na krótki urlop. 

Bratobójstwo 
przez nieostrożność. 

BYDGOSZCZ, 11. 9. (Pat). Sołiys wsi 
Szabda pow. brodniekiego Łęgowski, po- 
wróciwszy z polowania, pozostawił nabitą 
fuzję na stole. Korzystając z nieobecności 
ojca, 10-letni Józet Łęgowski począł manipu 
lować fuzją, przyczem spowodował strzał, 
który ugodził 5-letniego brata jego Tadeu- 
sza kładąc go trupem na miejscu. 

$tracenie mordercy. 
KIELCE, 11. 9. (Pat). W czwartek, w 

więzieniu Świętokrzyskiem, wykonany został 
wyrok śmierei na osobie Kazimierza Szpiegi, 
który został skazany przez Sąd Okręgowy 
w Radomiu za wielokrotne morderstwa na 
karę Śmierci przez powieszenie. 

Gnijące plony. 
MOSKWA, 11. 9. (Pat). Sowiecka prasa 

ceniralna donosi, że na polach sowchozów i 

kołchozów pozostają jeszcze  niezebrane 
zbiory na tl miljonów ha. Na samym tyl- 
ko północnym Kaukazie sowchozy nie zebra 
ły zboża z 64 tysięcy ha. Nadchodzący okres 
deszczów jesiennych grozi zupełnem znisz- 
czeniem urodzajów. Pisma nawołują orga- 

nizacje partyjne i zawodowe do zwiększe- 
nia wysiłków w kierunku uratowania tych 
zbiorów. 

ŚldicEki0Kk 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
-— Program Wyższej Szkoły Dziennikar- 

skiej w Warszawie. Ukazał się w druku 
program jedynej w kraju uczelni dzienni- 
karskiej za rok 1931—32. Oprócz działów 
zwykłych, gółowo obj nia jących wa- 
runki przyjęcia, statutu szkoły, spisu przed- 
miotów i profesorów, znalazło się w sta- 

rannie wydanej broszurze sprawozdanie dy- 
rekej rok ubiegły, wykazujące stały roz_ 
wój instytucji. W półroczu łetniem liczył 
zakład około 100 słuchaczów. Wykładało o- 
gółem 21 profesorów. W. spicie publiców 
kursu zimowego 1931—32 zapowiedziano wy- 
kłady F. A. Ossendowskiego p. t. „Rosja i 
Daleki Wschód, z uwzględnieniem prasy 
i liieratury*. Zapisy przyjmowane będą od 
dnia 14—30 b. m. w kancelarji uczelni co- 
dziennie od godz. 5—7. Rok szkolny roz- 
pocznie się dnia 5 października 

   

    

    

      

cą zmobilizowanym uczniom Konser- 
wałtorjum. I pracuje niezmordowanie. 
Dzieła, które po niej zostały, przeświet 
lone są nieziemskiem pięknem, tajen- 
hicą zaświata, żalem za życiem, rzew- 
nością wielką, a czasem ekstazą, do 
której jest zdolna tylko dojrzała ku 
wieczności dusza **). 

Po śmierci Lilly, Nadja poświęca 
się muzyce z wzmożoną energją. To 
jedyny most łączący ją ze zmarłą Pa- 
mięć o siostrze przeradza się w kult. 
W marcu, miesiącu jej śmierci, Nadja 
nigdzie nie bywa, nikogo nie przyjmu- 
je, nie chodzi do teatru ani na koncer- 
ty. Przed popiersiami, portretami i fo- 
tografjami Lilly pachną naręcza naj- 

" świeższych, najpiękniejszych kwiatów 
— mieszkanie przybiera mimowoli po 
zory mauzoleum — chodzi się na pal. 
cach. rozmawia półgłosem. 

Ale miesiąc marzec mija — i Nad- 
ja żyje dla żywych. 

Pracuje z tym żarem wewnętrznym 
nie znającym chwili spoczynku i stwa- 
rzającym sobie coraz to nowe zadania. 
Od chwili powstania Ecole Normale 
de musique Nadja prowadzi w mej 
klasę harmonji, kontrapunktu i i histor- 

ji muzyki. Kolegami jej w tej Wyz- 
szej Szkole Muzycznej (również Kon- 
serwatorjum) są: Paul Dukas, George 
Enesco, Alfred Cortot, Pablo Casałs i 
Jacques Thibaud. 

Nazwiska mówią same za siebie. 
Do „Kursów w Konserwatorjum dorzu- 
ca jeszcze dwie klasy harmonji i hi- 
storji muzyki współczesnej w świeżo 
założonem i świetnie rozwijającem się 
Konserwatorjurń Amerykańskiem w 
Fontainebleau. 

W 1925 r. wysyła ją Francja do Sta- 
nów Zjednoczonych. Wygłasza odczyty 

**) Lilły pisała utwory na dużą orkiestrę 
i chóry — Kantaty, Oratorje i Psalmy. Wy- 
konują je we Francji co roku. 

  

 



  

WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
Starosta mołodeczański przechodzi na takież 

stanowisko do Głębokiego. 
Jerzy Albin de Tramecourt, sta- 

rosta powiatowy w  Molodecznie, 
zwolniony został z dotychczas zaj- 
mowanego stanowiska i mianowany 
starostą powiatowym dziśnieńskim 
w Głębokiem w tymże stopniu służ- 
bowym, zaś Erazm Stefanów, sta- 
rosta powiatowy w „Grajewie miano- 

wany został starostą powiatowym w 
Molodecznie. Dekrety nominacyjne 
Wil Urząd Wojew. wczoraj otrzy- 
mał. 

B. starosta dziśnićńskip. Jankow- 
ski, jak już podawaliśmy został mia- 
nowany wice - wojewodą wileńskim. 

  

Katastrofa lotnicza. 
LIDA, 11. 9. (Pat). W dniu wczorajszym 

w godzinach popoludniowych samolot 5 pul- 
ku lotniczego, pilotowany przez kaprała-pi- 
loia Pawłowskiego i sierżanta-mechanika No 

waka, wszutek defektu motoru zmuszony 
był lądować w okolicy Niemna, rozbijając 
się całkowicie na nierównym terenie. Lotni- 

cy wyszli na szezęście bez szwanku. 

Gość z Sowietów w skrzyni. 
Na dworcu w Stołpeach w jednej z pak 

z trocinami został onegdaj ujawniony mło- 
dy chłopak. Po zbadaniu okazał się on 16 
łetnim Pawłem Bierniewiczem. Uciekał z 
Mińska, a że nie miał pieniędzy na podróż 

bał się że go zatrzymają, a nadewszystko 
obawiał się zatrzymania na graniey, wlazł 
więc do paki z trocinami i jako bagaż, przy- 
wędrował do Polski, 

Bierniewicz ma rodzinę koło Warszawy. 

  

inżynier ucieka z Sowietów do Polski. 
Onegdaj na odcinku Kołosowo koło Stołp- 

<ów przeszedł z Sowietów do Poiski 48-letni 
Karcenberg, Niemiec, z zawodu inżynier 
górniczy. Pracował on w zagłębiu doniec- 
kiem skąd został wydalony i przeniesiony do 

  

  

Moskwy. Tu po dłuższej pracy został oskar- 
żony © sabotaż, wskutek czege musiał ucie- 
kać z Sowietów. 

Władze polskie ułatwią mu powrót do 
Niemiec. (m). 

Likwidacja orgainzacyj przemytniczych. 
W. ostatnich dniach organy KOP-u zli- 

kwidwałoy 3 erganizacje przemytnicze. 2 
organizacje zostały zlikwidowane w rejonie 

Trok, Olkienik Oran. Trzecia operowała 
wyłącznie w rejonie Filipowa, przemycająe 

Śmierć na rogach 
O tragicznym wypadku donoszą z Moło- 

deczna. Na polu we wsi Zieieńce (gminy 
wiazyńskiej) pasło się stado bydła. Nagle 
jeden z buhai rzucił się na 15-letniego A- 

  

na szeroką skalę przeważnie „żywy* towar: 

przestępców, a nawet kobiety    

  

y. 
W związku z likwidacją przemytników 

aresztowano 16 osób. 

rozjuszonego byka. 
dama Pietkiewicza, porwał go na rogi i po- 
czął go tarzać po ziemi. Zanim przybyli mu 
z pomocą pastusi — było już za późno, 
gdyż Pietkiewicz już nie żył. 

Śmierć od pioruna. 
W, dniu wczorajszym przeszła nad gmi- 

mą duniłowicką silna burza połączona z 
błyskawicami i piorunami. Podczas burzy 

  

uderzeniem pioruna została zabiła mieszkan 

ka wsi Siwidno Sabina Koziełko. 

TROKI 

5 i 6 września b. r. odbyło się 

ęto W. F. i P. W. dla organi- 
a Trok, gminy trockiej i 

Tudziskiej, organizowane przez Miejski Ko- 
miteł Wt F. i P. W. w Trokach. 

Program Święta przewidywał zawody 
sportowo-strzełeckie, pokazy i gry sporto- 
we, nabożeństwo w kościele, defiladę i wpól- 
ny obiad. 

W dniu 5 wrz 

     

   a b. r. po południu 
przybyli zawodnicy amiejscowi w liczbie 

60 osób z Landwarowa, Rudziszek i Łoz- 
dzian i w tymże dniu odbyło się strzelanie 

i bieg 1500 mtr. Capstrzyk nie mógł się od- 
być ze wzgłędu na ulewny deszcz. 

Nazajutrz t. j. dnia 6 września b. r., p. 
mjr. Urban Otton, D-ca 22 Baonu KOP. o- 
debrał raport od zgromadzonych na boisku 
sportowem zawodników miejscowych i za- 
miej. wych, poczem wszyscy udali się na 
nabożeństwo do kościoła, podczas kiórego 
podniasłe kazanie wygłosił ks. kan. Po- 
trzebski Wiktor. Po nabożeństwie odbyła się 
defilada przed D. Baonu i miejscowemi 
władzami, kompanji Zw. Strzeleckiego, Har- 
cerzy i Hufea szkolnego Seminarjum Nau- 
czycielskiego. Po defiladzie odbyły się dal- 
sze konkurencje zawodów jak: skok 1 
i wzwj rzut granatem, dyskiem, o 

pem, pchnięcie kułą, bieg 100 mtr., szt 
ta 4X100 i bieg naprzełaj 3000 mtr. 

W poszczególnych konkurencjach zawod- 
nicy uzyskałi następujące wyniki: 

Pięciobój sportowo-strzelecki. (bieg 100 
mtr., skok wzwyż, rzut granatem, bieg 1500 
mtr. i strzelanie). I-sze miejsce zajął zespół 
Zw. Strzeleckiego Troki 
Lichodziejewski Edward i Pawłow Dymitry) 
pkt. 962,5 — zdobywając nagrodę przechod- 
nią Powiatowego Komitetu W. F. i 
„Posąg zwycięz Ii gie miejsc. 
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       minarjum Nauczycielskiego w Trokach pkt. 
938,4 — nagroda Korpusu Podoficerskiego 

i konferencje na temat muzyki współ- 
czesnej oraz daje recitale organowe w 
szeregu miast: New-York, Boston Fi- 
ledelfja, Chicago, Saint-Louis ete. Zdo 
bywa sobie wszędzie niezwykłe uzna- 
nie i powodzenie. 

I naodwrót, Nadja wraca z Amery- 
ki pełna wiary w przyszłość muzyki 
amerykańskiej. 

Sama tak powiada: 
‚ — „Wierzę w muzykę zrodzoną z 
jazzu, tak jak wierzę w muzykę zro- 
dzoną z niebotycznych skał, z ziemi 
i pustyni. Taka muzyka wyprzedza e- 
pokę — i jest poza nawiasem wszel- 
kiej banalności i przyzwyczajenia”. 

1 dlatego też ta Wielka Klasyczka 
wzrosła na Bachu, Haendlu i Francku, 
jedna z pierwszych przyniosła do Ku- 
ropy z Nowego Świata — nowy świat 
rytmu, świeży powiew dziewiczych 
puszcz i nowy Świat wizyj, do których 
teraz już otwierają nam wrota tacy 
muzycy jak: Roger Sessious, Roy Har- 
ris, Copland, Herbert Elwell — wszy- 
scy prawie uczniowie Nadji. 

Ale Nadja jest tak skromna, że nie 
lubi, szczerze nie lubi, gdy ją ktoś wiel 
bi za wychowanie wielkiego talentu. 
Ona tak kocha swych uczniów, że ra- 
daby zniknąć w blasku ich twórczo- 
ści. 

Nie będę mówić o fanatycznie ko- 
chających ją Amerykanach. 0 wiel- 
biących ją własnych rodakach. którzy 
ochrzcili ją piękną nazwą „Księżnicz- 
ki muzyki“ — (La Princesse de la mu- 
sique) — nie mogę jednak pominąć 
milezeniem jej zupełnie wyjątkowego 
ustosunkowania się do Polaków. | 

„Mes Polonais* — mówi Nadja z 
dumą wskazując grupę swych uczni. 
Jakże serdecznie zajmuje się ona tymi 
„swoimi Polakami"* Jak stara się im 
pomóc we wszystkiem, wszystko ułate 
wić, i jak niezwykle czułą otacza ich 
opieką. A pozatem, jak dba o spopula- 

\ 

La 

22 Baonu K. O. P. zegarek biurkowy i dyp- 
lom, Ii-cie miejsce zespół H. K. S. Land- 
warów pkt. 917,9 — nagroda dyplom. Indy- 
widualnie I-sze miejsce w pięcioboju zajął 
strzelec Zimnoch Antoni (Zw. Strzelecki 
Troki) pkt. 331,4 — nagroda J. E. Hachana 
Karaimskiego zega kieszonkowy, II gie 

  

  

           

  

miejsce strzelec Lichodziejewski Edward 

(Zw. Strzelecki Troki) pkt. 235,2 — nagro- 
da Korpusu Podoficerskego 22 Baonu KOP. 
zegarek biurkowy z orłem, Ill-cie miejsce 
harcerz Boniecki Itdwik (Harcerzy Troki) 
pkt. 322,5 — nagroda p. Notarjusza Nowosie- 
leckiego Ludwika, portret M załka Piłsud- 
skiego w fany na jedwabiu, IV-te mij 
sce uczeń Herman Jerzy (Seminarjum Nau- 

czycielskie) pkt. 320 — nagroda firmy „Dom 
sportowy Dincesa“ plakieta z podobizną Mar 
szałka Piłsudskiego. Poza konkursem ze- 
spół 22 Baonu K. O. P. (Cieślak Jan, Har- 
bich Jan i Maślanka Józef) zajął I-sze 
miejsce pkt. 974,4. 

     
   

  

     
  

    

  

Strzelanie z broni mkb. odł. 50 mtr. |-sze 
miejsce zespołowe zajął zespół Seminarjum 
Nauczycielskiego w Trokach (Herman Jerzy, 
Salamon Antoni i Andrzejewski Miczysław) 
pkt. 449, zdobywając nagrodę przechodnią 
gminy trockiej „Posąg strzelca, Il-gie miejs- 
ce zespół Zw. Strzeleckiego Troki pkt. 383 
— nagroda dyplom, IIl-cie miejsce zespół 
H. K. S. Landwarow pkt. 373 — nagroda 
dyplom. 

    

   

  

Indywidualnie I-sze miejsce zajął uczeń 
Herman Jerzy (Seminarjum Nauczycielskie 
Troki) pkt. 160 — nagroda D-cy 22 Baonu 
K. O. P. zegarek kieszonkawy z podobizną 

Marszałka Piłsudskiego, oraz zdobyt 
„Odznakę strzelecką*, IIl-ej klasy., Il-gie 
miejsce harcerz Kozłowski Paweł (Landwa- 
rók) pkt. 152 — dyplom i Il-cie miejsce 
uczeń Andrzejewki Mieczysław pkt. 150 — 
dyplom. Poza konkursem uzyskali następu- 
jące wyniki: mjr. Urban Otton 161 pkt. Ski 
biński Józef 178 pkt. i st. strzelec 'H 
Jan 167 pkt. (wszyscy z 22 Baonu K. O. P.) 

  

    

  

     

ryzowanie polskiej muzyki w Paryżu, 
i jak interesuje ją każdy nowy. polski 
talent muzyczny! 

Gdy stowarzyszenie Miłośników 
Dawnej Muzyki w Warszawie z Rut- 
kowskim na czele poczęło wydawać 
stare polskie utwory, Nadja pierwsza 
z zagranicy zwróciła się z prośbą o 

przysłanie jej nut, aby dokładnie poz- 
nać naszą kuliurę muzyczną. Dzięki 
temu stowarzyszeniu, świadectwo wy- 
padło bardzo na naszą korzyść, i od- 
tąd Nadja o każdem z dzieł wydanych 
przez Miłośników wie, mówi, i każde 
z nich zna ***) 

Jednym z najulubieńszych jej kom 
pozytorów jest Szymanowski. Wszy- 
stkie dzieła jego ma u siebie, i wszy- 
stko zna zadziwiająco dokładnie. 

Nadja wierzy w młode, polskie la- 
lenty muzyczne! I wiarą tą umie nat- 
chnąć „swych Polaków* Umie wy- 
naleźć to słowo zachęty, które daje 
maximum pracy z maximum  dodat- 
nich wysiłków. 

Polacy powinni być Nadji zupełnie 
wyjątkowo wdzięczni i oddani. Może 
w kraju nie wszyscy zdają sobie spra- 
wę z tego, że my zagranicą bynajmniej 
nie jesteśmy tak „sławni* jak nam się 
to w obrębie naszej Ojczyzny wydaje. 
Że niemal wszyscy cudzoziemcy mie- 
szają nas z Rosjanami i o Polsce czę- 
sto gęsto nie wiedzą gdzie jest i czy wo 
góle jest. ' 

Muzyka rosyjska, dzięki Strawiń- 
skiemu i Prokofjewowi stale mieszka- 
jącym w Paryżu, zatoczyła tak szero- 
kie kręgi na zachodzie, że stanowisko 
godne dla muzyki polskiej trzeba zdo- 
bywać usilną propagandą. Ogół Fran- 

      

   

   

  

***) Dziś wszystkie wydawnictwa Stowa- 
rzyszenia Miłośników Dawnej Muzyki oraz 

Towarzystwa Wydawniczego Muzyki Polskiej 
są do nabycia w Paryżu u Maxa Eschigo 48 
Rue de Rome. 

MGE 

uzyskując tem samem „Odznaki Strzelckie* 

Iil-ej klasy. 
Skok wdal. I-sze miejsce zajął. strzelec 

Zimnoch Antoni (Zw. Strzelecki Troki) — 
5.25 mtr. — nagroda żeton i dyplom, Il-gie 
miejsce strzelec Lichodziejewski Edward (Zw 
Strzelecki Troki) — 5,08 mtr. — nagroda 
dyplom i żeton mały, III-cie mi e uczeń 

Herman Jerzy (Seminarjum Nauczycielskie 

Troki) — 4,97 mtr. nagroda dyplom. 

Pchnięcie kulą 7,255, I-sze miejsce zajął 

Komendant Zw. Strzeleckiego w Rudzisz- 

kach ob. Mojeewicz Władysław 8,85 mtr.— 

nagroda żeton duży i dyplom, Il-gie miejsce 

harcerz Noniewicz Leon 8,31 mir., nagroda 

  

      

  

    

dyplom. ; 

Rzuł oszczepem. |-sze miejsce strzełec 

Chądzyński Stanisław (Zw. Strz. Landwarów) 

— 30 mtr. nagroda żeton duży i dyplom, 

Ii-gie miejsce harcerz Wojciechowski Ale- 

ksander (Landwarów) 31.95 mtr., nagroda 

dyplom. 
Rzut dyskiem. |I-sze miejsce harcerz 

Zacharewicz Roman (Łandwarów) 28,53 mtr., 

nagroda żeton i dyplom, II-gi i 
Chądzyński Stanisław (Zw. Strzelecki Land 

warow“) 27.63 mtr. — dyplom. 
Sztafeta 4 X 100. 1-5хе miej 

zespół harcerzy Landwarów (Woje 
Aleksander, Piotrowicz Artur, 7 а 
Roman i Bielan Leonard) 53,8 sek — zdo- 
bywając nagrodę przechodnią Komendanta 

      

    

  Zw. Strzeleckiego w Trokach Hermana 
Sergjusza, „Posąg sportowca rzucającego 

  

dysk na zegarze* i dyplom, Il-gie miejsce 

zespół Zw. Strzeleckiego w Trokach — 54,4 

sek. — dyplom i Ill-cie miejsce zespół Har- 

cerzy Troki — 55 sek — dyplom. 

Bieg na przełaj 3000 mtr. I-sze miejsce 

zajął strzelec Błażewicz Konstanty (Zw. 
Strzelecki Troki) 10,20 min. — nagroda gmi- 
ny Trockiej zegarek biurkowy, Il-gie miej- 
sce harcerz Kamiński Konstanty (Landwa- 
rów) — 10,30 min.—nagroda Korpusu Pod- 
oficerskiego 22 Baonu KOP. zegarek biur- 
kowy Il-cie miejsce uczeń Rodzewicz Wła- 
dysław (Seminarjum Nauczycielskie Troki) 
—10,45 min. — nagroda wyplom i IV-te 
miejsce uczeń Łukaszewicz Wilhelm (Semi- 

narjum Nauczycielskie Troki) 10,50 min. — 

nagroda dyplom. 

Na zawodach był obecny Przewodniczą- 
y skiego Komitetu W. F. i P. W. 

Burmistrz m. Trok Łakowicz Bolesław, pan 
] Urban Otton D-ca 22 Baonu KOP, 

przedstawiciel Starostwa Wił.-Trockiego p. 
Paszkiewicz, Komendant Okręgu Zw. Strze- 
leckiego Gdansk, ob. Muzyczka Ludwik, 

Komend. Pow. P.W., Komend. Rejon. P. W. 
6-ej Brygady KOP. Komendant Powiato- 
wy Zw. Strzeleckiego ob. Fiałkowski Jan, 
Ks. Kan. Potrzebski Wiktor i wiełu innych 
Ze względu na niepogodę publiczności na 
zawodach mało. 

Na zakończenie Święta odbył się wspól- 
ny obiad żołnierski w sali kompanji szkol- 
nej 22 Baonu KOP. z udziałem zawodników 

i zaproszonych gości, podczas którego przy- 
grywała orkiestra dęta 22 Baonu KOP. 

Rozdanie nagród dokonał Przewodniczą- 
cy Miejskiego Komitetu P. W. i W. F. Bur- 

istrz m. Trok Łakowicz Bolesław, dzieku- 
awodnikom za dobre wyniki oraz za- 
ас do dalszej pracy na polu W. F 

Następnie zabrał głos Komendant Powiato 
ŹŻw. Strzeleckiego ob. Fiałkowski, który d 
kował w swem przemówieniu p. Burmistrzo- 
wi za tak staranne zorganizowanie Święta 
i pomoc materjalną, oraz p. mjr. Urbanowi 
i pp. oficerom i podoficerom Baonu za praw 

ne przeprowadzenie zawodów i dobre wysz- 
kolenie członków P. W., wznosząc na zakoń 
czeniu okrzyk na cz p. Burmistrza i p. 
mjr. Urbana „Niech żyją”, co zostało pod- 
chwycono przez zebranych zawodników goś- 
nym okrzykiem. Po rozdaniu nagród odby- 
ła się wspólna fotografja uczestników Świę- 
ta i zaproszonych gości. 

KOŁTYNIANY 
+ ZEBRANIE SYMPATYKÓW B.B.W.R. 

W nadchodzącą niedzielę 13 września w m. 
Kłotyniany odbędzie się zebranie sympaty- 
ków B.B.W.R. na które przybędzie p. po- 
seł Polakowski, (Ter) 

$ Drukowana w odcinku 
„Kurjera Wileńskiego" 

powieść Tadeusza Sikorskiego 

Życie na gapę 
jest do nabycia 

w wydaniu książkowem 

  

  

      

  

    

  

  

      
   

   

      

w księgarniach wileńskich. 

  

ćuzów, Hiszpanów, Amerykanów i An- 
glików pojęcia nie ma o polskiej miu- 
zyce, choć skądinąd są bardzo wyk- 
sztalceni w muzyce niemieckiej, fran- 
euskiej i właśnie rosyjskiej. 

I dlatego powinniśmy niezmiernie 
cenić, że cudzoziemka, i to tak wybii- 
na cudzoziemka z własnej woli, bo na- 
prawdę umiłowali połską muzykę i 
jej przedstawicieli — szerzy wieści o 
nas i znajomość naszej muzycznej kul- 
tury. 

A z Nadją liczy się cały muzyczny 
i artystyczny świat Paryża! 

My, „jej Polacy parysey, kochamy 
Nadję, i gotowiśmy w ogień skoczyć 
na jedno jej słowo. 

A kochamy ją nie za jej „propa- 
gandę polską” ale za to, że jest taka 
jaka jest. 

I kocham bardzo, i wiele jej 
zawdzięczam ®***) — a dziś, gdy 
kończę ten artykuł, cieszę się, że Nad- 

    

ja nie umie po polsku. Bardzo się cie- * 
szę. 

„ Bo obawiam się, że byłaby poważ- 
nie niezadowolona i z tego że piszę o 
niej w .superlaływach* i że wogóle o 
niej piszę. 

Przecież hasłem jej życia jest wy- 
powiadane przez nią często zdanie: 

— Doprawdy. czyż warto się inte- 
resować kimś li tyłko dlatego, że żyje 
dla tych, których kocha, — że robi 
to co lubi i pracuje nad rozszerzeniem 
horyzontu swego umysłu? 

Marja Modrakowska. 

„OE 

  

****) Będzie jeszcze mowa o tem w następ 
nych feljetonach. 

R MAE SS KO 

Olbrzymie nadužycia firmy elektryczneį 
Oszukańcza kombinacja niesumiennego koncesjonarjusza. 

Miasto poniosło straty koło 300 tys. złotych. 

Niedawno jeszcze opinja publicz- 
na wzburzona została wiadomościa- 
mi o olbrzymich nadużyciach w kinie 
miejskiem. Powoli jednak wzburzo- 
ne umysły zaczęły się uspakajać, 0- 
swajano się z myślą o niedozwolo- 
nych praktykach kierowników tej 
placówki, natomiast tu i ówdzie za- 
częto przebąkiwać 0 nowej aferze, 
tym razem może mniej obciążającej 
czynniki urzędowe, a jednak bardzo 

dotkliwej dła miasta i jego poszcze- 
gólnych mieszkańców. 

Początek tej afery sięga roku 1927. 
W tym roku magistrat ogłosił przetr- 
gi na budowę pionów. Jak zwykle, 
do przetargu stanął szereg firm, w tej 
liczbie i przedstawiciel wileński Zje- 
dnoczonego Towarzystwa Elektry- 
ków w Warszawie, inż. Wiguszyn. 
Nie był on dobrze żnany na gruncie 
wileńskim, nikt, nawet urząd przemy- 
słowy, wydający koncesje na prowa- 
dzenie robót elektrycznych, nie wi- 
dział jego dokumentów kwalifikacyj- 
nych. Mimo to, Wiguszyn wyszedł 
zwycięsko z przetargów i otrzymał 
prawo hudowy pionów na warunkach 
bardzo osobliwych. Przedewszystkiem 
do pionów miał użyać kabli nie kra- 
jowych (co zresztą, da się usprawie- 
dliwić pośledniejszą wówczas jakoś- 
cią tego towaru) lecz duńskich znacz- 
nie droższych. Co najdziwniejsza je- 
dnak, wbrew nakazom Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu, które okólni- 
kiem z dn. 9. lutego 1927 r. wyjaś- 
niło, że chociaż każda z elektrowni 
posiada koncesję na prowadzenie ro- 
bót instalacyjnych, te jednak nie 
stwarza to prawa wyłączności i prace 
wewnętrzne do których należy i bu- 
dowa pionów, mogą wykonywać bez 
ograniczenia i koneesjonowane firmy 
prywatne — wbrew temu wszystkie- 
mu Wiguszyn otrzymał WYŁĄCZNE 
i BEZKONKURENCYJNE prawo bu- 
dowy pionów. Oprócz niego, nikt nie 
miał prawa podjąć się tych robót. 

Wszyscy mieszkańcy Wiłna ko- 
rzystający z prądu, zostałi w ten spo- 
sób zdani na łaskę i niełaskę Wigu- 
Szyna. Wyznaczał ceny, jakie chciał 
—a że był z musu jedynym instala- 
torem w Wilnie więc noles volens a- 
bonenci na wszystko musieli się go- 
dzić, słono przepłacać za pracę, 
które można było wykonać znacznie 
taniej. 

Gdy w 1930 r. zawarta z Wiguszy- 
nem umowa wygasła, magistrat bez 
żadnych przetargów odnowił ją na 
starych warunkach. 

Stan ten trwał cztery lała i trwa 
jeszeze dotąd. Początkowo nie pró- 
howano nawet poddawać rewizji czyn 
ności Wiguszyna. I dopiero w roku 
bież. niektórzy z abonentów, inżynie- 
rowie-elektrycy, zwrócili uwagę na 
fakt, że rzekomo dański kabel by- 
najmniej nie jest duńskim, a naszym 
krajowym. Sprawdzono w  jednem 
miejscu, w drugiem i wszelkie wąt- | 

pliwości się rozwiały — de budowy 
pionów używano polskich kabli, zna- 
cznie tańszych, a pobierano ceny. jak 
za duńskie. : 

Odkrycie byto calkiem niespodzie- 
wane. Powiadomiono o niem magi- 
strat — i prezydent miasta nakazał 
wydziałowi kontroli zbadać tę ciem- 
ną Sprawę. Najpierwszą czynnością 
kontroli było wycięcie kabla w kilku 
miejscach i przesłanie go do politech- 
niki warszawskiej w eelu przeprowa- 
dzenia ekspertyzy. W krótkim cza- 
sie politechnika przysłała swą opinję 
Zgadzała się ona w zupełneści z opin 
1а inżynierów — abonentów: kabel 
był polski. Zresztą, wkrótee potwier- 
dziła to i sama firma w Warszawie, 
która przysłała do dyrekcji elektrow- 
ni — nie do magistratu, jakby nale- 
żało — list, w którym się przyznała, 
że używała kabla krajowego. 

Sprawa była jasna — firma Wi- 
guszyna 'systematycznie  popelniala 
nadużycia, osiągając znaczne zyski. 
Należało położyć temu kres — i pre- 
zydent miasta polecił dyrektorowi e- 
lektrowni zawiesić w czynnościach 
wszystkiech, którzy znajdowali się w 
jakimbądź stosunku do robót Wigu- 
szyna i przez to zawinili w prowadze- 
niu przestępczego procederu Dyrekcja 
elektrowni odpowiedziała, że win- 
nych u siebie nie znajduje. Winę mu- 
si tu ponosić firma, na której leży 
cała odpowiedzialność za wykonywa- 
ne roboty. Wówczas prezydent za- 
żądał zerwania umowy z firmą i o- 
bliczenia strat jakie poniosło miasto 
i mieszkańcy. 

Odpowiedź dyrekcji elektrowni 
była: umowy z firmą zerwać nie moż- 
na, gdyż wówczas staną roboty, po- 
nieważ tylko firma Wiguszyna jest 
upoważniona do ich prowadzenia. 

Nie zerwano więc umowy i fir- 
ma prosperuje nadal nawet mimo u- 
jawnienia jej moeno podejrzanych 
czynności. 

Jakież straty poniosło miasto z 
tytułu tych czynności? 

W ciągu 4 lat firma wykonała ro- 
bot za 1.200.600 zł. Ponieważ kabel 
polski jest tańszy od duńskiego od 
15 — 35 proc..a przeciętnie o 25 proe 
więe też i straty wynoszą przeciętnie 
300.000 zł. Część ich zapłaciło mia- 
sto, które epłaca piony natychmiast 
po ich ustawieniu, część zaś abonen- 

ci, którym magistrat do rachunków 
za prąd dolicza pewne procenty za 
piony. 

Zdaje się jednak, że straty są 
znacznie większe, bowiem wszelkie 

prace instałacyjne dla magistratu, w 
szkołach i t. p. prowadziła firma Wi- 
guszyna, która jak widać wyżej lubi- 
ła brać słono. 

Cała sparawa jest narazie otwar- 
ta. Śledztwo, prowadzone przez ma- 
gistrat, utknęło. 

Społeczeństwo oczekuje niecierpli- 
wie rozwoju wypadków. (m). 

Posiedzenie magistratu w sprawie nadużyć w elektrowni. 

We wtorek odhędzie się posiedzenie ma 
gistrału, na którem zostanie rozpatrzona 
sprawa nadużyć przy budowie pionów przez 

firmę  Wiguszyn. 

Po rozpatrzeniu sprawy i ustaleniu jej 
charakteru, magistrat skieruje ja do proku- 

ratora. (m) 

Ujęcie merdercy. 
W. dniu 22 sierpnia o godzinie 9 wie- 

czorem na ulicy Piłsudskiego dokonane z0- 
stało zabójstwo. Po libacji na wolnem po- 
wietrzu urządzonej przez kilku osobników, 
pomiędzy dwoma uczęstnikami jej wynikła 
bójka podczas której Jan Świerkowski dwo- 
„ma uderzeniami noża w szyję zamordował 
swego przeciwnika Franciszka Michałowskie- 
go, A po dokonaniu zabójstwa zbiegł. 

Wszelkie usiłowania policji zatrzymania 

sprawcy zabójstwa przez dłuższy €zas nie 
dawały wyniku. Dopiero wczoraj wieczorem 
ajenci wydziału śledczego wytropili morder 
cę. Okazało się, że ukrywał się on w jed- 
nej z melin przy uliey Dobrej Rady. W no- 
cy policja niespodzianie wtargnęła do kry- 
jówki Świerkowskiego i ujęła go. 

Świerkowskiego w dniu w 
dzóno w więzieniu na Łukiszkach. 

    

Krwawa bójka na ulicy Wielkiej 
wśród białego dnia. 

  

Wczoraj © godzinie 5 po poł. na ulicy 
Wielkiej wynikia bójka na noże pomiędzy. 
kilku osobnikami. Podczas bójki jeden z 
nich niejaki Jan Jarmuszko został dwukrot- 
nie uderzony nożem w płeey. W oka mgnie- 
niu na ruchiiwej ulicy powstało wielkie zbie 

gowisko, które ściągnęło uwagę  poliejł 
Rannego Jarmuszke przewieziono do pogo- 
towia ratunkowego, gdzie został on opatrzo- 
ny. Czterech uczestników bójki zatrzyma- 
no i ułokowano w areszcie cenirałnym.  (C). 

Smutna historia © cksmisii, „służbowym" 
i zmyślonym napadzie rabunkowym. 

Przedwczoraj wieczorem na posterunek 
policji na Zarzeczu, zgłosił się niejaki Czej- 
gis z ulicy Popowskiej i zameldował, że w 
chwili kiedy pworacał do domu napadnięty 
został przez dwóch nieznanych mu osobni- 
ków, którzy dwukrotnie uderzyli go w gło- 
wę, a później zrabowali mu z kieszeni ma- 
rynarki 50 zł. Po dokonaniu rabunku zbie- 
gli w nieznanym kierunku. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 
Czejgis napad symulował, a to dła następu- 
jących powodów: Czejgis będąc ostatnio bez 
robotnym zalegał z opłaceniem komornego. 
Właściciel domu wyciągnął z tego odpowied- 
nie konsekwencje, i wytoczył Czejgisowi 

proces o eksmisję. Proces ten wygrał i w 
dniach najbliższych miała się odbyć eksmi- 
sja. Czejgis zaczął się wówczas starać o po- 
„życzkę i nareszcie przedwczoraj otrzymał w 
jednej z instytucyj dobroczynnych 50 zł. na 
wynajęcie sobie nowego mieszkania. 

W drodze powrotnej do domu uległ jed- 
nak pokusie i wstąpił do knajpy „na jedne- 
go*. Kiedy opuścił knajpę pieniędzy nie 
bylo. Nie ehcąe wyznać żonie prawdy zmy- 
Ślił przytoczoną wyżej historję o rzekomym 
napadzie rabunkowym. 

Pociągnięty on zostanie do odpowiedzial- 
ności sądowej za wprowadzenie w błąd 

władz śledczych. т (e). 

Aresztowania wśród robotników w zakładzie 
przemysłowym „Witrum”. X 

Od dłuższego czasu na terenie zakładów 
przemysłowych „Witrum* zauważono silną 
agitację komunistyczną prowadzoną wśród 
robotników tego zakładu. W, wyniku docho- 
dzeū policyjnych aresztowano kilku robot- 

SMACZNA 

POŻYWNA 

ników, oskarżonych o utworzenie jaczejki 

komunistycznej na terenie zakładu. Na cze- 
le jaczejki stał niejaki Kulesza, którego о- 
sadzono w więzieniu. (e). 

  

   CZEKOLADA + 

Drugi Zjazd Matematyków 
Poiskich. 

W czasie od 23 do 26 września 
193] r. odbędzie się w Wilnie Dru- 
gi Zjazd Matematyków Polskich. W 
programie zjazdu przewidziane są 
między innemi sekcje dydaktyki i 
historji matematyki oraz logikii pod- 
staw matematyki. Uznając za pożą- 
dany udział nauczycieli matematyki 
szkół średnich w Zjeżdzie, Minister- 
stwo Wyznań Religijnych i Oświe- 
cenia Publicznego poleciło Kurator- 
jum udzielić urlopu w terminie od 
22 do 27 września r. b. tym z po- 
śród nauczycieli, którzy zamierzają 
brać udział w Zjeździe. 

Zgłoszenia przyjmuje biuro Ko- 
mitetu Organizacyjnego Zjazdu w 
Seminarjum Matematycznem Uni- 
wersytetu Stefana Batorego w Wil- 
nie, Zamkowa 11, tel. 15-20. 

    

Popierajcie Ligę Morską 
E== i Rzeczną|!!     

    

LISTY DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę o zamieszczenie poniż- 

szego: Zi ; 

Odbywamy s. ą ewolucję i to w wie- 

lu kierunkach należy ciekawy    

  

   

  

  nie pozostaje w 

się udoskonałają, 
na swoją stronę 

objaw, że i ] 
tyle. Metody jej znacznie 
ba, nawet usiłują skłonić 
opinję publiczną \ @ zmieniły. Daw- 

niej przestępca L nał się własnej korpo- 

racji zupełnie izolowany od reszty społe- 

czeństwa. - Dz wychodzi jawnie na forum 

publiczne i wiąże swe czynności z wysiłkami 
społecznemi. y 

Mam na myśli ostatnie wystąpienie w 
„Exspresie Wileńskim* niejakiego p. Ban- 
carewicza Romualda, dla którego planów 

okazało się potrzebnem podanie obwiesz- 

a o pociągnięciu mię do odpowiedzial- 
ności sądowej za dosadne określenie dzia- 
łalności tego Pana na gruncie Związków Ro- 
botniczych. 

W ten sposób p. Bancarewicz uczynił 
gest obliczony na sympatję opinji publicz- 
nej do człowieka broniącego swej: czci przed 
sądem  Rzecj:ypospolit Nie mogę zarę- 
czyć za to, czy go w ostalniej chwili odwaga 
nie opuści, ale w każdym razie efekt został 
osiągnięty. 

Uważam za swój obowiązek ujawnić me- 

chanizm tej maskarady. 
Podając się za inżyniera p. Bancarewicz 

Romuald był od maja 1930 r. zaangażowa- 
ny do Spółdzielni Robotniczej „Rob-Bud*, 
której patronowałem. 

W marcu dnia 17 1931 r. wspomniany 
p. Bancarewicz przez Zarząd tejże Spół- 
dzielni został zwolniony za szereg nadużyć. 
sięgających kwoty 24.000 zł. na szkodę insty 
tucji. Dnia 3 VIII. 1931 T. Rada Nadzorcza 
i Zarząd Spółdzielni na odbytem posiedze- 
niu uprzednią uchwałę Zarządu zatwierdzi- 

ły. Umotywowanie tej uchwał 
się do ustale 12 punktów nadużyć i mal- 
wersacyj poczynionych przez p. B. Dla przy- 
kładu podaję tyłko niektóre jak: przywłasz- 
czenie sum, zainkasowanych od Spółdzielni 
Mieszkaniowej, niewypłacenie należności do- 
stawcom a przywłaszczenie sobie pobranej 
ze Spółdzielni na ten cel sumy, gmatwarie 
rachunków, niewyliczenie się z pobranych 

2.000 zł. i t. p. Tym machinacjom, jak to 
zreszią zwykle bywa, towarzyszyły pijatyki, 
jazdy taksówkami i wogóle sposób życia 
szeroki 

Księgi rachunkowe skontrolowane przez 
urzędowego buchaltera będą mogły dać do- 
kładny obraz działalności p. B. 

Nic dziwnego. po ujawnieniu tego 
wszystkiego nad charakterystyką takiego po 
stępowania długo nie zastanawiałem się. 
Opinję swoją wypowiedziałem wyraźnie i 
zdecydowanie, mając na celu odgrodzenie 
się od podobnych osobników, pasożytujących 

  

        

  

    

  

    

   

  

     

  

       

    

        

   
   

  

   

  

   

  

  

  

   

  

na naszych odcinkach robotniczych. Przewi- 
nien p. B. są tem cięższe, że dotyczą 
Spółdzielni Robotniczej, powstałej bez pie- 
niędzy dzięki ofiarności nielicznej grupki 
ludzi h aktywnie przeciwdziałać 
klęsce Bądź co bądź od maja 
1930 r. od 60 do 80 ludzi zatrudnionych w 
Spółdzielni miało chleb dła siebie i swych 
rodzin. Z po ych powodów p. B. został 
wyrzucony. e opuszcza jednak nadal te- 
renu robotniczego i przed niedzielną kon- 
ferencją usiłuje za pomocą wódki i podob- 
nych jak wspomniałem enuncjacyj utrzy- 
mać swą popularność na terenie zków. 

Zgodnie z pompatyczną zapowiec p- 
B. prokurator resztę wyjaśni, a ja narazie 

m za swój obowiązek przez niniejsze 
iczenie przestrzec opinję publiczną 

przed usłowaniem szantażu. 

Dr. Brokowski. 

Wiłno, 10 września 19381 r. 

    

    
  

   
   

   

Szanowny Panie Redaktorze! 

Mam zaszczyt prosić Pana Redaktora o 
zamieszczenie w najbliższym numerze swe- 
go poczytnego, pisma poniższego mojego 
oświadczenia: 

W! numerze 152 z dnia 7 lipca 1931 r. 
czasopisma „Słowo zamieszczona została 
wzmianka pod tytułem „Pogłoski o nadu- 
życiach w Mensie Akademickiej*, z treści 
której wynika, jakobym pełniąc obowiązki 
Kierwonika Mensy Akademickiej dopuścił 
się nadużyć pieniężnych na szkodę Bratniej 
Pomocy na sumę, sięgającą trzydziestu tysię- 
cy złotych. O ukazaniu się pomienionej 
wzmianki nic nie wiedziałem, ponieważ wy- 
jechałem w dniu 4 lipca b. r. do Poznania 
gdzie odbywałem ćwiczenia wojskowe, O- 
becnie po powrocie do Wilna i po dowie- 
dzeniu się o fakcie ukazania się tej wzmian- 
ki, śpieszę wyjaśnić, iż treść jej nie odpo- 
wiada prawdzie, że żadnych nadużyć nigdy 
nie popełniałem, w szczególności nie dopuś- 
ciłem się ich będąc Kierownikiem Mensy 

Akademickiej. Ponieważ omawiana wzmian- 
ka zawiera całkowicie fałszywe, a wyraźnie 
hańbiące mnie okoliczności i została za- 
mieszczona celem wyraźnego zaszkodzenia 
mej opinji, przeto skierowałem przeciwko 
Redakcji „Słowa* skargę do Sądu z prośbą 
o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej 
za znieważenie mnie w druku. 

Raczy Pan przyjąć, Panie Redaktorze, 
wyrazy mojego głębokiego szacunku i powa- 
żania. 

    

Józef Zyblewski. 

Wilno, 11 września 1931 r. 

POSZUKUJĘ POSADY 

RZĄDCY D6MU 
w domach rządowych lub prywatn; ch. 
Posiadam dobre świadectw». Łaskawe 
oferty proszę nadsvłać do Redakcji 
„Kurjera W:leń:kie a pod Nr. 87871 

dla W.S. . 
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  Dziś: Walerjana. 
Sobota | 
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KE OSOBISTA 
— Wyjazd J. E. Bisk. Bandurskiego. 

J. E. Ks. Bisk. Bandurski wyjechał w pią- 
tek do Słonima. (m). 

— Powrót p. Wojewody. Pan Wojewoda 
Wileński Zygmunt Beczkowicz, po kilku- 
dniowej inspekcji, przeprowadzonej w po- 

wiatach mołodeczańskim, wilejskim i о- 
szmiańskim, powrócił w dniu 11 b. m. do 
Wilna i objął urzędowanie. 

$zem SĄDOWA. 
— Wydział do sparw doraźnych. W 

związku z wprowadzeniem postępowania do 
raźnego prezes sądu okręgowego w Wilnie 
wydał zarządzenie, którego mocą powołał 
do życia wydział do spraw doraźnych, usta- 
lając jednocześnie skład personalny sądu. 

Przewodniczącym sądu doraźnego został 
p. sędzia Józef Zaniewski, a sędziami p. p. 
Stanisław Miłaszewicz i Marjan Szpakow- 
ski, zaś na ich zastępców mianowano pp. 
sędziów: Edwarda Górę, Czesława Sienkie- 
wicza i Witolda Skindera. 

Sekretarzem wydziału będzie p. Leon Wil- 
kaniec, naczelny sekretarz Ill-go wydziału 
karnego sądu okręgowego w Wilnie, K. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Tydzień Czerwonego Krzyża. Od 4-go 
do 11-go października w Wilnie odbędzie 
się tydzień Czerwonego Krzyża. Tydzień 
ten miał się odbyć w czerwcu. Polski Czer- 

wony Krzyż ustąpił go jednak na rzecz ty- 
godnia powodzian i swój tydzień organizu- 
je w październiku. 

W związku z tem wczoraj w lokalu Czer- 
wonego Krzyża przy ul. Zawalnej Nr. 1 
odbyło się zebranie na którem został u- 
stalony program tygodnia. (m). 

— Zarząd Związku Właścicieli Piwiarń 
Kawiarń i Jadłodajń podaje do wiadomości 
swoich członków i _ zainteresowanych, że 
Związek Piwiarń, Kawiarń i Jadłodajń w 
Wilnie z dniem 9 b. m. przeprowadził się 
do nowego lokalu przy ul. Benedyktyńskiej 
Nr. 2 m. 7 i przyjmuje interesantów w po- 
niedziałki i czwartki od godz. 5 do 7 p. p. 

Jutro: Filipa. 
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— Wystąpienie organizacyj pracowni- 
ezych w sprawie redukcyj. W związku z 
zapowiedzianą redukcją w szeregu instytu- 
cyj społecznych i komunalnych, organi- 
zacje pracownicze zamierzają wystąpić do 
odnośnych władz z żądaniem zwolnienia w 
pierwszym rzędzie urzędników kontrakto- 
wych, pobierających emeryturę ze skarbu 
państwa, a jednocześnie zatrudnionych w 
instytucjach społecznych o charakterze pu- 
bliczno-prawnym oraz w instytucjach pry- 
watnych. 

ESA INPEET TY PIT PIT PR TTPINIDTTLINSIOY TEN ЗрНЕНИННат лаЕ 

Bohaterski komendant 
W rol. główn.: John Stuart (znak. bohat. „Atlanticu“), niezrėwn Estelle Brody, oraz 
Koncertowa orkiestra pod kier M. Salnickiego. 

Od dn. 12 do 15-go 
b. m. włącznie będą 
wyświetlane filmy: £lm Miejskie 

ĮSALA MIEJSKA 
*atrebrameka 5. 

Faktem jest, że emeryci, pobierający nie- 
raz emeryturę w wysokości kilkuset złotych 

miesięcznie, ponadto zajmują stanowiską 
również dobrze płatne, które zdaniem or- 

ganizacyj pracowniczych w dobie wielkiego 
bezrobocia winny być obsadzone przez 0so- 
by wykwalifikowane, pozostające bez pracy, 
a mające na utrzymaniu rodziny. (m). 

RÓŻNE. 
— Bratniak poleea korepetytorów. Spo- 

łeczne Biuro Pośrednictwa Pracy przy Brat- 

niej Pomocy Polskiej Młodzieży Akademic- 
kiej Uniwersytetu Stefana Batorego w Wil- 
nie poleca z okazji rozpoczęcia się roku 

szkolnego rutynowanych korepetytorów w 
zakresie wszystkich klas gimnazjum. Zgło- 
szenia przyjmuje Sekretarjat Bratniej Po- 
mocy codziennie od godz. 1 — 3 p. p. i 
7 — 9 wiecz. interesantów załatwia się naj- 
później w ciągu dni trzech. 

TEATA | MUZYKA 
— [Inauguracja III sezonu w teatrze „Lu- 

tnia* W sobotę dnia 12 września Teatry Wi- 
leńskie Z. A. S. P. pod dyrekcją Mieczysła- 
wa Szpakiewicza inaugurują |III-ci sezon 
w teatrze „Lutnia* pyszną komedją w trzech 
aktach Józefa Korzeniowskiego „Panna mę- 
žatka“.. 

Czas jaki nas dzieli od epoki i šrodowi- 
ska Korzeniowskiego nie zdolal przyčmič ję- 
drności i szczerego humoru, które i dziś bu- 
dzą żywy oddźwięk widowni. 

Dzieje „Panny — mężatki* intrygującej 
Adolfa w połączeniu z pysznemi figurami 
pułkownikowej i majora stwarzają szereg 
sytuacyj o tak miłym i zdrowym humorze, 
który nie przestanie działać podobnie „„sta- 
remu winu* w omszałej butli. 

Nad całością widowiska czuwa doświad- 
czona ręka Stanisławy Wysockiej, kreują- 
cej również postać pułkownikowej w parze 
z majorem L. Wołłejko. "arę młodości i mi 
łości reprezentują Cecylja — Ir. Brenoczy 
i Adolf B. Loedl. Rolę Jakóba — St. Czapliń 
ski. 

Wnętrze pomysłu W. Makojnika. 
Za przykładem lat poprzednich celem u- 

przystępnienia jak najszerszemu ogółowi u- 
częszczania do teatrów Dyrekcja wprowa- 
dza 88 proc. zniżki od cen biletów począw- 
szy od 2 zł. 50 wzwyż. Zniżki te są ważne 
na wszytkie przedstawienia za wyjątkiem 
premjer, niedziel i świąt i jak również im- 
prez obcych. Kasa Teatrów czynna jest co- 
dziennie od godz. 11 rano do 21 bez przer- 

 RABJE 
Fala 244,1 m., mocy 21,5 Kw. 

SOBOTA, DNIA 12 WRZEŚNIA 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka popularna. 
13.10: Kom. meteor. 15.55: Progarm dzien- 
ny. 16.00: Słuchowisko dla dzieci i koncert 
dla młodzieży. 16.50: Kom. żegl. 16.55: 

wóz FRAZA 

  

£ UR JE R 

„Darwinizm we współczesnej biologji* od- 
ezyt. 17.15: „Mała skrzyneczka* 17.35: „W 

krainie róż i ruin* odczyt. 18.00: Koncert. 
19.00: Kom. Wil. Tow. Org. i Kół Rolniczych 
19.15: „CiotkaAlbinowa mówi*. 19.30: Prog. 
na tydz. nast. 19.55: Komunikaty. 20.15: Kon 
eert popularny. 22.00: „Na widnokręgu" fel- 
jeton. 22.15: Komunikaty. 22.30: Koneert 
chopinowski. 23.00: Mvzvka lekka i tanecz- 
na. 

NIEDZIELA, DNIA 13 WRZEŚNIA 1931 R. 

10.15: Tr. dzwonów i nabożeństwo z Bazy- 
liki Wileńskiej. 11.58: Czas. 12.00 Bicie ze- 
gara i hejnał z wieży katedralnej. 12.10: 
Koncert popularny. 13.10: Kom. meteor. 
13.30: Odczyty i muzyka. 15.00: „Krzewy 
jagodowe i ich uprawa* odczyt. 15.20: Aud. 
rolnicze. 16.40: Audycja dla dzieci. 17.10; 
Wesoły reportaż z Luna-Parku. 17.40: Kon- 
cert. 19.00. „Inteligencja w wojsku* poga- 
danka. 19.20: Program na poniedziałek i 
rozmaitości. 19.40: Skrzynka techniczna. 
19.55: Kom. meteor. 20.00: „Wiadomości 
przyjemne i pożyteczne”. 20.15: Koncert 
22.00: „Wieś bohaterska*  feljeton. 22.15: 
Komunikaty. 22.25: „Damy bezpłatnie* re 
portaż z cyrku Barańskich w Wilnie. 23.15: 

Muzyka taneczna. 

NOWINKI RĄDJOWE. 
MIN. ZALESKI MÓWI. 

Dziś o godzinie 22-ej zamiast feljetonu 
z Warszawy p. t. „Na widnokręgu, „Pol- 

skie Radjo'* nadaje transmisję z posiedze- 
nia Rady Ligi Narodów w Genewie. Między 
innemi rozejdzie się po eterze przemówie- 
nie min. Augusta Zaleskiego. Reportaż po- 
prowadzi w Warszawie p. Tadeusz Strze- 
telski, znany ze szczęśliwej ręki do sensa- 
cyjnych wydarzeń, które zdarzają się w cza- 
sie jego aurycyj. 

AUDYCJA DLA MŁODZIEŻY. 

* O godz. 16.00 piękne słuchowisko, nada 
ne przez rozgłośnią lwowską. 

Audycja cała poświęcona będzie twór- 
czości Marji Konopnickiej. Słuchowisko sta 
nowić będzie baśń „O Janku Wędrownicz- 
ku“ w zręcznej radjofonizacji p. Sterbówny. 
Następnie rozgłośnia warszawska nada kon- 
cert, złożony z piosenek Noskowskiego do 
słów naszej niezapomnianej poetki. Odśpie- 
wa je znana i zawsze mile słuchana pieś- 
niarka p. Marja Czekotowska. 

DARWINIZM I RÓŻE. 
O godzinie 16.50 nada Kraków 

prof. d-ra Stanisława Skowrona p. t. 
winizm we współczesnej biologji!* 

W sposób pachnący kontrastować z tym 
odczytem będzie o godzinie 17.35 pogadan- 
ka d-ra Jana Bolesława Liwoczyńkiego, któ- 
ry zaprowadzi nas „W krainę róż i ruin*, 
dzieląc się wrażeniami ze swego pobytu na 
Sycylji. 

KONCERT Z UDZIAŁEM BRONISŁAWY 
MARWIDÓWNY I ŁUCJI CZECHOWICZ. 

Dnia 12 września o godz. 20.15 Polskie 
Radjo nada koncert popularny w którym 
wezmą udział dwie młode śpiewaczki, zna- 
ne radjosłuchaczom z licznych występów 
przed mikrofonem — p. Bronisława 
dówna (sopran) i p. Łucja Czechowiczówna 
(alt). W interesującej interpretacji tych ar- 
tystek usłyszymy szereg ciekawych duetów, 

   

  

  

odczyt 
„Dar- 

  

Przebojowe i monumen- 
talne arcydzieło wojenne 
(Rozruchy w Chinach). 

genj. Jameson Thomas. 
NAD PROGRAM: WIELKI WYNALAZEK Kom. w 2 aktach. 

Eli E > Kl 

między innemi „Wstań pieśni* T. Jotejki, 
„Lacme“ Delibesa. Orkiestra  Filharmonji 
Warszawskiej pod dyrekcją Stanisława Naw- 
wrota odegra utwory z repertuaru muzyki 
popularnej. Na wyróżnienie załuguje egzo- 
tyczna suita wschodnio - azjatycka Joshi- 
timo. 

UTWORY SZOPENA W. WYKONANIU JÓ- 
ZEFA SMIDOWICZA. 

Dnia 12 września o godz. 22.30 radjo- 
stacja warszawska nada audycję ze stałe- 
go cyklu Szopenowskiego. Tym razem wy- 
konawcą arcydzieł Szopena będzie dosko- 
nały pianista Józef Smidowicz, który wyko 
na nokturn G-moll opus 15, preludja D-dur 
i S-dur, trzy mazurki B-dur opus 17, C-moll 
opus 30, oraz scherzo E-dur. 

O rewindykację rozległych 
dóbr skoniiskowanych za 
udział w powstaniu 1831 r. 

Dziś na wokandzie wydziału cywilnego 
sądu apelacyjnego w Wilnie znajdzie się 

sprawa z powództwa Eustacrego ks. Sapie- 
hy i jego najbliższych krewnych przeciw- 
ko skarbowi państwa o zwrot skonfiskowa- 
nych przez rząd rosyjski, majątków: „Ró- 
żana*, „Deruszyn* i „Zelwiany* należących 
do powstania z 1831 r. do dziada powoda 
Eustachego ks. Sapiehy. 

Sprawę tę rozpatrywał w swoim czasie 
sąd okręgowy w Grodnie i mimo gorącego 
sprzeciwu ze strony przedstawicieli proku- 
ratorji generalnej, powództwo zasądził, przy 
znając tym samym tytuł własności do dóbr 
wymienionych powodom. 

Wyrok ten prokuratorja zaskarżyła do 
wyższej instancji i z tych powodów będzie 
przedmiotem rozprawy głównej na dzisiej 
szem posiedzeniu sądu apelacyjnego. 

Ka-er. 

KINA I FILMY 

Z FILMÓW NAJLEPSZYCH. 

O Annie Christie. 

Byłbym może nie pisał już tej recenzji (nie 
zdążyłem uczynić tego w odpowiednim czasie) 
gdyby mnie do niej nie pobudził mój, kolega 
po piórze p. „Ars“ (carnis) ten co napisał o 
tym wręcz wspanialym filmie. 

Jest to poemat. Jedna z najgłębszych rze- 
czy, jakie się kiedykolwiek pojawiły na ekra- 
nie. Wspaniały dramat psychologiczny, zawie- 
rający potężne problemy, poruszający zaległe 
w głębinach naszego życia, osady krzywdy ko- 
biecej, wynikłej z palących braków etycznych, 
rażących wad w budowie współczesnych naj- 
bardziej nawet „cywilizowanych* społeczeń- 
stw. 

Braki te mszczą się na samych ich spraw- 
cach, którzy uświadomiają je sobie (jeśli choć 
trochę notabene myślą syntetycznie) dopiero 
wtedy, gdy skutki ich własnych zaniedbań i 
przestępstw mszczą się na nich dotkliwie. To 
jest istotą końcowej części dramatu „Anna 
Christie“ i pobudzić powinno do głębszego za 
stanowienia się wielu z nas, przedstawicieli sil 
niejszej połowy rodzaju ludzkiego nad temi 
sprawami. Tyle o treści tego „dramatu we 

Sprzedaż domu na rozbiórkę. 
W dniu 18.1X. 

mgle*, który skonstruowany jest doskonale, 
co jest jeszcze jednym poparciem tezy przez 
nas głoszonej o decydującem znaczeniu kon- 
strukcji w filmie. 

Strona formalna dorówńuje konstrukcji. 
Zupełnie odpowiada zadaniu. Artyzm „kongen- 
jalny*. Wykonanie aktorskie, będące częścią 

tej, strony jest powyżej niejednej „krytyki... 
Cóż można powiedzieć o Grecie Garbo? Albo 
cały traktat, albo nie, albo — pisać poematy. 
O to jeden z nich przysłany nam, który umie- 
szezamy jako dowód że nie jesteśmy odosob- 
nieni w naszej niezgodzie z p. „Ars“, ba zosta- 
liśmy w tem nawet daleko zdystansowani... 

(sk). 

ANNA CHRISTIE. 

Wnętrze knajpy podrzędnej. 
Plugawa baba i — ona... 
— Whisky mi nie oszczędzaj, 
djabelnie jestem spragniona. 

— Śmiertelnie nienawidziłam, 
lecz silny był, ja — sama jedna... 
A potem bym go zabiła. 
Musiałam ten dom pożegnać... 

Znów połem — w błocie ulicy 
Chicago, strasznego miasta. 
Odrazu aż na dno życia, 
w portowych rozpusty gniazdach. 

— (o było, musisz pogrzebać. 
Nie mów staremu niczego. 
Przeszłości zdradzać nie trzeba. 
Cienia się jej wystrzegaj. 

Podniebne stalo-betony, 
kolumny Nowego Świata, 
na fale patrzą, spienione : 
miljona okien kratą. 

Jak dziwnie jest tu spokojnie 
w tej starej, węglowej barce... 
Najdziksze sztormy niezdolne 
spokoju tego poszarpać... 

Aż z mgły jesiennej poranka, 
po burzy, z lodowej fali, 

wyłoni! go los-niespodzianka, 
od gniewu morza ocalił... 

1 oto znich dwóch rozognionych... 
Wybieraj: ojca — kochanka? 
Spokój samotni zburzony, 
poszarpał go — los-niespodzianka... 

Pośrodku ona i słowa... 
Słowa jak bicze, jak noże, 
jak ciosy obuchem w głowę, 
słowa palące zgrozą. 

Nic przed tych mężczyzn małością, 
szlachetność jej nie ukryje. 
Zdarła zasłonę z przeszłości, 
pozestać musi niczyja. 

Jak liście burzą strącone 
odpadną obaj strwożeni... 
War słów jej bólem szalonych, 
obydwu naraz odmienił... 

A jednak wielkość jej duszy, 

stokroć szlachetnej i czystej — 
ich małość pokonać musi... 

Zwycięży Anna Christiel... 

Quidam. 

Obce Języki BONY- 

Nr. 210 (2152) 

SPORT 
Zawody pływackie w Trokach. 

FP W dniu 13 września b. r. odbędą się w 
Trokach zawody pływackie drużynowe o pu- 
har przechodni Komendanta Korpusu Ka de- 
tów Nr. | Lwów p. ppłk dypl Florka K. 
zimierza. W zawodach biorą udział: 22 Baen 

K.O.P., Związek Strzelecki Troki oraza poza 
konkursem zespół kadetów ze Lwowy: któ- 
rzy przyjadą w dniu 12 b. m. do W a po- 
ciągiem pośpiesznym. a stamtąd d? Trok. 
W roku ub. puhar zdobył zespół 22 Baonu 
K. O. P. Nowe-Troki' Początek zawodów 
dnia 13.1X. b.r o godz l6-ej. Miejsce stara 
przystań — nowa przystań. Zawody orzani- 
zuje Oddział Związku Strzeleckiego w Tro- 
kach, pod nadzorem Komitetu Wojewódz- 
kiego W. F. i P. W. w Wilnie. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
SAMOBÓJSTWO  65-LETNIEGO STARCA. 

Drejszpol Abram, alt 65, z zawodu ma- 
larz, zam. przy ul. Szpitalnej 8, popełnił sa- 
mobójstwo przez powieszenie się. Przycay- 
na — brak środków do życia. Zwłoki za- 
bezpieczono do decyzji władz prokurator- 
skich. 

  

ZAMACHY SAMOBÓJCZE. 
W' dniu 10 b. m. wieczorem Szejbakowa 

Michalina, lat 30, zam. przy ul. Jerozołim 
skiej 3, wypiła w celach samobójczych esen- 
cji octowej. Pogotowie ratunkowe odwiozło 
desperatkę do szpitala Sawicz w stanie nie 
zagrażającym życiu. — Przyczyna targnię- 
cia się na życie — zawód miłosny. 

Karłowiczówna Nadzieja, lat 20, bez sta- 
łego miejsca zamieszkania, w celu pozba- 
wienia się życia wypiła kwasu karbolowego 
z jodyną. Wypadek miał miejsce w ogro- 
dzie Bernardyńskim. Pogotowie odwiozło 
Karłowiczównę w stanie ciężkim do szpitala 
Sawicz. Przyczyna rozpaczliwego kroku na- 
razie nieznana. 

PRZEJECHANIE. 
W dniu 10 b. m. o godz. 7-ej wieczorem 

szofer Sawionek Jozef (Piłsudskiego 57), 
prowadzący taksówkę Nr. 38200 najechał 
na ul. Antokolskiej, koło Komendy Placu, 
na przechodzącego przez jezdnię kanoniera 
1 p. a. p. Leg. Supiłkę Antoniego. Supiłka 
doznał złamania obojczyka i ogólnego po- 
tłuczenia ciała. Lekarz pogotowia wojsko- 
wego, po udzieleniu rannemu pierwszej po- 
mocy, odwiózł go w stanie ciężkim do szpi- 
tala Wojskowego na Antokolu. 

POŻAR. 
W dniu 11 b. m. o godz. 10 min. 30 wy- 

buchł pożar we wsi Porubanek, w zabudowa 
niach, należących do Walentynowicza Józe- 
fa. Spalił się chlew Ż przybudówkami. Stra- 
ty wynoszą około 2000 zł. Zawezwana straż 
pożarna ogień ugasiła. Jak wskazuje pier- 
wiastkowe dochodzenie, pożar powstał naj- 
prawdopodobniej skutkiem podpalenia. Za 
sprawcą podpalenia wszczęto poszukiwania 

UJĘCIE RABUSIA. 
W. związku z dokonaniem niedawno na ul. 

Mickiewicza 22 zuchwałej kradzieży, kiedy 
to złoczyńca wyrwał torebkę z ręki przecho- 
dzącej tamtędy Romacz Weroniki (Więzien- 

na 2), zatrzymany został przez funkcjonar- 
juszy Wydziału Śledczego Bumaj Stefan- 
Leon, zam. przy ul. Jezuickiej 6. — Bumaj 
przyznał się do wyrwania torebki. 

  

Dr. med. E. CHOLEM 
Jagielloūska 8, tel. 10-63 

BŹWIĘKOWE KINO 

„МИ 
Miokiew. 22, tel. 15-28 

Dźwiękowe Kino 

CGUIN© 
ml. Wielka 47, tel. 15-41 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10-ej. — Ceny miejsc: balkon 38 gr., parter 60 gr. — Kasa czynna od 3.30 

e o ® r e 

Złodziej miłości 
W rolach głównych: HENRY GARAT I BLANCHE MONTEL. Reżyserjl W. Szwarc, twórcy .Rapsodji węgier- 
skiej" i „Niny Petrowny“. NAD PROGRAM: Komedja rysunkowa i tygodnik dźwiękowy Paramountu. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.155 — Na |-szy seans ceny zniżone. 

P er: 
DB S Potęga miłości krew i zgliszcza osiąga cel wymarzony, ——szy w Wilniel 

Dolores Del Rio. NADPROGRAM: Dodxtek dźwiękowy Foxa. W roli 

Na pierwszy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. w dnie świąteczne o godz. 2-j 
główa. 

NASTĘPNY PROGRAM: ŚPIEWAK JAZZBANDU 

Według sztuki Dziś! 
Ludwika Verneuila 

Wielki przebój 
dźwiękowy 

Poryw. dramat wielk. serca, które poprzez 

  

osnute na tle opery nieśmiertelnego mistrza Moniuszki, 

  

    

šimo Kolejowe | Dziś wyświetla się 
cy Elas * z zastosowaniem specjalnej ilustracji śpiewno-dźwiękowej: 

BGNI5 KO A e Będą wykon. najcudn. arje sol. i chóry: Gdyby rannem 
słonkiem, Szumią jodły, I ty mu wierzysz, Po nieszporach przy niedzieli, Modlitwa w kościałku 

'0Bok d ra kolejew.) i wiele in. pieśni w wyk. zn. art. i chóru Opery warszawskiej. W rol. gł.; Zorika Szymańska. Harry Cort, 
e =! Z. Lindorfówna, M. Palewicz. Początek o godz. 6-ej, w niedz. i święta o 4-ej pp. Ceny zwykłe od 50 gr. 

ino- Najnowsze artystyczne Bato Kea) ALB SAS L ON CHANEY'A STYLOWI |, 
alies: Wielka 36 

Kino - Teatr 

LUX 
Mickiewicza |1,t.15-61 

° ВЕВОНЕ 

FILIP MACDONALD. 

  

  

mistrza maski 

  

dzieło 

Tragedja w 12 aktach, osnuta na tle słynnej 
D ė r w o p e f Z e opery „Fausta“. W rolach głównych: Lon 

Chaney, Mary Phiibin, i Norman Kerry. 

Piękny romans mi- Otwarcie sezonu jesiennego | Nava iai ла Madame Dubary. saN 
mi o rekordowej obsadzie! skromnego dziecię- 

cia, które zostało faworytką królewską. W rolach niezrów- 
gł. 3 największe gwiazdy, genjalna nasza rodaczka Pola Negri, BA: 
Początek o godzinie 4-ej, w dnie świąteczne o godzinie |-ej. — — 

Emil tdi gia Harry Liedtke 
Cn; miejsc od 40 gr. 

13) Pod oknem rozległy się głosy. 

  

Formularze 
można otrzymać na miejscu 
w godzinach od !4 do 15. 
  

  

Studenci U.5.B. 

udzielają 

  

  

  
  

1931 r. o godzinie Il-ej odbędzie | francuski 
się w Szefostwie Fortyfikacji D. O. W. Wilno, plac angielski h | SAS Jezuieki Nr. 3, przetarg nieograniczony na sprzedaż „| Wychowawczyni | pojmuje 122 i 5-7 drewnianego domu i budynków gospodarczych na roz- niemiecki (z szyciem) przyjmie po- M 6719 c 
biórkę, peocsrch przy AE Nr ke. й рё.ы,:\;. i teorja | sadę młoda, inteligentna 

ofertowe i szczegółowe informacje | uj, Św. Ignacego — | panna. Wymagania skrom- Akuszerka 
(ulica ZZ” brama Nr. 9, m. 10. sd zeae dada & у 

. — е лм) аТа КОКОРТОМ 
° 2 skiego“ pod „Bona“. i 

ęzyki obce Poszuku przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
alia Specjalna prac. trumien | ulica Kasztanowa |, m. 5. 

niemiecki, francuski : ‚ 1. Drzewieckiego RS RR я, 
włoski (konwersacja). о ul. Wielka 33 róg Szklanej 

Przygotowywanie MIESZ ania Posiada gotowe trumny FORTEPJAN korepetycyj 
grupami w zakresie 

6-ciu klas gimnazjum. 
Warunki b. dogodne. 

Zgłaszać slę: 
ul. Kwaszelna 23—1. 

  

  

(ala KODLeTIOWA 
ną 608 miejsc do wyna- 
jęcia na koncerty, wi- 
dowiska, odczyty, ze- 
brania i t. p. Wisdo- 

mość: ul. Wielka 47, 
wejscie: od ui: Końskiej 
(Sekretarjat Konserw.)     

M. Goldszynd 
ul. Kolejowa 15 

udziela 

obiady i kolacje. 
6744   

  

sklepu, przypuszczalnie 

ze wszystkich przedmiot. 

de matury 
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. 

Uczenica . 
6 ej klasy poszukuje 
lekcyj lub też może 
być pomocą w na- 
ukach podczas roku 
szkolnego za mini- 
malne wynagrodze- 
niem. Łaskawe ofer- 
ty proszę kierować 

  

  
od 2—3 pokoi z kuchnią 
w rejonie ul. Mickiewicza, 

Zamkowej, Królewskiej, 
Wiełkiej, Mostowej, Dą- 

browskiego, Kościuszki, 
Antokołskiej. Oferty pi- 
semne proszę nadsyłać 
do Administracji „Kurjera 
Wileńskiego” pod Nr.8728 
dla p. G. 6516 
  

W celu reklamowym 
wykonuje solidnie, nie- 
drogo ubrania męskie 

Zakład krawiecki 
F. Muchlady 

Wileńska 22, m. 25. 
6586__ 

gub. legitymację aka- 
demicką, wyd. przez   

dębowe i sosnowe specjal- 
ne do ekshumacji i prze- 
wozu zwłok. Wszelkie do- 
tad ŽlcEne Karawkas 
oraz calkowite urządzenie 
pogrzebowe. Wieńce żywe 

i napisy. 

JAKÓB 
NAJNBREN 
Trocka 1—1 

Pianina, Fortepiany. Fis- 
harmonje najlepszych firm 

  

    

Wynajem. — Strojenie. 

Da. 
drewniany 

DO do sprze- 
dania, 

w dobrym stanie. w ruch- 
liwej miejscowości przy 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12   

„Miihlbach* 
w dobrym stanie 

sprzedaje się 
ulica Zawalna 8—7 

674! 
  

Wytwornetowarzystwo po- 
znaje automobilizm tylke 
na kursach = моы FTOMA, 
Jagiellońska 3/5, tel. 18-46. 
Samochody, motocykle, 

warsztaty. 

Waszynistka 
poszukuje posady 

za minimalnem wy- 
nagrodzeniem. Ofer- 

  

  

do Admin. „Kurjera | U. s.B w Wilnie na im. е ty proszę kierować EM zk . | (dawniej Nr. 46), o warun- я A 
Wileńsk.* dla W. W. | Bronisławy Cuinczyk — | kach dowiedzieć się na do „Kurj. Wileńsk. 

6681 unieważnia się. 6740 miejscu u właściciela, pod Nr. 17.872. 6326 

sam J. Harri- na! — chciał powiedzieć coś więcej i I zapadło milczenie. Antoni udał, 
W oczach 

  

CZTERY DNI. 
Przekłyd autoryzowany z angielskiego. 

Rozdział III. 

W piątek po południu. 

Ч 

Słońce zniżyło się ku zachodowi. 
Blady promień podobny do ostrza cza- 
rodziejskiego miecza przeniknął przez 
małe wysokie okienko do wnętrza celi. 
Człowiek leżący na łóżku poruszył się, 
otworzył oczy i mruknął coś niewyraź 

nie. Był spragniony snu i zaponinie- 
nia. Przez chwilę leżał nieruchomo z 
twarzą zakrytą wielkiem ramieniem, 
starając się zapaść zpowrotem w falę 
błogosławionej niepamięci... 

Ale po chwili ramię uniosło się z 
twarzy i oczu, z których senność pie- 
rzchła na dobre. Lecz ciało pozostało 
rozciągnięte nieruchomo na plecach, 
tylko oczy obeszły wkoło celę i zatrzy- 
mały się na tem; czego chciały nie wi- 
dzieć, a nie mogły... 

Tak. Siedzieli sztywni i barczyści, 
na prostych krzesłach, w granatowych 
mundurach, tak jak zawsze od po- 
czątku. 

Wydawali mu się dziwnie niereal- 
ni. Popatrzył na nich ukradkiem, po- 

   

czem wzrok jego przeniósł się po smu- 
dze światła, pełnej roztańczonych pył- 
ków do okienka, którego blask zmusił 
go do ściągnięcia brwi. Ale patrzył u- 
porczywie, bo wiedział, że po pewnej 
chwili zarysuje sę na tle nieba słaba, 
nikła wizja... 

Patrzył tak długo, że zabolały go 
oczy ale wkońcu zobaczył ją... 

  

  

  

2. 

Żona Bronsona wyjrzała na świat, 
zalany złotą poświatą słońca. Ale nie 
widziała ani słońca, ani ziemi. Widzia- 
ła tylko więźnia zamkniętego w ka- 
miennej celi... 

Stała nieruchomo z opuszczonemi 
po bokach rękami, niemal nie oddy- 
chając. "W śmiertelnie bladej twarzy 
gorzały oczy, podobne do dwóch nie- 
bieskich płomieni. 

Przez otwarte okno wdzierały się 
lodowate powiewy zimowego wiatru. 
Z ust patrzącej kobiety wypływał ob- 
łoczek biełej pary. 

Ale oczy jej nie widziały nic z ota- 
czającej rzeczywistości, którą zasła- 
niał obraz więźnia 'w kamiennej celi. 

Oprzytomniała i zadrżała z zimna. Te- 
raz naprawdę wyjrzała na podjazd i 
zobaczyła wychodzącego z domu wy- 
sokiego człowieka, który jej uwierzył. 
Poczuła nagle przypływ energji życio- 
wej, odgoniła wysiłkiem woli obraz 
kamiennej celi i zaczęła krzątać się po 
domu. 

Antoni maszerował do miasteczka 
wielkiemi pozornie leniwemi  kroka- 
mi. Podkute buty dzwoniły rytmicznie 
na ściętej mrozem ziemi. Z fajki, 
tkwiącej w kącie ust, wzbijała się nie- 
bieska smużka dymu i mieszała się z 
białą parą oddechu. 

Koło kościoła skręcił, przeszedł 
przez mostek na rzece i znalazł się na 
jedynej ulicy Farrow. Tu zwolnił 
kroku, wsunął ręce głębiej w kiesze- 
nie i zaczął się rozglądać na prawo i 
na lewo. W połowie długości ulicy zna 
lazł się na sklepik, którego szukał. 
Nad krzywemi drzwiami wisiał szyld 
z napisem: „J. Harrigan — Sprzedaż 
Tytoniu i Gazet“, a za szybą wysta- 
wową piętrzył się stos dzienników, 
pudełek, fajek, słoików z karmelka- 
mi, przekazów, paczek tytoniu i gro- 
szowych broszurek. 

Antoni wbiegł po trzech wydepta- 
nych schodkach i wszedł z pochyloną 
głową przez niskie drzwi. W środku 
było ciemno i brudno. Stary osobnik 
dostosowany powierzchownością do 

  
Drukarnia „Zniez*, Wilno, ul. Ś.to Jańska 1, telefon 3-40. 

gan, obsłużył go niezgrabnie dwiema 
paczkami tytoniu, rozdartym numerem 
Morning Mereury i paczką zapałek. 

Antoni wyjął banknot jednofunto- 
wy. Na ten widok stary brudas zam- 
ruczał coś niezrozumiałe i wszedł 
za podartą zasłonę do drugiej izby z 
za której rozległo się dalsze pomruki- 
wanie i brzęk pieniędzy w pudełku. 

Antoni usiadł na krawędzi kontu- 
aru, zasłanego pismami i broszurami, 
rozwinął gazetę i udał zaczytanego. 

Zasłona poruszyła się, sypnęła ku- 
rzem i wyłoniła Harrigana. Po dlu- 
giem liczeniu Antoni otrzymał resztę, 
schował do kieszeni i złożywszy leni- 
wie gazetę, zauważył: 

— Niema nie ciekawego. Nie mają 
widocznie o czem pisać. 

Harrigan odpowiedział mruknię- 
ciem. Był chudy, zgarbiony, pomarsz- 
czony i wynędzniały. 

Antoni zdecydował, że obejdzie się 

bez przebiegłości. 
— Żadnych pożarów — rzekł. — 

Żadnych oszustów. Żadnych mor- 
derstw. Ostatnie ciekawe morderstwo 
zdarzyło się w tutejszej okolicy... Spoj- 
rzał ukradkiem na Harrigana. Czy to 
jednak nie było za jaskrawe? 

Ale nie. Harrigan ożywił się nagle, 
wyprostował się i odpowiedział nie 
mrukliwie, a wyraźnie i skrzecząco. 

— Oj, prawda, prawda, proszę pa- 

  

powstrzymał się. Ale male, rozjaśnio- 
ne oczka prosiły o pogawędkę. 

Antoni zaczął nabijać fajkę. Nie 
patrząc na Harrigana, rzekł leniwie: 

To była naprawdę ciekawa 
sprawa. Niema wątpliwości, że Bron- 
son zakatrupił tamtego. Czytałem wszy 
stkie gazety. Miałem nawet zamiar na- 
pisać o tem książkę, ale byłem wtedy 
zagranicą i nie mogłem asystować na 
sprawie. A teraz już wszyscy o tem za- 
pomnieli. Pewnie tutejsi ludzie także. 
Naturalnie nie mając materjału z pier- 
wszej ręki, poniechałem myśli napisa- 
nia książki. A szkoda. Rzadko się zda- 
rza, że mordercy dowiedziono winę z 
taką pewnością jak w tej sprawie. — 
Skończył nabijać fajkę i zaczął odzie- 
rać banderolkę z paczki z zapałkami. 
Wstyd mu bylo, że ucieka się do ta- 
kiej bezczelnie jaskrawej metody, ale 
to było najprostsze, a czas naglił. 

Harrigan pochwycił przynętę z na- 
iwną radością. 

— To pan pisze książki, powieści 
kryminalne? 

Antoni zajęty zapałaniem fajki po- 
trząsnął głową. 

— Nie powieści — mruknął, kła- 
dąc fajkę w usta. — Nie żadne powie- 
ści — dodał z pogardą. — Naukowe 
książki o psychologji zbrodniarzy. 

— O! — rzekł Harrigan. — To ta- 
kie książki! 

    

że gotuje się do odejścia. 
Harigana zamigotał błysk rozpaczy. 
Przez sześćdziesiąt lat jałowej egzy- 
stencji, polegającej na ciągłej walce z 
biedą, zdarzyło mu się tylko jedno na- 
prawdę silne przeżycie w postaci przy- 
padkowego zaplątania w sprawę mor- 
du Blackattera. Przez szereg tygodni 
żył w ośrodku dramatu i gromadził 
naokoło siebie ciekawych słuchaczy, 
którzy domagali się uprzejmie jego 
rad, opinij i objaśnień. Ale potem sto 
pniowo, powodzenie ustało i życie po- 
płynęło ponownie codziennem korytem 
szarych sirapień, jeszcze bardziej bez 
nadziejnych przez kontrast z przeży- 

zęściem. I znów zaświtała cu- 
nadzieja, poto tylko, aby zga- 

snąć. Stojąc za kontuarem, wbił kur- 
czowo paznokcie w stare ręce i rzeki 
prędko, z nerwowym pośpiechem: 

— Może ja mógłbym co panu po- 
wiedzieć. Ja nie nie zapomniałem. Nie. 
Pamiętam wszystko tak dobrze, jakby 
się to stało dopiero wczoraj. I przecie 
ja należałem do śledztwa, proszę pa- 
na... 

Antoni okazał 
wielkie zdziwienie. 

— Harrigan! Harrigan! —rzekł. — L 
Harrigan? Takie jest nazwisko na szyl- 
dzie nad tym sklepem. Harrigan! 
Czy to pan znalazł ciało? 

(D/ 6:5) 

  

   

nagłe ożywienie | 

  

(AS I ANKSTESNE 
Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewiez. 

09) "WWW 

    
 


