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W gminach, zamieszkałych w wię- 

kszości przez ludność litewską powia- 

tu święciańskiego dźwignięto w roku 

zeszłym pomniki ku czci W. Ks. Wi- 

tolda, z okazji 500-lecia śmierci tego 

bohatera. Miały one pozatem posłu- 

żyć ku podniesieniu ducha patrjotycz- 

nego wśród miejscowych Litwinów. 

asekuracji 

ich złączono w tych słupach, czy obe- 

liskach betonowych. zresztą prymity- 

wnych bardzo w budowie. charakter 

historyczne-narodowy z  religijno- 

noralnym.  Koronowane więc są te 

pomniki przez krzyże, a nad tablica- 

Zdaje się, że w celu 

               mi,  sławiącemi itolda, 

wmurowano obrazy Matki Boskiej 

Ostrobramskiej. 

Na jednej z takich kolumn, we wsi 

Kalwiazki, widnieje nadpis w języku 

litewskim: „„Kochana młodzieży litew- 

ska, krocz drogą Boga, Ojczyzny i 

Cnoty“ : 

Zdawałoby się, że jedynie radować 

może tak wzniosła sentencja, podawa- 

na litewskiej młodzieży Wileńszczyz- 

ny. jako drogowskaz życiowy przez 

jej przywódców którzy 

byli inicjatorami wspomnianych pom- 

ników. 

duchowych, 

Nierównie bardziej wszakże 

czającym jest wgląd w sprawę, jak 

ci przywódcy i wychowawcy wcielają 

pou- 

w życie enoty ewangeliczne, uwiecz-    
niane w monumentach, tam w powie- 

cie święciańskim ziemi wileńskiej. 

okolicach, 

gdzie się znajduje na terenie Wileńsz- 

Ludność litewska w 

czyzny. gnieździ się w swych osied- 

lach obok innych tubylców: Polaków, 

Białorusinów, Rosjan — starowierów 

Żydów. 

Kraj. nasz słynął zdawna zażyło- 

ścią stosunków pomiędzy ludami za- 

mieszkującymi go; w przykładnej zgo- 

dzie pracowały one obok siebie na 

kawał czarnego chleba, nie zazdrosz- 

cząc sobie nawzajem miejsca pod słoń- 

cem, a szanując wzajemnie odrębność 

swoich języków, wyznań, obyczajów. 

Ostatnie lata wprowadziły ostrą, 

uderzającą zmianę w te rzeczy. Lit- 

wini miejscowi poczęli się znagła od- 

suwać od współobywateli innych na- 

  

rodowości. Działacze, szerzący pośród 

Litwinów Wileńszczyzny patrjotyzm 

nowej marki rozpoczęli inowacje swe 

od szczepienia ducha nieufności 
gorzej jeszcze 

kich ziomków, 

niż litewska. 

  

  nienawiści do wszyst- 

co inną mówią mową, 

Ujawniły się znamienne dążenia. 

Krzewiciele litewskiego 

cha zaczęli przeprowadzać zasadę wy- 

łączności życia swych rodaków; wy- 

łączności społecznej, towarzyskiej, po- 

litycznej, nawet gospodarczej, Idei tej 

zaczęto dawać wyraz w odpowiednich 

stwa- 

nowego du- 

organizacjach różnych typów, 

rzanych na miejscu wyłącznie dla lud- 

ności litewskiej. 

Jesteśmy świadkami, jak w Wileń- 

szczyźnie zawiązała się i rozrasta cie- 

kawa i swoista ideologja: litewskiego 

ghetta. 

Przywódcy 

w miejscową ludność litewską, że ona 

tego ruchu wmawiają 
  

jest właśnie „narodem wybranym 

jedynym w tym kraju prawowitym 

gospodarzem, że wszyscy inni współo- 

bywatele, w szczególności zaś Polacy, 

to uzurpatorzy praw do życia pospołu. 

którzy nie mogą rościć pretensyj do 

równości traktowania z jedynymi tu 

dziedzicami i rdzennymi mieszkańca- 

mi — Litwinami. 

Współczesna dążność życia kompli- 

kuje jego objawy w gritpach ludzkich 

i stwarza naturalną skłonność do pr 

nikania się wzajemnego różnych śro- 

dowisk w codziennem. 

Skłonność ta pomnaża punkty stycz- 

ne między sąsiadami i potęguje ich 

  

bytowaniu 

Za numer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

Droga „Boga i Cnoty*. 
współzależność zarówno ilościowo jak 

i jakościowo. Do tradycyjnej zażyło- 

Ści sąsiedzkiej, rodzinnej, tak mocnej 

u nas na wsi. dołącza się coraz. po- 

wszechniej życie współdzielcze, samo- 

rządu lokalnego, publicznych zagad- 

nień kulturalnych i t. p. przejawów 

solidarności interesów danego zakąt- 

ka. 

Tymczasem naprzekór powyższe- 

mu prądowi mnożą się wysiłki wy- 

litewskiej 

etniczną 

chowywania mniejszości 

Wileńszczyzny na grupę 

zamkniętą zupełnie w swej eksklu- 

zywności. 

Przytem to nowe, dziwaczne ghet- 

to litewskie opancerza się wobec oto- 

czenia nie swoistemi przepisami kode- 

ksu wyznaniowego, czy różnicą po- 

ziomu kulturalnego z tem otoczeniem, 

lecz uczuciem nienawiści do swych 

ziomków-współbraci innego języka. 

Niestety właśnie nienawiść, ten bu- 

trujący, upadlający pierwiastek 

ludzkiej a tak niewyszukany, 

rzący, 

duszy 
  tak łatwo pobudliwy bardziej jest 

krzewiony przez propagatorów nowe- 

go typu patrjotyzmu litewskiego, niż 

szlachetne poczucie dumy narodowej. 

Ostatnie nie prowadzi do zaprze- 

  paszczenia tolerancji, szacunku i przy- 

wiązania do ziomków innego niż my 

wyznania, czy języka. 

Tworzący się stan 

zwłaszcza gorszącym z 

chowanie narodowe | 

rzeczy jest 

powodu, że 

  

  

w) Litwinów w 

  

Wileńszczyźnie na prowincji, a więc 

tam, gdzie zamieszkuje g ros tej lud- 

ności, wzięli na siebie przedewszyst- 

kiem słudzy Chrystusa, kapłani Koś- 

cioła katolickiego. Działacze ci, 

gdyby nie wypisywali haseł chrześci- 

na pomnikach historycz- 

nawet 

jańskich 

nych, obowiązani są rzeźbić je w du- 

szach swych parafjan. W tym wypad- 

ku wszakże rozbieżność między tem. 

co się uwiecznia na monumentach, a 

tem co się poufnie głosi i wszczepia 

w charaktery szczególnie młodego   

pokolenia — jest uderzającą. 

Stowarzyszenia Św. Kazimierza, 

szeroko upowszechniane przez kler 

wśród ludności litewskiej po wsiach, 

stają się w rze 

  

ywistości nietyle przy - 

bytkiem myśli i poczuć chrześcijań- 

skich, co szkołą nowej odmiany „pa- 

trjotyzmu', który z pianą na ustach 

występuje względem 

ców i współparafjan Polaków i Bia- 

sąsiedzką i towa- 

rzyską z nimi zażyłość i kopie coraz 

współwyznaw- 

łorusinów, piętnuje 

  

głębiej przepaść duchową 

dziećmi jednej ziemi. 

pomiędzy 

Rozdmuchiwanej po jednej stronie 

wrogości odpowiadać poczyna po dru- 

giej — poczucie żalu i niezasłużonej 

krzywdy. Ludność, bowiem, nielitew- 

ska nie zmieniła swego przyjaznego 

nastawienia względem sąsiadów języ- 

ka litewskiego; nie. wyzbyła się sta- 

utrwalonego współżyciem 

wieków a — odwrotnie nieobcią- 

żonego w przeszłości żadną tradycją 

niechęci, czy antagonizmu. 

nowiska 
  

Mówiąc językiem tych, co hetma- 

nią omawianemu ruchowi, stwier- 
dzić należy usilną pracę nad podzia- 

łem „owieczek, które pasą* na dwa 

stada wyraźnie sobie wrogie, rozdar- 

te nienawiścią, płynącą od Litwinów 

ku słowiańskim ich współbraciom i 

współwyznawcom. 

Doświadczenie, szczególnie ostat- 

nich 4—5 lat nie pozostawia żadnych 

wątpliwości co do planowości, natę- 

żenia i stałości powyższych usiłowań 

wszędzie tam, gdzie zamieszkuje lud- 

ność litewska. 

Szukając źródła tego zjawiska nie 

da się powiedzieć, że jest to ,,ex orien- 

te lux*, który płynie, jakby się to na- 

pozór zdawać mogło, od sowieckich 

sąsiadów. Wprost przeciwnie: przy- 

chodzi on z zachodu, z Kowna, z Re- 

publiki Litewskiej. 

Tam wychowawcy narodu litew- 

skiego naszej doby z uczucia niena- 

wiści stworzyli istne tabu j z podziwu 

godną odwagą szczepią go w młodych 

pokoleniach, jako najskuteczniejszy— 

zdaniem ich—środek ochronny prze- 

ciw wynarodówieniu. Przyszłość po- 

każe, czy mają słuszność i czy lekar- 

stwo nie będzie gorszem od choroby. 

Skutki analogicznych poczynań w 

Rosji już wychodzą najaw i poczynają 

niepokoić polityków sowieckich ze 

względów czysto utylitarnych: zdro- 

wotności publicznej. 

Nagminnie występujące objawy 

zwyrodnienia fizycznego, czy ducho- 

wego pośród obywateli zawsze ude- 

rzają w moc społeczeństwa i państwa. 

Znamiennym jest zwrot wyraźny So- 

wietów w ostatnich latach, gdy 

np. o obyczajowość płciową w ZSSR. 

Uprzednio głoszone przez komunistów 

hasła rozpasania w tej dziedzinie za- 

idzie 

mieniono na wcale rygorystyczny ka. 

non w latach ostatnich. Nie z pryn- 

cypjów szlachetnych to płynie, rzecz 

prosta, 7 

utrzymania poziomu siły 

a z konieczności dowej do 

  

znej i 

  

duchowej wśród zastępów pracowni- 

ków i żołnie 

państwa. | 

tą, 

Podobnie i z-rozpasaniem psychi- 

  

zy — filarów tamecznego 

  

i każdego innego zresz- k i każdego g 

cznem u nas. Burzy ono nietylko za- 

sady Kościoła ch ijańskiego w na- 

szym kraju. Nis 

  

    

y pozatem i zręby 

zdrowego ustroju obywatelskiego. 

Wprowadza atmosferę psychiczną, w 

której praca publiczna staje się więcej 

niż trudną. ) 

Prawda powyžsza, tak bardzo ele- 

mentarna, jest już niestety postrze- 

ganą wśród ludzi dobrej «woli, pośród 

  

działaczy społecznych w Święciań- 

skiem. Odkąd droga,, Boga i Cnoty* 

wyryta na pomnikach, komentowaną 

jest przez fundatorów tych budowli, 

jako zasada „homo homini lupus — 

jad sączy się do charakterów ludzkich 

i coraz powszechniej skutki tego wy- 
paczania moralnego występują na 

jaw. 

W niniejszych uwagach porusza 

się wyłącznie stronę etyczną i spo- 

łeczną postrzeganej akcji, Rozmyślnie 

pozostawia się na uboczu drugie jej 

oblicze: państwowe, polityczne. Wy- 

gląda zaś ono, jak się zdaje, nierównie 

  

jeszcze smutniej. 4.0 

Exposė min. Zaleskiego 
w Komisji Spraw Zagran. 

Warszawy). 

Minister Spraw Zagranicznych p. 
August Zaleski wygłosi eksposć w dn. 
16 b. m. w piątek w komisji spraw 
zagranicznych Sejmu. 

W piątek posiedzenie Sejmu. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Posiedzenie plenarne Sejmu wy- 
znaczone zostało na nadchodzący pią- 
tek na godz. 3-cią po południu. Na 
porządku dziennym znajdować się bę- 
dą wszystkie te projekty ustaw, które 
uchwaliły ostatnio komisje sejmowe. 

Rozporządzenie Rady Min. 
o podatku wojskowym. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 b. m. 
Nr. 89 ukazało się rozporządzenie Ra- 
dy Ministrów o podatku wojskowym. 
Skala tego podatku waha się od 0.2 
proc. do 2 proc. dochodu rocznegu. 

Nowelizacja ustawy 

о Funduszu Drogowym. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

, Dowiadujemy się, że prace nowe- 
lizacji ustawy o Państwowym Fundu. 
szu Drogowym są w pełnym toku: Za 
platformę nowelizacji przyjęto zasa- 
dy, ustalone przez komisję powołaną 
w lipcu przez pana permjera Prystora. 

(Tel. od własn. koresp. z 

   
  

  

Dymisja gabinetu Brueninga przyjęta. 
Misję tworzenia nwogo wow. powierzono ponownie 

BERLIN, 7.X (P. A. T). Prezydent Hindenburg przyjął dymisję 

aabinetu Rzeszy Brueninga, poruczając dotychczasowemu rządowi 

prowadzenie agend. 

Jednocześnie prezydent powierzył kanclerzowi 

misję utworzenia nowego rządu z tem, aby odnośne pertraktacje 

odbywały się niezależnie od wszelkich względów partyjnych. Udzie- 

łoną sobie w tych granicach misję kancierz Bruening przyjął. 

Kandydaci na ministrów. 
BERLIN, 7. 10. łPat). — Ukończenie ro- 

kowań w sprawie utworzenia nowego rządu 
oczekują w kołach parlamentarnych nie wcze 
Śniej, jak jutro wieczorem. 

Wśród kandydatów wymieniany jest ja- 

ko mający największe szanse do objęcia te- 
ki gospodarstwa prof. Warmbold. Tekę mi- . 
nistra spraw wewnętrznych objąć ma mini- 
ster Reichswehry Geseler. 

Przedstawiciele krajów związkowych 
przeciwko dekretowi prezydenta Rzeszy. 
BERLIN 7.X. Pat. — Na wczoraj- 

szem posiedzeniu Rady Państwa Rze- 
szy przedstawiciele krajów związko- 
wych ostro występowali przeciwko no 
wemu dekretowi prezydenta Rzeszy. 

Premjer bawarski Held, protestu- 
jąc przeciwko temu zarządzeniu, 0$- 
wiadczył, że w razie urzeczywistnie- 

nia dekretu rząd bawarski nie będzie 
mógł opracować preliminarza budże- 
towego. 

Premjer saski Schieck wyraził nie 
zadowolenie z tego, iż rząd Rze: za- 
rządzeniem swem stawia kraje zwią4- 
kowe przed faktem dokonanym. Do- 
tychczasowa polityka rządu centraln:- 
go zmienia kraje związkowe w organa 
wykonawcze. 

Prezydent Banku Rzeszy dr. Lu- 
ther oświadczył, iż Bank Rzeszy uczy- 
ni wszystko, aby nie dopuścić do no- 
wej inflacji w Niemczech. 

  

  

    

  

  

  

Konferencja w Białym Domu 
w sprawie środków zaradczych przeciwko kryzysowi 

gospodarczemu. 

WASZYNGTON. 7-X. Pat. Wczoraj 
wieczorem w Białym Domu odbyła 
się pod kierownictwem prezydenta 
Hoovera konferencja w której wzięli 
udział wyżsi iunkcjonarjusze, ban- 
kierzy, senatorowie i działacze poli- 
tyczni. Konierencja zakończyła się 
0 północy. Prezydent Hoover zapro- 
ponował Środki zaradcze przeciwko 
kryzysowi finansowemu. 

W/g wiadomości z kół dobrze 
poiniormowanych, Hoover zapropo- 
nował utworzenie specjalnego to- 
warzystwa kredytowego, z kapitałem 
500 miljonów dolarów, które byłoby 

upoważnione do udzielania pożyczek 
wszelkiego rodzaju instytucjom. 

Na konierencji poruszano także 
sprawą wniosku o rozszerzenie mo- 
ratorjum na zobowiązania między- 
państwowe, lecz nie była czyniona 
żadna próba zawarcia w tej sprawie 
porozumienia. 

Obecni na konierencji wyrazili 
przekonanie, iż sarma możliwość roz: 
szerzenia moratorjumm nie będzie 
brana na serjo pod uwagę do czasu 
omówienia przez Hoovera szeregu 
kwestyj z premjerem Lavalem. 

Klucz obecnej sytuacji w ręku Francji. 

NOWY YORK. 7-X. Pat. W związku 
z wczorajszą konierencją w Białym 
Domu, koła zbliżone do Wall Street 
wyrażają przekonanie, iż klucz obec- 
nej sytuacji znajduje się w ręku 

Francji i że prezydent Hoover za- 
czeka wobee tego na wizytę premjera 
Lavała z przedłożeniem oficjalnej 
deklaracji. 

   R“ a 

Hoover ma omówić z Lavalem kwestię nowych 
układów. 

WASZYNGTON, 7.X. (P. A. T.). Prezydent Hoover oświadczył, że 

ma zamiar emówić z premjerem Lavalem kwestję nowych układów, 

mających niezmiernie wielkie znaczenie w obecnym okresie. 

Prezydent zaznaczył, że należy dążyć do takiego układu, któryby 

w czasie ogólnej depresji przyczynił się do polepszenia sytuacji 

na całym świecie. 

  

Parlament angielski rozwiązany. 
Dekret króla. 

LONDYN, 7.X. (P.A.T.). Kró! podpisał w dniu 7 b. m. rano dekret, 

rozwiązujący parlament. 

Oświadczenie króla. . 
LONDYN, 7. 10. (Pat). — W przemówie- 

niu w sprawie rozwiązania parlamentu król 
Jerzy oświadczył, że stosunki Anglji z inne- 
mi państwami będą w dalszym ciągu przy- 
jazne i wyraził nadzieję, że konferencja 
Okrągłego Stołu da pomyślne rezultaty. 

W ciągu ostatnich tygodni — mówił król 
— naród angielski stał wehee kryzysu gospo 
darczego i finasowego, który w dalszym cią- 
gu budzi niepekój. 

Zarządzenia wydane w związku z tem 

  

przez władze wymagają ofiar ze strony całe- 
go narodu. 

Mam nadzieję, że tak jak na to wskazu- 
ja przykłady zaczerpnięte z historji Anglji, 
każdy obywatel uczyni wszystko, co będzie 
w jego mocy, aby przyczynić się do wzrostu 
ogólnej pomyślności całego narodu. 

Król zaznaczył, że zaaprobował szereg 
projektów ustaw, mających na celu polep- 
szenie ogólnej sytuacji. 

Wszyscy niezadowoleni. 
LONDYN, 7. 10. (Pat). — Mimo całego 

nacisku, wywieranego przez konserwatystów 
na rzecz nowych wyborów, sam akt rozwią- 

a parlamentu nie został w. £ 
zaakcentowania satysfakcji posłów konser- 
watywnych z powodu doprowadzenia do po- 
żądanego rezultatu. Ten brak entuzjazmu 
jest powszechny. Nie ulega wątpliwości, że 
wybory nie są popularne w masach, które 
nie bardzo rozumieją, dlaczego mają pójść 
do urn wyborczych, kiedy wybory w niczem 
nie zmienią obecnej sytuacji, ani też wśród 
stronnictw. 

Labour Party nie jest z wyborów zado- 
woloną, bo liczy się z utratą mniej więcej 
80 mandatów, nie ma więc nadziei na wię- 
cej ponad 200 mandatów. Liberaci są nieza 
dowoleni, bo zostali rozbici na trzy odłamy 
i szanse ich są bardzo nieliczne. Wreszcie 
konserwatyści są niezadowoleni, bo nie bę- 

  

     
     

    

dą mogli rozwinąć odpowiedniej akcji wy- 
borczej na rzecz ceł protekcyjnych, czując 
się związanymi przyrzeczeniem, że wybory 
nie zostaną wyzys! dla celów partyjnych. 
Pozatem konserw: będą musieli wystę- 

pować w podwójnej roli, co nie pomnoży ich 
autorytetu. 

W. wielu okręgach, zwalezając socjali- 
stów, będą musieli oni popierać liberatów, 
w innych zaś nie posiadają dosiatecznej wła 
dzy nad lokalnemi zar: ami, które wysta- 
wią kandydatów: konserwatywnych przeciw- 
ko kandydatom liberalnym i będą musieli 
zwalczać liberałów, dając tem samem jas- 

krawe świadectwo, że w obozie rządowym 
nie ma jedności. Wskutek takiego stanu rze- 
czy konserwatyści mają wątpliwoś czy 
zdobędą samodzielnie absolutną większość, 
o którą głównie im chodziło celem przepro- 
wadzenia swego maksymalnego . programu. 
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Moja odpowiedź. 
odpowiedzi na mój artykuł w 

„Kurjerze Wileńskim* z dnia 6 b.m. 

p. t. „Wybory i represje na Łotwie* 

zamieścił swoje uwagi we wczoraj- 

szem „Słowie p. Władysław Studni- 

cki. 

Jest w tych uwagach rozumowanie 

następujące: 
„„„obrzucenia kamieniami 

sulatu łotewskiego... 

błazeństwem, gdyż błazeństwa to są posu- 

nięcia, nie posiadające konsekwencyj. Bła- 

zeństwem raczej nazwiemy artykuł p. Tes- 

tisa w „Kurjerze Wileńskim*, który pragnął- 

by już wiec protestacyjny przeciwko gwai- 

gmachu kon- 

nie możemy nazwać 

kademię 

  

tom łotewskim przeobrazić w jakąś a 

  

filo,łotews| 

Gdzież to p. Studnicki wyczytał 

w moim artykule podobne pragnienia” 

Pozostawiam czytelnikom znającym 

treść mego artykułu j wczorajszej od- 

powiedzi p. Studnickiego sąd nad tem, 

gdzie w tej historji istotnie tkwi bła- 

zeństwo. Zacytowany ustęp artykułu 

p. Wł. Studnickiego zwalnia mnie na- 

tomiast całkowicie od dalszej z nim 

merytorycznej polemiki. 

Nie moge jednak pominąć milcze- 

niem formy, w którą p. Studnicki u- 

ważał za możliwe ubrać swoje ..po- 

Jlemiczne* uwagi. P Studnickiemu u- 

chodziło dotąd bezkarnie niejedno wy- 

stąpienie, którego treść lub forma mu- 

siałyby normalnie wywołać określo- 

ną zwyczajowo reakcję. Ale oceniając 

nawet należycie wiedzę i oparte na 

niej prace p. Studnickiego, oddawna 

już przestano traktować serjo jego wy- 

stąpienia publiczne, których diugi i 

niezmiernie różnolity rejestr, poczy- 

nając od r. 1915-go, nie mógł wzbu- 

dzić w społeczeństwie 

ani o trafności jego wskazań politycz- 

przekonania 

nych ani o stosowności form i šrod- 

ków, używanych dla ich propagowa- 

nia lub realizacji. 

Powojenne curriculum vitae p. Stu 

dniekiego wskazuje również na to, že 

specyficzna jego manjera współżycia 

z ludźmi przerywała mu pracę nawet 

w tych dziedzinach, w których kwa- 

lifikacje fachowe p. Studnickiego nie 

ulegały wątpliwości. 

Brutalne wystąpienie p. Studnickie- 

go przeciwko mnie w jego ostatnim 

artykule „polemicznym““ 

dałem najmniejszego powodu) zaliczyć 

muszę do rzędu tych właściwości jego 

metod postępowania, do których dot- 

knięci niemi ludzie zwykli się dotąd— 

słusznie czy niesłusznie — odnosić z 

pewną pobłażliwością. 

Jestem jednym z tych, którzy w 

swoich latach akademickich, 

(do czego nie 

nakrót- 

ko przed wojną, kształtowali swoją 

orjentację niepodległościową w du- 

żym stopniu na .„Wskazaniach  irre- 

dentysty polskiego”, na „Sprawie Pol- 

skiej” i na innych licznych dziełach 

p. Władysława Studnickiego, którego 

wpływ wówczas na pewne šrodowis- 

ka młodzieży był bardzo znaczny. Z 

tem większą moralną przykrością mu- 

szę dziś, będąc przez p. Studnickiego 

sprowokowany, kategorycznie oświa- 

dczyć, że ani owa pamięć o przeszłoś- 

ci, ani jego wiek i erudycja, ani jakie- 

kolwiek inne względy nie mogą zmie- 

nić kwalifikacji jego wystąpienia, oraz 

asekurować go trwale od odpowied- 

niej w takich razach reakcji. 

Testis. 

Peplerajeie przemysł krajowy 
> KA A A A EA ik 

„Biblioteka Nowošei“ 
Plac Orzeszkoweį 3. 

Kompletna beletrystyka do os- 
atnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
ura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 
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WIADOMOŚCI AKADEMICKIE. 
; Udzieiam 

Myli sie, kto sądzi, że świeżo upie- 
czony akademik jest nieśmiały i po- 
tulny. Jest to najbardziej nachalne 
z pośród stworzeń, naukowo zbada- 
nych. Zaczepia mię poprostu na ulicy, 
bez żadnego szacunku, jak pierwsze- 
go lepszego i każe odpowiadać na py- 
tania. Wymaga przytem prawd abso- 

lutnych. 
Żałuję. że wstąpiłem do uni- 

werku. Odrazu straciłem caly kredyt 
i zaufanie. Każdy, kto spojrzy na moją 
batorówkę, uderza się po kieszeniach 
i bada zawartość portfela. To akade- 
mik — mówi, zamykając na klucz 
szufladę, kiedy ma mnie zostawić sa- 

mego w pokoju. Czy moglibyście mnie 

objaśnić, dlaczego mi się takie zło 

dzieje? 

— Trudno. Dostałeś się między 

sroki, jak powiada przysłowie. Nie 

myśl jednak, że istotnie wszyscy stu- 

denci na to zasługują. Bagienko mo- 

ralne, w którem musisz, chcąc nie 

chcąc. przebywać, nie jest dziełem 

przypadku. Złoż się na to długie 

lata „pracy. Absołutny brak kontroli 

i zainteresowania sprawami „Bratniej 

Pomocy wśród takich właśnie, jak 

ty, rzesz akademickich. Rozwydrzenie 

na zebraniach walnych, które w rezul- 

tacie wybierały ludzi zupełnie nieod- 

powiednich, jedynie dlatego, że nale- 

żeli do partji. Wreszcie zakorzeniona 

psychika konsumpcyjna. polegająca 

na tem, żeby ..Bratnią Pomoc” a w 

szczególności fundusz pożyczkowy 
eksploatować jak najbardziej, a jed- 

nocześnie wkładając w to jak naj- 

mniej wysiłku. Wszystko to dopro- 

wadziło bratniak do ostrego kryzysu 

gospodarczego. 48 tysięcy — to suma 

długów „.Bratniej Pomocy* 
— A ileż wynoszą wpływy TOCZ- 

ne? 
— Tylko 45 tysięcy. 

— Więc co? Bratniak musi się 

chyba zamknąć, zawiesić pomoc pie: 

niężną i w naturze i jeszcze nie starczy 
3 tysięcy złotych? 

— Nie, do tego nie dojdzie. Obec- 

ny zarząd zabrał się energicznie 

do roboty i powstrzymał bratniak pra- 

wie na krawędzi przepaści. Uzyskano 

ройу czki rządowe na dłuższy termin, 

które pozwolą przetrzymać ciężki o- 

kres. Zarząd wprowadził kosztem bez- 

interesownej pracy członków mnóst- 

wo oszczędności na etatach admini- 

stracyjnych. Wszelkie sprawy finan- 

sowe podlegają teraz specjalnie uło- 

żonym regulaminom. W „Mensie* sro- 

ży się kol. Włodzimierz Suroż. słarając 

się polepszyć jakość kotłetów i jako 

tako zlikwidować nieporządki finan- 

sowe. 
— W gruncie rzeczy, co to mnie 

obchodzi. Z pożyczek nie korzystam, 

obiady jem w domu. Cyfry mnie nu- 
dzą. 

—- Być może. ale „Bratnia Pomoc'* 

nie jest tylko instytucją brzucha. 
Bratnia Pomoc jest państwem akade- 
miekiem. Powinieneś stać się patrjo- 
tą tego państwa. 

— Już nim jestem. Ale co mam ro- 
bić? Czuję, że źle się dzieje. Jaka jest 
gwarancja, że za rok wśród wiecowe- 

go wrzasku nie wybiorą znów ludzi 
niepowołanych, którzy zniszczą całe 
dokonane dzieło? Co robić? 

— Trudno dać prostą odpowiedź. 

Musimy wszyscy starać się o to, żeby 
zwyciężyła zasada prawidłowego i fa- 
chowego doboru ludzi przez koła na- 
ukowe. Trzeba troszczyć się o nawią- 
zanie kontaktu między  pracującemi 
w a PE a ogółem. 

      

   

    

wywiadu. 
Trzeba wśród mas wzbudzić zaintere- 
sowanie do prac, które się dokonywa. 

— (zy jest może, jaka organiza- 
cja, któraby to właśnie robiła? Do 
jakiej organizacji się zapisać? 

— Niestety, niema jeszcze takiej 
ogólnej. Powinieneś być oczywiście 
członkiem koła naukowego. Ostatecz- 
nie przecież twój wydział — to twój 
fach. Za co ma cię społeczeństwo kar 
mić, jeśli nie za pracę we. właściwym 
kierunku. Pozatem jest to kwestja gu- 
stu estetycznego? 

— Jakto? 
— No tak: jaki kształt i kolor 

czajek odpowiada ci najlepiej? Jeżeli 
chcesz również sięgnąć troszeczkę w 
przyszłość i pracować już dla starsze- 
go społeczeństwa, możesz się zapisać 
do którejś z organizacyj ideowych. 
Przypuszczam, że we własnym inte- 
resie nie wybierzesz takich, które tyl- 
ko ogłupiają. 

— Jeszcze z tego wszystkiego nie 
wiem, jak się właściwie zabrać do tego 
terenu Akademickiego. Z której strony 
ukąsić ? 

— Przedewszystkiem myśl. Jedno- 
cześnie jednak próbuj wzbudzić w so- 
bie. entuzjazm. Jedyna rada. Wkaż- 
dym razie przyjdź 22 października na 
Wesołą Immatrykulację, wielkie świę- 
to Rzeczypospolitej Akademickiej. 

S. J. 

£o zrobił i co robi Zarząd 
Bratniej Pomocy Polskiej Mło- 

dzieży Akadem. U. S. B. 

W końcu ubiegłego roku akadem. 
Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Po- 
moc P. M. A. U. S. B., wobec braku 
jakichkolwiek norm, regulujących ro- 
dzaje, charakter świadczeń, oraz pra- 
wa i obowiązki członków w ubieganiu 
się o świadczenia samopomocowe po- 
lecił prezesowi Stowarzyszenia i upo- 
ważnił go opracować regulaminy po- 
szczególnych świadczeń samopomoco- 
wych oraz ogłosić je z mocą wiążącą. 

W związku z powyższem z dniein 
20 września b. r. weszły w życie: re- 
gulamin ogólnych świadczeń samopo- 
mocowych, regulamin pomocy żywno- 
ściowej, regulamin opinjowania po- 
dań o stypendja i o zwolnienia od о- 
płat uniwersyteckich. Poza tem na 
podstawie upoważnień udzielonych 
przez Zarząd, prezes opracował szcze- 
gółowe przepisy rachunkowo-kasowe 
dla buchalterji głównej, oraz przedsię- 
biorstw Stowarzyszenia, Mensy i Le- 
gaciszek. Przepisy powyższe regutują 
całokształt rachunkowości handlowej 
i kameralnej Stowarzyszenia, jak rów- 
nież i jego przedsiębiorstw samopo- 
mocowych. W opracowaniu są: regu- 
lamin pomocy zdrowotnej oraz regu- 
lamin pożyczek  krótkoterminowych. 

   

  

Po sporządzeniu prowizorycznych 
bilansów otwarcia na 1-go stycznia w 
maju r. b. wobec olbrzymiego zadłu- 
żenia Stowarzyszenia, sięgającego wc- 
dług wczesnych prowizorycznych obli- 
czeń okrągło do 48.000 zł, Zarząd 
wystosował memorjał o subsydja do 
Pana Prezesa Rady Ministrów Alek- 
sandra Prystora, do Pana Ministra 
W. R. i O. P., Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej oraz do Prezesa Rady Na- 
czelnej do Spraw Pomocy Młodzieży 
Akademickiej P. Marszałka Raczkie 
wicza. W dniu 20 i 23 czerwca r. b. 
Prezes Stowarzyszenia złożył memo- 
rjały o subsydja na ręce przedstawi- 
cieli Rządu, jednocześnie w myśl u- 
chwały wiecu Ogólnoakademickiego w 

   

M margin 'sie wystawy „Niezależnych”. 
Ё 

Redakeja  „Kurjera Wilenskiego““ 
zechciała mnie zachęcić do pisywania 
krytyk artystycznych z wystaw. Spra- 
wa to kłopotliwa. W sztuce i krytyce 
panuje dziś nie tylko u nas lecz i w 
całej Europie duże zamięszanie. Pu- 
pliczność jest często zdezorjentowaną 
Wyłaniają się jakieś nowe światy ale 
wśród mgieł i zgiełku. Mamy poza- 
tem i nasze, swoiste polskie, bolączki 
krytyki artystycznej i sztuki. Może 
więc nie będzie zbędnem, zacząć od 
garści pewnych uwag zasadniczych. 
Uniknie się przytem niepotrzebnych 
nieporozumień, zwłaszcza na punkci2 
dlaczego mam zamiar pewne rzeczy 
pomijać lub traktować krótko, a na 
całkiem inne kłaść nacisk. 

   

Sztuka i piękno to zagadnienia i 
wielkie i trudne. Nie powinno to zra- 
żać, bo trzeba chyba posiadać bardzo 
mało ambieji, aby się zadawalniać 
zdobyczą zbyt łatwą. Jesteśmy zaś 
ambitnym narodem. Bieda w tem, że 

czyniąe szybkie j duże postępy w wie- 
lu bardzo dziedzinach, pozostajemy w 
stosunku do Zachodu i podobnie, w 
stosunku do wielkich środowisk arty- 
stycznych Rosji przedwojennej, 
trochę zanadto w tyle, gdy chodzi nie 
o artystów, bo wybitnych mamy nie- 
mało ale gdy chodzi o głębszy stosu- 
nek widzów do dzieł sztuki, gdy cho- 
dzi o prawdziwe poparcie sztuki rze- 
telnym do niej zapałem i znawstwem. 
Wszak wszystko co wyższe i bogatsze 
treścią, wymaga studjów, rozważań, 
dyskusvj. Wszak w sztuce tą drogą 
dochodzi się do głębokich rozkoszy. 

  

Tymczasem o ileż częściej zagranicą 
spotyka się tego widza i "odbiorcę 
sztuki, który się na tych rozkoszach 
naprawdę rozumie, który w nich 
smakuje głęboko. Jakże wiele o Fran- 
cuzach mówi stworzenie wyrażenia: 
„gońter une oeuvre d'art*. A przecież 
prawdziwie rozsmakować się w czem- 
kolwiek, może tylko ten, który nie 
kontentuje się przyjemnością wraże- 
niową —który umie analizować, umie 
intelektualizować doznanie, — spo- 
strzegać, jaka za niem głębia, jakie 
światy dalekie za niem się odsłaniają. 
Całe światy myśli j uczuć, dążeń wy- 

sokich, czarujących nas oderwaniem 
od szarżyzny dnia zwykłego. — - 

Tymczasem ze sztuką i krytyką 
bywa u nas trochę za często tak. jak, 
(daruj czytelniku), — jak za czasów 
Stańczyka z chorobą zębów. Wiado- 
mo: Stańczyk wykazał, że najwięcej 
jest dentystów. Każdy chce się uważać 
za lekarza, wszyscy są lekarzami nie 
bacząc ile mają potemu przygotowa- 
nia. Jeśli chodzi o sztukę, jest właści- 
wie nieraz gorzej. Bo przynajmniej 
domorośli lekarze Stańczyka, probo- 
wali na sobie poznać istotę zjawiska 
i środków do porania się z niem. A 
że dzieło sztuki jest trudne, skompli- 
kowane, trzeba chcieć i umieć się z 
niem porać. Zdaje się, że nie za wiele 
osób ferujących opinje o sztuce przej- 
muje się zbytnio tem poraniem, temi 
próbami przeorania bujnej gleby sztu- 
ki, gdzie pod ostrzem analizy tyle па]-` 
ciekawszych odkrywa się zagadnień. 

Na powierzchowności zaś sądów 
cierpi nietylko ogólna w Polsce kul- 

dniu 6 czerwca r. b. przedstawił rezo- 
lucje młodzieży akademickiej w spra- 
wie podwyższenia opłat. Dzięki gorą- 
cemu poparciu starań Zarządu przez 
Jego Magnificencję Rektora Al. Janu- 
szkiewicza, p. Dziekana Ehrenkreutza 
i p. Wojewody Beczkowicza uzyskał 
Zarząd dotychczas potrzebne subsy= 
djum w sumie 4.000 zł. 

Jednocześnie z powodu braku sum 
potrzebnych na umeblowanie nowego 
Domu Akademickiego uzyskał Zarząd 
pożyczkę w sumie 20.000 zł. 

Świadczenia Bratniej Pomocy 
na październik 1931 r. 

Komisja Kwalifikacyjna podaje do ogól 
nej wiadomości, Prezydjum Stowarzysze- 
nia dokonało otwarcia kredytów na m-c 
październik r. b. Kredyty na świadczenia 
samopomocowe w m-cu październiku wyno- 
szą: 

1) na pomoc żywnościową (obiady ulgo- 
we) — 1,000 zł. 

2) na krótkoterminowe pożyczki: na op- 
łacenie Kwestury i pomoc doraźną—900 zł. 

3) na pomoc zdrowotną w postaci d.u- 
goterminowych pożyczek przeciwgruźliczych 
— 720 zł. 

W związku z powyższem Komisja Kwa- 
lifikacyjna, zgodnie z obowiązującemi regu- 
laminami i w ramach przyznanych kredy- 
tów, od dnia 5 października r. b. przyzna- 
wać będzie ubiegającym się pożyczki krót- 
koterminowe i długoterminowe  przeciw- 
gruźlicze. 

Dla Kol. Kol. którzy przyjechali po ter- 
minie wyznaczonym do składania podań o 
obiady ulgowe, Komisja Kwalifikacyjna 
wyznacza dodatkowy termin składania po- 
dań do dnia 8 października godz, 21-sza. 

W. piątek dnia 9 października r. b. zgło 
szą się po decyzje Kol. Kol. z wydziałów: 
Prawnego. Humanistycznego, i  Matema- 
tyczno-Przyrodniezego; w sobotę pozostali. 

Komisja Kwalifikacyjna ptzestrzega, iż 
wobec wprowadzenia regulaminu o Świad- 
czeniach samopomocowych, będzie surowo 
przestrzegać norm obowiązujących i zaleca 
wszystkim zainteresowanym dokładnie z nim 
zapoznać się. 

Zasady i wytyczne. 
Dowiadujemy się, że Legjon Młodych 

A. Z. P. dla Państwa ma wydać enuncjację 
ideową, zawierającą nasiępujące zasadnicze 
myśli: 

1-o Podstawy usirojowe współczesnego 
świata i ich podłoża ideowe stoją w obliczu 
bankructwa. 

2-0 Kapitalizm rozsadzany wewnętrznemi 
sprzecznościami znalazł się w błędnem kole: 
nadprodukcji i nędzy. 

3-0 Komunizm równający do najniższego 
poziomu wartości jednostki i koszaru 
współżycie zamknął sobie drogę rozwoju. 

4-0 Inne próby rozwiązania kryzysu mo- 
ralnego i gospodarczego dotychczasowych 
ustrojów nie ratują sytuacji. 

5-0 Państwo Polskie nie chcąc stać się o- 

fiarą katastrofy, musi wytworzyć własną ide-- 
ologję i przebudować ustrój społeczny na in- 
nych zasadach moralnych. 

6-0 Kult pracy celowej i wydajnej musi 
się stać podstawą moralną ustroju opartego 

na społecznych formach wytwórczości. 
o zacja państwowa уа opierać 

na racjonalnie rozbudowanych związkach za- 
wodowych. 

1-0 Za punkt wyjścia pracy programowej 
obiera się obóz Marszałka, jako obóz czynu 
gwarantujący zrozumienie zarysowującego się 
programu. 

8-0 Młode pokolenie akademickie powo- 
łane jest do pracy programowej i realizowa- 
nia prób ustrojowych na swoim terenie. 
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Żeby mieć zdrowe i piękna owoce 
należy z jesieni jeszcze zaopatrzyć 
drzewa owocowe w tak zwane OPASKI 
LEPOWE. Najlepszy LEP SADOW- 
NICZY, papier na opaski oraz przy- 
rządy do smarowania opasek są do 
nabycia w skłacz'e maszyn rolniczych 

ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 
ul. Zawalna Nr. 11-a. 

Żądajcie prospektów ze sposobem 
użycia i cenami. 
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Popierajcie Ligę Morską 
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tura, cierpią ciężko, aż do głodowania 
artyści. A rzesza to liczna, nie da się 

jej „zlikwidować* i nie trzeba. Bo- 
ląezki są nagminne. Wszystko co na- 
gminne, jest bardzo ciekawe. Przy ba- 

daniu łatwo można natknąć się na nie- 
spodzianki. 

Jeżeli na wystawach częściej wi- 
dzimy dużą liczbę zwiedzających a 
tak bardzo rzadko karteczki z napi- 
sem „zakupiono, — to błędem bv- 
łoby wielkim przypisywać winę tylko 
finansowemu kryzysowi. Nawet i 
wśród biedy żadne społeczeństwo nie 
obywa się bez pewnej i to znacznej 
sumy wydatków luksusowych. Psy- 
chika ludzka wymaga podniet. Po- 
ziom kultury wewnętrznej decyduje 
o tem, czy ta najistotniejsza człowie- 
cza potrzeba degeneruje do przyjem- 
nostek, na które się (zaczynając od 
alkoholu) wydaje się grubo za wiele, 
mimo biedy, czy też wyraża się ona 
w podnoszeniu własnego życia ku roz- 
koszom wyższym i trwalszym, jakie 
daje zwłaszcza literatura i sztuka. 
Zapewne: jest to przejawem pomyśl- 
nym, że w niedziele publiczność, jak 
ostatnio na wystawę w pobernardyń- 
skim ogrodzie, pojawia się licznie. 
Świadczy to, że potrzeba sztuki jest 
i szuka ujścia. A jednak artyści skar- 
żą się bardzo, wszędzie u nas po Pol- 
sce, — że im ponad wszelką miarę 
ciężko żyć. 

Sądzę, że wśród wielu winnych są 
także, artyści i krytycy. 

Pozornie tylko pomagają sztuce re- 
cenzje, zachwalające naraz wielką licz- 
bę dzieł, — wyliczające mnóstwo na- 
zwisk i tytułów prac, z dodatkiem 
różnych epitetów i przymiotników 
zdobniczych, często _ grzecznościo- 
wych. Jest to kronikarstwo jeśli nie 
reklama, ale w żadnym razie krytyka 

w PE EEŃNISKRK" nE s 

Z SEJMU. 
Z komisyj sejmowych. 

Budżetowa. 
WARSZAWA 7.X. Na środowem 

posiedzeniu sejmowej komisji budże- 
towej pos. Wagner (BB) referowal 
projekt ustawy w sprawie zmiany nie- 
których postanowień ustawy o upo- 
sażeniu funkcjonarjuszów  państwo- 
wych i wojska oraz ustawy o uposa- 
żeniu sędziów i prokuratorów. 

W projekcie ustawy chodzi o za- 
wieszenie przepisu, dotyczącego  au- 
tomatycznego przechodzenia do wyż- 
szych szczebli w obrębie tej samej 
grupy uposażeniowej: 

W toku dyskusji, jaka się rozwinę- 
ła, zabierał między innymi głos mini- 
ster skarbu Jan Piłsudski, uzasadnia- 
jąc przedstawiony projekt ustawy . 

Przemówienie ministra Piłsudskiego. 

Scharakteryzowawszy krótko sytuację 
budżetową, p. minister stwierdził, że deficyt 
budżetowy za wrzesień wyniesie około 8 i 
pół miljona złoytch, co za 6 miesięcy b. r. 
da około 124 miljonów deficytu. 

Obecne ustawy podatkowe, które zaczną 
dawać wyniki dopiero w 4 kwartale 
bieżącego, jak również fakt, że wchodzimy 
obecnie w miesiące, które są normalnie o 
wiele lepsze w zakresie podatków, pozwała 
spodziewać się poprawy i wyrównania sytu- 
acji budżetowej, Wstrzymanie szczeblowa- 
nia, nie obejmujące pracowników poczt i 
kolei, da w bieżącym roku skarbowi około 

6 miljonów oszczędności. 
Rząd zasadniczo uznaje awanse za upra- 

wnienia urzędnicze i ustosunkowuje się za- 
sadniczo jak najżyczliwiej wobec potrzeb u- 
rzędniczych, jednak sprawa równowagi bud- 
żetowej z punktu widzenia państwowego 
jest tak doniosłem zagadnieniem, że wymaga 
podporządkowania nawet takich zagadnień, 
jak sprawa awansów urzędniczy 

    

Komisja uchwaliła projekt ustawy 
w 2 i 8 czytaniu z szeregiem zmian 
natury formalnetj i stylistycznej. 

Przeciwko projektowi głosował 
Klub Narodowy, PPS, NPR i Klub 
Ukraiński. Przedstawiciele  Stronnie- 
twa Ludowego nie głosowali. 

Skarbowa. 

WARSZAWA 7.X. Pat. — W dniu 
7 b. m. przez całe przedpołudnie obra- 
dowała sejmowa komisja skarbowa 
pod przewodnictwem posła Hołyńskie- 
go (BB). Pos. Czernichowski (BB) zre- 
ferował projekt ustawy o zmianie nie- 
których postanowień ustawy o pań- 
stwowym podatku dochodowym oraz 
projekt ustawy o nadzwyczajnym do- 
datku do podatku dochodowego. 

Po przemówieniu referenta zabrał 
głos wiceminister skarbu Zawadzki 
wygłaszając następujące przemówienie 
które w streszczeniu poniżej zamiesz - 
czamy: 

Przemówienie wicemin. Zawadzkiego 
ępie mówca wskazał, że rząd stoi 

na ku konieczności gruntownej re- 
formy naszego: systemu podatkowego, zarów- 
no w dziedzinie podatków państwowych jak 
i komunalnych. Wniesione i mające być wnie 
sione projekty nie są jeszcze reformą podal- 
ków, ale tylko usiłowaniem przystosowania 
systemu do konieczności, zarówno skarbo- 

wych, jak i gospodarczych. 
Rdzeń projektów „stanowią 

tyczące podatków przemysłowego, dochodo- 
wego i od nieruchomości. Projekt ustawv, 
doiyczący podatku przemysłowego, wpłynie 
niebawem. Podatek ten jest  powszech- 
nie i słusznoe uważany za  najucią- 
żliwszy dla naszego życia gospodarczego i 
wymaga znacznych ulg. Projekt, o którym 
mowa, ulgi te przewiduje. Normalną stawką 
będzie 1 proc. od obrotu, a nie jak obecnie 
2 proc. 

Drugą tendencją ustawy jest usunięcie 

tarć i nieufności skarbu do podatnika i n- 
cieczki podatnika od podatku. Wspomniane 
ulgi dadzą jednak pewne zmniejszenie wpły- 
wów skarbowych, Stratę tę skompensuje się 
przez usatnowienie nowego przejściowego po 
datku dochodowego i zwiększenie podatku 
od nieruchomości. Ten otatni uległby podnie- 
sieniu stawki z 7 na 10 proc. 

Przewiduje się zmiany uwzględniające 
postulaty równości podatkowej, precyzujące 

   

ustawy, do- 

    

artystyczna. Któż z przeczytanemi fe- 
ljetonami chodzi na wystawy? Chyba 
arcymało kto. A jeśli tak, to któż ze- 
chce zapamiętać wydrukowane litanje 
nazwisk i dzieł. Ani przeciętny, ani 
tem bardziej wytrawniejszy czytelnik, 
a przecież o tego ostatniego więcej 
idzie, i moralnie i materjalnie. Naj- 
mniej zaś napewno liczy się z temi 
wyliczeniami kupiec zawodowy dzieł 
sztuki, który nie szuka komplemen- 
tów lecz towaru co „pėjdzie“ —firmy 
artystycznej co się naprawdę wysoko 
wybiła i godna jest wyższej ceny. 

Jeśli mu nie wystarcza własne wy- 
robienie, (u dobrych kupców nieraz 
nieprzeciętne) to radzi się i pyta, ra- 
czej prywatnie, wyprobowanych zna- 
wców a nie owych wydrukowanych 
spisów z komplementami. 

Lepszą przysługę odda artystom 

ta napewno krytyka, która nie żenuje 
się cierpkiego czasem słowa a dotyczyć 
będzie zwłaszcza całości wysławy,te- 
go co ona daje programowo a czego 
nie daje. Gdy z okazji wystawy bę- 
dzie wciągać czytelnika w rzeczy pod- 
stawowe, gdy sprobuje wyjaśnić co 
jest dziełem sztuki i dlaczego, bo spra- 
wy to bardzo niełatwe. Gdy będzie 
walczyć z bezhołowiem, z brakiem 
kierunku lub o pewne kierunki. 

Idąc na wystawę, czytelnik z pew- 
nością prędzej zapamięta takie wy- 
wody aniżeli treść kilkudziesięciu 
wzmianek o kilkudziesięcu obrazach, 
—i będzie to chyba wolał. Bo czy bę- 
dzie się zgadzał z tamtemi myślami 
czy nie, — znajdzie w nich jakby 
zasób podniet, do dłuższej rozmowy 
z samemi eksponatami. Będzie na nich 
te myśli sprawdzał, będzie się może 
przeciwstawiał im albo dziełom arty- 
stów. Ale z pewnością zwiąże go to 
więcej z niemi samemi. Przyczyni się 

  

roku . 

pojęcie tantjem i rozciągające podatek na 
wszystkie dochod  hędące w istocie. tantjemą 
Przewiduje się również doraźne zmiany sto- 
sowane do czasu kryzysu, przez wprowadze- 
nie kryzysowego podatku od dochodu. Po- 
nieważ chodzi tu o podatek kryzysowy, prze- 
to powinien on być ponoszony przez wszyst- 
kich, którzy osiągają dochód. 

Projekt rządowy pociąga do tego podat- 

ku tylko tych, którzy już dziś płacą poda- 
tek dochodowy. Rząd liczył się przedewszyst- 
kiem z tem, aby podatek był naprawdę re- 
alny. Projekt polega na powszechnem nie- 
wysokiem podniesieniu podatku w stosun- 
ku do dochodu. Stawki przewidziane w us: 
tawie są wyższe od stawek, które będą fak- 
tycznie opłacane, bo jednocześnie przewidu- 
je się zniesienie 10 proc. dodatku do podat- 

    

y y, że kategorja urzędników stra 
ciła już część dochodów przez redukcję u- 
posażeń, rząd uważał za niewskazane nało- 
żenie na nią nowej ofiary i dlatego w noweli 
jest artykuł, zwalniający urzędników od tego 
podatku, z wyjątkiem urzędników niektórych 
przedsiębiorstw państwowych, które ustali 
rozporządzenie Ministerstwa Skarbu. 

W zakończeniu mówca podkreśla, że u- 
siłowania rządu szły w tym kierunku, abv 
dotknąć nieco ciężej dochody płynne, niż 
niepłynne. Do pierwszych należą między in- 
nemi dochody z nieruchomości. Dochód właś 
ciciela domu prawie się nie zmniejszył. Pro- 
jektuje się przeto podniesienie podatku od 
nieruchomości od 7 na 10 procent. 

Podkreślając raz jeszcze jednoczesne ulgi, 
przewidziane w tych projektach, wicemini- 

ster Zawadzki stwierdza, że choć całokształt 
tych przepisów podatkowych nie może być 
w tej sytuacji ponętny, to jednak ze wszyst- 
kich sposobów wyjścia z trudności jest on 
najwłaściwszy. 

  

Po przemówieniu wywiązała się 
dyskusja nad przedłożonemi projek- 
tami ustaw. 
Komisja przyjęła projekty ustaw w 
brzmieniu rządowem z 6 poprawkami, 
zaproponowanemi przez referenta. 

Najgłówniejsza z tych poprawek 
dotyczyła rozbicia skali grupy 3-ej art. 
2, a mianowicie zamiast jednej staw- 
ki procentowej przy dochodach od 
10.400 do 60 tysięcy złotych wprowa- 
dzone zostały dwie grupy. Od 10.409 
do 36 tysięcy ustanowia się nadzwy- 
czajny dodatek w wysokości 2 proc. 
oraz od 36 do 60 tysięcy w wysokości 
Zi pół proc. Dotyczy to tak dochodów, 
jak i uposażeń. 

Następne posiedzenie komisji skar- 
bowej odbędzie się jutro. 

Administracyjna. 
WARSZAWA 7.X. Pat — W dniu 7 pa/- 

dziernika o godzinie 11 rano odbyło się po- 
siedzenie komi administracyjnej Sejmu 
pod przewodnietwem wicemarszałka Polakie- 
wicza. Poza porządkiem dziennym pos. Bo- 
gusławski oraz pos. Rymar zwrócili się do 
przewodniczącego domagając się przedłoże 
nia zapowiedzianego w poprzednim Sejmie 
projektu rządowego o uchyleniu obowiązku 
samorządów do przyjmowania chorych, ubez- 
pieczonych w kasach chorych, w ae 
samorządowych według połowy cen obow 

a, W obradach komisji uczestnic: 
wiceminister spraw wewnętrznych Korsak. 

zoo 
W. dniu 7 b. n. przed południem odby ło 

się posiedzenie ców komisji prawr 
pod przewodnictwem wicemarszałka 
Projekt ustawy w sprawie zniesienia Sądu 
Okręgowego w Mławie zreferował pos. Po- 
doski, projekt ustawy w sprawie zniesienia 
Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej — 
pos. Fichna. Przeciwko tym projektom wy- 
powiedziały się kluby opozycyjne. Przedsta- 
wiciel rządu oraz referencji w ali, że pro- 
jektowana reorganizacja nie przynosi uszczer- 
bku interesom ludności, usprawnia zaś ad- 
ministrację sądową, dając oszczędność w su: 
mie 264 tysiące zł. 

Ochrony pracy. 
W dniu 7 bm. o godzinie 11-ej odbyło 

się posiedzenie sejmowej komisji ochrony 
pracy pod przewodnietwem posła Madejskie. 
go. Na posiedzeniu przydzielono referaty 
projektów ustaw w sprawie zmian i uzupeł- 
nień niektórych postanowień ustawy z dn. 

18 grudnia 1919 r. o czasie pracy i w sprawie 
zmian i uzupełnień ustawy w przedmiocie 
pracy młodocianych i kobiet oraz odpowied- 
niej ustawy na o r województwa śląskie- 
go posło i 

  
    

        

     

   

        

       
     

do zdrowej walki o idee wśród pracy 
wzmożonej, ciekawszej bo własnej i 
wewnętrznej. Zbudzi z pewnością sil- 
niejszą potrzebę sztuki, aniżeli cho- 
dzenie po wysławie dla przyjemnostki 
tylko, dla oglądania obrazków i cie- 
szenia się niemi, — przelotnie. 

Tu żachnie się może który czy- 
telnik lub artysta. „Przecież wszyst- 
kim zawsze chodzi o sztukę, o Sztukę 
przez wielkie S$, a nie o oglądanie ob- 
razków*. Upieram się, że wcale nie 
jest „zawsze tak dobrze, — o ile nie 
mówimy o elicie, ale ta, sama jedna, 
sprawy nie uratuje. 

Dotkliwe słówko „oglądanie ob- 
razków* rzucam umyślnie, — aby tą 
drogą jaskrawszą, więc skuteczniejszą 
zwrócić uwagę na dalekie konsekwen- 
cje pewnej powszechnej, ogólnoludz- 
kiej właściwości, która może być i jest 
groźna dla prawdziwej twórczości 
plastycznej. Dlatego właśnie, że jest 
szeroko rozlaną a niedość krytycznie 
traktowaną, wprowadza ona mnóstwo 
bałamuctwa i szkody, gdy chodzi o 
prawdziwe popieranie artystów i zro- 
zumienie sztuki. 

Chodzi mi o głęboko zakorzenioną 
w każdym człowieku potrzebę przy- 
jemności oglądowych. Są one w du- 
żym stopniu niczem innem jak  cie- 
szeniem się władzą wzroku, potrzebą 
funkcjonowania oka. Częściej niżby 
się zdawało, przyłapać się mogą i lu- 
dzie bardzo wykształceni i bardzo in- 
teligentni, ale zawodem stojący dale- 
ko od sztuki, że rozkosz estetyczną 
plączą z przyjemnością oglądową. 1 
właśnie dlatego, że jest ona tylko bar 
dziej zwyczajną przyjemnością, łat- 
wiejszą, — że graniczy często ze 
zwykłą ciekawością widzenia, obej- 
rzenia, — ułatwia ona przeciętne za- 
interesowanie sztuką ale i utrudnia 
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Z DNIA NA DZIER. 
W zapale pracy. 

Pucułowate i szezupłe buzie, minki we- 

sołe, figlarne i zafrasowane, tornistry, tecz- 

ki i paczki książek sznurkiem przewiązane, 

drobny, żwawy taneczny krok i gwar nie- 

powstrzymany, wesoły napełniają codzien- 

nie ulice miasta w godzinach pół do ósmej i 

drugiej. Rok zkolny w całej pełni. 

Nie wszystkie kochane łobuzy mają w 

tym roku potrzebne książki do nauki. Wiele 

nie ma. Po obiedzie trzeba biegać do kole- 

gów: do tego przewertować historję, do inne 

go — odpisać warunek zadania matema- 

tycznego. (Naturalnie przy okazji, i rozwią- 

zaniem się nie pogardzi). Wypadło też zre- 

zygnować z pięknych obrazków dó kalko- 

wania, ozdobnych piórników, bajecznie ko- 

lorowych i najbardziej pożądanych farbek i 

wielu, wielu innych rzeczy, któremi tak' ku- 

szą wystawy sklepów z materjałańi piśmien 

nemi. Ale przelotnie tylko martwią się z te- 

go powodu małe człowieczki, a już zgoła 

nie podzielają smutku mamusi, że mogą za- 

brać na drugie Śniadanko tylko suchą bu- 

łeczkę. Wesele i radość życia w tem środo- 

wisku królują niepodzielnie. 

Ogromny też zapał do pracy. W pierw- 

szym rzędzie krzeseł przed ekranem (na 

niedozwolonym dla młodzieży filmie) para 

urwisów z nastawionemi wysoko kołnierza- 

mi z zapałem dyskutuje problem geome- 

tryczny: ile prostych można przeprowadzić 

między dwoma punktami? Perypetje miłos- 

na kusząco pięknej rusałki Dolly Rozgryź z 

boskim Dryblasem wcale ich nie obchodzą. 

Dwie panieneczki obojętnie mijają wystawę 

sklepu Frambolego z ruszającym się murzy- 

nem całkowicie pochłonięte pytaniem: czy 

królowa Jadwiga kochała, czy nie kochała 

Jagiełłę? Zdania sprzeczne, dyskusja zażar- 

ta. „Kolega“ wykłada „czarno 

na bialem“, že kobiety były zawsze złym du- 

chem wielkich aspiracyj. Ona twierdzi, że 

naodwrót. Oboje powołują się na takie au 

torytety, jak Mickiewicz, Słowacki, Kościusz- 

ko, Napoleon. 

Inny nieco nastrój panuje wśród Ciała 

Pedagogicznego. Tu — twarda orka. Na uli 

cy daje się zauważyć szereg majestatycznych 

postaci z wypchanemi teczkami pod pachą. 

Zajrzałem do jednej z nich. Prace panie- 

nek. Biorę zeszycik. „Wypracowanie na te- 

mat dowolny”. W skrótach: Była jedna dziew 

czynka. Ale ona nie chciała być dziewczyn- 

ką i przebrała się za chłopca. Wtedy wszy- 

scy myśleli, że ona jest chłopcem. I upłynę- 

ło dużo czasu. Ten chłopiec był już duży. 

Pewnego razu ten chłopiec był bardzo cho- 

ry i przed śmiercią zaczęły jego męczyć wy- 

rzuty sumienia. Wtedy on zawołał swoją żo 

nę i dzieci i tak im mówi: Ja was oszukiwa- 

łam, nie jestem chłopcem, a przebraną dziew 

czynką. Wszyscy płakali. 

Ortograficzne błędy podkreślone czerwo- 

no. Stopień — dostateczny, Ks. 

ROBRUL ETU PA KG AO TOWSTOTOWZORZZWE 

Incydent w Kortezach. 

MADRYT 7.X. Pat. — Zamorra 
podał się do dymisji w następstwie in- 
cydentu do jakiego przyszło na wczo- 
rajszem popołudniowem posiedzeniu 
Kortezów. 

Deputowany Botella zarzucił pre- 
mjerowi, iż wywiera nacisk na Izhę 
ażeby wypowiedziała się przeciwko 
niektórym częściom tekstu konstytueji 
przedstawionego do dyskusji. Odpo- 
wiednia komisja, do której zwrócono 
się o ópinję, zatwierdziła stanowiska 
Botelli. 

W związku z tem na wieczornem 
posiedzeniu Kortezów Zamorra po wy- 
głoszeniu przemówienia, uzasadniają- - 
cego poprzednie jego wystąpienie, 
zgłosił dymisję. Następnie wskutek in- 
terwencji przewodniczącego Izby dy- 
misję swą cofnął. Podał się natomiast 
do dymisji przewodniczący komisji. 
ORG EOR ZW EANZOPEE ZER BC DO B 

Beoleraleje arzatmys! kralowg 

„koleżance 

  

   

niezmiernie prawdziwy jej kult, praw 
dziwy dla niej zapał. I tak być musi 
bo pierwsze jest powierzchowne, a dru- 
gie głębokie. Antypody. I dlatego to 
pierwsze może pomnażać liczbę zwie- 
dzających, ale nigdy kupujących 
prawdziwe dzieła sztuki. Bo kupić 
to wysiłek, to oszezędzać na czem 
innem. Poruszenia przeciętne nie 
zrodzą rzeczy nieprzeciętnych, wWy- 
siłków. Bo niema w nich pasji. Są 
jedną z wielu bardzo różnych przy- 
jemności. Inne choć marne dlatego 
skłonią wielu do wydatku, jak tenże 
właśnie alkohol, bó silniej podniecają. 
Trzeba więc zwalczać stosunek do 
sztuki oparty na przyjemnościach, tyl- 
ko albo nadmiernie oglądowych, bo 
te nie dają żadnej wyższej podniety. 
Dopiero wtedy gdy i krytycy i artyści 
i szkoła będą skutecznie rozbudzać 
zmysł dla rozkoszy głębszych czysto 
artystycznych a nie oglądowych, sztu- 
ka znajdzie potrzebne i szerokie po- 
parcie. 

Klasyczny przykład, jak dalece 
przyjemności oglądowe dalekie są od 
prawdziwych rozkoszy estetycznych, 
daje nam codzień ulica. Wystarczy, 
aby przewrócił się koń dorożkarski, 
a już zbiera się zbiegowisko, zaiste 
nie złożone tylko z półinteligentów. 
Błysk spostrzeżenia, że „coś się stało** 

pcha do nasycenia najpospolitszej cie- 
kawości, aby „zobaczyć*. Typowa 
przyjemnostka oglądowa, nie mająca 
nic wspólnego Z potrzebą sztuki i 
piękna. 1 

„Wszyscy“ lubią spacer, — nie- 

tylko dla świeżego powietrza, ale tak- 

że aby „eoś* oglądać, wystawy skle- 

powe, innych ludzi a za miastem wi- 

doki. I tu zaczyna się plątanie tych 

dwu różnych potrzeb, głęboko czło- 

wieczych. Mnóstwo ludzi na wysta- 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Zagadkowe 

LIDA, 7. 10. (Pat). — W dniu wezoraj- 
szym o godz. 21 został zabity w zagadkowy 
sposób 34-letni mieszkaniee wsi Dubice gmi- 
my zabłoekiej Feliks Jonis. O zabójstwie zo- 

morderstwo. 
stały powiadomione władze prokuratorskie 
w Wilnie. W razie ujęcia sprawcy, grozi mu 
sąd doraźny. 

Bliższych szczegółów narazie brak. 

Stada dzików 
wędrują z Litwy do Polski. 

Ostatnio w kilku miejscowościach w Su- 
walszczyźnie zauważono większe stada dzi- 
ków wędrujących z lasów granicznych kal- 
waryjskich należących do Litwy na teren 

   

   

Mieszkańcy tych odcinków pochwycili 6 mł. 
dzików. Wędrówka ta, tłumaczona jest ma- 
sowemi polowaniami urządzanemi przez 
wojskowych i dygnitarzy litewskich w l 

   

Polski. Dziki zauważono w strażnicach gra- sach kalwaryjskich. 

micznych Andrzejewo, Łoździany, Kalety, 

— PE ДОНЬ УтЯРУО 

Postawy. 
Podpalenie stogów siana' 

Właściciel majątku Żadowie (gminy po- 
stawskiej) p. Grynkiewicz, zameldował po- 
liecji, że niewykryci narazie sprawey podpa- 
Mili mu stogi siana wyrządzając straty ponad 
1400 zł. 

Policja wszezęła dochodzenie. (e). 

Z pogranicza. 
Zabity podczas ucieczki do Polski. 

Donoszą nam o trgicznym losie, jaki 
spotkał nauczyciela i działacza społecznego 
Wiktora Rawniekiego z Nowogródzkiego na 
granicy polsko-litewskiej w chwili gdy chciał 
przedostać się na teren Polski w rejonie 
Kiernowa, 

Rawnicki przed miesiącem bawil w Kow- 

mie w sprawach oświatowych. 
Po krótkim pobycie w Kownie wyjechał 

on na zaproszenie swego kolegi nauczyciela 

do Wiłkomierza, tam nieoczekiwanie został 
aresztowany pod zarzutem szpiegostwa na 
rzecz Polski i osadzony w więzieniu. Pod- 
czas eskortowania go do sędziego Śledczego, 
Rawnieki zdołał zmylić czujność straży i 
zbiec. Po trzechdniowej tułaczee i ukrywaniu 
się po wsiach, Rawnieki przy pomocy jed- 
nego z włościan Polaków dotarł do granicy 

polskiej. Wpobliżu Kiernowa, w chwili, gdy 
przekraczał granicę litewską zasypany gra- 
dem kul patrolu litewskiego został zabity 
na miejscu. ” 

Wysiedlenie. 
Onegdaj rano w rejonie Olkienik wy- 

siedlono z granie Litwy rodzinę Marjana Wy 
sokińskiego z Szawel. Wysokiński z synem 
Janem i córką Heleną prowadził nielegalną 
szkółkę polską, gdzie uczęszczało 25 dzieci. 
Ponieważ władze litewskie dopatrzyły się 
w nielegalnem pestępowaniu Wysokiūskie- 
go cech antypaństwowych i szkodliwych dla 
ustroju państwowego, po ukaraniu grzyw- 
ną w wysokości 150 litów wysiedlono go 
wraz z rodziną z granie Litwy. 

  

Asfalt czy %ostka drzewna? 
> twestja asfaltowania w Wilnie 
ulie omał nie codzień przybiera nową 
formę. Dziś, gdy stoimy już w prze- 
dedniu rozstrzygnięcia przetargu na 
astaltowanie, gdy zdawałoby się spra 
wa wyboru typu jeźdni została prze- 
sądzona, powstał nowy projekt ob- 
<arzenia Wilna jezdnią z kostki drze- 
wnej. 

Projekt ten wysunięty został przez 
izbę Przemysłowo- Handlową i lan- 
sują go usilnie wileńskie sfery prze- 
mysłowców drzewnych. 

Onegłaj odbyło się nawet w tej 
sprawie specjalnie zwołane posiedze- 
mie sekcji naukówej przy Stowarzy- 

szeniu Techników Polskich z udzia- 
łem przedstawicieli Dyrekeji Robót 
Publicznych i Magistratu. W wyniku 
narad zdecydowano zasięgnąć  bliż- 
szych informaeyj eo do kalkulacji i 
trwałości projektowanego typu jezd- 
ni, między in. mają być  zasięgnięte 
informacje w Londynie, gdzie jak 
wiadomo większość ulie pokryta jest 
kostką drzewną. 

Przez realizację tego projektu 
przemysłowey drzewni spodziewają 
się ożywienia produkcji drzewnej w 
Wileńszczyźnie, co pozwoli na zatru- 
dnienie w tartakach większej ilości 
bezrobotnych. 

Zlikwidowanie miejskiego komitetu 
K. P. 

Aresztowanie 32. «sób 

W nocy z 6 na 7 b. m.li w ciągu 
ania wczorajszego policja jpolityczna 
przeprowadziła w Wilnie ponad 60 
wewizyj, przyczem aresztowano 32 
«osob, 

  

s $ AF 
= si zau jemy: aresztowa- 
m rządzone zostały w związku 
z likwidacją miejskiego komitetu 
K. P. Z. B., który rozwinął ostatnio 
intensywną działalność szykując się 
usilnie do obchodu rocznicy rewołucji 
październikowej. 

Policja polityczna ustaliła, że po 
ostatniej likwidacji centralnego okrę- 
gowego komitecta K. P. Z. B., komu- 
nistom udało się zorganizować nowy 
komitet miejski, który rozpoczął Ży- 

wą działałność organizując jaczejki 

w niektórych punktach miasta. 
Drogą obserwacyj i wywiadów 

udało się wpaść na trop członków ko- 
amitetu, oraz ustalić miejsca zbiórek. 

  

Zgromadziwszy odpowiedni ma- 

Z. B. 
i dokonanie 60 rewizyj. 

terjał, policja z zarządzenia władz 
bezpieczeństwa przystąpiła ubiegłej 
nocy do likwidacji tej organizacji. 
Podczas rewizyj, w mieszkaniach a- 
resztowanyeh ujawniono obfity ma- 
terjał dowodowy, w postaci listów 
oraz bibuły komunistycznej którą 
skonfiskowano w ilości ponad 125 
tysięcy egzemplarzy, wagi 4 pudy. 
Pozatem w jednem z mieszkań przy 
uł. W. Stefańskiej ujawniono dobrze 
zakonspirowaną  potajemną odręcz- 
ną drukarenkę oraz powielacze do 0d- 
bijania ulotek. 

Wszystkich aresztowanych 

  

0sa- 

dzono w areszcie centralnym, gdzie w 
dniu wczorajszym byli badani przez 
policję w obecności 
władz sądowych. 

Dalsze śledztwo prowadzone jest 
pod kierownictwem wice-prokuratora 
p. Korkucia. 

przedstawicieli 

(e) 

   

Silne lotnictwo to potęga Państwa 

«wy artystyczne idzie z pierwszego 

popędu nie dła sztuki, dla wielkiej 
sztuki, ałe przez ciekawość, aby zo- 
baczyć; oglądać. 

Stąd prosta droga do skłonności, 

aby w dziele plastyki „podziwiač“ 

najwięcej, że to, co spotykaliśmy na 

ulicy żywe, tu znów widzimy „jakby 

żywe”. Da capo spacer niedzielny. 
Tu poznajemy w portrecie znajome- 
go. ówdzie oglądamy, jak na wysta- 

wie sklepowej, owoce i kwiaty. Re- 

zultat z tego jasny. Na początku ni- 

niejszego felietonu, irytacja (może) 
iż podejrzewam w tym, albo owym 
widzu tylko amatora oglądania obraz 

ków. Na końcu tej drogi widnieje jed 
nak możliwość, że tensam oponent 
przyzna się do zadowolenia ze sztuki, 

której w gruncie rzeczy chodzi tylko 
©io. aby „wiernie* naśladować „od- 
malowač“ ten albo inny przedmiot 
rzeczywisty i o nie więcej. A wtedy? 

  

Jest oczywistem. że w gruncie rze 
<zy są to znowu tylko przyjemności 
oglądowe, obrazkowe, równia pochy- 
ła do przyziemnego naturalizmu, któ 
ry sam może być tylko drogą do sztu 
ki. ale nie sztuką samą, który nawet 
w dobie najsilniejszych tendencyj re- 

alitystycznych, nigdy nie wypełniał ży- 
«cia i twórczości wielkich artystów. 
Natomiast zapanował najwięcej w 
<«zasie gdy sztuka zmalała jak nigdy 
przedtem, w drugiej połowie XIX w. 
przed impresjonizmem. 

Podobanie się takiej „sztuki* mo 

głoby tylko pozornie stanowić poku- 
«sę dla artystów, nie mogących rok za ro 
kiem dać sobie radę z budżetem mie- 
sięcznym. Jest pewnem, że podoba- 
mie się takie, może dać nawet dość 
dużo widzów na wystawie, ale właś- 
mie i ono tłomaczy, dlaczego pomi- 
amo odwiedzania, kończy się wszystko 

     

za małą, grubo za małą liczbą karte- 
czek „sprzedano*. Bo na dnie takie- 
go „podobania się* widnieje znów za 
dużo przy jemnostki oglądowej, a przy 
jemnostki takie to rzeczy zbyt małe, 
aby porywały do pieniężnych wysił- 
ków. 

Zwłaszcza dziś. Do groźnej kon- 
kurencji ze sztuką zbyt naturalistycz 

  

ną stanęła fotografja i fototypia. 

Dziesięć i sło razy taniej aniżeli 
obraz malowany, zaspakaja ona owe. 
przyjemności oglądowe. I na to nie 
ma (na szczęście) rady, z tem będzie 
dla artystów naturalistów tylko co 
raz gorzej, jeśli chodzi o zbyt na 
większą skalę. Gdy przychodzi do 
kupna okazuje się, że za parę złotych 
lub za kilkanaście można sobie, bez 
żartu, powiesić w ramce doskonałą 
rotograwiurę, ba nawet reprodukcję 
barwną udającą do złudzenia rzeczy- 

  

witość zewnętrzną. A postęp  tech- 
niczny tylko potęguje się w tempie 
wartkiem. 

I to zabije, tamto — „ceci tueria ce- 
la“ — mechanizacją w miejsce odręcz- 
nego naturalizmu. Popęd oglądowy 
będzie zaspokajany nadal a na zmia 
nie środka potemu ludzkość nic nie 
ucierpi. 

Przeciwnie: prawdziwemu artyz- 
mowi dopomaga to tylko -do oczysz- 
czenia się z niepotrzebnych nalecia- 
łości i wzmaga jeszcze bardziej tę- 
sknotę za nowemi kierunkami w 
sztuce, dającemi upust zaniedbywa- 
nym-innym, donioślejszym potrzebom 
i siłom naszej psychiki, na wyrażenie 
których technika i mechanizacja nie 
nie pomogą, albo nie wystarczą. Ale 
o tem w następnym felietonie. 

„Dr. Marjan Morelowski. 

KU R"T=B"R 

WKRÓTCE ZOSTANIE OTWARTY 

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR PAN“ 

W-I LE Ń S K-1 

  

  

WILNO, UL. WIELKA Nr. 42 
po dokonaniu rozbudowy kina do rozmiarów największego na kresach 

zaopatrzeniu na wzór największych kino - teatrów E UR O P x. 
w 

przodującą na wszechświatowym rynku APARATURĘ DŹWIĘKOWĄ 

A N 6 F I 
NATURALNYM i ŁAGODNYM DŹWIĘKIEM. 

Do wyświatlania w sezonie bieżącym zakontraktowane zostały NAJNOWSZE 
PRZEBOJE ŚWIATA. 

K L 
odznaczającą się 
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Wiec protestacyjny przeciwko antypolskim 
represjom na Łotwie. 

Wczoraj w godz. 17—18.30 odbył 
się zorganizowany przez Bratnią Po- 
moc P. Mł. Akad. U. S. B., z udzia- 
łem przedstawicieli starszego społe- 
czeństwa, wiece protestacyjny przeciw- 
ko antypolskim represjom na Łotwie. 
Sala „Lutni* została szczelnie wypeł- 
niona. tłumy publiczności pozostały 
jeszcze przed wejściem, nie mogąc 
zmieścić się wewnątrz. 

Wiec otworzył przedstawiciel Za- 
rządu Bratniej Pomocy, p. Piekareć, 
zapraszając do prezydjum pp. sen. 
prof. Ehrenkreutza, b. min. prof. Sta- 
niewicza, p. nacz. Małowieskiego, pre- 
zesa Komitetu Pomocy Polakom na 
Łotwie, sen. prot. Rydzewskiego, prof. 
Wł. Studnickiego, prez. Br. Pomocy 
p. Dembińskiego, oraz p. Bielińskiego, 
kom. Legjonu Młodych, współorgani- 
zującego ten wiec. 

Zagaił obrady sen. prof. Ehren- 
kreutz, stwierdzająe, iż uważa obeeny 
przykry dla Polaków stan rzeczy w 
Łotwie za chwilowy, ufając, że przyj- 
dzie niebawem jakieś otrzežwienie. 
Wiec jest przeto tylko głosem prote- 
stu a nie zasadniczem wystąpieniem 
przeciw Łotwie, z którą wszystko ra- 
czej nas łączy niż dzieli. 

Sen. prof. Rydzewski zajął się 
stroną faktyczną wydarzeń antypol- 
skich na Łotwie, komentując komu- 
nikat poselstwa łotewskiego w War- 
szawie, jako bardzo daleki od jakie- 
gokolwiek usprawiedliwienia antypol- 
skich wykroczeń łotewskiego rządu. 
Z wielką precyzją udawadniał, że rze- 
kome anitypaństwowe posunęcia  pol- 
skich organizacyj w obrębie Łotwy są 

czczym wymysłem. 
P..Wł. Studnicki omawiał warunki 

gospodarcze polsko-łotewskie. 
Ostatni przemawiał p. Dembiński, 

jako przedstawiciel młodz. akademic- 
kiej. Stwierdził, że nie pragniemy ata- 

kować Łotwy, występujemy przeciw 

      

szowinistom łotewskim, głoszącym ha-. 
sło: „Łowa dla Lotyszow“. Wypowia- 
damy się przeciwko nacjonalizmowi i 
szowinizmowi wszędzie, gdziekolwiek 
on się zjawia. 

Ufamy. że oczywista wspólnota in- 
teresów Polski i Łotwy, fakt, że ist- 
nienie i moc pierwszej jest gwaraneją 
tych atrybutów drugiej, oraz niedawne 
braterstwo broni i krwi — sprawią, że 
owe niepomyślne dla przyjaznych sto- 
sunków pomiędzy oboma państwami 
nastroje miną bezpowrotnie. 

Wszystkie przemówienia były przyj 
mowane bardzo gorąco. Burzliwemi 

   

oklaskami wielokrotnie przerywano 
mówcom. P. Dembiński po  swojem 
przemówieniu odczytał następującą 
rezolucję, przyjętą jednogłośnie przez 

zebranych: 

Rezolucja. 
Zberani na wiecu w dniu 7 października 

1931 r. w Sali Teatru „Łutnia%, w sprawie 
eh represyj na Łotwie, powzięli 

ą uchwałę: 
y, że: 

1) R naejonaliści łotewscy posunęli 
się do aktów gwałtu i terroru w stosunku 
do mniejszości polskiej i wyrządzili niepo- 
wetowane krzywdy i straty na Łotwie przez 
zamknięcie polskich szkół, wydalenie pol- 

skich nauczycieli ze szkół, zawieszenie i tak 
nielicznych polskich stowarzyszeń kultural- 
no-oświatowych, zawieszenie jedynego pisma 
polskiego „Dzwon* wydanie zakazu śpiewa- 
nia w kościele w języku polskim, zabronie- 
nie nauczania religii katoliekiej w języku 
ojezystym polskiej młodzieży, a wreszcie are- 
sztowanie polskich działaczy społecznych, 

2) obrenę praw do zachowania polskiej 
kultury, ocałonej z długiej niewoli moskiew- 
skiej — prowokacyjnie nazwano szkodliwą 

dla państwa akcją polonizacyjną zakwalifi- 
kowano ją jako zdradę stanu. 

stwierdzamy, że: 
1) tego rodzaju akcja ohurza Społeczeń- 

stwo polskie, zwłaszcza, że fakty te mają 
miejsce na ziemiach wywalezonych krwią 
polskiego żołnierza i w granicach państwa, 
które utrzymuje przyjazne stosunki z Pol- 
ską, 

2) wszelka eksterminaeyjna polityka na- 
cjonalistyczna, gdziekolwiek ona jest, spot- 
ka się ze strony społeczeństwa polskiego z 
bezwzględnem potępieniem i mocną reakcją, 
dłatego też przeciw szowinistycznym zapę- 
dom tych czynników, które dozwalają lub 
same prowadzą akcję wynarodowiania pol- 
skiej mniejszości na Łotwie, kategorycznie 
protestujemy. 

Zagrożenie najżywotniejszych interesów 
Polaków na Łotwie budzi w nas poważne 0- 
bawy o ich los i zmusza nas do wysunięcia 
następujących postulatów: 

1) Zwracamy się do Rządu Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej z żądaniem, ażeby w' dro- 
dze oficjalnej wszezął zdecydowane kroki 
interweneyjne przeciw prześladowaniom Po- 
laków na Łotwie, wskazując na fakt, że 
prześladowania mniejszości są brzemienne 
w następstwa natury ogólnej, ponieważ: 

PODNIECAJĄ i oburzają nasze społeczeń- 
stwo, osłabiają i rwą węzły przyjaźni za- 
dzierzgnięte między dmowa, sąsiadującymi 
narodami, p 

OBRAŻAJĄ uczucia braterstwa broni ar- 
mji polskiej i łotewskiej, zrodzonej w wspól 
nej walce i niepodległość Łotwy, 

WYBITNIE NARUSZAJĄ prawa mniej- 
szości polskiej, które państwo Łotewskie za- 
gwarantowało wobec Ligi Narodów, dekla- 
rując, że jako państwo oporte na zasadach 
demokratycznych, potrafi zapewnić swobo- 
dny rozwój Polakom w Łotwie i że 
dotrzymuje złożonych przyrzeczeń, 

WPŁYWAJĄ SZKODLIWIE I UJEMNIE 

        

na gruntowanie się w najszerszych masach 
społeczeństwa nastrojów pokojowych, mają- 

cych stanowić podstawę rozbrojenia moral- 

nego Europy. 
2) Ufamy, że naród łotewski zareaguje na 

leżycie na nieobliczalne posunięcia naejona- 

listycznych czynników rządowych i społecz- 

nych i da właściwą satysfakcję Polakom za- 
mieszkałym na Łotwie. 

3) Polakom pracującym nad zachowaniem 

kultury polskiej, a mieszkającym w Łotwie, 
wyrażamy uznanie za ich dzielność i wytr- 
wałość w obronie własnych praw i wzywamy 
ich do wytrwania w wałee 0 ojczystą mowę 
i polską duszę, zapewniając równocześnie, 
że społeczeństwo żywo interesuje się życiem 
swych rodaków na obczyźnie i zawsze łączy 
się z nimi. 

strój wiecu był poważny, pełen 
godności, niestety jednak przy końcu 
zakłóciła go garstka warchołów z t. 
zw. młodzieży wszechpolskiej, którzy 

  

usiłowali demonstracyjnie i natrętnie' 
przeforsować, bez żadnej logicznej 
przyczyny, swego mówcę, lecz zosta- 
li przez cały wiec zagłuszeni oklaska- 
mi, któremi 99 proc. zebranych wyra- 
żało swoje uznanie dla prezydjum 
wiecu. S$. ZK. 

  

Wyrażone przez nas onegdaj przekona- 

nie, że wiec protestacyjny będzie miał cha- 

rakter poważny, najzupełniej się potwierdzi- 

ło. Prezydjum było w rękach ludzi najbar- 

dziej odpowiednich, a przemówienia utrzy- 

mane w tonie i treści zupełnie dostosowa- 

nych do zadań wiecu. Podkreślić należy w 

szczególności bardzo trafne zagajenie przez 

prof. sen. Ehrenkreutza i rzeczowość przemó 

wienia prof. s. Rydzewskiego. Demonstracje 

uliczne ódbyły się również bez incydentów, 

zakłócających powagę manifestacji. Grupka 

wszechpolaków, usiłująca na sali wywołać 

atmosferę karczemną, została bez trudu przy 

prowadzona do porządku. 

Do sprawy wypadków Łotwie, w 

szczególności do treści komunikatu  posel- 

stwa łotewskiego w Warszawie, jeszcze po- 

wrócimy. (Red). 

na 

Związek Legjonistów przy- 
łączył się do protestu. 

Do prezydjum wiecu protestacyjne- 
go przeciw gwałtom Łotwy wibec Pola- 
ków wpłynęło następujące pismo: 

„Oddział Związku  Legjonistów 
Polskich w Wilnie przyłącza się całą 

duszą do protestu: przeciw gwałtom 

dokonywanym przez rząd łotewski na 
lojalnej ludności polskiej, co jest tem 

boleśniejsze, że właśnie krew żołnie- 

rza polskiego lała się obficie przy 0s- 

wobodzeniu Łotwy w imię hasła: „za 

naszą i waszą wolność. 
(Podpisy zarządu). 

Pochód demonstracyjny. 
Wczoraj wieezorem po wiecu urządzonym 

w sali teatru „Lutnia* grupa studentów zor- 

ganizowała ponownie demonstrację protesta- 

cyjną. Pochód w liczbie blisko kilkuset osób 
przeciągnął ul. Miekiewieza, śpiewając „Ro- 

tę* i „Jeszcze Polska nie zginęła. W mię- 

dzyczasie demonstranci wznieśli szereg Wwro- 
gich okrzyków pod adresem Łotwy 

Z ul. Mickiewicza pochód udał się pod 
konsulat łotewski na ul. Piaskową, gdzie 
natknął się na kordon policji, która w oba- 
wie przed możliwemi ekseesami  zagrodziła 

mu drogę. 
Mimo to demonstranci usiłowali siłą 

przedostać się pod gmach konsulatu. Dopie- 

ro zdecydowana postawa policji zmusiła ich 
do zrezygnowania z tego zamiaru. 

Wreszcie po szeregu ponownych okrzy- 
ków antyłotewskich i po odśpiewaniu „Ro- 
ty* pochód został rozwiązany. 

ATEITIS SOS 

Piękny czyn. 
Do kierownika Wojewódzkiego Sekre- 

tarjatu B. B. W. R. posła Dobosza zwrócił 
się prezes Związku Drobnych Kupców, Han- 
dlarzy i Przemysłowców Chrześcijan m. Wil- 
na i województwa wileńskiego p. Jan Bo- 
rosewicz i złożył na jego ręce 100 złotych, 
z następującem pismem: 

„Odczuwając niezwłoczną potrzebę, przyj 
Śeia z pomocą bezrobotnym, Walne Zgro- 
madzenie Kupeów i Przemysłowców Chrze- 
“šeijan m. Wilna i woj. wileńskiego w dniu 
4 b. m. uchwaliło wyasygnować na ten cel 
sto złoyteh, które mam zaszezyt złożyć na 
ręce W. Pana posła*. 

Poseł Dobosz pieniądze te przekazał do 
Komitetu Pomocy Bezrobotnym. — Jedno- 
cześnie poseł Dokosz w imieniu Bloku składa 
za naszem pośrednictwem serdeczne podzię- 
kowanie ofiarodaweom. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
Najciekawszy magazyn ilustrowany „Na- 

około Świała* przynosi w n-rze 89 szereg 
żywych, błyskotliwych feljetonów, ietnie 
ilustrowanych oryginalnemi zdjęciami. Nie- 
zwykle zajmujące i trafne są uwagi J. Во- 
narda - Bujańskiego p. t. „Mikrofon i jego 
tajemnice". J. B. Rychliński daje („Z kraju 
północnego słońca'*) wrażenie ze swojej pod 
róży na statku „Polonia* do krajów  pół- 
nocnej Europy. Z. Marcinkiewicz pisze o 
„Czcicielach księgi Zohar“, J. Starża-Dzierz- 
bicki o „Duszy miast polskich*. M. Białęcki 
oświetla popułarnie a rzeczowo „Tajemnice 
gwiazd”. Na uwagę zasługują ilustracje oraz 
karykatury (Walentynowicza i Jurkowskie- 
go). W dziale beletrystyki wymienić należy 
nowele: H. Schup-Rudkowskiej („Pierwsza 
sensacja”) i Z. Troniewskiego („Szaleństwo 
Jana Wilezury“). 

KUOKTTERE LN STS ASS DEER 

Popierajcie Ligę Morską 
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KRONIKA 
Dziś: Laurencji, Pelagji. 

Jutro: Dionizego, Ludwika. 
£zwartek 

  

Wschód słońca —g. 5 m. 48 

Zachód „ —g 17m.0l 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorelegi! U. 8. B 

w Wilnie z dnia 7 X — 1931 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 761 

Temperatura średnia  - 10° С, 

. najwyższa: +- 159 C. 

“ najniższa: Ą- 7%C 

Opad w milimetrach: — 0,1 > 

Wiatr przeważający: połudn. 

Tendencja barom. słaby wzr.,potem lek. spad. 

Uwagi: z rana pochmurno, potem pogodnie. 
A 

MIEJSKA. 

— Zabezpieczenie brzegów Wilenki przed 

skutkami ewentualnej powodzi. W obawie 

przed ewentualnem wylewem rzek na wios- 

nę, jak to miało miejsce w rozmiarach kata 

strofalnych w roku bieżącym, Magistrat już 

obecnie przystąpił do uregulowania brze- 

gów Wilenki w okolicach Belmontu. 

— Zadrzewienie nowowybudowanej szosy 

W. trosce o estetyczny wygląd dróg miej- 

skich Magistrat przystąpił do zasadzenia ka- 

sztanami nowowybudowanej szosy łączącej 

Wilno z lotniskiem w Porubanku. 

— Regulacja ulie. W najbliższych dniach 

Magistrat m. Wilna przystępuje do regulac- 

ji uŁ Zakretowej. Roroty chodnikowe wy- 

konane będą dopiero na wiosnę roku przysz- 

łego. 
Jednocześnie na ukończeniu są już robo- 

ty przy regulacji ul. Dzielnej. у 

W końcu bieżącego miesiąca Magistrat 

przystąpi do ułożenia nowych chodników 

na ul. Zawalnej na odcinku od rynku drzew- 

nego do hal miejskich. 

— Naprawa szosy. Z dniem 12 b. m. Ma- 

gistrat przystępuje do robót nad uregulowa- 

niem drogi wiodącej do wsi Dębówka. ё 

Na robotach tych zatrudnionych zostanie 

50 bezrobotnych. 

Październ. 

  

LITERACKA. 

— Odczyty o Żeromskim i Kasprowiczu 

wygłosi zaproszony przez Związek Litera- 

tów docent Uniwers. Warszawskiego, jeden 

z najlepszych prelegentów, świelny znawca 

literatury dr. Konrad Górski. Pierwszy od- 

czyt odbędzie się w niedzielę 11 b. m. o go- 

dzinie 8 m. 30 wiecz. p. t. „Ideologja spo- 

łeczna i narodowa St. Żeromskiego”, drugi 

w poniedziałek, 12 b. m. o tejże godzinie 

tri olucja poglądów religijnych u J. 

Kasprowicza”. Bilety po bardzo niskich ce- 

nach sprzedaje wcześniej biuro podróży „Or 

bis*, Mickiewicza 11. Dla młodzieży uczą- 

cej się zniżki. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Koło  wileńsko-nowogródzkie 
absolwentów U. S. B. W ostatnich dniach 

powstało w Wilnie koło wileńsko-nowogró- 

dzkie lekarzy absolwentów U. S. B. 
Sekretarjat Koła mieści się przy ul. Wiel 

kiej 46 i czynny jest od godz. 2 do 3. 

GOSPODARCZA. 
— Skutki kryzysu gospodarczego. Pod- 

ług prowizorycznych obliczeń w Wilnie i na 

terenie województwa wileńskiego" zaprote- 

stowano w ciągu miesiąca ubiegłego 13154 

"weksle na ogólną sumę 1.324.000 złotych. 

— Dwa ciosy dla wileńskiego przemysłu 

drzewnego. Jak się dowiadujemy, ostatnie 

załamanie się waluty angielskiej naraziło wi- 

leńskich przemysłowców drzewnych na 0l- 

brzymie straty. Zawarte już tranzakcje li- 

kwidowane są z dużą stratą dla eksporterów. 

Nowe tranzakcje wobec spadku funta nie 

są zawierane, Šian ten niewątpliwie odbije 

się w dużym stopniu na eksporcie drzewa 

z Wileńszczyzny. 
Drugim niemniej bolesnym ciosem dla 

rozwoju naszego przemysłu drzewnego był 

zakaz wydany przez Francję importu drze- 
wa. Ponieważ rynek francuski był dotych- 
czas jednym z głównych odbiorców drzewa 
wileńskiego, zakaz ten dotkliwie dotknął 

rozwój naszego przemysłu drzewnego i oczy 
wiście nie pozostanie bez wpływu na intere- 
sy kupców i przemysłowców drzewnych. 

Z POCZTY. 
— Dyrekcja Poczt i Telegratów przycho- 

dzi z pomocą bezrobotnym. Onegdaj wieczo- 
rem w gabinecie prezesa Wileńskiej Dyrek 
cji Poczt i Telegrafów odbyło się zebranie 
z udziałem przedstawiecieli Związków Zawo- 
dowych, na którem debatowano nad spra- 
wą przyjścia z pomocą w walce z bezrobo- 
ciem. W wyniku. dyskusji zapadła między 
in. uchwała zwrócenia się z apelem do ca- 
łego personełu dyrekcji wileńskiej o dobro- 
wolne opodatkowanie się wszystkich pracow 
ników w wysokości pół proc. ich poborów. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zarząd Zrzeszenia Asystentów U.S.B. 

zawiadamia członków organizacji, że w dn. 
11 października b. r. o godz. 12-ej (w dru- 
gim terminie o 12 m. 30) w sali II gmachu 
głównego Uniwersytetu odbędzie się zwy- 
czajne walne zebranie Zrzeszenia, z następu- 

jącym porządkiem dziennym: 
1) wybór prezydjum, 2) odczytanie proto- 

kółu z poprzedniego. Walnego Zebrania, 
3) sprawozdanie Zarządu, 4) sprawozdanie 

Komisji Rewizyjnej, 5) wybór Zarządu i Ko- 
misji Rewizejnej, 6) wybór członków Sądu 
koleżeńskiego, 7) wolne wnioski. 

KOMUNIKATY. 
— Turniej szachowy. Zarząd sekcji sza- 

chistów przy Kłubie Myśliwskim zawiada- 
mia, że w dniu 10 października r. b. roz- 
pocznie się turniej szachowy o mistrzostwo 
Klubu. Zapisy do turnieju przyjmuje se- 
kretarjat sekcji w lokalu Klubu codziennie 

od godz. 17-ej. 
Opłata dla uczestników turnieju wynosi 

10 zł. od osoby. 

    

    

    

  

   
  

  

  

     

  

  

   

  

RÓŻNE. 
— Podziękowanie. W dniu 8 września 

b. r. na dywizyjnych zawodach strzeleckich 
4-ta kompanja 6 p. p. leg. zdobyła tytuł: 
„Mistrzowskiej kompanji strzeleckiej 1-szej 
Dywizji*. Jako wyróżnienie, żołnierze tej 
kompanji, otrzymali z rąk Dowódcy 1-ej 
Dywizji Piechoty Legjonów — pana gen. 
bryg. Skwarczyńskiego — granatowe sznu- 
ry strzeleckie, z dwoma chwaścikami, które 
mają prawo nosić aż do następnych zawo- 
dów, w 1932 roku. 2 

Pozatem kompanja otrzymała od firmy 
artykułów sportowych „Start“ w Wilnie — 
piękną statuetkę z odpowiednim napisem. 

Za ten miły upominek, 6-ty: Pułk Piecho 
ty Legjonów, pozwała sobie na tem miejscu, 
złożyć firmie „Start* — najserdeczniejsze 
podziękowanie. 

— Gwiazdka dla dziatwy polskiej na 
Łotwie. Akademicka Drużyna Harcerska 
U. S. B. w Wilnie, która w bieżącym roku 
urządziła dwukrotnie wycieczkę do Łotwy, 
w celu poznania tamtejszych stosunków po- 
stanowiła urządzić polskiej dziatwie na Łot 

lekarzy ° 

wie „Gwiazdkę*, W tym celu przystąpiono 
do źbiórki podarunków, które mogą być na 
Gwiazdkę posłane do Łotwy. Nadają się do 
tego szczególnie piękne książki polskie i 
szkolne przybory, których tam młodzież po- 
trzebuje. Tą drogą prosimy o składanie da- 
rów w drużynie akademickiej — Wilno, 
Zygmuntowska 16, bądź też na ręce upo- 
ważnionych członków Akademickiej Druży- 

ny Harcerskiej U. S. B. Akcja ta będzie pro-. 

wadzoną, ażeby z początkiem grudnia moż- 

na było wysłać do Łotwy dary gwiazdkowe. 

Szczególnie w obecnej chwili wszyscy 

Polacy powinni pamiętać, że książka polska 

jest bardzo potrzebna na Łotwie. Spodzie- 

wamy się, że wilnianie dadzą piękny do- 

wód swej pamięci o rodakach na bliskiej 

obczyźnie. р 
Oprócz książek można składać i inne 

przedmioty, które nadawałyby się do wy- 

syłki. 
— „Cud nad Wisłą*. W dniach 10 i 11 

b. m. od godz. 3 po południu na boisku 6 

p. p. Leg. wystawiony będzie żywy film p. 
n. „Cud nad Wisłą* w 5 obrazach. W. przed- 
stawieniu tem biorą udział: artyści scen 
warszawkich, wojsko (piechota i kawalerja), 
Związek Strzelecki, oddziały P. W. oddzia- 

ły ratunkowe Pol. Czerwonego Krzyża, L. O. 
P. P. i t. p. Reżyserja Stanisława Wyrzy- 
kowskiego. Ceny miejsc od 75 groszy do 3 
złotych. 

ZABAWY, 
— „Dancing towarzyski* W dniu 10 b.m. 

odbędzie się „Dancing towarzyski* w cu- 

kierni Ziełonego Sztralla — Mickiewicza 22, 
na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Początek o godz. 23ej. Wstęp—zł. 2, 
tylko za zaproszeniami, które wydaje Sekre- 
tarjat Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Za- 
walna Nr. 1. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni, Ostatni po- 

żegnalny występ znakomitego gościa J. Os- 
terwy. Dziś we czwartek dnia 8-go b. m. 
po raz osłatni ukaże się w swej kreacji 

Andrzeja znakomity artysta J. Osterwa w 
komedji Caillaveta i Fleursa „„Ładna Hi- 
storja“. Komedja ta grana koncertowo przėz 
cały zespół z p. Dunin-Rychłowską w roli 
kochanej babci na czele wypełnia codzień 
po brzegi widownię nie szczędzącą oklasków 

wszystkim wykonawcom. + 
— W piątek dnia 9-go b. m. premjera 

uciesznej komedji w 3-ch aktach  „Szel- 
mostwa Skapena* Moliera, reżyserja której 
spoczywa w doświadczonych rękach p. St. 

ysockiej. Wnętrza pomysłu W. Makoj- 

Komedja ta obfituje w szereg przeko- 
micznych scen i bawić będzie przez szereg 
wieczorów żądną wesołego spędzenia czasu 

publiczność. W sobotę o godz. 4-ej pp. po 
cenach zniżonych o 50.proc. dla szkół „Szel 
mosiwa Skapena“. 

— Teatr Miejski na Pohulanee. Dziś w 
czwartek dnia 8-go b. m. ciekawa sztuka 
A. Madisa i R. Boucarda „Matrykuła 33% z 
M. Wyrzykowskim i I. Brenoczy na czele. 

— Ostatni występ J. Osterwy w roli 
Szezęsnego w „Horsztyńskim* J. Słowackie- 

go. W piątek dnia 9-go b. m. o godz. 4-ej 
pp. na ogólne żądanie szkół dany będzie 
po raz osłatni z udziałem znakomitego ar- 
tysty J. Osterwy „Horsztyński* J. Słowackie 
go. Bilety dostarczy szkołom specjałna ak- 
wizatorka teatralna. 

— „Złoty wiek rycerstwa* wspaniała Sa- 

tyra w 3-ch aktach Marłowea. W sobotę 

dnia 10-go b. m. premjera głośnej komedji 
w 3 aklach Marłowe'a „Złoty wiek rycer- 

stwa*, w której niczem w kalejdoskopie 
przesunie się przed oczyma widza, spragnio- 
nego pożytecznej miłej rozrywki w szeregu 
dobrze pomyślanych i przekomicznych sy- 
tuacji cała gałerja ciekawych typów zarów- 
no z arystokracji angielskiej z ich prze- 

sadnem ciągłem powoływaniem się na swo 
ich przodków jak i plutokr. pragnącej 

za pomocą swy bogactw wcisnąć się w 
toki i. 

ja oraz dekoracje p. H. Zełwero- 

      

     

  

wiczówny. 

BAB/JE 
Fala 244,1 m., mocy 21,5 Kw. 

  CZWARTEK, dnia 8 października 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
: Pogad. cert popularny (płyty/. 

    

   

  

    

               
15.25: „Wśró * pogad. 
dzienny. 15.50: Audycja dla. dzieci. „00: 
„Skąd się wzięła muzyka*? djalog. 16.20. 

  

Lekcja francuskiego. 16.40: Muzyka skandy 
nawska (płyty). 17.10: „U. zbiegu dwóch 
rzek i trzech granic" odczyt. 17.305: Koncert 
poświęcony - pamięci « Czesława Jankowskiego 
(w 11 rocznicę pogrzebu). 18.50: Pogadanka . 
gospodarcza. 19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 
170“. 19.20: Progr. na piątek i rozm. 19,30: 
„Radjo a muzyka* pogad. 19.45: Pras. dzien. 
radj. 20.00: Najistolniejsze u zwierząt* feij. 
20.15: Muzyka lekka. 21.25: Słuchowisko. 
22.10: Muzyka lek 22.40: Kom. i muzyka 
taneczna. 

    

  

  

, dnia 9 października 1931 roku. 

: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
Muzyka lekka i popularna (płyty). 

.25: „Książka a wiedza* — odczyt. 15.45: 
Program dzienny. 1 Muzyka baletowa 
(płyty). 16.00: Lekcja angielskiego. 16.20: 
„Dlaczego chłopcy się biją* — odczyt. 16.40: 
Koncert. 17.10. „Witamy* — odczyt. 17.35: 
Koncert. 18.50: Kom. LOPP. 19.00: „Pola- 

kom na Kowieńszczyźnie*. 19.20: „Ciotka 
Albinowa mówi!” 19.35: Program na sobotę 
i rozm. 19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: Po- 
gad muz. 20.15: Koncert symfoniczny. Po 
koncercie komunikaty i muzyka łaneczna do 
godz. 24-ej. 

NOWINKI RADJOWE. 
A MUZYKA? 

Dziś o godz. 16.05. Dzieci, które wkroczy- 
ły do Świata: już doskonale urządzonego i 
zorganizowanego często są ciekawe ganezy 
zjawisk. Skąd się wzięło? — to u nich naj- 
częstsze bodaj pytanie. Na jedno z takich 
niepokojących pytań p. t. „Skąd się wzięła 
muzyka“? odpowie p. Witołd Hulewicz przed 
mikrofonem Rozgłośni Wiłeńskiej w rozmo- 
wie z córką. Dzieci, słuchajcie,, żebyście nie 
potrzebowali tego samego pytania zadawać 
swoim rodzicom. 

KU CZCI CZESŁAWA JANKOWSKIEGO. 
O godz. 17.35. W dniu dzisiejszym przy- 

pada druga rocznica pogrzebu nieodżałowa- 
nej pamięci literata i działacza wileńskiego 
Czesława Jankowskiego. Rozgłośnia Wileń- 
ska nadaje ku uczczeniu pamięci wybitnego 
wilnianina specjalny koncert. Słowo wstęp- 
ne wygłosi najbliższy w ostatnich czasach 
współpracownik Czesława Jankowskiego, re- 
daktor „Słowa' Stanisław Mackiewicz. Or- 
kiestra pod dyr. Tchorza odegra utwory, któ- 
re były grane na pogrzebie, oraz art. teat- 
rów wileńskich Zbigniew Śmiałowski wykona 
recytacje wierszy Jankowskiego. 

MUZYKA A RADJO. 

O godz. 19.35. Różne są zdania o stosun- 
ku muzyki do radja. Są melomani, którzy 
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nienawidzą radja. Mniej już jest radjosłucha pracy, cświafowtj, polijyezifej wśród ro- NADESŁANE. nych zmian duchowych. Wreszcie stany re- 
czy, nie lubiących muzyki. Jest tłum muzy- я botników. W; zjeździe weźmie udział około konwalescenji po przewlekłych ehorobach i 
kalnych przyjaciół radja. Ale pogląd na to, 200 delegatów wszystkich okręgów Bialoru- Przyrodolecznictwo, operacjach. 
ezy radjo uszlachetnia muzykę, czy ją wy- 
pacza, jet różny. Języczkiem u wagi będzie 
odczyt p. Stanisława Węsławskiego p. t. 
„Muzyka a radjo*. 

MARJAN RENTGEN PRZED MIKROFONEM 

"Miłą i pożądaną atrakcją będzie dla ra- 
djosłuchaczów występ radjowy w dniu 8-go 
października о godz. 20.15 popularnego pio- 
senkarza Marjana Rentgena, który wykona 
szereg pieśni z indywidualnego swego reper 
fuaru. Resztę programu wypełni orkiestra 
Polskiego Radja. 

|_| „MAGJA% CHESTERTONA. 
Dnia 8 października nadane zostanie 

przez radjostację warszawską słuchowisko 
p. t. „Magja”, pióra niezrównanego pisarza 
angielskiego G. K. CGhestertońa. Utwór ten 
obfituje w właściwe Chestertonowi błyskotli- 
we djalogi i roztrząsania filozoficzne. 
radka ь е 

SPORT 
Decydujące spotkanie 

j w Białymstoku. 
Dowiadujemy się, że mecz decydujący 

1 p. p. Leg. — 82 p. p. został wyznaczony 
przez P. Z. P. N. na niedzielę 11 b. m. w 
Białymstoku. L: 

Zawody strzeleckie. 
Komenda P. W. podaje do wiadomości, 

że w niedzielę dnia 18 października r. b, o 
godzinie 7 rano odbędą się zawody strze- 
leckie na Państwową Odznakę Sportową na 
strzelnicy Pióromont. 

Zgłoszenia wraz z wpisowem przyjmuje 
„Komenda P. W. Wilno Miasto III do dnia 
15-g0 października r. b. od godziny 9 do 

  

Aresztowani działacze polscy w Łotwie 
wypuszczeni 

RYGA 7.X. Pat. — Aresztowany 
niedawno p. Liberys oraz inni oskar- 
żeni o przekupywanie wyborców z0- 
stali w dniu 7 bm. na mocy decyzji 
sędziego śledczego zwolnieni z aresz- 
tu. 

P. Liberysa wypuszczono za kaucją 
w wysokości 400 łatów. Suma ta zo- 
stała zebrana natychmiast wśród spo- 
łeczeństwa polskiego. Pozostali aresz- 
towani oddani zostali po zwolnienia 
pod dozór policyjny. 

Dwie konferencje w Kownie. 
KOWNO, 7. 10. (Pat). 

jednocześnie dwie konferencje: konferencja 
eentrum Akeji Katolickiej oraz konfrencja 
biskupów. Bierze w nich udział duchowień- 
stwo litewskie. 

Pomiędzy obiema konferencjami nawią- 
zane ścisły kontakt. Członkiem honorowym 
Akcji Katolickiej jest również były nunejusz 
papieski na Litwie magr. Martoloni. Zare- 
zerwowano dlań honorowe miejsce, którego 
nikt nie zajmuje. 

             Uehwalono rezolucję, domagającą się na- 
tychmiastowego powołania do życia uniwer- 
sytetu katolickiego. Rezolucja ta została przy 
jęta dłago niemilknącemi oklaskami. 

Z powodu tych konferencyj „Lietuvos 
Aidas“ pisze: Przyszedł czas, ażeby rząd li- 
tewski, wzorując się na przykładzie Italji, 
zażądał od centrum Akeji Katolickiej, aby 
organizacja ta zajęła się akeją kulturalną, 
a nie polityczną, jak dotychezas. 

Wizyta lorda Readinga w Paryżu. 
Godzinna rozmowa bez świadków. 

PARYŻ 7.X. Pat. — Bawiący tu 
lord Reading złożył wizyty ministrowi 
Briandowi i premjerowi Lavalovi, roz 

mawiając z każdym z nich bez świad- 
ków koło godziny. Następnie odwie 
dził ministra Flandina. , 

Wieści z Dalekiego Wschodu. 

si sowieckiej. 

Polsko-rumuńska grupa 
parlamentarna. 

BUKARESZT 7.X. Pat. — Na ze- 
braniu, odbytem pod przewodnictwem 
byłego ministra Mitilineu, parlamen- 
tarzyści rumuńscy i polscy utworzyli 
grupę parlamentarną rumuńsko-pol- 
ską i polsko-rumuńską. Grupa parla- 
mentarna rumuńsko-polska w War- 
szawie została utworzona pod przewo- 
dnictwem byłego ministra Makowskie 
go, grupa polsko-rumuńska w Bukare- 
szcie pod przewodnictwem byłego mi- 
nistra Mitilineu. 

Zajście w teatrze lwowskim. 
LWÓW 7.X. Pat. — Wczoraj zapowiedzia- 

na była w teatrze Wielkim premjera sztuki 
p. t, „Burza wszklance wody*, Wykonawcami 
jej byli członkowie zepołu dyrektora Czapel- 
skiego z Warszawy. Przedstawienie nie dosz- 
ło do skutku. „Gazeta Poranna" pisze w tej 
sprawie co następuje: 

Na przedstawienie przybyła liczna publi- 
czność. Około godziny pół do ósmej, gdy kur- 
tyna była jeszcze spuszczona, rozeszły się na 
widowni pogłoski o awanturze za kulisami. 

W kilkanaście minut później przed kur- 
tyną ukazał się jeden z artystów i zawiado- 
ił public zność, że przedstawienie nie odbę- 

zyn niezależnych od dyrekcji. 
Gazety Porannej*, który 
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udał się 

teatru V 

          

    
  

a Zakopane. 
Zakopane posiadające już ustałoną sławę 

wysokogórskiego uzdrowiska mające już od 
szeregu lat liczne sanatorja dla chorych gruź 
licznych, nowocześnie urządzony szpital, sły- 
nie równocześnie jako miejscowość lecząca 
i inne stany chorobowe, a przedewszystkiem 
neurastenję, wycieńczenie, chorobę  Baze- 
dowa, choroby narzędów trawienia i t. d. 

Klimat Zakopanego, jego położenie i warun- 
ki działają zbawczo przedewszystkiem tam, 
gdzie usunięciu przyczyn stanu chorobowe- 
go, pomaga przedewszystkiem dobre samo- 
poczucie chorego. Na wywołanie tego stanu 
wpływa wspaniały krajobraz tatrzański, czy- 
ste powietrze, duża insolacja, niskie ciśnie- 
nie barometryczne, powietrze nasycone wy- 
soką zawartością życiodajnego ozonu i z 
powodu rozrzedzenia powietrza z racji wznie 
sienia nad poziom morza, silne działanie 
promieni  ultrafioletowych, posiadających 
znane właściwości lecznicze. 

Wszystkie te warunki dają Zakopanemu 
idealne podstawy do racjonalnego przeprowa 
dzenia leczenia chorób i stanów chorobo- 
wych wywołanych przedewszystkiem wada- 
mi układu psycho-nerwowego, organizmów 
wyczerpanych ciężką walką o byt, pracą u- 
mysłową i t. p. Te warunki zwróciły uwagę 
na Zakopane znanego i popularnego w Polsce 
naturalisty i twórcy naturalnej metody le- 
czenia Oskara Wojnowskiego z Warszawy, 
który doceniając rolę i znaczenie klimatu 
i warunków Zakopanego, jako stacji lecz- 
niczej, postanowił w niem właśnie — założyć 
pierwszy w Polsce Zakład Przyrodoleczniczy 
i Wypoczynkowy. Na pomieszczenie tegoż 
wybrano jeden z najładniejszych gmachów, 
położonych na stokach Antałówki, wśród 
świerkowego lasu, ze wspaniałym widokiem 

  

     

Przez powstanie Zakładu Pzzyrodolecz- 
niczego i Wypoczynkowego Oskara Woj- 
nowskiego i d-ra Z. Koellnera, została wy- 

pełniona luka, jaką Zakopane i Polska, z 
powodu braku tego typu zakładu lecznicze- 
go odczuwały. Jak dalece twierdzenie jest 
trafne, dowodzi fakt, że nowo powstały 
Zakład Przyrodoleczniczy i Wypoczynkowy 
będący pod stałem fachowem kierownictwenz 

dr. med. Zygmunta Koellnera cieszy się już 
dużem powodzeniem. 

Karol Kwaśniewski. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
ZNACZNA KRADZIEŻ. 

Nocy ubiegłej niewykryci narazie złodzie 
je przedostali się do mieszkania porucznika 
S$. przy ulicy Raduńskiej, skąd skradli roz- 
maitych rzeczy ogólnej wartości ponad 2.500* 
złotych. 

Dochodzenie prowadzi wydział śledczy. 

(e). 
PRZEJECHANIE STARUSZKI PRZY KOŚ- 

CIELE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. 

Wezoraj z rana, wpobliżu kościoła Wszy-. 
stkich Świętych szybko mknący wóz cięża- 
rowy przejchał 65-letnią staruszkę M. Gryn- 
baum (ul. Szpitalna Nr. 8), która doznała 
bardzo poważnych obrażeń. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe, prze- 
wiozło ją w stanie groźnym do szpitala ży- 
dowskiego. 

Woźnicę zatrzymano. (c). 

L ias ni ia a a i 

Kto wygrał? 

    

12. Ul. Dominikańska 13. wielu człon 2 7 - Г 7 T. 
Osoby, które uzyskały pewne minima na Co się dzieje w Charbinie? ZASP-u ; ch przez dyr. na cały łańcuch Tatr. = ZE TX. Pat. — W cza 

odznakę, a brakuje im konkurencji strze- e: ича pelskiego. Członkowie :P-u ulworzyws Zaklad ten prowadzony przez samego мр Щ_Е“;п'е…а‚ oterji Państwowej w 
lania proszeni są 6 zgłoszenie się do powyż MOSKWA, 7. 10. (Pat). — Według donie- wojskowe władze w Mandżurji przystąpiły za kulisami zwartą gru . twórcę naturalnego leczenia i swego założy- dniu 7 bm. główniejsze wygrane padły 
szych zawodów. I sień sówieekień z Charbinu, utworzono tam do formowania niezależnej armji mongol-  Starską, żądając od в enia przed-  <iela Oskara Wojnowskiego, tu na miejscu pa numery następujące: 

obywatelski komitet porządku publicznego. skiej, która ma być przeznaczona do zajęcia stawienia. Reżyserka prosiła ich o zezwole- znajdować się będzie pod stałem kierow- s5: by 103.5 я = 
Douda wyrównał rekordświatowy Komitet ten przystąpił do tworzenia oddzia. i utrzymania Barki. nie na odbycie jednego przedstawieni. na  nictwem jego długoletniego współpracowni- O 571, 10 tys — 

w rzucie kulą. łów służby bezpieczeństwa o charakterze Wiadomości, tego rodzaju wywołują, w które sprzedano już bilety. Członkowie ZASP Ka Dr. 4. Zygmunta Koellnera. 15.710, 174.578, 176.080, po 5 tys. — 
: а Bt: z) milicji międzynarodowej. Do oddziałów tych kołach sowieckich wyraźny niepokój i oba- zgodzili się na to, Tymczasem w korytarzu Zakład Przyrodniczy i Wypoczynkowy 138.752, 188.711. 

W Pradze Czeskiej odbył się lekkoatle-  narówni z Chińczykami mają być przyjmo- wę, że Japończycy, po usadowieniu się w zgromadziło się około 150 członków orkie.  Osk. Wojnowskiego zaopatrzony jest w naj- 
'tyczny mecz pomiędzy Czechosłowacją a Au-  wgąni Japończycy oraz emigranci rosyjscy. południowej Mandżurji i Mongolji, zaczną  stry, chóru i artystów, którzy powiadomieni NoWsze aparaty lecznicze dla elektroterapji, LAKRTT——TTE TTT 
strją, zakończony zwycięstwem Czechów 
71:52 punktów. W czasie zawodów słynny 
czeski miotacz Douda uzyskał w rzucie kulą 
16,04 mtr. wyrównując w ten sposób rekord 
światowy Hirschfelda. (Pat). 

Nowe przepisy dla piłkarzy. 
Z dniem 1 stycznia 1932 roku wchodzą w 

    

A ой . г : ° . S ynkowym w Zakopanem Oskara Woj życie uchwałone niedawno przez międzyna- HELSINGFORS, 7. 10. (Pat). — Energicz z pobliskiego ementarza trupy i po odcięciu э RR SE : Poczyn. У Т 1 y York a 8,925-- 8,945 18, 905 

rodową Federację Piłkarską (FIFA) nastę. nie prowadzone śledztwo w sprawie znalezie. głów i kończyn zakopywać je w różnych sang I L SE ZO DE A E aie się wszelkie zdobycze i York kabel . . . 8,.929—8,949—8,9(© 
pujące zmiany przepisów piłkarskich: nia odciętych głów i kończyn ludzkich nie- miejscach. Sowietów Aaaa S ya S ego, naa: P> a psychoterapji, magnetopatji, Paryż .. + 4 36,17—35,26—35,08 

Nowe przepisy przewidują, że w razie zle. daleko Wyborga doprowadziło częściowo do Z wiązku z powyższą sprawą został are- _., a> EL S SpAnow 60M cję rol.  sugestji, psychoanalizy i hypnoterapji przy Baca Kia... „ ЭВАНО '18—26,36 
go wykonania rzutu rękoma z poza linji bocz. wyjaśnienia tej óhydnej tajemnicy. sztowany dozorca cmentarza, który rzekomo ąio powie RD nowa oe żę równoczesnem stosowaniu leków natural- Szwajca-ja . « . . . 175, 20—173, 63 —174,77 

nej, rzut ten wykonuje: drużyna przeciwna Jak się okazało, istnieje jakaś sekta „Ró- również należy do tej sekty. Dalsze Słedztwo M ais SE ь ‘5"'"'" (S = W ch. I ь 1 5 . 
Następnie rzut wolny pośredni za przetrzy. że z krzyża*. Członkowie tej sekty dla nie-  najprawdopodobniej wykryje całą tajemnicę. doo a ji RAB tas : 1930 — 31 Zakład Przyrodoleczniczy i Wypoczyn- PAPIERY PROCENTOWŁ. 
manie piłki przez bramkarza należy dykto- wyjaśnionych dotąd celów mieli wydobywać prowadzone zostały do 138 tys. ha. Ogółem kowy nie będzie jednak przyjmował bez- 3% pożyczka budowl. . .. . . . . 32,50% 
WA Swoi ed k bėdas w całym Związku Sowieckim na dzień 1-go względnie obłożnie chorych, cierpiących na 46 pożyczka inwestyc. . . .« . « . - 74,75 

ówczas, gdy bramkarz będąc w posia- września rb. było skolektywizowanych 60 choroby infekcyjne, nieuleczal chorol z 2 
daniu piłki zrobi z nią więcej niż trzy kro- - o, Zamknięcie kościoła. procent gospodarstw chłopskich - umyslowe ze Rx : 1 NE, NE WiYnAS="" A ja 

RENO LLA A: z Białorusi Sowieckiej. 2 Dalsze fosipwabie kolekt wizacji uważa gruźliczych. oo u: Ka a dali Е L ae S В 3250 później przy czwartym a nie jak dotychczas Z pogranicza donoszą, iż na skutek sta-  jakowiew Belsko Ža i ) A, gliwości: Gia EE ów aż 50, KSIejoWA_- * «+ «+» * ko > SE 
® о: е ы e \ ń 3 ; , . 3 E sk. IE e > ai y v, Ja > iolarowa —. w .. = 

przy trzecim kroku bramkarza. (Pat);. Masowe aresztowania ia Euiaskul sesė B" na ić wet za szkodliwe, albowiem należy opanować lizm, kokainizm, nikotynizm i inne, jako- 3 у„шу,цд . . „ 5',50—58, 100— 56,00 
Światowe święto sportu wśród Białorusinów. wieskiej оВЕ zamknięty stary EOGDŁ LA. i uregulować to, co jest. Dlatego też wałka też pewne odchylenia w sferze seksualnej, s% | 1:8. £. LB. p od1.B G.K. . 94,00 

komunistycznego. solicii' parafiūtus сч budowazo = 0 podniesienie gospodarstw kolektywnych mogą być przyjęte tylko po uprzedniej de- To 8a ‹ 3 - 83, 95 

k WE: y . 9 t z Do Wilna nadeszła wiadomość, iż WMO XVII <falecta. Now y * stanowi dziś najważniejsze zagadnienie, za: cy lekarza naczelnego. W szczególności 4 Ъ Ыншд…„ - 4‚5 00 4} 50——45 00 
szechrosyjski centralny komitet wyko-  statnich dniach władze sowieckie w Mińsku równo dla czynników rolniczych, jak i dld przyjmowane będą osoby cierpiące na choro — 5 łasa 52 . „ 0,50— 52, @ 

nawczy postanowił uczcić w r. 1933 wykona- i na prowincji dokonały masowych aresz- Re: organów partyjnych. by wewnętrzne wszelki , narzą 4 z 3,00— 65,0—61.75 
nie „pialiletki przez urządzenie sviatowóco tów wśród cłłowków he Klubu Narodowo- Zjazd robotników. SW dze s leckie dążą obecnie do zwię o” aa Mic že am ssie SĄ ; zi pów: > E Ž = I 00 
święta sportu komunistycznego”. Inaugurac- Białoruskiego. Aresztowano eały szereg osób, Z Mińska donoszą, iż Prezydjum central- kszenia wydajności rolnictwa. W tym celu wego, narządów trawienia, przewodu mo- 10% 4 .. SB „0 WOD 
ja święta ma nastąpić w Moskwie na specjalnie a między innymi znanego prof. Usiedowicza, nego komitetu wykonawczego Z. S. S. R. mają być przeprowadzone badania naukowe  Czowego, w troby i pęcherza  żółciowes 8% n. Warszawy . . 40,00 
zbudowanym stadjonie sportowym. Budowa  Miehejnikowa i działacza Kościelicza. Wed- postanowiło zwołać na dzień 1 listopada b.r. oraz różne eksperymenty. krwi, męśni i stawów, przemiany тпатет ; я - E 
stadjonu juž się rozpoczęla. ług nadeszłych informacyj aresztowania na- do Mińska III zjazd robotników polskich i Jakowlew zapowiada powołanie do życia choroby kobiece, wszelkie cierpienia ner- ` AKCJE © 

Prócz 120.000 miejsc numerowanych sta-  stąpiły wskutek denuncjacyj Rak-Michajłow litewskich z całej Białorusi sowieckiej. Na umyślnej inspekcji rolnej, która będzie wów i zaburzenia ich funkcji. Stany zmę- Bank Polski >. „eks sis ae ‚ з 100 
djon ma zawierać kilkadziesiąt tysięcy miejsc skiego, który jak wiadomo zbiegł z Wilna porządku dziennym zjazdu znajdą się mię dzić metody i jakość pracy w gospodarstwac czenia, zniechęcenia, rezygnacji, upatji. Sła-  Węgie! . jo + < х a. 
stojących, i przebywa obeenie w Mińsku. dzy innemi sprawy: konsolidacji rolniczej,  zsocjalizowanych. ny podniecenia, bezsenności i wszelkich in-  Starachowieg Kk ‚ . › 600 

  

Według oświadczenia komitetu, główne 
zadanie milicji ma połegać na prowadzeniu 
walki z propagandą komunistyczną. 

Następnie prasa sowiecka informuje, że 

roztaczać swój wpływ również na Mandżur- 
ję półnoeną, bezpośrednio graniczącą z So- 
wietami 

Ohydna sekta w Finlandji. 

  

  

o tej decyzji, wszczęli tumult, wołając: „Je 
steśmy głodni! Od kilku miesięcy nie dosla- 
liśmy gaży! Nie damy grać! 

Stan rolnictwa sowieckiego. 
MOSKWA 7.X. Pat, — Ludowy komisarz 

rolnictwa Jakowlew na konferencji rolniczej, 

     

    

  

heljoterapji, hydropatji, Terszetezapjiy wa ką 
piele mineralne i piacownie chemiczne, A 
przedewszystkiem w labc órja leków Os 

kara Wojnowskiego i d Z. Koelinera dla 
kuracji tucznej, względnie odtłuszczającej i 
odmładzającej. 

W. zakładzie Przyrodoleczniczym i Wy- 

   

        

      

   

PEREMENZRENI TTK 

— — 

Giełda warszawska z dnia'”7.X, 5. ra, 

WALUTY | DEWIZY: 

E 8,91 —8,53—8,59 
Holaadja . . . . . . 360,00 -360,90—859,10 
Londyn .... .35,(6 

wio 

  

      

  

   

„Pod Wilkiem“ —- Akuszerka 
ul. Mickiewicza 33 Śmiało 

(obok Sądu) 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 32 

СЫа Га)Са СГа а] ) Се) ))) ] ] Се)е]С) )))а ))) 

UWAGA! 

Od wtorku 6-go pażdziernika b. r. 

Dla młodzieży od 4 — 6. 

Wielki dramat sensacyjny „Śladem przestępcy” 
W roli głównej : Eddie Polo NAD PROGRAM: Wujaszek 1 Psiej Wólki aa 

Słynny król sensacyj 

== 

  Kii Miejskie 
  

Tylko na sezon zimowy dajemy możność Пна Mówiarnia tamże gabinet kosmetycz- 

  

+ (BALA MIESKA y, usuwa zmarszczki, bro— 
cosi EB Žinias N į E > O S R e 0 M į O N o = Bao każdemu zaopatrzyć się w wszelkie towary, wydaje” smaczne dawki kuz AS) 

8 tea SU W roli głównej więc nie zwlekaj, rozwiąż i przeslij rozwiąza- obiady, kolacje | w. z.P. «8. 7034 

George O'Brien i Louise Huntington. 
Koncert. ork. pod batutą M. Salnickiego.—Ceny miejsc: balkon 30 gr., 

NAD PROGRAM : 
  

W krainie niebieskiego smoka 4 $$: 
parter 60 gr.— Kasa czynna od 3.30 do 10 w. 

  

E
E
I
E
E
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nie. Dostaniesz prócz prezentu 20'/, taniej na 
każdy zamówiony towar, niniejsze rozwiązanie 
przesłać wraz z 25gr. znaczkiem na odpowiedź. 

  

i śniadania. 
Zimne i gorące zakąski. 
Proszę przekonać się. 

  

  

KURIER WILEŃSKI 
6718 Spółka z ogr. odpow. 

DŹWIĘK. KINO-TEATR DZIŚ! Wielki film dźwiękowy, który zdobył wszystkie ekrany świata! Dom Towarowy „Oszczędność : 1 
gf | Rež vieimien W krainie wiecznej wiosny. Film piękna pośród nagich ludzi LEB W 2 ё Towarzystwo i DRUKARNIA į 

: ИЫ T A B U NAD PROGRAM: Wspomnienia Wileńskiej Produkcji i Tygodnik ódź, skrzynka poczt. Nr. poszukuje od zaraz |i GA ORNIA [i 
i Paramountu. Na pierwszy seans ceny zniżone. kilk inteli h > INTROLI TORN E 

3 Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w soboty i niedziele o godz. 2-ej po poł. ka - Inteligehinyc 
Wižešska 89, tel. 9-28 WKRÓTCE: Przeboje wszechświatowe: X—27 (Spzieg) z Marleną Dietrich i „Hadży Murat* z Iwanem Mozżuchinem 
  

ARE "Wąci 2 z й sim E Ž a 23 (—) WEADYSEAW SLEPAK. = eo pra: Wilno, św. Jnńska Kr. t ję 
ĘK WA KINQ DZIŚ! Humor! Zachwytl R w/g powieści F. Watkins. RZEP ZRE y zewnętrznej. Telefon 3-40. iš 

48 Furorę! Budzi przebój f 5 a Il B 0 p 0 il 0 G W rol. głów: ohaterka filmów Kaucja i fachowość Dzieła książkowe, i 
„dLLJ WOOD dźwiękowy „Parada Miłości" i Król Żebraków EST nie wymagane. Zgła- druki, książki dla Ę 

urzędów, bilety wi- 

     

JEANETTE MAC DONALD i Reginałd Denny. 
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miasta Polski 
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pań bez posady od 

szać się z dokumen- 

„ZNICZ“ 

zytowe, prospekty, 

      
  

  

  

  

  

  

  

Lo 22, tel. 15-28 | NAD PROGRAM: Tygodnik dźwiękowy Foxa. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20, w w dnie Świąt. o g. Ż-ej B A ią kai ; —— 2 
ul. Ad, Mickiewicza 41-19 ju roboty drukarskie 

Dźwiękowe Kino Dzisi >> Dziši! T ° / M В da "10224855 WYKONYWA 

CGUING Pasi stosko Trzech djabłów z Materhorn (yn białych tir) | OFEEFEEFFEFIEFEFFECECIEFIJE | 000%, 102.3. PUNKTUALNIE & С 
* ы OE — TA З 

W rolach głównych: Niezap. 1 w gl. roli NAD GRAM: bo NS SUN B | asta as Lis Trenker, " Mary Glory. agięwa Foe tysia PRZETARG Student Języki obee [L 2055 
# Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. od g. 2-ej, NASTĘPNY PROGRAM: Łódź podwedna nieograniczony ne sprzedaż ZION ааа koo ае ra z; — я 

Kino Kolejowe Sa. pajcpwya ola dowych żelaznego, blaszanego i stalowego oraz | korepetycyj lub innej włoski (konnersacja), pP 6 ię o i 

6GNI5 KO p. t ° zachwycająca | 4r-ch wozów tramwajowych odbędzie się aa SE 3 Ę yaobynnanie ы @ ; | 
K a PR я . 9. | ze wszystkich przedmiot. | umeblowany z nie- 4 

Re oraz MARY ASTOR is CLIVE BROOR: RIZR Z pz PA Soso padeka LE de MIUrY | Erepsiacėn meidon он 
UV magnatėw angielskich. — — — Akcja rozegrywa się we Francji, Anglji i Szwajcarji. Szczegółowych informacyj udziela Referat STUDENT kół NEC ši dla samotnej-g0. 

KINO-TEATR Wszyscy špieszą Wspanialy i cy do ł Ruchu Kołowego w gmachu Magistratu 1 i Lekcyj udzielają prób ZARZECZE 17, m. 13 
|= Dziś! = 8 y spiesz s nia: 1 wzruszają: y o ez ne а + i n. i si udenci U. = B. 

Światowih | T. %32. Janko Muzykant iz "i les |pokój 58 od godz. 9-ej do I2-ej pasaulije [elt iais B OK Gi į 
i 

oszenia o edakcji 

wiatowi W, got słówa.: Pieta» Marja Malicka, Witold Conti, Kazimierz Krukowski i Adolf Dymsza. | 72 Magistrai miosty Wilma. |- za obłady _ | Kj Wwutpcd w. K. 
Miekiewicza 9, 

  

I innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

gwiazda ekranu polsk. 

OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

Orkiestra znacznie POJGksŁoni- — 

     
      

ulicac 

Dla młodzieży dozwolone. 

Ogłoszenie. 
Wydział Elektryczny komunikuje, iż 

z powodu niezbędnych robót na podstacji Nr.5 
przy pl. Orzeszkowej, w sobotę dn. 10-X r.b. 
od godz. ll rano do godz. 14 po poł. będzie 
wyłączony prąd elektryczny na następujących 

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFĄNA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

      ul. Ad. Mickiewicza od Nr. | do Nr. 33 
i od Nr. 20 do Nr. 32, 

jadalne, sypialna i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

  

  

powróciła i rozpoczęła 

lekcje śpiewu solowego 
OSTROBRAMSKA 16 m. 29. TEL. 8-75. 

    

  

ul. Jagiellońskiejod Nr. 
ul. Wileńskiej od Nr. 
ul. Ludwisarskiej, 

  
  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

13 do 

ul. Śniadeckich i ul. Bogusławskiej, 

J. KRUŻANKA|| "5555 
Dab ki I NA RATY. 

OPN CEO: $ NADESZŁY NOWOŚCI. 
Gazowej i ul. Cichej, „ __ 6181 

Dobroczynnym. 
Referent i 

Wydziału Elektrycznego | V.-Dyr. Elektrowni Miejskiej 1000 | 2000 ||| 
M. Kupšė (podprs niecyytelny). ałokużen ai dobrą 

1 i A 

Czy jesteś już członkiem PLOP-u? 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

ma dogodnych warnekach 

do Nr. 13, 
Nr. 33, 

  

Studenci U.S.B. 

udzielają 

korepetycyj 
grupami w zakresie 

6-ciu klas gimnazjum. 
Warunki b. dogodne. 

Zgłaszać slę: 
ul. Kwaszelna 23—1. 
Km m 

Dypłomowana nanczycielka 
(University Colledge Lon- 
don). Po dłuższym poby- 
ciwy Londynie: WGA 
i udziela lekcyj ANGIEL- 
SKIEGO w grupach i od- 
dzielnie. Słowackiego !-10. 

Tel. 8-38. 
  

miejską hipotekę 

Dom -H-K „Zachęta” 
Mickiewicza |, tel. 9-05           Wytwornetowarzystwopo- RE automobilizm tylko 

na kursach 
vaida Froma, 

Jagiellońska 3/5, tel. 18-46. 
Samochody, motocykle, 

warsztaty.   
Drukarnia „Znicz”, Wilno, ul. Ś.to Jańska 1, telefon 3-40. 

  

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę, 

Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334. 

  

Buchalter - Bilansista 
z długoletnią samodzielną 
praktyką w dziedzinie księ 
gowości przemysłowej, 
bankowej i handlowej; o- 
beznany z nowoczesnem 
systemem przebitkowym; 
posiada poważne referen- 
cje; poszukuje stałej lub 

godzinowej pracy. 

UL. STARA 24, m. 2-b.   

zaułek Ponomarski 
Nr.3, m.3, g.16—18 

Poszukuję 
posady 

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

pod Nr. 6872. 

VAD TA ZY DZTESZEK OZZIE KOKOSTYGCZEZW OCZS 

Wychowawczyni 
bona poszukuje posady, 
z zawodu ochroniarka, po- 

ada dobre świadectwa 
jak również referencje. 
Łaskawe oferty do Ad- 
ministracji „Kurjera Wil.“ 

dla M. M 7122 

BERT OREW TAAA AERO Ы 

  

    

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne, 
moczopłciowe i skórne 

Wileńska 7, tel. 10.67 
od godz. 9—1 i 4—8. 

U med. H. Rejzentojg 
Choroby uszu, 

świeżo odnowiony z elek- 
trycznością i osobnem wej- 

ściem do wynajęcia. 

Zarzecze 14, m. 16. 

znanej 2 
Pianino Zi 
cznej firmy. nowe, okazyj- 
nie niedrogo do sprzeda- 
nia. Pilsudskiego 30, m. 23 

  

  
  

W. Pranas KT 2 P I AN Į NO 
mim = Am | do wynajęcia 

Akuszerka Wiłkomierska 3— 20. 

  

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

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

Akuszerka 

ала Lakaziova 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

  

'PIANINO 
do sprzedania 
Jagiellońska 3—27 

kwit zastaw” Zgubiony 575, Zetas 
Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego na zastaw akcji 
B-ku Polskiego na imię 

Alfonsa Marcinkiewicza 
unieważnia się. 

  

  W. Z. P. Nr. 69. 7120 ASSEZYWTZWECTEEBE | 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz. 

 


