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Ostateczny wynik wyborów łotew- 

skich znany będzie dopiero 12. bm. 

bowiem system wyborczy tam jest mo- 

cno skomplikowany i wymaga żmud- 

nych obliczeń. Jednakże podział man- 

w pomiędzy konkurujące listy już 

ustalić. 

  

w przybliżeniu daje się 

Różnice mogą być niewiełkie, nie wy- 

żej I — 2 mandatów.   
ай 

„——=Rózproszkowanie partyjne sejmu 

łotewskiego jest zastraszające i powię- 

ksza się z każdemi wyborami. 100 po- 

słów dzieliło się w poprzednim sejmie 

na 22 kluby, obecnie liczba tych klu- 

bów wzrosła do 26-iu. Nie są to właś- 

ciwie nawet kluby, gdyż często 1 lub 2 

posłów tworzy odrębną grupę, nie mo- 

gącą mieć uprawnień klubu. dla które- 

go utworzenia potrzebne jest minimum 

3-ch posłów. Listy wyborcze, a więc i 

„partje” łotewskie mają charakter о- 

sobisty. tworzą je jednostki, które wła- 

sną zabiegliwością i sprytem zbierają 

na siebie głosy. Sprzyja im oryginalna 

ordynacja wyborcza, która pozwala 

wyborcy głosować nie w ściśle określo- 

nej komisji. lecz w jakiejkolwiekbądž. 

Niemcy z nadzwyczajną precyzją wy- 

korzystują ten przepis dła zgrupowa- 

nia swoich głosów w pewn. okręgach, 

operując swymi wyborcami, jak przed- 

wojenny kapral pruski rekrutami na 

Exerzierplatzu. Zdobyli też solidną i- 

Jošč 6 posłów. 

Najliczebniejszą partją w sejmie po- 

zostają socjal-demokraci (21 manda- 

tów). mimo, że w porównaniu z po- 

przednim sejmem stracili 4 mandaty. 

Po nich idzie Związek Chłopski (15 

mandatów), katolicy biskupa Rantza- 

na (8 — 9 mand.) i Centrum demokra- 

grup-   tyczne (6 — 7 mand.). Reszta 

ki po 1 do 5-ciu. 

Jak tu rządzić parlamentarnie kra- 

jem. tak politycznie rozbitym? Pytanie 

to interesuje, oczywiście, bezpośrednio, 

przedewszystkiem samych Łotyszów, 

ale jest też ciekawe dla każdgo, zwłasz- 

tych, którym sytuacja i losy tego   cza 

państwa nie mogą być obojętne. 

Ponieważ koalicja z soejal-demo- 

kratami nie wchodzi w rachubę, pozo- 

staje blok stronnietw mieszezanskich, 

najbardziej rozdrobnionych. Trzeba 

więc oprzeć rząd na conajmniej tuzinie 

grup sejmowych. Jak to zrobić? Były 

prem jer Celminsz, zresztą polityk zdol- 

ny i mądry, potrafił w tych warunkach 

rządzić 2 lata, ale nie czynił tajemnicy 

z tego, iż używał do tego systemu, zna- 

nego u nas pod firmą: „Wład. Grabski 

i Kauzik*. Można wątpić aby stosowa: 

nie tego systemu jako stałego, zwłasz- 

cza przez ludzi bardziej przeciętnych, 

mogło w rezultacie wyjść na dobre pań 

stwu i społeczeństwu łotewskiemu. 

Pomimo represyj. oraz dywersji ks. 

Ławrynowieza, Polacy łotewscy zdoła- 

li utrzymać swój dotychczasowy stan 

posiadania — 2 mandaty. Mandat 3-ci 

mógł być uzyskany, gdyby nie rozbi- 

jacka lista ks. Ławrynowicza, która o- 

debrała liście Związku Polaków łotew- 

  

skich aż 4.157 głosów. Ogólna liczba 

głosów, oddanych na listę Związku 

wzrosła dość poważnie w porównaniu 

z wyborami w r. 1928. 

Aczkolwiek rząd łotewski zdaje się 

powoli wycofywać z akcji represyjnej, 

pozostawi ona niewątpliwie trwały 

przykry osad wśród Polaków 

skich, a w Polsce silne uczucie rozgory 

łotew- 

czenia. Jasną jest dla nas rzeczą, że ak- 

cja represyjna podjęta została w celu 

niedopuszczenia do zdobycia przez Po- 

laków łotewskich 3-go mandatu w sej- 

mie. Więc ten cel był aż tak ważny dla 

rządu. że dla jego osiągnięcia nie zawa- 

hał się on narazić na poważną próbę 

tzne dotąd stosunki Łotwy z Pol- 
   

przy. 
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PO WYBORACH 
ŁOTEWSKICH. 

wić ów 3-ci poseł polski państwu ło- 

tewskiemu, w którego rządzie poprzed- 

nim grupa polska lojalnie współpraco: 

wała? ; 

Przykre refleksje naswwają-się przy 

zastanawianiu się nadtemi pytaniami. 

W najmniejszym stopniu nie rozpro- 

szyfrich komunikat poselstwa łotew- 
skiego w Warszawie (Kurj. Wil. Nr. 

  

231), (ragmentaryczny i nieprzekony- 

wujący. Rozproszyć je może tyłko zej- 

Ście rządu łotewskiego z drogi, na któ- 
   

rą ostatnio wkroczył, zwłaszcza, że za- 

rzuty stawione Związkowi Polaków w 

  

uzasadnieniu represyj, w świetle infor- 

macyj, które ostatnio otrzymaliśmy, 
. e . 

nie wytrzymują krytyki. 

Testis. 

  

WARSZAWA 8.X. Pat. 
Prezydent Rzeczypospolitej p 
bm. po południu prezesa Najw) } 
Izby Kontroli p. dr. Krzemieńskiego. 
W dniu dzisiejszym Pan Prezydent 
przyjął przed południem posła pol 
skiego w Bukareszcie p. Szembeka. 

   

Konferencja p. premjera 
z p. Prezydentem Rzpilitej. 

WARSZAWA-8X-Pat +— Pan 
prezes. Rady, Ministrów Prystor udał 
się w dn. 8 bm. przed południem na 
Zamek. Rozmowa p. premjera z p. 
Prezydentem Rzplitej trwała około pół 
godziny. 

Poseł Patek w Warszawie. 
WARSZAWA 8.X. Pat.— Wczorai 

przybył do Warszawy poseł Rzeczypa 
spolitej w Moskwie p. Stanisław Pa- 
tek. Min. Patek wraca po ukończeniu 
urlopu leczniczego do Moskwy. 

    

  

Podpisanie nominacji. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy) 

Pan Prezydent Rzplitej podpisał 
nominację szefa biura ekonomiczrie- 
go prezesa Rady Min. p. Wacława 
Jastrzębskiego na stanowisko pod- 
sekretarza stanu w Min. Skarbu. 

Odroczenie przyjazdu. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Podsekretarz stanu w Mib. Skar- 
bu p. Adam Koc, którego powrót z 
Paryża do Warszawy oczekiwany 
był do połowy bież. tyg., odroczył 
swój przyjazd do przyszłego tygod- 
nia. 

Nowy naczelnik Wydz. Praso- 
wego w M. S. Z. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Naczelnik wydziału prasowego w 
Min. Spr. Zagran. p. Chrzanowski 
opuszcza to stanowisko. Następcą 
jego zostanie mianowany p. Przes- 
mycki, który w swoim czasie w Min. 
Spr. Zagran. już pracował. 

Dochody i wydatki państwa 
we wrześniu. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Według zestawienia obrotów ka- 
sowych skarbu państwa za wrze 
sień 3| roku dochody budżetowe 
wyniosły 173.6 mil. zł, wydatki zaś 
182.1 mil. zł. 

Deficyt budżetowy za wrzesień 
wyniesie 85 inil. zł. W porównaniu 
z sierpniem deficyt zmniejszył się o 
5 mil. zł. 

Dochody zwiększyły się w po- 
równaniu z sierpniem o 4, mil. zł. 
a wydatki zostały utrzymane na po- 
ziomie mies. sierpnia. 

Porządek dzienny Sejmu. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dzisiejszy porządek dzienny po- 
siedzenia sejmowego obejmuje 28 
punktów, z czego 23 punkty stano- 

"wią pierwsze czytania nowych pro- 
jektów rządu, wśród nich projektu 
noweli do ustawy o ochronie loka- 
torów. Nowela ta przewiduje, że w 
okresie zimowym od | października 
do 3] marca eksmisje z mieszkań | i 
2.izbowych z powodu zalegania ko- 
mornego nie będą w przyszłości 
wykonywane. 

Niezwykła katastrofa w Gdyni. 
Wybuch gazu świetlnego wysadził w powietrze blok miesz- 
kań Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych. — Około 
11 mieszkań zburzonych. — Duża liczba zabitych i rannych. 

GDYNIA, 8-X. (Pat). W dniu 8 października o godz. 19 wydarzy- 

ła się niezwykła katastrofa. Nowozbudowany biok mieszkań Zakła- 

du Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych, znajdujący się wpobliżu 

starostwa przy alei Marszałka Piłsudskiego, wyleciał częściowo 

w powietrze skutkiem wybuchu gazu świetlnego, doprowadzonego 

niedawno do tych budynków. 

Silna detonacja i słup ognia sprowadziły na miejsce katastrofy 

tłumy mieszkańców. Miejscz wybuchu przedstawia wstrząsający 

widok. Co chwiia wynoszą z pod gruzów zabitych. Straż pożarna, 

policja i kompania marynarki wojennej pośpieszyły z pomocą. 

W powietrze wyleciało około 11 mieszkań. W szpitału znajduje 

się już 7 osób cięko rannych. 
Narazie nie stwierdzono, ilu jest zabitych i jaka jest liczba 

rannych. 

Ordonka i dziennikarka Migowa ofiarami 
katastrofy samochodowej. 

Ordonka doznała złamania ręki i obojczyka. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wezoraj w godzinach popołudniowych 
zdarzyła się na szosie wileńskiej pod War- 
szawą katastrola samochodowa, przyczem 
ranne zostały: Hanka Ordonówna znana ar- 
tystka i Jadwiga Migowa dziennikarka i 
współpracowniezka prasy czerwonej. 

Katastrofa zdarzyła się w ten sposób, że 

   

  

samochód którym jechały wymienione panie 

trafił pod podeiętą przez rohetników topo- 
lę, przyczem obie poniosły kontuzje ciele- 
sne. 

Ordonówna doznała złamania ręki i oboj 
czyka i przewieziona została do lecznicy. 

Likwidacja organizacji komunistycznej. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
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niu odpowiednich danych, po- 
pila do działania, Pierwsze а- 

przedwezo-    
rajszym. W mieszkaniu niejakiej Puterma- 
nowej znalezione archiwum Centralnege Ko- 
mitetu Komunistycznej Partji 
Białorusi. 

Wszystkie notatki i instrukcje pisane by- 

Zaehodniej 

  

Przesilenie gabinetowe w 

yfrem. 
odnałezieniu klucza szyfr odczytano. 
; te odnoszą się de działalności par- 

ej _ Białorusi 
dz 

ły:    

     
   

  

   

  

   
  

           

   
   

    

    

prowadzo: nich i na tej podsta 

kwidację szeregu ośr 
nych. Pozatem policja p 
dwie drukarnie, jedną w mie 
kiego Geluntera przyczem skon 

  

iu nieja- 
kowano 60 

  

      
egzemp bibuły kemun znej w: ję- 
zyku U im, oraz w mieszkaniu Brze- 
zińskiego, gdzie drukowano bibuię Komuni- 
Stycznej Partji Zachodniej Ukrain 

Władze bezpieczeństwa kor do- 
chodzenie i przeprowadzene są liczne rewi- 
zje i aresztowania. 

  

Protest Hindenburga przeciwko kandydaturze 
Brueninga na min. spraw zagranicznych? 
BERLIN, 8-X. (Pat). „12-Uhr 

Blatt* ogłasza niesprawdzoną do- 
tychczas sensacyjną pogłoskę, jako- 
by prezydent Hindenburg założyć 
miał protest w ciągu wczorajszego 
wieczora przeciwko temu, aby w 
nowym rządzie kanclerz Bruening 
miał objąć tekę spraw zagranicz- 
nych. 

Prezydent Hindenburg zażądać 

miał powołania na to stanowisko 
obecnego ambasadora niemieckiego 
w Londynie von Neuratha, który 
już kiikakrotnie wymieniany był 
jako kandydat, cieszący się specjal- 
nem zauianiem prezydenta Rzeszy. 
Von Neurath, który bawi obecnie 
na urlopie w Nieińczech, miał być 
w związku z term wezwany do Berlina 

EDZIECKO ONCE SACO OZN SODA 

Na Dalekim Wschodzie. 
Aeroplany japońskie zbombardowały Chin-Chow. 

PEKIN, 8 X. (Pat). Jak donoszą 
12 aeroplanów japońskich dokonało 
przelotu nad Chin- Chow rzucając 
kilkadziesiąt bomb, które uszkodzi- 

ły wiele budynków i zabiły 2 Chiń- 
czyków. Jak wiadomo,Chin-Chow jest 
obecnie siedzibą rządu prowincjonał- 
nego, przeniesionego z Mukdenu. 

Armja japońska działa na własną rękę? 
TOKJO, 8. 10. (Pat), — W sprawie prze- 

lotu aeroplanów japońskich nad Chin-Chow 
i zbembardowania przez nie tego miasta 
krążą tu wiadomości, że komendant sił ja- 
pońsikch w Mandžurji zdecydował się na to 
wystąpienie uważając że prowizoryczne prze 
ni enie do Chin-Chow siedziby rządu pro- 
winejonalnego zagraża spokojowi. 

    

W kełach dobrze poinformowanych twier 
dzą, że li wiadomość ta odpowiada praw 
dzie n. y się liczyść z możliwością natych- 
miastowej dymisji gabinetu, bewiem tego 
rodzaju posunięcia w Mandżurji šwiadezy- 
łyby o tem, że armja działa na własną rękę 

za płeeami rządu podrywając jego autorytet. 

   

Ruch separatystyczny w Chinach. 
GENEWA, 8. 10. (Pat). — Delegaeja ja- 

pońska przy Lidze Narodów podała do wia- 
demości że położenie w Chinach pogarsza 
się ciagle w związku z rozsz iem się ru-    

    chu separatystycznego chińskiego. 

Rząd iapoński polecił swym władzom 
konsularnym w Mandżueji wydanie dla za- 
mieszkałych tam obywateli japońskich za- 
kaźu brania udziału w ruchu separatystycz- 
nym w Mandžurji. 

  

Nowa republika komunistyczna. 
MOSKWA, 8. 10, (Pat). — Z Szanghaju 

donoszą, że na pograniczu prowineji Szan- 
Si i Szen-So, po drugiej stronie rzeki Żół- 
tej, preklamowana została nowa republika 

komunistyczna, której ustrój wzorowany 
jest całkowicie na ustroju Rosji Sowieckiej. 
Pesiada ona rząd radziecki i własną czerwo- 
ną armję. 

  

Cofnięcie decyzji w sprawie występów 
artystów polskich w Rydze. 

RYGA, 8. 10. (Pat). — Minister oświaty 
cofnął decyzję tutejszej rady artystycznej 
w sprawie występów artystów polskieh. Ar- 

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

8 b. m. 

tyści otrzymali odpowiednie zezwolenie. Ot- 

warcie sezonu teatralnego nasiąpiło w dniu 

  

Z komisyį seįnowych. 
Przyjęcie przez komisję skar- 
bową projektu ustawy o po- 

" datkach bezpośrednich 
w naturze. 

WARSZAWA 8.X. Pat. — Na po- 
siedzeniu w dniu 8 bm. przed połud- 
niem sejmowa komisja skarbowa pod 
przewodnictwem posła Hołyńskiego 
przyjęła w drugiem i trzeciem czyta- 
niu projekt ustawy o uiszezaniu podat- 
ków bezpośrednich w naturze. 

Za ustawą opowiedziały się klub 
BBWR, Kl. Nar. i NPR. przeciwko 
PPS, Str. Lud. i KL. Ukr. W posiedze- 
niu komisji wziął udział wiceminister 

skarbu Zawadzki.   

Konferencja prezydentów 
miast w sprawie teatrów. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Wezoraj odbyła się w Warszawie kon- 

fereneja prezydentów 7-miu największych 
miast Polski: Warszawy, Wilna, Łodzi, Kra- 
koewa, Lwowa, Poznania i Katowice w Spra- 
wie kwestji teatrów miejskich w Polsce. Na 
konferencji tej powzięte uchwały, które za- 
ważą na losach teatrów miejskich w. Polsce. 

   
  

  

  

   
  

Gruntowne zm any perso- 
nalne w komisariacie kolei 

sowieckich. 
MOSKWA 8.X. Pat. — Od paru 

dni dokonywane są gruntowne zmia- 
ny personalne na naczelnych stano- 
wiskach ludowego komisarjatu kolei. 

Po dymisji komisarza nastąpiły dy- 
misje wicekomisarzy, a dziś ogłoszo- 
no dekrety, zwalniające z zajmowa- 
nych stanowisk wszystkich dotychcza - 
sowych ezłonków w kolegjum, istnie- 

komisarjacie kolei. Mia- 

  

jącego prz; 
nowane również zostało-nowe -koleg- 
jum w składzie 6 osób. 

Jak przypuszczają. zmiany per- 
sonalne obejmować będą wyższe sta- 
nowiska w zarządzie poszezególnycn 
węzłów i linij kolejowych. Co jest po- 
wodem tych zmian — dotychczas je- 
szcze nie wiadomo. Na ten temat krą- 
żą najróżnorodniejsze wersje. 

s аао 

Marską 

   

Popiersjcie Lise 

    

Niemczech. 
Trudności przy tworzeniu 

gabinetu. 
BERLIN 8.X. Pat. — Trwające od 

środy rokowania kanclerza Brueninga 
w sprawie utworzenia gabinetu napo- 
tykają na coraz większe trudności. Do 

r nie udała się kane- 
leczowi uzyskać pozytywnych  wyni- 

ków 
Jedynie co do trzech tek w nowym 

gabinecie istnieje pewność. Minister- 
swo gospodarki otrzyma były pruski 
minister rolnictwa Warmbold. mini- 
sterswo sprawiedliwości — sekretarz 
stanu Joel, tymezasowe kierownictwo 
ministerstwa spraw zagranicznych о- 
bejmie kanclerz Bruening. Pogłoski o 
powołaniu na to stanowisko ambasa- 
dora niemieckiego w Londynie von Ne- 
uratha spotkały się dzisiaj z zaprzecze- 
niem ze srony miarodajnej. 

W kołach poinformowanych wy- 
mieniają dziś jako kandydatów na mi- 
nistra spraw wewnętrznych byłego mi- 
nistra Reichswehry Gesslera oraz daw- 
nego przewodniczącego partji ludowej 
dr. Scholtza. 

Obok trudności natury personalnej 
aktualna jest kwestja pełnomocnictwa 
jakie kanclerz Bruening otrzymać ma 
od prezydenta Hindenburga. Pewnem 
jest, że do czwartku wieczór kanelerz 
Bruening nie uzyskał od prezydenia 
Hindenburga pełnomocnictwa rozwią- 
zania Reichstagu w razie obalenia no. 
wego rządu. 

Poważne przeszkody zwoła- 
nia Konferencji Okrągłego 

Stołu. 
Wysiłki Gandhiego spełzły na niczem. 

LONDYN 8.X. Pat. — Konteren- 
cja Okrągłego Stołu napotkała na po- 
ważną przeszkodę jaką jest odłożeńie 
na czas nieograniczony zebrania waż- 
nego komitetu, mającego za zadanie 
uzgodnienie sprzecznych postulatów. 
wysuwanych przez Hindusów, muzuł. 
manów i innych. Gandhi przyznał się 
ze smutkiem, że wysiłki jego, dokona- 
ne w zeszłym tygodniu w celu dopro- 
wadzenia do porozumienia, spełzły na 

niczem. 

    

         

  

ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł. Administracja czynna od godz. 9 — 3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

— ul. Ś-to Jańska 1, telef, 3-40. 

Dziś wytory prezydenta 
Austrji. 

WIEDEŃ 8.X. Pat. — Rada Na- 
rodowa uchwaliła w dn. 8 bm. wszy 
stkiemi głosami przeciwko 8 głosone 
Heimwehry zmianę postanowień ca 
do wyborów prezydenta. Wybór pre- 
zydenta przez obie izby ustawodawcze 
odbędzie się w dniu 9 bm. w piątek © 
godzinie 11 przed południem. : 

Starcie Flamandów 
z Walonami. 

W. miejscowości Hassell (Belgja) odbyła 
się manifestaeja 55 tysięey b. wojskowych 
belgijskich, skierowana przeciwko Fłamand- 
czykom, zwolennikem separatyzmu narodo- 

wego. 
W ezasie maaiłestacji Goszłe do 

wych starć. 

  

krwz- 

    
ią na nie- 

dawne manifestacje separat, czne niektó- 
rych flamandzkich grup pilitycznych. 

Dekret, ograniczający 
tranzakcje walutowe w Łotwie 

RYGA, 8. 10. (Pat). — Rząd wydał dekret 
z mocą ustawy ograniczający wszelkie tran- 

  

  

   

  

  

zakcje walutowe banków prywatnych. Od 
dnia jutrzejszego kupno i sprzedaż walut bę- 

dzie uskuleczniał jedynie Bank Łotwy. 

Krach bankowy w Estonii. 
TALLIN, 8. 10. (Pat). — jwiększy bank 

prywatny towarzystwa akcyjnego ela na 

mocy zarządz ministrów spraw wewnęt- 

rznych i sp sdliwości zawiesił swą d 
łalność „Powodem tego ądzenia był b 
tyczny stan finansowy banku, kióry opie 
jąc się na kapitalach angielskich i niemiec- 

kich poniósł ogromne strały. 

Nowy rekord psiski na 

  

    

  

      

   
  

    

      
    

     
   

    

    

   

  

     

szybowcu. 
LWÓW, 8. 10. (Pat). — Dnia 7 paździer= 

pilot Franciszek Jach na szybo- 
roklubu Lwow 

podczas 6 wyprawy     

  

nowy ord polski 
Bs a“ konšt       
     

Uroczystości 9 października. 
Związek Obrońców Wilna i Ko- 

ło Kawalerów Krzyża Wojskowego 
Litwy Środkowej podaje do wiado 
mości, że w dniu 9 b. m., jako w 
ll-tą rocznicę oswobodzenia Wilna: 

i ziemi wileńskiej przez wojska gen. 
Żeligowskiego, odbędzie się w kap- 
licy Matki Boskiej Ostrobramskiej o 
godz. 9 rano vroczyste nabożeń- 
stwo. Po nabożeństwie odbędzie się 
złożenie wieńców od m. Wilna na. 
grobach poległych żołnierzy wojsk 
Litwy Środkowej na cmentarzu Ros- 
sa. 

Kto wygrał? 

WARSZAWA 8.X. Pat. — 8 bm. 
w 24-vm dniu ciągnienia 5-ej klasy 
23 Polskiej Państwowej Loterji Kla- 
sowej główniejsze wygrane padły na 
Nry. 

200 tys. zł. — 163.465, 25-tys. zł. 
146.034, 20.000 zł. — 128.863, 10.000 
zł. — 196.843 i po 5.000 zł. — 5.715 
140.228 i 83.208. 

Giełda warszawska z dnia 8.X. b. r. 

WALUTY i DEWIZY: 
Dołary . + . - . . . -« . 8,91—8,93—8,89 
Holandja . . . . . . . 360,90—359,:0   

    
Londyn . . . — 34,20—34,25- 3414—33,(6 
Nowy York kabel „. . 8,929—8, 49— 8,9! 
Pózyż 007% 35,17—35,26—35,03 
Praga . . . . « »« . . 2%,42—26,18—26,06 
Szwajacja . . . . . 175,25—175,68 —174,82 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4% Pożyczka inwestyc. seryjna 81,00 70,0 
5% Konwersyjna 41,0 
6% dolarowa . -. » . . » . 58,00—25, O 

7% Stabilizacyjna . . . . . . 56,(0—5%,75 
8% L.Z. B.G. K.i B.R., ebl.B G.k. . 94,00 

    

Te same 7% . . . NPORT PRIZE H 0) 
705 L. Z. ziemskie dolarowe . . . . 56,00 
4:/,% L. Z. ziemskie . . . . . . . 4400 
5% warszawskie .-« . : - . . . . « 510 
8% warszawskie . „ . . 63,50—65,2:—6: (0 
TOYCLABNA 60057 od w 085,00) 
30%, Łodzi ię L . FS 
10% R BID G sa PD 63,00—6 РО 

10% Siedlec „ . .. . . 64,00—53: 00 

АСЕ 

Bank Polski we SĘ ‚ . 1000 
Weglal + kra ai o IO 

Lilpop. + + ae a si. 18 25 
Starachowica < 5 е s +34 +. BUD 

L A 

„Bibljoteka Nowości” > 

    
    

  

   

   
   

  

Płac Orzeszkowej 3. 

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

premjum. 

  

Czynna od godz. I!-ej do 18-ej. 

Kaucja 5 zł. Abonament 2 zł 

ŠA i  



  

Katolicyzm przeciwko hitleryzmowi. 
Berlin, w październiku. 

zW. tych dniach zmarł w Moguncji. 
znany działacz hitlerowskiej partji. 
Nie zważając na usilne zabiegi i sta- 
rania krewnych zmarłego, duchowi 
stwo katolickie kategorycznie zabroni- 
io pochować go na.cmentarzu katolie- 
kim. Jednocześnie biskup moguncki 
ogłosił nawet specjalne wezwanie, w 
którem powołuje się na to, że biskupi 
niejednokrotnie wskazywali w swych 
odezwach, że katolik nie może pod 
żadnym warunkiem należeć do 
partji hitlerowskiej : „ Katolik. 
na zakaz biskupa wstępujacy do t 
pawiji ;j biorący w jej działalności 
wy udział, narusza przepisy, stawia- 

      

  

  

jąc siebie poza nawiasem Kościoła 
Katolickiego i — czy będzie on boga- 
czem, czy żebrakiem — nie przysłu- 
guje mu prawo zostać pochowanym 
wedle obrzędu chrześcijańskiego *. 

Nasuwa się pytanie: jak wytłuma- 
czyć sobie tak surowy względem hit- 
lerowców stosunek Kościoła Katolic- 
kiego, nie łagodzony nawet wobec 
majestatu śmierci? 

Wytłumaczyć sobie tego wrogim 
stosunkiem hitlerowców do religii 
chrześcijańskiej, mojem zdaniem nie 
można. Co prawda są w szeregach hit- 
łerowców zwolenniey filozofji Nie- 
tschego, odrzucający naukę chrześci- 
iańską jako „moralność niewolni- 
ków*, a uznający jedynie „moralność 
panów i korzą się przed „„jasnowlosą 
bestją nadczłowieka*, Siostra Niet- 
schego, według wiadomości prasowych 
należy do tego ruchu, a dzięki jej po- 
parciu został wydany, zaopatrzony 
w jej słowo wstępne, zbiór dzieł jej 
zmarłego brata, który jest mocno рго- 
pagowany w kołach hitlerowskich. 
Lecz takie przejęcie się nauką Niet- 
schego ogarnia jedynie intelektualną 
elitę partji hitlerowskiej, a przeważnie 
część sfer literackich. Istotnej wszak- 
že roli w oficjalnej ideologji partji 
ów. nietscheanizm nie odgrywa. 

Są również wśród hitlerowców na- 
śladowcy i zwolennicy kultu Wotana, 
pragnący powrotu do starogermań - 
skich bogów. Poważnie wszakże tego 
wszystkiego traktować nie można. 
Przeciwnie, radykalny zwolennik kul- 
du  Wotana, geńerał Ludendorf od- 
strychnął się od Hitlera za jego ,,per- 
traktacje z Watykanem*. Istotnie, Hit- 
ler już «niejednokrotnie szukał zgody 
z Kościołem Katolickim i posyłał na- 
wet swych delegatów do Rzymu, by 
pertraktowali z Watykanem lecz dotąd 
bezskutecznie. Plebiscyt 9-go sierpnia 
b. r. dowiódł. że wpływ hitlerowców 
jest najsłabszy w prowincjach katolic- 
kich, gdzie oni. jak np. w prowincji 
reńskiej, nie zdobyli nawet */, głosów. 

Hitlerowcy nie są przeciwnikami 
religji wogóle. Przeciwnie. Ich prasa 
wskazywała nejednokrotnie na to, że 
pod egidą centro-lewicowej koalicj 
Prusach uczucia religijne ludności nie 
są dostatecznie bronione przed chytrą 
agitacją bezbożników oraz przed wy- 
szydzaniem religji w literaturze i ze 
sceny teatralnej. Owe wskazania mają 
na celu dotykać chorych miejsc ka- 
toliekiej partji centrum i stworzyć od- 
powiedni nastrój dla centro-prawico- 
wej koalieji. Jednakże politykę cent- 
rum określa rachunek obliczony na 

sięciolecia. Z tego punktu widzenia 
niema dla katolików wyrachowania 
burzyć gmachu wejmarskiego. Nigdy 
jeszcze polityczny katolicyzm nie miał 
w Niemczech tak potężnej pozycji jak 
obecnie. Dzięki swemu centralnemu 
położeniu jest on faktycznym panem 

   

  

   

  

      

sytuacji. Obojętna pod względem reli- 
gijnym socjal-demokracja nie stanowi 
przeszkody dla jego planów, czego do- 
wodem— Konkordat pruski. zamkni 
cie wystawy bezbożników w Berlinie; 
konfesjonalny charakter szkoły, zaję- 
cie licznych wyższych stanowisk w 
ministerstwach przez katolików i t. p. 
Jeżeli w Niemczech cesarskich kato- 
licy byli obywatelami II-go rzędu, 0- - 
becnie wyznanie katolickie stało się 
gwarancją dobrej karjery na służbie 
państwowej. Nawet Żydzi, dobrze dy- 
skontujący konjunktury, którzy do 

  

    

  

   

  

wojny przechodziłi na wyznanie e- 

wangeiicko-luterańskie, obecnie prze: 

chodzą: prawie wyłącznie na katoli- 
cyzm*.. 

Polityczny katolicyzm ma wszełkie._ 
podstawy odnosić się do swych ..pr 
jaciół* z prawicy z pewnem niedowie- 
rzaniem. Owi „przyjaciełe religji* i 
„przeciwnicy kulturalnego  bolszewi- 
zmu“, burzliwie proponujący mu 
swój sojusz na podstawie jedynego 
„narodowo-chrzešcijaūskiego  šwiato- 
poglądu“ są poniekąd jego starymi 
znajomymi. Pomijam już stare pan- 
germanistyczne tendencje z ich ost- 
rzem, skierowanem przeciw Watyka- 
nowi, któremi przesiąknięty jest ruch 
prawicowego radykalizmu w Niem- 
czech. Katolicyzm polityczny rozpo- 
znaje bez wszelkiego trudu pod ma. 
ską hitlerowską agresywne tendencje 
skrajnych przedstawicieli _ Kościoła 
ewangelickiego, przywrócenia mu do- 
minującego stanu. Niedawno na kon- 
ferencji protestanckich profesorów te- 
ologii wskazywano na to, że większość 
studentów przyłącza się do ruchu hit 
lerowskiego. Partja hitlerowska posia- 
da nawet swoją organizację „pasto- 
rów-hitlerowców', a niedawno została 
opublikowana instrukcja partji, w któ 
rej komunikowano o wysłaniu swych 
pastorów-hitlerowców w charakterze 
rozjeżdżających agitatorów... do miej- 
scowości z ludnością katolicką. Owi 
pastorzy, pełniący równocześnie fun- 
kcje kaznodziei ewangelickiego i agi- 
tatora hitlerowskiego nie mogą, by- 
najmniej liczyć na powodzenie w 
miejscowościach katolickich. Jest rze- 
czą zupełnie zrozumiała, jeśli katoli- 
cyzm stroni od partyj, zmierzających 
do podobnych celów. 

Dr. Grzegorz Wirszubski. 
DRL RS I RNR ЕЕ 

Dr. JEDWABNIK 
powrócił. 

200000200000 000 000000000 POOR OOROBYOGOYNO 

Żeby mieć czyste i zdrowe owoce 
należy z jesieni jeszcze zaopatrzyć 
drzewa owocowe w tak zwane OPASKI 
LEPOWE. Najlepszy LEP SADOW- 

3 NICZY, papier na opaski oraz przy- 
vządy do smarowania opasek są do 
nabycia w składzie maszyn rolniczych 

ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 
ul. Zawalna Nr. 11-a. 

Żądajcie prospektów ze sposobem 
użycia i cenami. 

Kramer 60066. 
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Przeprowadziłem się 
Lekarz-Dentysta 

Stanisław Gintykło 
ul. Jagielicńska 9, tel. 15-16. 

Przyjm. od 12-2 i 3-6 g. w. 
Wieczorowe godziny według uprzed- 

nich zapisów. 

Gabinet Roentgenowski. 

Lampa „Sollux' 
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Na margin=sis wystawy „ Niezależnych”, 
II. 

W poprzednim feljetonie rozprowi- 
łem się bez ogródek z tym naturaliz- 
mem, kłóry karmi nas nadmiernie 
wykrawkami świata jedynie zewnętrz- 
nego i czy chce czy nie chce, podtrzy- 
muje w publiczności najzgubniejszą 
dla sztuki, dla artystów, dla kultury 
estetycznej i duchowej skłonność do 
zbyt dużego zatrzymywania się przy 
przyjemnostkach oglądowych, a więc 
do hodowania przeciętności i banalno- 
ści gustów. 

Naturalizm taki zaniedbuje bowiem 
o wiele ważniejszą rzeczywistość inną, 
tę; co wszystkiem kieruje z wysoka, 
w każdym z nas: rzeczywistość we- 
wnętrzną. 

Mało powiedzieć „„w każdym z nas*. 
a rzeczywistość wewnętrzna kieruje 
całym wszechświatem. Istnieje bowiem 
nietylko dnsza człowieka ałe i treść 
wewaiętrzna wszelkiej rzeczy: jaknaj- 
ciekawszy zbiór sił, które tkwią w ka- 
żdej i wszystkie łączą, dusza wszech- 
świata. 

Ta treść godna jest nadewszystko 
wyrażenia "w  sztuce. Nietylko 
siła i piękno uczuć, nietylko przepaść 
psychicznych przeżyć, ale i myśl, któ- 
ra wszyskiem rządzi i we wszystko 
wprowadza ład. Dlatego głęboko mą- 
drem jest pochodzenie, spospolitowa- 
nego niestety a ongiś wielkiego słowa: 
ładny. Bo prowadzi nas ono do zro- 
zumienia, że pięknem, a więc i praw- 
dziwem dziełem sztuki może być tyl- 
ko to, co przedstawa się nam jako 
przemyślane w swym własnym ładzie, 
w swych harmoniach i tą drogą do- 
prowadzone do wyrażania swojej ca- 
łości wewnętrznej a nie wiecznie je 
dynie urywków zewnętrznego życia. 

    

Zbytni naturalizm to zbywanie całej 
prawdy życia, to tumanienie siebie 
i widza. Bo jest to tylko kopiowanie 
i tylko kopiowanie powierzchni życia 
a więc i produkcja za mało artystycz- 
na, powierzchowna. : 

Rzeczywistość zewnętrzna aż za 
nadto dostatecznie wszelkiemi pora- 
mi wciska się w nas od poranku do 
wieczora. Rozwielmożnienie fotogra- 
fji, reprodukcji, kina i tak daje nam 

ją aż do ostatecznego przesytu į znu- 
dzenia. Mamy jej dość, po uszy, po 
gardło — do obrzydzenia. 

Posłannictwo wysokie artysty łą- 
czy się z tem właśnie, aby nie zagu- 
biał w nas wszelakich światów we- 
wnętrznych, bo to należy zostawić 
tym, co i tak nadmiernie otaczają nas 
swoją pustką swem  zaniedbywaniem 
życia duchowego. 

Artysta prawdziwy poprzez świat 
zewnętrzny. powinien przedstawiać 
nam jego treść ukrytą a doniosłą i cu- 
downie bogatą. Jego myśl w jej ty- 
siącznych odmianach... „W różnorod- 
ności jednolitość, w jedności rozmai- 
tość*. Dopiero wtedy jest on artystą 
gdy umie przedstawiać ideę konstruk - 
cyjną, ideę, która tkwi zarówno w 
człowieku, jak w każdym organizmie, 
—już przez to, że jest on organizmem, 
budową. Sztuka zbyt naturalistyczna 
nie jest prawdziwą, bo jest conajmniej 
blizką bezmyślności. — Sztuka praw. 
dziwa nie kontentuje się słowem CÓŚ 
a szuka „jak“. Spostrzega jak wszyst- 
ko w przyrodzie, dąży do organicznej 
całości. Dlatego nie odtwarza ona tyl- 
ko przyrody zewnętrznej lecz tworzy 
jak przyroda od wewnątrz i przetwa- 
rza wszystko tak jak przyroda na no- 

  

ASK I 

Olbrzymi pożar w Kownie. 
Pięć fabryk w płomieniach. 

RYGA, (tel. wł.) 6 b. m. wybuchł pożar w 
śm. fabr. „Br. Szmidt w którym mieściło się 
również kilka mniejszych fabryk: waty „Wa 
tilit', pończoch „Koton*, trykotów — „Ne- 
rolit*, „Tangor*'i zakład chemiczny — „U- 
nien Standart*. ° М 

Pożar rozpoczął się w fabryce „Watolit* 
i niezmiernie szybko się rozprzestrzenił na 
resztę wspomnianych fabryk i kiłka miesz- 

kań prywatnych. 
Pożas wywołał zrozumiałą panikę wśród 

mieszkańców Szańc — tysiące ludzi z rze- 
„czami opuściło swe drewniane domki i prze- 

— Бужа na-ulicy. 0 sę, „KRA: 
Pożar wybuchł podobno naskutek eksplo- 

zji motoru. Zniszczone przez ogień fabryki 
były ubezpieczone. Straty obliczają na kilka 
miłjonów litow. 2 

Nieboszczyk laureatem Nobla. 
STOKHOLM, 8, 10. (Pat). — Akademja 

szwedzka przyznała nagrodę Nobla w dziale. 
literatury za rok 1931 zmarłemu poecie li- 
rycznemu szwedzkiemu  Erykowi Axelowi 
Karlfeldtowi, byłemu słatemu sekretarzowi 
akademji, który irl 8 masrca r. b. 

Statut nagrody Nobla przewiduje, że na- 
grody Nobla mogą być udzielane zmarłym 
jedynie pod warunkiem, że propozycja w 
tym względzie zrobiona będzie przed zg0- 

   

RZYM, 8. 10. (Paj. — W 
częły się międzynarodow: 
przy udziale mistrzyni poist 
skiej i Stolarowa. W ostatnie, 
du kryzysu ekonomicznego wielu 
ków odwołało swój przyjazd. Mimo to roz- 
grywki są bardzo interesujące. ы 

W grze mieszanej para Jędrzejowska i 
Włoch Rado przeciwko parze Ellissen — 

      
zawodni- 

nem kandydata. 

Jak wiadomo, akademja _ przyznała już 
kiedyś nagrodę literaeką Karlfeldtowi, lecz 
ten, będąc ezłowiekiem niesłychanie skrom- 
nym, odmówił jej przyjęcia. Akaderuja mu- 
siała wybrać innego kandydata. * 

Decyzja o przyznaniu nagrody powzięta 
została w tym roku na miesiąc przed zwy- 
kłym terminem. 

   
   

Międzynarodowe zawody tenisowe w Meranie. 
Bonfiełd osiągnęła zwycięstwo 6:1, 6:3. 
W dalszych rozgrywkach gry mieszanej pa 

ra Jędrzejowska — Rado została pokonana 
Przez parę Friedleben — Artens 6:3, 8:10 i 
4:5. 
Wa 

ranu 

6:4. 

     jedvńczej panów. o puhar Me- 
ł Menzel bijąc Piccarda 6:3, 

p 
Zayyci 

  

Więcej ścisłości! 
(Na marginesie art. p. J. Czewskiego 
pst. „Rodzice terminatorów, a szkoły 
dokształcająco - zawodowe* Kur, Wil. 

Nr. 207). 

Tak mało jest w Wilnie ludzi, docenia- 
jących znaczenie dokształcania wśród rze- 

mieślników, że cieszyć się należy, gdy zabie- 
rają w tej materji głos ludzie postronni, 

pobudzając w ten sposób z jednej strony 
starsze społeczeństwo i osoby zainteresowa- 
ne (nauczycielstwo i władze) do myślenia, a 
conajmniej do zastanawiania się, z drugiej 
zaś — szersze masy rzemieślnicze: rodziców 
mistrzów rzemieślniczych i t. d., do koniecz 
ności uregulowania spraw terminatorskich. 

Oczywistą jest rzeczą, że takie artykuły, 

zjawiające się w perjodycznej prasie codzien 
nej mogą oddać dużą przysługę obu stro- 

nom, jeśli do ich rąk dojdą i nie będą trak- 
towane feljetonowo. Przypuśćmy, że cała ma 
sa rzemieślników taki artykuł, jak omawiany 
naprzykład przeczytała i będąc wielce tr 
cią tego artykułu zbudowana rozpoczęła 
„działać* w myśl wskazań tam zawartych. 

Niestety stwierdzić tu należy, że dziać 
by się mogły wówczas rzeczy dziwne, a cza- 
sami wręcz rozmijające się z celem takich 
artykułów. I oto tylko dlatego, że taki ar- 
tykuł, jak omawiany zawiera tyle nieści- 
słości, niezgodnych ze stanem faktycznym 
że w rezultacie, mimo niewątpliwie dobrej 
woli autora, może przynieść zamiast pożyt- 
ku — jedynie szkodę. 

Bo oto, proszę: — Niezbędne sprostowa- 
nie dotyczące najważniejszych kwestyj w 
tym artykule poruszonych: 

1. Prawo trzymania i kształcenia ter- 
minatora (ucznia) w myśl art. 149 Usta 
wy Przemysłowej przysługuje wyłącz- 
nie tylko mistrzom rzemieślniczym t. j. 
tym rzemieślnikom, którzy poza kartą 
rzemieślniczą, posiadają jeszcze dypłom, 
uprawniający ich do używania: tytułu raż 
strza, a nie kartę rzemieślniczą tylko. 

2. Do szkoły dok.-zawod. przyjmowa- 
ni są terminatorzy bez względu ha za- 
wód i niezależnie od tego ile mają 'ukoń- 
czonych oddziałów szkoły powszechnej. 
Oczywista posiadanie Świadectwa z u- 
kończenia 4-ch oddziałów szk. powsz. 
jest b. pożądane, gdyż daje to gwarancję 
możliwości ukończenia szkoły dok.-zaw. 
w normalny sposób. 

Żadna sz dok.-zawod. nie żąda 
posiadania świadectwa z ukończenia 7 
oddz. szk. pow. (dła cukierników i fryz- 
jerów według informacji p. J. Czewskie- 
80). 

3. Tryb postępowania przy przyjmo- 
waniu na naukę do rzemiosła jest na- 
stępujący: Uczeń winien zgłosić się do 
Izby Rzemieślniczej (Miekiewicza 23—5), 
gdzie otrzymuje kartkę zgłoszenia na 
bezpłatne badanie do lekarza. Po oglę- 
dzinach lekarskich, z kartą od niego 0- 
trzymaną, uczeń zgłasza się do Inspek- 
tora Pracy (do lat 18), gdzie otrzymuje 
kartę zezwalającą na terminowanie w 

    

   

   

    

   

  

     
  

we, o grę sił oparte, coraz nowe cało- 
ści. Każde prawdziwe dzieło sztuki 
musi być nadewszystk» w ten sposób 
zbudowane, w sobie zamknięte. 
Postęp mechanicznego reprodukowa- 
nia fragmentów życia i przyrody przez 
zdawkową fotografję pomnożył tylko 
ogromnie tęsknotę za taką właśnie 
twórczością. Popod pozornym chao- 
sem nowych w sztuce kierunków, 
widnieje ta nadewszystko tendencja. 
Wśród szczęku į hałasu walk o zasa- 
dy, muszą się jawić ekstrawagancje. 
Niema się co niemi przejmować, 
szczezną same, bo są tylko pianą. Pod 
nią coraz więcej mocy nabiera wartki 
i potężny prąd artystyczny, przez to 
wielki, że ponad wszystko stawia kon- 
strukcję, dawania każdemu dziełu 
własnego pacierzowegi stosu. A tym 
stosem pacierzowym jest dla niego 
kompozycja. 

Tu sprobuje może kto oponować, 
podnosząc, że przecież impresjonizm 
był w stosunku do naturalizmu wieł. 
kim postępem a mimo to. wychodząc 
z kultu „impresji*, przelotnego wra- 
żenia, tak często dawał nam tylko nie 
kompozycje a fragmenty. Pogląd taki 
byłby plątaniem dwu różnych spraw. 
Impresjonizm zmienił istotnie sposób 
podejścia do przedmiotu małowane- 
go, do tematu, dawał często fragmenty 
życia, nawet drobnej, jakiejkolwiek 
rzeczy. Ale raczej tylko w dziedzinie 
i sposobie ograniczania jej ramą 
inaczej niż przedtem. Tak n. p. Wy- 
czółkowski w swem ,„Morskiem Oku* 
przedstawił nam tylko małą część je- 
go toni i jego brzegu. Ale j ten mistrz 
i wszyscy wielcy impresjoniści zasłu- 
żyli się kołosalnie przez to właśne. że 
cały nacisk położyli na jeden przynaj- 
mniej rodzaj całości, na harmonię 
barw każdego obrazu, rzucając całą 
swoją pasję artystyczną w to, aby ją 
o wiele więcej niż dawniej wzboga- 

  

  

    

określonem rzemiośle kartką 4, uc 

zgłasza się do swojego pryncypa ‹ 
ile pryncypał należy do Cechu, io obaj 
zgłaszają się do Cechu i podpisują tam 
umowę na blankietach wydanych przez 
Izbę Rzemieślniczą w 4 egzemplarzach: 
dla kontrahentów, dla Cechów i dla Iz- 

by. Jeżeli pryncypał nie należy do Cechu 
to obaj zgłaszają się do Izby Rzemieślni- 
czej w Wilnie (na prowincji — do urzę- 
du gminnego) i spisują umowę w trzech 
egzemplarzach: dla kontrahentów i dla 
Izby (ewent. gminy). Badanie lekarskie 
i zezwolenie Inspektora Pracy obowią- 

zuje tylko w Wilnie. 
Z chwilą podpisania umowy uczeń 

obowiązany jest chodzić (a pryncypał 
posyłać) do szkoły dok.-zawod. Jest to 
warunek wynikający z umowy i niedo 
konanie jego grozi rozwiązaniem umo- 
wy, a dodatkowo może pociągnąć uka- 
ranie tak mistrza—pryncypała jak i ucz 
nia. przez Izbę Rzemieślniczą w myśl 
art. 192 Ustawy Przemysłowej — do 20 
zł, lub przez władze Przemysłowe — 
w myśl art. 126 Ust Przem. do 1000 zł. 

4. W Wilnie istniały w r. ub. kursa 
3 i 6-ciomiesięczne dla t. zw. prakty- 

kantów t. j. niedypłomowanych czeladni- 
ków. Ukończenie tych kursów dawało 
prawo do zdawania egzaminów w cha- 
rakterze eksternów przy Wil. Kurator- 
jum Szkol. z zakresu Szkoły dok.-zawod. 

Czy kursa takie będą w roku bieżącym 
utworzone -— niewiadomo, gdyż Kura- 
torjum Szkolne tej sprawy jeszcze nie 
rozstrzygnęło. 

Niezależnie od tego w Wilnie i na 
prowincji istnieje cała masa różnych kur 
sów kroju, szycia, fotografji i t. d. — 
przedsiębiorstw prywatnych, uczęszcza- 
nie do których nie daje dla kończących 
żadnych uprawnień ukończonego termi- 
nu, czy leż szkoły dok.-zawod., gdyż nie 
są one ani jednem ani drugiem. 

Należy kursa takie traktować jako źród- 

ło możliwości pogłębienia swej wiedzy 
fachowej, względnie wyspecjalizowania 
się w jakiejś gałęzi rzemiosła. Nie ma 
to jednak żadnego znaczenia dla moż- 
liwości składania na tej podstawie eg- 
zaminu ezeladniczego przy Izbie Rze- 
mieślniczej, gdzie rozstrzygającą sprawą 
jest: posiadanie ukończonego terminu i 
świadectwo z ukończenia szkoły dok.- 
zawod. 

Podając kilka ścisłych sprostowań (za co 
biorę odpowiedzialność) w sprawie poruszo- 
nej w artykule p. J. Czewskiego, raz jesz- 
cze pragnę zaznaczyć, że niechodzi mnie tu 
o niweczenie dobrych chęci autora. Odwrot 
nie, podkreślam nawet potrzebę stałego in- 
formowania społeczeństwa rzemieślniczego 
o obowiązujących przepisach. Tylko, że in- 
formacje takie muszą bezwzględnie być źród 
łowe i całkowicie pewne. Są to kwestje zbył 
delikatne żeby można było traktować je 
ogólnie, bez sprawdzenia podawanych in- 
formacyj tam, gdzie je można zawsze z łal- 
wością uzyskać. 

   

  

  

   

  

Henryk Zabielski. 

cić, aż do nieskończoności, a z barw 
tych i odcieni stwarzać coraz nowe, 

   kapitalnie zróżniczkowane. czarująco 
łączące się akordy i orkiestracje. 

Wielka reakcja przeciwko impre- 
sjonizmowi nie polegała na potępia- 
niu takiej tendencji ale na walce o 
to, że impresjonizm w imię swojej 
pasji naczelnej, kolorystycznej, za- 
niedbywał wyrażenie bryłowatości 
przedmiotów i budowanie całości 0- 
brazu na bryłach. Że wskutek tego 
przedmioty (jak zwykle przy pierw- 
szej impresji) jawiły się w jego obru- 
zach mżące nawet rozpylonym opa- 
rem swej wizji barwnej, ale zbyt pła- 
skie, zbyt mało prężące się swoją wie- 
loboczną masą. Jednem z podstawo- 
wych haseł całego szeregu nowych 
kierunków od umiarkowanych i dla- 
tego  trwalszych, do ekstrawagane- 
kich i dlatego przelotnych, jak ku- 
bizm jest kuli piękna wyrazistości 
mocnej bryły, wszelkiego „volumen* 
wszelkich ciał. A że „cube* znaczy 
sześcian, więc radykalizm posunięty 
do ostateczności, swój kult „czystej* 
bryły, wyraził w nazwie kubizmu. 
Ale odwracając się od wszelkiej prze- 
sady lub jakiegokolwiek programu 
stosownie do własnych przekonań, nie 
mamy nigdy prawa bezmyślnie о- 
dejść od niego bez objektywnej chę- 
ci wejrzenia o co mu chodziło. Jak 
bowiem słusznie powiedział Ernest 
Hello i na dnie każdego nawet błę- 
du może być cenna prawda tylko wy 
расхопа. Kubizm odstręczał od sie- 
bie nadmiarem skrajności w uwiel- 
bieniu zbyt zgeometryzowanej, zbyt 
uproszczonej bryły przedmiotów, a 
więc i zbyt twardej. Ale pomimo 
wszelkich przeciwieństw, należy on 
jak zdziwaczone dziecko do wielkiej 
nowej rodziny artystycznej, która 
szczyci się dziś najbardziej wpływo- 
wemi i zasłużonemi nazwiskami w 

Praca kulturalna 
Resursy Rzemieślniczej, 

Resursa Rzemieślnicza w Wilnie 
rozpoczęła swą działalność z chwilą 
zatwierdzenia jej statutu przez Pana 
Wojewodę pod koniec kwietnia r. b. 

W myśl art. 2 wspomnianego sta- 
iutu: „zadaniem Resursy Rzemieślni- 
czej w- Wilnie jest stworzenie pla- 
cówki dla towarzyskiego obcowania 

i dostarczania członkom pożytecznych 
i kulturalnych rozrywek, urządzanie 
wystaw, odczytów, dyskusyj, pogada- 
nek i pokazów świetlnych, jak rów- 
nież szerzenie oświaty wśród -szero- 
kich mas rzemieślniczych przez swo- 
je wydawnictwa, prowadzenie kur- 
su szkół zawodowych_i zawodowo- 
dokształca jących, internatów, utrzy- 
mywanie bibljotek, czytelni i temu 
podobnych ośrodków, obrona praw 
zawodowych, oraz opiekowanie się 
młodzieżą rzemieślniczą”. $ 

    

Cytatę tę dosłownie wyjąłem z sta- 
tutu, by czytelnik odrazu mógł się 
zorjentować w roli. tej pożytecznej 
instytucji, która w ciehości i bez re- 
klamy intensywnie pracuje, skupiając 
na swym odcinku coraz liczniejsze 
rzesze rzemieślnicze naszego miasta, 
głównie zaś młodzież tego środowi- 
ska. : 

  

Resurskie, pod którą zare- 
wano pierwotny lokal Izby Rze 
iczej przy ul. Niemieckiej Nr. 

+» działa już od jakiegoś czasu chór w 
iłości pięćdziesięciu osób, a specjalną 
frekwencjąrcitszy się czytelnia dyspo- 
nująca 1500 tońami książek i gazet 

  

    

    

     
kompletowanych %—Ppadręcznej bi- 
bljotece. S ANIĘ 

Nie każdy wie, iż codziennie w go? 

dzinach wieczornych spoikać tam mo 
żna kilkadziesiąt osób, z pośród mio- 
dzieży rzemieślniczej — oddanych le- 
kturze. Wytworzyła się już ponadto 
spora grupka amatorów grywają- 
cych w szachy i w warcaby. 

Od września zainaugurowany z0- 
stał sezon „sobótkowy”, tak, iż w ka- 
żdą sobotę młodzież rzemieślnicza 
spędza tam czas na godziwych zaba- 
wach. 

Zarząd Resursy w myśl przytoczo- 
nego na wstępie statutu stopniowo i 
wytrwale, nie bacząc na to, że starsi 
rzemieślnicy (za małemi oczywiście 
wyjątkami) wciąż jeszcze z biernoś- 
cią odnoszą się do tej placówki, roz- 
wija jej zakres działania. 

A otóż dowiadujemy się, iż w Žy- 
cie Resursy wprowadzona zostala ka- 
pitalna inowacja. 

W ostatnią niedzielę zainauguro- 
wany został tam t. zw. „dzień rze- 
miešlniczy“, który odtąd ma powta- 
rzać się co tydzień. 

W dniu tym, jak zapowiedział w 
swem przemówieniu prezes Resursy 
p. Władysław Szumański, będą urzą- 
dzane impdezy kulturalno-oświatowo- 
rozrywkowe, na całość których skła- 
dać się mają odezyty, pogadanki, ko- 
munikaty (coś w rodzaju żywej ga- 
zetki), uwzględniające w pierwszym 
rzędzie wiadomości z terenu rzemie- 
ślniczego z kraju i zagranicy. W pro- 
gramie przewidziany jest dalej dział 
artystyczny, gdzie znajdzie w pierw- 
szym rzędzie pole do popisu „chór 
rzemieślniczy. 5 

Ażeby należycie ożywić „dni rze- 
'mieślnicze* p. prezes Szumański, za- 
powiedział zawieszenie w sali czytelni 
t. zw. „skrzynki zapytań” i jednocze- 
Śnie zaproponował, by za pośredni- 
ctwem tej skrzynki ezłonkowie Re- 
sursy wypowiedzieli się przez złoże- 
nie odnośnych kartek, który dzień w 
tygodniu najlepiej przeznaczyć na 

      

całej Europie i która walczy o spra- 
wę tak skądinąd od kubizmu daleką 
jak nawrót do najgłębszej istoty neo- 
klasycyzmu i renesansu. 

Co łączy tak różnorodne grupy? 
Wspólne zrozumienie, że przedsta- 
wiając bryły przedmiotów a zresztą 
i zajmując się samem choćby tylko 
dzieleniem płaszczyzny obrazu na po 
szczególne jej części linearne i barw- 
ne, artysta malarz (podobnie jak i 
rzeźbiarz) ma nie zapominać o tem, 
że obraz jest także swego rodzaju 
architekturą. Że operując bryłą „wy- 
malowaną* i powierzchnią „zabar- 
wioną*, malarz ma podobnie jak ar- 
chitekt stworzyć z obrazu swoistą, 

* zamkniętą w sobie budowę. Tu wła- 
śnie jest źródło nawrotu czci dla re- 
nesansu bo ten, — jak żadna inna 
sztuka więcej, — żądał od wszelkiego 
artysty aby wszystko komponował na 
swój sposób architektonicznie. 

Oczywiście z tak pojmowanego za- 
dania wyrasta dzieło sztuki, którego 
celem najwyższym jest znowu i zaw- 
sze jakiś rodzaj wyższego ładu. 

  

Z tego krótkiego, — ledwie zazna. 
czonego przeglądu szkół i progra- 
mów, wynika jedno, główne: że 
wszystkie one choćby pełne różnic 
między sobą, jeśli noszą piętno rze- 
czywistego artyzmu, łączą się w po- 
szukiwaniu wielkich praw głównych 
rządzących twórczością wszechświa- 
ta i łączą w dążności do przedstawienia 
ich poprzez formę. Wszystkie, choć 
każda inaczej, spostrzegają i wcielają 
tych praw przeblaski, różne ale wszę- 
dzie obecne. Wszystkie wielkie szko- 
ły starają się poprzez powierzchnię 
ciał wyrazić siły w nich ukryte i nie- 
mi poruszające, wszystkie tak czy 
inaczej spostrzegają, że życie, to na- 
dewszystko tworzenie organizmów 
a organiczność to zawsze jakaś od- 
miana harmonji i budowy. 

  

Nr. 233 (2175) _ 

„dzień rzemieślniczy”, gdyż .osobiś- 
cie wważa niedzielę za nieodpowied- 
nią na tego rodzaju imprezę, zaś za- 
rząd Resursy nie chciał bez odwołana 
się do opinji członków tej sprawy ro- 
zsirzygač. 

Do owej „skrzynki zapytan“ na- 
leży kierować wszelkie sprawy zwią- 
zane z interesami zawodowemi człón 
ków i życiem Resursy, a także zapy- 
tania w formie zasięgania porad pra- 
whych. = » 

Każde zapytanie, — na które za- 
nteresowany otrzymywać *. będzie 
odpowiedź już na następnym „dniu 
rzemieślniczym może być:przez skła 
dającego kartkę niepodpisane 

Trzeba podkreślić, :że zapowiedź 
stałych w tygodniu „dni rzemieśłni- 
czych w'Resursie Rzemieślniczej w 
Wilnie jest inowacją nie znajdującą 
nigdzie przedtem wzoru. 

Inowacja ta wywołała duże zain- 
teresowanie wśród młodzieży rze- 
mieślniczej, której frekwencja w Re- 
sursie niewąlpliwie jeszcze więcej 
się wzmoże. Wyraźnie przeto powsta- 

je życzenie pod adresem „starszych*, 
t. jj. majstrów, podmajstrzych i „star- 
szej“ płci odmiennej również, by zro 
zumieli wreszcie, że Resursa Rzemie- 
ślnicza jest doniosłym ośrodkiem ży- 
cia kulturalnego całej społeczności 
rzemieślniczej. (b. w. ś.) 
PŁ DR USM O TE KAC TORO SPRZET POK PKCZOYWŃR ZEW 

        

Artyści, to jedni z tych, których śsiuerć 
najczęściej wyrywa z-ludzkiej gromady na 
ziemi. Bujne, impulsywne ekspansywne 
temperamenty, bardzo niewi naogół czą- 
su poświę na omijanie śc po któ- 
rych ona się przechac jehętniej. Zginął 

marcu b samochodowej 
ie po- 
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żałuje! Oi to "Wschód SKA 
tjer z hoielu „Atasii to świetny aust 
(obecnie w: K. „Lux“) i jane pomniejsze, 
każde, z jakiem mniej lub więcej zuacz- 
nem piętnem jego talentu. Wspaniała, 
wielostronna konstrukcja twórcza. Żadnych 
„gierek*, sposobików, doktrynek. Maksimum 
skupienia, maksimum expresji i ani mgnie- 
nia napróżno, niepotrzebnie; żadnego bala- 
stu. Mocna, zwarta konstrukcja, z niewy- 
powiedzianą powiązana konsekwencją, w 
najmniejszym nawet drobia: Co nie jest 
bezpośrednim ©2 em ak 1 
zupełnieniem, niem jako 
bol. Symbolizmen Murn 
mistrzowsku. Stosuje gc z m я 
telnošcią i w najrozmaitszych postaciach. 
Każdy jego film przesycony jest jakąś głę- 
boką mądrością życiową, czy to w. po- 
godnem, ironicznem rozwiązaniu „„Portjer: 

z hotelu „Atlantie* czy w jasnem zako“.- 
czeniu „Wschodu 'Słońca*, czy w nieubia- 
ganym tragizmie „Tabu“, tak egzotycznego, 
a tak nam bliskiego jak każda rzecz praw-, 
dziwie ludzka. Murnau to nieiylko arivsto. 
ale i mędrzec. Egzotyzm tego ostatnie 
matu nie jest dla niego żadnym 
kiem nabierania „p. t. publiczności” 
więcej atrakcyjką, wabiącym — зтасл оа, 
Jest tematem i niczem więcej. Poprostu 
kanwą, na której snuje swoje dzieło, pomy- 
słem dla osiągnięcia pożądanego maksimum 
tragicznego napięcia. 

Przy tem wszystkiem zrealizował go z 
największą precyzją. Obraz jako obraz sam 
przez się i jako symbol, środek expresji, 
jako wreszcie akcesorjum o znaczeniu me- 
rytorycznem, opracowany jest wszechstron- 
nie. Są momenty jak w początkowych sce- 
nach widok postaci przepięknego nagiego 
łowcy na skale w bajecznej, klasycznej po- 
zie, — prawdziwie wycyzelowane, wypiesz- 
czone, zaś szczytem artyzmu tego filmu jest 
jego epilog, wbrew pospolitemu amerykań- 
skiemu szablonowi — tragiczny. Tragizm 
ten jest wyrażony z niesłychanie wymowną 
a jednocześnie równie subtelną ekspresją, ze 
wspaniałym, fatalistycznym spokojem. Wieł 
ką, niepowetowaną stratą jet Śmierć Mur- 

nau'a 3 
Nad program — dzieło wileńskiej wy- 

twórczości filmowej, mianowicie dobry krót- 

      

   
           

      

  

  

     

   

    

  

  

    

  

ko metrażowy film dla młodzieży o pięk- 
nych, chwilami doskonałych i żywych — 
ekspresyjnych — zdjęciach _ _ — | zdolnege 
operatora p. Pietryka, znanego Wiłnu 

  

z wielu innych, podobnych prac. Ta osiat 
nia zasługuje na uwagę swoją czystością 
i poprawnością wykonania. (sk). 

Rozmaitość programów nie na tem 
polega, aby te myśli naczelne przy- 
jąć albo odrzucić, bez nich prawdzi- 
wej sztuki nie ma. Ale na tem, że 
każdy program kładzie nacisk silniej. 
szy na inną odmianę w wyrażeniu 
tych praw powszechnych. Stąd jedne 
kierunki przywiązują większą wagę 
do wyrażania równowagi i statyki 
różnych elementów dzieła sztuki — 
inne «do podkreślenia ich dynamiki, 
gry sił pozornie zwalczających się tyl- 
ko, ale tak że poprzez nią przeziera 
zwycięsko, znowu odwieczna har. 
monia. Jedne budują swe dzieła na 
umiłowaniu jej w kolorycie pełnym 
największego bogactwa odcieni. inne 
na potężnej wymowie wybranych, 
prostych a silnych akordów. Inne 
jeszcze cały nacisk kładą na kompo- 
zycję rysunkową, — to więcej pier- 
wszoplanową to znów silniej trójwy- 
miarową, opartą o związane z sobą 
efekty budowy przestrzennej i t. d. 

   

Odmian takich jest moc wielka i 
przez nie, sztuka niesie nam także moe 
rozkoszy. Ale warunek podstawowy a- 
by dzieło jakieś nazwać można było 
twórczem tkwi w tem aby biła z niego 
zdecydowana przynależność do jakie- 
goś jasnego programu, wiara w piękno 
i siłę jakiegoś kierunku, wyższego celu. 
zawsze opartego o poszukiwanie tych 
wielkich praw przyrody. Dla tego wła- 
Śnie, że artysta prawdziwy łączy się 
tą drogą z jej istotą twórczą. organicz- 
ną i organizującą, nazywa się on twór- 
cą. Gdy tego w nim niema, nie tworzy 
a kleci, powtarzając z przyrody tylko 
zewnętrzną powłokę. „Wszystkie ro- 
dzaje są dobre oprócz nudnego, zaś nu- 
dne jest to co go niema' powiedział już 
Voltaire. Produkcja bezprogramowa 
jest bezrodzajową więc bezpłciową. ni- 
jaką. 

Trzeba w coś wierzyć, trzeba 
wiedzieć co się chce. Nie można być 

age A ль
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WIEŚCII OBRAZKIZ KRAJU. 
Powiatowy zjazd gospodarczy 

w Oszmianie. 
Wileńska Rada Wojew. B.B W.R. 

w Wilnie z inicjatywy rady miejskiej 

m. Oszmiany urządza w tem mieś- 

cie w dniu || października powia- 

towy zjazd gospodarczy. Zjazd roz- 

pocznie swe obrady w niedzielę || 

b. m. o godz. 13 w lokalu teatru 

Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 36. 

Na zjeździe tym po załatwieniu for- 

maliošci zjazdowych nastąpi spra- 

wózdanie o sytuacji gospodarczej 

pow. oszmiańskiego, wygłoszone 

przez p. Antoniego Łokuciewskiego, 

b. marszałka sejmu wileńskiego. 
Przemawiać będzie generał -broni 
Lucjan Żeligowski, poczem nastąpią 

referaty: dr. Seweryna Wysłoucha 
p. t. „Zarys historyczny powiatu 

oszmiańskiego"; . Władysława Stud- 

nickiego i docenta Stanisława Świa- 

niewicza p. t. „Sytuacja gospodar- 

cza pówiatu oszmiańskiego", wresz- 

cie referat prof. Janusža Jagmina 

p. t« „Uprawa lnu, jeko podstawa 

samowystarczalności włókienniczej 

Polski“. 

Pierwszy Powiatowy „Pokaz-Jarmark“ Ww Oszmianie 

otwarty zostanie w dniu II b. m. 

w niedzielę o godz. 10 przed. poł. 

Otwarcie poprzedzi uroczyste nabo- 

żeństwo w kościele parafjalnym osz- 

miańskim. 

Biuro Informacyjne Zjazdu Gos- 

podarczego w Oszmianie mieści się 

w Magistracie m. Oszmiany ul. Pił- 

sudskiego 36. Tam wydawane będą 
karty wstępu na zjazd. 

  

Głębokie. 
Pożegnanie p. w.-wojewody Marjana 

:Jankowskiego jako b. starosty 

powiatu dziśnieńskiego. 

Dnia 3 b. m. przybył do Głębokiego 

wicewojewoda Marjan Jankowski witany na 

dworcu przez miejscowe władze i przedsta- 

wicieli społeczeństwa z nowomianowanym 

starostą de Tramecourt'em na czele. P. wice- 

wojewoda po krótkim wypoczynku w Głę- 

bokiem udał się do Dzisny, gdzie wziął 

udział w uroczystym obiedzie pożegnalnym 

zorganizowanym przez ziemiaństwo dziśnień- 

skie. Te samego dnia w salach Domu 

Ludowego w Dziśnie odbył się bal zorgani- 

zowany 7 

  

Że: SCOWY 
watelskiej Kobiet. 

Kulminacyjnym punktem pożegnania był 

raut w salach sejmikowych Starostwa Dzi- 

<śnieńskiego w  Głębokiem zorganizowany 

przez Komitet Obywatelski, który zgroma- 

dził эга 200 osób, reprezentujących wszy- 

stkie społeczeństwa. Po powitaniu p. 

wicewojewody przez prezesa Komitetu p. 

<hrapowickiego nastąpił szereg przemó- 

-wień. wskazujących dobitnie jak społeczeń- 

stwo oceniło niestrudzoną pracę ustępują- 

«ego Starosty. Niemal po każdem przemó- 

«wieniu wręczano p. wicewojewodzie dar 

  

"pamiątkowy i wznoszono gromkie okrzyki 

na Jego cześć. Z pośród darów specjalnie 

wyróżniała się wspaniała teka z dyplomami 

obywatelstwa honorowego od magistratów 

i gmin wiejskich powiatu, album ofiarowane 

przez Wydział Powiatowy z przeszło 150 

fotografjami przypominającemi Mu _wszyst- 

kie komórki Jego pracy album z fotograf- 

jami pracowników gminnych, toporek Zwią 

zku Ochotniczych Straży Pożarnych i wiele 

innych. 

W odpowiedzi p. wicewojewoda głosił 

<iłuższe przemówienie z podziękowaniem za 

uznanie społeczeństwa oraz zachęcające do 

dalszej niestrudzonej pracy pod kierownic- 

twem nowego starosty. Po raucie p. wice- 

wojewoda został zaproszony na bal Czer- 

wonego Krzyża w salach Kasyna Urzędni- 
ków Państwowych i Komunalnych, który 

potrwał do rana. Dnia następnego p. wice- 
wojewoda uroczyście żegnany na dworcu 

opuścił m. Głębokie. 

wilejka. 
„Emeryci“, 

Staraniem sekcji  kulturalno-oświatowej 

Stowarzyszenia Rezerwistów i b. Wojsko- 
wych koła Wilejskiego, została odegrana w 
sdniu 3. X. 1931 r. sztuka w 3ch aktach p. t. 
„Emeryci“, w sali szkoły Harcelja po brze- 

gi wypełnionej. 

Po przedstawieniu inspektor Dyrekcji U- 
bezpieczeń Wzajemn. p. Ludwik Karpowicz, 
podziękował zespoł. za odegranie sztuki któ- 
ra jak na Wiłejkę została wykonana wspa- 
miale. Całkowity dochód został prz 
ny na rzecz Komitetu Tygodnia Strażaka 
w Wilejce. 

Ciągiem dalszym tej imprezy przy dźwię- 
kach orkiestry strzeleckiej, była zabaw: 
meczna ludowa, na której młodzi wil 
bawiła się echoczo do samego rana. 

Stanek. 

        

      

  

   

    

Strajk. 
Onegdaj na stacji kolejowej Wilejka pod- 

czas ładowania drzewa wśród robotników 
wybuchł strajk na tle ekonomicznem. Robot- 

nicy zażądali od przedsiębiorcy pod . 
Po jednodniowym strajku przedsiębiorca ro- 
bót przychylił się do żądania robotników i 
udzielił im podwyżki. 

   

  

     
   

W związku z tem 

strajk wczoraj został zlikwidowany. Jr 

   

   

  

    

   
   

Mołodec 

w*Żwiązek Strzelecki, posiada ją- 

swych szeregach kilku absolwentów 

kursu domowego wyrobu nart p stąpił 0- 

becnie do masowej produkcji na cheąc 

tym sposobem, dostarc niezbędnego 

sprzętu amatorom narciarstwa po przystęp- 

nej cenie. Koszt kompletnej pary nart, wy- 

noszący około 25 zł. przyczyni się niewąt- 

pliwie do rozwoju narciarstwa u nas i na 

pograniczu, tem bardziej, że produkowane 

przez strzelców narty w niczem sie ustępu- 

ja sprzętowi znanych firm. 

Raczki. 
Odkopanie dzwonów kościelnych. 

Wpobliżu Raczek podczas rozkopywania 

ziemi pod przyszłą budowlę domów wyko- 

pano trzy dzwony kościelne, zaopatrzone w 

łacińskie napisy. Dzwony te jak ustalono, 

zakopane zostały podczas okupacji niemiec- 

kiej w obawie zarekwirowania ich przez 

Niemeów. 

"Z pogranicza. 
Ruch graniczny. 

Na podstawie przepustek granicznych w 

ubiegłym miesiącu granicę polsko-łotewską 

przekroczyło 450 osób wraz z towarem i ży- 

wym inwentarzem wartości przeszło 20 ty- 

s y złotych. W tymże okresie do Polski 

przybyło 400 osób z towarem wartości oko- 

14 tys. złotych. W b. m. ruch graniczny roz- 

począł się „pod znakiem „kryzysu i zaled- 

wie codziennie przekracza granicę po kilka 

osób. 

Prace sądu na prowincji. 
Do Lidy udała się sesja wyjazdowa III-go 

wydziału karnego sądu okręgowego w Wil- 
nie. Do dnia 15 bm. rozpatrzy 30 spraw 
karnych powstałych na terenie tamtejszym 
przed utworzeniem wydziału zamiejscowego 

w Lidzie. 
Na sesję tę wyjechali pp. sędziowie K. 

Bobrowski i M. Szpakowski, zaś jeden z sę- 
dziów lidzkich dopełni komplelu sędziow- 
skiego. 

P. sędzia J. Zaniewski wyjechał do Głę- 

bokiego i tu w trybie uproszczonym roz- 
pozna 32 sprawy karne, wynikłe w pow. 
dziśnieńskim. 

Sesja ta trwać będzie do dnia 14 b, m. 

Choroby zakaźne. 
Wydział zdrowia Urzędu Wojewódzkiego 

w ubiegłym tygodniu na terenie wojewódz- 
twa zanotował następujące choroby zakaź- 

   

  

    
   

  

  

     

    

dziś z tej szkoły a zaraz jutro z innej 
"Tylko ten, co sam w sobie długo roz- 
pracowuje jeden kierunek, może dojś: 
do dzieł pełnych ekspresji. Na tej tyl- 
ko drodze, dochodzi się do owego 
wielkiego piękna, jakiem jest styl w 
sztuce, Styl to konsekwentne wcielenie 
i rozwinięcie w swoich dziełach owej 
bogatej skali możliwości wywod 
cych się z potenejalnej, ukrytej siły 
«wybranych idei naczelnych. Przerzu- 
<anie się od jednych w drugie, w tym 
samym czasie, nie da nie ani artyście, 
ani widzowi. Jestto także przejawem 
powszechnego prawa. Wszystko musi 
się kształtować i rowijać długo, tak 
jak dziecko w łonie matki aby doszło 
do swego właściwego kształtu. Art 
ta ma prawo wielkie do różnych form 
niezałeżności. 

Ale istnieje jedna, która zdejmuje 
z niego aureolę artysty. Byłaby to nie- 
zależność od wszelkiego programu. 
"Trzeba mieć albo wspólny z jakąś 
grupą albo posiadać tyle mocy ducho- 

   

  

  

  

  

wej. iżby wytworzyć własny. Chcieć 
być absolutnie niezależnym i od pro- 
gramu także, to chcieć zostać rodza 
jem nijakim. 

Klęską pewnych lat XIX wieku, 
kiedy nagły wzrost przemysłu, fabry - 
Kkanctwa i komercjalizmu zabijał twór 
<zość w sztuce i klęską czasów dzisiej 
szych, kiedy znów chaos ideowy wie- 
łoraki wytworzył zbyt wiele sprzecz- 
ności i dezorjentacji, jest stan wewnę- 
trznej rozterki, który w wielu naturach 
artystycznych osłabił zdolność do mo- 
«nych artystycznych przemyśleń i po 
stanowień. Stan ten, mający za przy- 
czynę szeroko rozlane niedomagania 
należy dlatego ad personam traktować 
bez złośliwości, ale walczyć z nim trze 
ba bezwzględnie, bo daje tylko niemoc 
i szarość. Wszystko co wybitne pow- 
staje tylko tam gdzie jest uparta wola 
i zdolność do wyboru. Sztuka nie może 

    

grzęznąć w bezprogramowości, w nie- 
określonem. bo przestanie być sobą 

Tego powinni jaknajszerzej wymagać 
nietyłko artyści i krytycy ale i publi- 
cznošč. 

I tego wlašnie jest u nas wszędzie 
za mało i dlatego w niejednem mies- 
cie polskiem o dużych nawet preten- 
sjach zadużo wystaw o zbyt: małym 
poziomie. Wielki rozwój twórczości 
po wszystkie czasy zależał od wzaje- 
mnego oddziaływania wszystkich tych 
trzech czynników. Jeśli tego nie bę- 
dzie, nie pomoże i pewna liczba boga - 
tych ludzi bawiących się w mecenaso- 
stwo tam czy ówdzie bez należnej kul- 
tury. Sztuka wzrasta i wykwita wyso- 
ko tylko wtedy, gdy wśród tych czyn- 
ników zbudzi się dość siły, aby pom- 
nażać szeroko i wzajemnie udzielać 
sobie pasję dla istoty spraw artystycz- 
nych a nie, dla pobocznych swarów 
lub tematów. Chodzi o pasję dla wiel- 
kiej wymowy linij, barwy i bryły, dla 
tego co dany kierunek głosi i umie z 
tych pierwiastków zbudować, — dla 
tego czem i jak broni swych dążeń. — 
Nie pomoże zaś do rozkwitu nad- 
mierne zainteresowanie dla  sa- 
mych przedmiotów, żywcem wziętych 
z otoczenia, dla „wiernie* odmalowa- 
nych bzów czy psów czy innych ury- 
wków życia. Zadaniem jej nie jest 
kłaść nam przed oczy tosamo, co na- 
tura. Ale taksamo jak ona tworzyć i 
budować w każdem dziele z pomocą 
przyrody i z duszy własnej i z włas- 
nego tworzywa, swoistą nową całość 
plastyczną. Bo bzy i psy można mieć 
i bez sztuki, pokazywanie ich nie mo- 
że więc wchodzić w jej najwyższe ce- 
le. Natomiast tamto może dać tylko 
ona j dlatego musi w tem być jej cel 
istotniejszy. 

Dr. Marjan Morelowski. | 

(Dok. nast.) 

   

ne: tyfus brzuszny — 13 (2 zgony), plami- 
sty — 3 |I zgon), czerwonka 1, płonica 26 
(1 zgony, błonica 4 (1 zgon), odra 3, róża 6, 
krztusiec 11, gruźlica 25 (4 zgony), jaglica 
37, świnka i ospa' więtrzna 17, Razem za- 
notowano -146-wypadków zasłabnięć- na cho- 
rody zakaźne w tem 7 zgonów. 

„ Koncerty chóru. „Echo . 
w Mołodecznie -i Wołożynie. 

W ubiegłą niedzielę. chór. „Echo. zawitał 
do Mołodeczna i: Węłożyna,: dając w -obu 
miasteczk: koneerty o bogatym progra- 
mie, dobitnie świadczącym o wielkim reper- 

  

tuarze zespołu śpiewaczego. Niezwykła fre- 
kwencja mieszkańców obu osiedli kreso- 
wych, którzy szczelnie wypełnili miejscowe 
sale, niezwykłe zainteresowanie i huragano- 
we oklaski-świadczyły o wrażeniach, jakich 

    

doznali. obecni. Chór „Echo: wykazał wy-. 
soki poziom artystyczny w wykonaniu ca- 
łego szeregu pieśni,-co w pierwszym rzędzie 
zawdzięczać należy. artystycznemu kierow- 
nikowi p. prof. Wł. Kalinowskiemu, chłubnie 
znanemu Wilnu ze swej wysokiej kultury 
muzycznej, Zasłużone więc owacje były po- 
dziękowaniem i zapłatą za owocną. pełną 
zaparcia się pracę prof. Wł. Kalinowskiego 

j drużyny śpiewaczej. Jot. 

        

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Teraźniejszość i przyszłość Nowogródka. 

"Rozmowa z burmistrzem inž. J. Wolnikiem. 

O Nowogródku, a raczej o rozbu- 
dowie tej minjaturowej stolicy woje- 
wództwa swego imienia napisałem nie- 
spełna przed pół rokiem dwa dość 
obszerne artykuły. Rozmowie przeto 
swej z p. burmistrzem nakreślana cel 
uwypuklenia aktualnych zadatńyi prac 
tego miasta, którego miano, jake sie- 
dziby województwa. zostało prawie 

że już przesądźóne. Pytam przeto z 
mięjsca: 

' Czy wiadomość o zamierzonej 
pidacji województwa nowogródz- 

iego nie wpłynęła deprymująco na 
tok prac bieżących w Nowogródku? 

— Jeżeli chodzi o rozbudowę, to 
poniekąd dało się to szczególnie zau- 
ważyć w miesiącu czerwcu, lecz trwa- 
ło to b. krótko. Akcja budowlana z 
prywatnej inicjatywy zpowrotem od- 
żyła. Charakterystycznem jest, że 
przystąpiono do budowania domów 
drewnianych, co zresztą tłumaczyć na- 

ży znacznem potanieniem surowca. 
— Jak się do akcji budownictwa 

drewnianego odniósł Magistrat? 
— Rada miejska zastanowiła się 

nad poparciem tej akcji i wystąpili- 
śmy do odnośnych władz z prośbą o 

rewizję istniejących już rewirów о5- 

niotrwałych, celem jej ułatwienia. 

   

  

Bądź co bądź — mówi wślad za 
tem p. burmistrz — wiadomość o za- 
mierzonej likwidacji województwa 
wpłynęła na znaczną obniżkę cen pla- 
ców budowlanych, z drugiej strony po- 

daż znacznej ilości działek budowla- 
nych, które dotąd nie istniały. Magist- 

rat zatwierdził dwa prywatne plany 
parcelacyjne, wynoszące 4 hektary, 
co dało kilkadziesiąt nowych działek 

budowlanych. 

— A więc niema tego złego, coby 
na dobre nie wyszło? 

— W danym wypadku przysłowie 
to się sprawdza. Miasto złożyło Mini- 
sterstwu Robót Publicznych plany re- 
gulacyjne Nowogródka, gdzie przewi- 
dziano szereg nowych ulic i skwerów, 
przy których powstało szereg placów 
pod budowę. Nabywcy tych placów 
są przygotowani do rozpoczęcia budo- 
wy i tylko czekają na zatwierdzenie 
planów. Muszę jednak zaznaczyć, że 
w tych planach przewidziane są tylko 
budynki ogniotrwałe, kryzys zaś gos- 
podarczy i taniość drzewa, o czem już 
wspomniałem zniewalają do odstąpie- 
nia od tej zasady. 

— (zy istnieje w 
„głód mieszkaniowy”? 

— Obecnie już nie. Cena przecięt- 
na 3-chpokojowego mieszkania z ku- 
chnią w domach murowanych nie 
przekracza 75 złotych miesięcznie. W 
ub. t. j. 1930 r. przybyło 50 domów, 
nie liczące kilku okazałych gmachów 
państwowych i samorządowych. 

— Jak się przedstawia obecnie 
sprawa budowy dworca autobuso- 
wego? 

— Jak już w swoim czasie pisał 

pan w „Kurjerze Wil.“ Magistrat re- 
alizuje umowę z warszawską firmą 
benzynowa .,Drago*, która finansuje 
budowę dworca, przeznaczonego na 
postój 18 autobusów. Budynek, co mu- 
siało się już panu rzucić w oczy, znaj- 
duje się pod dachem i niebawem odda- 
ny zostanie do użytku. 

° — — Sprawa elektrowni i łaźni? 
— Łaźnia zbudowana została spo- 

sobem gospodarczym, dzięki koniecz- 
ności powiększenia i udoskonalenia 
urządzeń wewnętrzych elektrowni. 

Całkowite urządzenie łaźni wraz 
z instalacją wyniosło 90 tysięcy zło- 
tych. Łaźnia od miesiąca już jest czyn- 
na, posiada 7 kabin z wannami i du- 
że parowe kąpielisko, urządzone we- 

dług najnowszych wymogów. 
— lle wyniosły koszta rozbudowy 

elektrowni? 
— (Cały koszt rozbudowy elektro- 

wni wyniósł 180 tysięcy złotych. Do 
dwóch działaj h silników przybył 
3-ci całkowicie wyprodukowany w 
kraju o mocy 250 K.V.A. W ciągu 
dwóch lat ostałnich Magistrat zamie- 
nił całą sieć żelazną napowietrzną na 
miedzianą, kosztem 30 tys. zł., dzięki 
czemu zyskał 32 proc. ekonomji w po- 
staci poprzednich strat na linji. 

— Jak się przedstawia sprawa 

budowania gmachów szkolnych? 
— Jest to żywotna bolączka, gdyż 

na te cele odczuwamy wyraźny brak 
odpowiednich kredytów. Budowa z 
konieczności odłożona została na dal- 
szą metę. Mamy w Nowogródku 2 
pełne 7-klasowe szkoły powszechne, 
rozmieszczone w 4 budynkach, nasłę- 
pnie przygotowawczą szkołę do. gim- 

nazjum SS. Nazaretanek (4 oddz. — 
200 dzieci), 7-klasową publiczną szko- 
1е žydowską „Tarbutu“, wyznaniowej 
gminy muzułmańskiej (25 dzieci), 

Nowogródku   
   

  

  

   

  

wreszcie humanistyczne gimnażjum 
państwowe im. Adama Mickiewicza, 

które ulokowane jest w gmachu ma- 
gistrackim oraz prywatne gimnazjum 
białoruskie na prawach państwowych. 
Najaktualniejsza budowa tego ostat- 
niego została wstrzymana z braku 
kredytów. Gimnazjum to buduje pań- 
stwo przy stosunkowo (wedłe możii- 

wości) niewielkiej subwencji miasta, 
wynoszącej zaledwe 1200 zł. rocznie. 
Ponieważ tematem  naszejrozmowy 
jest sprawa budownictwa  absorbuję 
mego rozmówcę ostatniem oficjalne'm 
pytaniem: 

— (o miasto robi w zakresie po- 
żarnictwa i jaki jest stan straży ognio- 

wej? 
— W Nowogródku nie mamy miej- 

skiej t. zn. płatnej straży ogniowej, 
gdyż całkowiecie oddana jest miastu 
obywatelska straż ogniowa, licząca 40 
czynnych strażaków, doskonale wdro- 
żonych do swej zaszczytnej roli. Straż 
ta posiada pierwszorzędny sprzęt ręcz- 
ny i w tym miesiącu jeszcze wzboga- 
cona zostanie przez nowe pogotowie 
z własną motopompą i zbiornikiem 
na wodę. 

Pozatem dla celu ułatwienia pracy 
straży w razie pożaru Magistrat bu- 
duje na środku rynku zbiornik żelazo- 
betonowy o pojemności 60 m“, przy- 
tem nie licząc naturalnych zbiorni- 
ków posiada trzy inne, istniejące w 
różnych punktach miasta. Budowanv 
zbiornik na rynku dostarczać będzie 
wodę w promieniu 600 metrów. 

Przy tej okazji zwrócę uwagę pana 
na rzecz charakterystyczną, godną 
wzmianki w prasie. Otóż kopiąc ten 
zbiornik stwierdziliśmy na głębokości 
przeszło metra belkową podłogę, za- 
chowaną w dobrym jeszcze stanie, tak 
iż trzeba ją było wyrąbywać. 

Świadczy to, że kiedyś przed kil- 
kunastu conajmniej dziesiątkami 
łat podłoga ta ułożona została na 
grzęzawisku, na które nolens volens 
w miarę rozbudowy Nowogródka po- 
wstało tu targowisko. Było to, jak 
wszystko wskazuje, dziełem Radziwił- 
łów, po których pałacyk do dni-dzi- 
siejszych jest ozdobą śródmieścia No- 
wogródka. Tyle mój szanowny inter- 
locutor. 

* 

W końcu wywiadu pozwalam sobie 
na podkreślenie, iż dzielny gospodarz 
Nowogródka pomorzanin z pochodze- 
nia p. inż. Wolnik — optymistycznie 
patrzy na dalszy rozwój miasta, nie- 
zależnie od tego, jak długo pozostanie 
ono jeszcze siedzibą województwa. 

Odbyte wspaniałe pod pieczołowi- 
tym protektoratem obecnego wileń- 

skiego i b. wieloletniego nowogródz- 
kiego wojewody p. Zygmunta Becz- 

kowicza głośne „Dni 
skie”, — usypany w tym czasie kopiec 
wieszcza, pamiątki po nim, szacowne 
ruiny zamczyska Gedymina, histo- 
ryczne wzgórza i jak z bajki krajob- 
raz z bliską Świłezią wskazują na 
Nowogródek, jako na ośrodek turyz- 
mu i w tem leży jego przyszłość 
Słusznem będzie, jeśli „w rekompen- 
sacie po województwie, miasto otrzy- 
ma liczniejszy garnizon wojskowy i 
powołane tam zostaną do życia nowe 
szkoły, przynajmniej niezwłocznie 

średnia rolnicza. 
O tem poważnie już dziś myślą 

przezorni obywatele miasta—ze swym 
zasłużonym obecnym burmistrzem na 

czele. BWS 

Szczuczyn. 
„Kominiarz i Piekarz". 

Dnia 4 października 1931 r. w Skrzy- 
bowcach gminy lebiodzkiej pow. szczuczy 
skiego straniem Ochotniczej Straży Pożar- 
nej zostało urządzone przedstawienie, na któ 
rem odegrano krotochwilę p. t. „Kominiarz 
i Piekarz* w 3 odsłonach. 

Po przedstawieniu odbyła się zabawa ta- 
Dichód z przedstawienia i zabawy wy- 

niósł 35 zł. 
Głównym inicjatorem i _ kierownikiem 
żej wymienionego przedstawienia był 
adysław Markiewicz, zast. naczeln. Stra- 

ży Skrzybowieckiej, który kilka razy wyka- 
zał swoją pracę w Straży, za co należy się 
mu słuszne uznanie, 

Należy podkreślić, że członkowie Ochot- 
niczej Straży Pożarnej w Skrzybowcach po 
raz pierwszy brali udział w przedstawieniu, 
pomimo to wykazali duże zdolności w tym 
kierunku, chęć do pracy i zgodę pomiędzy 
sobą. 

Szczęść im Boże w dalszej pracy i spo- 
dziewamy się, że długo nie będziemy cze- 
kać na wystawienie innej sztuczki. Swój. 

S ITS ARRAS KNITAS 0 

  

   

    

w 
    
   

  

Początek nowej epoki w dziejach 
lecznictwa — to utrwalone preparaty roś- 
linne. Takim utrwalonym preparatem jest 
MUTABOR-RAWSKI, złożony wyciąg w po- 
staci kropel. Leczy radykalnie: biegunkę, 
uporczywe rozwolnienia, katar kiszek oraz 

nerwicę narządów tra: 
Skład główny: Apteka Magistra J. Raw- 

skiego, Warszawa, Marjańska 12 (róg Twardej) 
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Dlaczego to mydło 
z czystych olejów roślinnych 
wywiera tak zbawienny wpływ 

  

Z dawien dawna już oleje wy» 
tłaczane z owoców oliwnych 

i palm służyły kobietom kultural- 
nym do konserwowania  delikat- 
nej i świeżej cery. Ze specjalnej 
mieszaniny olejów tych z olejem 
orzecha kokosowego wytwarzane 
jest mydło, które specjaliści uwa 
żają za idealne do pielęgnowania 
cery. Jest to mydło PALMOLIVE 

Wskutek racjonalnego połącze» 
nia zawartych w  PALMOLIVE 
olejów roślinnych, mydło to nas 
daje się przedewszystkiem do 
hygjeny delikatnej skóry twarzy. 

na Pani cerę? 
Łagodna, miękka jak aksamit 
piana przenika głęboko w pory, 
oczyszcza dokładnie . naskórek, 
nadając mu giętkość i świeżość, 
które są podstawowymi warun- 
kami delikatnej i zdrowej cery. 

Niezmiernie prosty zabieg 

Gęstą pianę mydła PALMOLIVE 
nałeży dwa razy dziennie przez 
dwie minuty lekko wcierać w 
skóre. Spłukać następnie ciepłą 
wodą, aż skóra uwolnioną zosta- | 
nie z nieczystości i szminki. W * 
końcu zmyć zimną wodą. Zoba- 
czy Pani, jak bardzo przyczyni się 
ten prosty zabieg do zachowania 
świeżej, młodej i pięknej cery. 

Colgate-Palmolive, Sp.z 0.0., 
ul. Rymarska 6, Warszawa 
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Vas | Di“ Dionizego, Ludwika. 
| gta | Jaco Foxieka RAF 

9 |. 
Październ. | М *сВба Мойся — g. 5 m. 49 

| DSG RJ Zachód: 2 g. 16 m. 59 

Spostrzeżenie Zakiadu Feteorwicuj U.S. B 

w Wilnie z sinia 8 X —1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 759 

Temperatura órednia + 10° С. 

z najnyfeza: -- 157 C. 

= najniższa: + 8 C 

Opad w milimetrach: — 0,8 

Wiatr przeważający: połudn.-zach. 

'Tendencja barcm spadek, potem wzrost. 

Uwagi: półpochmurno, przelotny deszcz. 

OSOBISTA 

— Dyrektor Kolei Państwowych p. inż. 

Kazimierz Falkowski wyjechał w sprawach 

służbowych na kilka dni do Warszawy. 

ADMINISTRACYJNA. 

| —— Uwadze obcokrajóweów. W. swoim cza 

sie władze administracyjne zarządziły reje- 

strację obcokrajowców, którzy posiadają 

karty pobytu celem ich prolongaty, Wobec 

tego, że niektórzy zainteresowani nie zasto- 

sowali się do tego zarządzenia, Starotwo 

Grodzkie przypomina wszystkim obcokrajo- 

wcom, którzy swych kart na czas nie spro- 

longowali, aby we właściwym terminie t. j. 

do dwóch tygodni uczynili to, gdyż w prze- 

ciwnym razie karty te zostaną odebrane, 

zaś winni zostaną ukarani w drodze admi- 

nistracyjnej. 
—- Walka z handlem okrężnym artykuła- 

mi spożywczemi. Jak się informujemy, wła- 

dze administracyjne zamierzają przystąpić 

do energicznego zwalczania nielegalnego 

handlu okrężnego artykułami spożywczemi 

w Wilnie. 
W istocie handel ten rozwinął się u nas 

w sposób rzucający się w oczy, wprawdzie 

jąc do obrotu z jednej trony produkty nie- 

znanego pochodzenia, a co zatem idzie naj- 

częściej szkodliwe dla zdrowia, z drugiej 

zaś strony zmniejszył w znacznym 

obroty handlowe, w sklepach 5р 

ze szkoda nietylko dla zainteresowanyc 

także dla skarbu państwa. 
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MIEJSKA. 
— Dziś ma zapaść decyzja w sprawie as- 

faltowania jezdni. W dniu dzisiejszym od- 

będzie się specjalne posiedzenie M tratu, 

na _ którem ośfatecznie rozstrzygnięty zotanie 

konkurs na asfaltowanie jezdni w Wilnie. 

— Przymus wprowadzenia książeczek dla 

służby domowej. Sprawa zaopatrzenia służby 

domowej w książeczki została pod wzglę- 

dem prawnym rozpatrzona i załatwiona. 
Wobec powyższego Magistrat mocen jest 

bez specjalnej uchwały zmusić wszystkie pra 

codawczynie do zaopatrzenia swojej służby 
w książeczki. 

y pracodawca będzie musiał zaopa- 
swoją służącą w książeczkę rozrachun- 

dawaną przez biuro pośrednictwa 
pra ra to książeczka oczywiście kosz- 
uje i spowoduje nowy wydatek z kieszeni 
i bez tego świecącej pustkami. Przypisek 

zecera). 
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ARTYSTYCZNA. 
— Komunikat Wileńskiego Towarzystwa 

Niezależnych Artystów Małarzy. W niedzie- 
ię; bej, MU BST w ostatnim dniu wystawy 

obrazów, T-wo zależnych Art. Mal. prze- 
znaczyło całodzienny dochód ze sprzedaży 
biletów wejściowych na powodzian w Wi- 
leńszczyźnie. Osiągnięta tą drogą suma bę- 

dzie przesłana na ręce marszałka Senatu p. 
Władysława Raczkiewicza, jako prezesa Ko- 
mitetu Pomocy Powodzianom. Wystawa 
mieści się w pawilonie wysławowym w og- 
rodzie Bernardyńskim. Wejście 50 gr., ul- 
gowe 30 gr., wycieczki 10 gr. od osoby. 
Wystawa otwarta od 10—17 g. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Sobótka w „Ognisku* Akademiekiem. 

Dnia 10 b. m. odbędzie się w „Ognisku 
Akademickiem (Wielka 24) Sobótka „Już 
czas. Na miejscu bufet tani i obfity z go- 
rącemi kolacjami. Do tańca przygrywa trio 
akademickie. Wstęp dla akademików 1.50 zł. 
za okazaniem legitymacji, dla nieakademi- 
ków — 3 zł. za. okazaniem kart wstępu, 
które nabywać można wcześniej w lokalu 
Bratniej Pomocy codziennie od 7—8 g. w. 

Początek Sobótki o godz. 9 wiecz. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Podróż wizytatorska Kuratora Okrę- 

gu Szkolnego. W dniach 5, 6 i 7 b. m. Ku- 
rator Okręgu Szkolnego Kazimierz Szelą- 
gowski w towarzystwie naczelników wydzia- 
łów Dryjańskiego i Głuchowskiego zwiedzał 
szkoły powszechne« w pow. wileńsko-troc- 
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    jańskim o gimnazja, seminar- 
cielskie i szkołę zawodową w 
Pod przewodnictwem p. Kura- 

tora od e w Święcianach konferencja 
dyrektorów gimnazjum państwowego i pry- 
watnego (Stow. Rytas), seminarjum nauczy- 

i i inspektora szkolnego, kierowni- 

czki szkoły zawodowej sejmiku święciańskie 

go. Na konferencji tej ustalono współpracę 
kierownictw wszystkich szkół 
mającą na celu wzajemną po- 

moc i współżycie młodzieży. 
Z racji pobytu p. Kuratora w Święcia- 

nach odbyła się w sali gimnazjum państwo- 
wego akademja, w której wzięli udział przed 
stawiciele władz cywilnych i wojskowych о- 
raz nauczycielstwo i młodzież szkolna. Prze- 
mówienie powitalne wygłosił dyrektor gi- 
mnazjum Skórski, poczem nast. deklama- 
cje i popisy chórów młodzieży szkół pols- 
kich i gimnazjum litewskiego. Pan Kurator 
w krótkich słowach podziękował za serde- 

czne przyjęcie i zwrócił się do nauczycielst- 
wa i młodzieży z wezwaniem do gorliwej 
pracy. 

— Egzaminy nadzwyczajne z programem 
7 kl. szkoły powszechnej. Inspektor szkolny 
m. Wiłna podaje do wiadomości, iż na mo- 
cy rozporządzenia Pana Mi ra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego z dn. 
81 marca 1926 roku (Nr. I-4818) egzaminy 
nadzwyczajne z zakresu programu 7-klaso- 
wej szkoły powszechnej odbędą się w dn. 

od 19 do 24 października 1931 r. w łokalu 
publicznej szkoły powszechnej Nr. 1 w Wil- 
nie, ul. Żeligowskiego róg Wileńskiej. Do 
egzaminu mogą przystąpić osoby które prze 

kroczyły już obowiązkowy wiek szkolny 
(14 lat) i nie uczęszczały do szkoły powsze- 
chnej lub jej całkowicie nie ukończyły. 

Zezwolenia na składanie tego egzaminu 

udziela Inspektor Szkolny. Do podania, 
wniesionego do Inspektoratu Szkolnego, na- 
leży załączyć: metrykę urodzenia, świadec- 
two moralności, krótki, własnoręcznie napi- 
sany rys, ostałnie świadectwo szkolne, 
fotografję stwierdzającą tażsamość osoby, 

o ile nie można tożsamości osoby stwierdzić 
w inny sposób. 

Jeżeli kandydat przekroczył 18 rok: ży- 
cia winien również w podaniu zaznaczyć, 
czy pragnie być zwolnionym od egzaminu 
z rysunków, robót ręcznych, śpiewu i ć 
czeń cielesnych. Taksa za egzamin nadz 
czajnych z zakresu 7 klas szkoły powszech- 

nej wynosi 20 zł. 

kim i świ 

jum naucz 
Święcianacł      

       

     

  

   

  

   

    

  

      

     
  

    

  

   
  

Z KOLELŁ 
— Eksport i import towarów na terenie 

kiej Dyrekcji Kolejowej. W ostatnim 
u nieco ożywił się graniczny ruch 

уагому w obrębie wileńskiej dyrekcji ko- 
lejowej. Przez stacje graniczne: Stołpce, O- 
lechnowicze i Zahacie do Rosji sowieckiej 

   

      

za i maszyn, 10 wagonów superfos- 
fatu i około 40 wagonów towarów różnych. 
W tymże okresie do Połski przez te stacje 
przybyło 15 wagonów skór, 5 wagonów za- 

bawek, 3 wagony futer i 35 wagonów - 
nych towarów. ъ 

Do Lotwy przez stację Turmonty prze- 
wieziono 30 wagonów węgla, 20 drzewa, 15 

anufaktury, 10 smarów i olejów, 15 nafty 
i 20 innych towarów. Z Łotwy we wrześniu 
przybyło do Polski 10 wagonów ryb, 3 na- 
biału, 5 wagonów wyrobów gumowych, 5 
futer, 3 skór oraz 15 różnych towarów. 

WOJSKOWA. 
— P. K. U. Wilno—Powiat podaje do 

wiadomości, że z dniem 1 X. 1931 r. została 
przeniesiona z ulicy Jakóba Jasińskiego 
Nr. 18 na ul. Wielką Nr. 47 (Hotel „Pala- 
ce') gdzie przyjmuje i załatwia interesan- 
tów od godz. 10 do 12. 

Wszystkie pisma proszone są o przedru- 
kowanie powyższego komunikatu. 

GOSPODARCZA. 
— Komunikaty Targów Międzynarodo- 

wych w Poznaniu. 1. Firma z Bagdadu in- 
teresuje się importem z Polski wszelkich ar4 
tykułów mających zbyt w Mezopotamii, 
specjalnie przyjmie reprezentację na wyroby 
włókiennicze. 

2. Firma z Helsingforsu (Finlandja) in- 
teresuje się importem z Polski następują- 
cych artykułów: półfabrykaty drzewne, krze- 
sła gięte, materjały wełniane, włosiane na 
podszewki, wyroby lniane, powrozy, cukier, 
węgiel. 

3. Firma z Bombay pragnie importować 
z Polski dykty. 

4. Firma turecka pragnie importować z 
Polski siedzenia do krzeseł. 

Wszelkich bliższych informacyj udzielają 
Targi Międzynarodowe w Poznaniu, ul. 
Marsz. Focha 18. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Bacznošė Ofieerowie Rezerwy! Kolo 

Wileńskie Z. 'O. R. wzywa wszystkich człon- 

' 

   



ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów. W. piątek dnia $ b. 

mm. odbędzie się w lokalu p: ul. Przejazd 
Nr. 12 LX zebranie Klubu "Wióczągów Se- 
njorów. Na porządku dziennym między in- 
nemi, referat p. Bara skpch Komitetu 
Pomocy Polakom na Łotwie p. t. „Ostatnie 
wypadki na Łotwie”. Początek o godz. 19-ej 
Wstęp dla członków Klubu i byłych człon- 
ków Akademickiego Klubu Włóczęgów oraz 
zaproszonych gości. 

— Posiedzenie Wil. Tów. Otolaryngóło- 
gieznego. W niedzielę dh. 11 Šaro Ledai 
r. b. o gódz. 10.30 odbędzie się naukowe 
posiedzenie Wileńskiej Sekcji Polskiego 
"Towarzystwa Otolaryngolo icrnego w lokalu 
Kliniki OtolarytgólbziekR$ U. B. na An- 
tokolu. Na porządku dziennym 6 cho- 
rych z Kliniki i sprawozdanie prof. Szmur- 
ły ze Zjazdu. Międzynarodowego w Borde- 
aux Collegium O.-L. Amititiae Secrum. 

—Odežyty dr. K. Górskiego. W niedzielę 
dnia 11 b. m. i w poniedziaek dnia 12 b. m. 
w sali Konserwatorjum Muzycznego wygło- 
si edczyty o Kasprowiczu i Żeromskim zna- 
ny historyk literatury docent uniwersytetu 
warszawskiego dr. K. Górski. Szczegóły w 
afiszach, 

SPRAWY: ŻYDOWSKIE. 
— Wystawa książek żydowskich. Wy- 

stawa kiążek żydowskich 'przy ul. W. Po- 
hulanka Nr. 18 otwarta będzie tylko do 12 
b. m. włącznie, codziennie od: godz. 12 do 
10 wieczór. W sprawie wycieczek zbioro- 
wych należy porozumieć się z sekretarjatem 
Ż. I. N. (tel. 15-05). Wstęp bezpłatny. 

RÓŻNE. 
— Nasilenie tyfusu brzusznego słabnie. 

Dzięki skutecznej akcji sanitarnej, stan cho- 
rób zakaźnych, a zwłaszcza tyfus, znacznie 
zmniejszył się. Ostatnio zanotowano tylko 
trzy wypadki zasłabnięcia na tyfus brzusz- 
ny, natomiast zwiększyły się padki za- 
chorowań na płonicę, przew: ie wśród 
dzieci. 

— Nowelizacja ustawy alkoholowej. W 
związku z nowelizacją ustawy ograniczają- 

    

  

Od wtorku 6-go października 

Dla młodzieży od 4 — 6. 

Wielki dramat sensacyjny $9 

Eddie Polo W roli głównej: Kim Biejskie Słynny król sensacyj 

cej sprzedaż, podawanie i spożycie napojów 
alkohołowych, Komenda Wojewódzka P. P. 
wydała. polecenie wszystkim posterunkom 
ną terenie woj. wileńskiego, w którem po- 
daje najważniejsze przepisy nowych obo- 
wiązujących zarządzeń w sprawie wspomnia- 
nej ustawy wraz z odpowiedniemi instruk- 
cjami. 

W' myśl tych przepisów, wolno sprzeda- 
wać napoje alkoholowe zawierające nie wię- 
cej niż 45 stopni mocy. W: razie stwierdze- 
nia, iż właściciele restauracyj lub sklepów 
wódczanych nie przestrzegają przepisów i 
dwukrotnie „zostanie im sporządzony pro- 
tokół, będzie im odebrana.koncesja na prze 
ciąg 1-go roku 

ZABAWY, 
- Wielka zabawa taneczna przy dźwię- 

kath orkiestry jązr-bandowej pod kierun- 
kiem za b n4 bruku wileńskim kapelmi- 
strza p. Jako'<ons W: sobotę dnia 10-.go 
października r. b. w <«li Związku Zawodo- 
wego Drukarzy m. Wilna odbędzie się Wiel- 
ka Zabawa Taneczna pi di k ‹ 
stry jazz-bandowej. 
Początek zabawy o godz. 9-е) 

Bufet obficie zaopatrzony na mi 
Czysty dochód przeznacza się na <asiie- 

nie kasy zapomogowej dla bezrobotnych 
członków Związku. 

Początek zabawy o godz. 

KOMUNIKATY. 
— Wileńskie T-wo Miłośników Fotogra- 

fji zawiadamia, że dnia 10 b. m. o godz. 5 
po poł. zostaje otwarta pracownia fotogra- 
ficzna (z aparatem do powiększeń) oraz wy- 
stawa prac członków T-wa we własnym lo- 
kalu przy ul. Ad. Mickiewicza 15. Wstęp na 
wystawę i zwiedzenie pracowni dła człon- 
ków T-wa i wprowadzonych gości bezpłatny 

RZEZ PAD TRY TENS RISE 

Biedna wdowa po wyjściu ze szpitala 
wraz z małem dzieckiem jest w rozpaczliwej 
sytuacji materjałnej i tą drogą prosi ofiar- 
ne społeczeństwo chociażby o najmnie 
da Ofiary składać do  Administr 
„Kurjera Wileńskiego" pod „Wdowa*. 

  

    

9 wieczorem. 

     

NAD PROGRAM: 
  

Śladem przestępcy” 
NAD_PROGRAM: Wujaszek z PSiej Wola "=*9tą kom r akt i Wsta- 

KURIE R 

YEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski „Lutnia*. Dziś w piątek 

dnia 9-go b. m. premjera uciesznej komedji 
w 8-ch aktach Moliera „Szaleństwo Skape- 
na“ w pomysłowej reżyserji p. St. Wysoc- 
kiej. Wnętrze pemysłu Makojnika. Nieprzer- 
wane salwy śmiechu towarzyszyć będą bar- 
wnej, wesołej, żywo i sprawnie toczącej się 
akcji na scenie wywoływane przekomiczne- 
mi sytuacjami i doskonałą grą wszystkich 
wykonawców — to też niech pośpieszy każ- 
dy, kto chce choć na parę godzin oderwać 
myśl od kłopotów dnia. 

— Popołudniówka dla młodzieży szkoł- 
nej. W. sobotę o godz. 4-ej po poł. po ce- 
nach o 50 proc. zniżonych „Szelmostwa Ska- 
pena* Moliera. 

W sobotę o godz. 8-ej wiecz. powtórzenie 
premjery komedji w 3-ch aktach Moliera 
„Szelmostwa Skapena*. 

— Popołudniówka. W niedzielę o godz. 
*-ej po poł. „Ładna Historpja* komedja w 
+eh aktach Caillaveta i Fleursa w premje- 
rowej obsadzie, która na scenie naszej świę- 
ci prawdziwe triumfy dzieki znakomitej 

grze > 

—_W 

    

j publiczno- 
ści rozkoszowania s 
drzeja w interpretac 
J. Oterwy Dyrekeji udaio > 
wzięcie udziału w popołudniówce. oraz w 
najtańszym poniedziałku w „Lutni* przy ce- 
nach od 20 gr. do 2 zł., w którym to dniu 
po, raz ostatni znakomity gość ukaże się 
swoim wielbicielom w roli Andrzeja w ko- 
medji w 3aktowej Caillaveta i Fleursa „Ła- 
dna Historja*. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś w 
piątek dnia 9-go b. m. o godz. 4-ej po poł. 
dła młodzieży szkolnej, oraz tych, którym 
dotychczas nie udało się podziwiać kapital- 
nej gry znakomitego artysty J. Osterwy w 
roli Szczęsnego w „Horsztyńskim* J. Sło- 
wackiego. Pozostałe nieliczne bilety są do 
nabycia w kasie. Ceny o 50 proc. tańsze. 

Jest to nieodwołalnie ostatni występ J. 
Osterwy w ..Horszty! Ę 

Wieczorem w piątek z 

    

      

powodu próby 

  

  

  

TBALA MIEJSKA 

Yutrchzammaka 5. 
a godz. 

—8— 10. NIEPOSKROMIONY " 
Gorge 0 Brien i Louise Huntington. 
Koncert. ork. pod batutą M. Salnickiego.—Ceny miejsc: 

NAD PROGRAM: 
  

  

alkon 30 gr., parter 60 gr.— 

dramat w 8 aktach 

roli głównej 

oraz tyg. W krainie nieb'eskiego smoka 3 r$ 
Kasa czynna od 3.30 do 10 w. 

  

DŹWIĘK. KINO-TEATR 

„HELIOS: 
wWilsėska 59, tel. 9-28 

Reż. nieśmiert 

w. Murnau 

DZIš! 

TABU 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w soboty i niedziele o godz. 2-ej po poł. 

WKROTCE: Przeboje wszechšwiatowe: X—27 (Spzieg) z Marleną Dietrich i „Hadžy Murat“ 

W krainie wiecznej 

Paramountu. 

Wielki film dźwiękowy, który zdobył wszystkie ekrany światal 

NAD PROGRAM: Wspomnienia Wileńskiej Produkcji i Tygodnik 
wiosny. Film piękna pośród nagich ludzi 

Na pierwszy seans ceny zniżone. 

z Iwanem Mozžuchinem 

TLE KB K.1 

generalnej ze „Złotego wieku rycerstwa 
nego zarejestrowania się w sekretarjacie 
Koła, ul. Mickiewicza 13, Kasyno Garnizo- 
nowe. 

przedstawienie zawieszone. 
W: sobotę dnia 10 go b. m. o godz. 8-ej 

wiecz. premjera głośnej komedji w 3-ch ak- 
tach Marlowe'a „Złoty wiek rycerstwa”, w 
pomysłowej inscenizacji i oprawie dekora- 
cyjnej H. Zełwerowiczówny. 

— Popoładniówka. W, niedzielę o godz. 
4:ej po poł. po raz pierwszy po cenach zni- 
żonych sensacyjna sztuka w 3-ch aktach A. 
Madisa i R. Boucarda „Matrykuła 33" tak 
gorąco przyjmowana przez publiczność na 
scenie naszej. 

— Tani poniedziałek na Pohulance. W 
poniedziałek dnia 12-go b. m. o godz. 8-ej 
wiecz. po cenach o 50 proc. niższych „Ma- 
trykuła 38% w obsadzie premjerowej z M. 
Wyrzykowskim i J. Brenoczy na czele. 

RABDJO 
PIĄTEK, dnia 9 października 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
12.15: Muzyka lekka i popularna (płyty). 
15.25: „Książka a wiedza* — odczyt. 15.45: 
Program dzienny. 15.50: Muzyka baletowa 
(płyty). 16.00: Lekcja angielskiego. 16.20: 
„Dlaezego chłopcy się biją* — odczyt. 16.40: 
Koncert. 17.10. „Witamy“ — odczy 17.35: 

Koncert. ® Kom. LOPP. 19.00: „Pola- 
kom mą Kov zczyźnie*. 19.20: „Ciotka 
Ałbinowa, mów 19.35: Program na sobotę 
i rozm. 19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: Po- 
gad muz. 20.45: Koncert symfoniczny. Po 
koncercie komuni 
godz. 24-ej. 

    

   

  

   

      

    
   

    

Sygnał czasu. 1 
Muzyka popularn: 

„Mała skrzyneczka”*. 15.4.    Progr: am dz 

   

  

15.50: Koncert dla miłodzieży (płyty). 16.20: 
Radjokronika. 16.40: Koncert popuł. 17.10: 
Odczyt. Koncert. popul. 18.05: Aud. 
dla młodzieży. 18.30: Koncert dla młodzie- 
ży. 18.50. Kim. Wil. Tow. Org. i Kół. Roln. 
19.00: „O 9 październiku 1920 r.* — od- 

  

czyt. 19.20: „U nirworyszów* feljeton. 19.35: 
Progr. na niedzielę i rozm. 19.45: Pras 
dziennik radj. 20.00: „Na  widnokręgu“. 
20.14: Muzyka lekka. 21.55: „Powrót mary- 
narzy* felj. 22.15: Koncert  chopinowski. 
22.40: Kom. i muzyka tan. 

NOWINKI RADJOWE. 
DLACZEGO SIĘ BIJĄ? 

Dziś o godz. 16.20 wizytator Jerzy Os- 
trowski znakomity prelegent z zakresu wy- 
chowania wygłosi dzisiaj ciekawy odczyt 
psychologiczny w którym odpowie na pyta- 
nie dlaczego chłopcy się biją? Jest to zagad 
nienie, które powinno równie frapować ludz 
kość jak i podobne pytanie: Dlaczego do- 
rośli się biją? dlączęgo istnieje wojna?* 

KONCERT Z FILHARMONJI. 

©О godz. 20.15 rozgłośnie Polskiego Radja 
transmitować będą z Filharmonji Warszaw- 
skiej koncert symfoniczny ze współudziałem 
świetnego skrzypka o europejskiej sławie Na 

thana Milsteina, w wykonaniu którego u- 
słyszą radjosłuchacze Koncert Skrzypcowy 
Czajkowskiego o głębokiem podłożu roman- 
tycznem. Wi części symfonicznej orkiestra 
Filharmoniczna pod dyrekcją  Walerjana 
Berdiajewa odegra Skrjabina poemat sym- 
foniczny „Ekstaza*, oraz Rytla poemat sym- 
foniczny „Święty gaj”. 

Sprawa „Dziennika Wileńsk.', 
na wokandzie Sądu 

Apelacyjnego. 
Dnia 7 b. m. miała się odbyć w Wydziale 

Karnym Sądu Apel: nego rozprawa z od- 
d odpow. „Dz. Wilenskiego“, 
kiego, skazanego w kwiet- 

zez Sąd Okręgowy na rok wię- 
iz zamianą no pół 
niewypłacalnościj— 

; skierowane przeciw 

    

   

          

     

     

   

  

roku 

za oszczercze artyk 
ko kpt. Galinatowi. 

Wobec niestawienia się 2 

    

świad 
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52 zł. — Nr Nr. 37, 56, 
  

  

447, 510, 516, 551, 588. 
260 zł. — Nr. Nr. 610, 653, 808, 881. 
520 zł. — Nr.Nr. 961, 1014, 1161. 

Na ogólną sumę 

Ogłoszenie. 

Nr. 233 (2175 

postanowił sprawę odroczyć. pomimo wnie- 
sku_ kpt. Galinata, który sprzeciwił się spro- 
wadzeniu przez obronę Świadków, nic nie 
mogących wnieść do sprawy, a "mających 
tyłko w myśl intencyj strony oskarżonej 
„urabiać nastrój na rozprawie”, wedle krą- 
żących o tem pogłosek. Jest to wiełce cha- 
rakterystyczne, że oskarżony zjawił się na _ 
sali rozpraw w otoczeniu licznej świty „be- 
jowej* grupy akademickiego О. W. P., z 
której też rekrutują się świadkowie obrony. 

0. S. 

Słoń i waliza, czyli podróż 
poślubna z przeszkodami. 
W: tych dniach żenił się dozorca ogrodz 

zoologicznego w Grimbsy (U.S. AJ, p. John , 
Halth. Wpadł on na nieszczęśliwy pomzye? 
zaproszenia na uroczystość zaślubin swej 
przyjaciółki-słonicy, zwanej, Rosy. Rosy trzy- 
mała „początkowo w trąbie bukiet ślubny, 

który wdzięcznie złożyła-w dłonie oblubie- 
nicy przed wrotami kościoła. Ponieważ p. 
Halth nie wyprawiał wesela, tylko prosto z 
kościoła udać się miał z małżonką w podróż 
poślubną, przeto wręczył Rosy walizę do po- 
trzymania. Na dworcu kolejowym wesz 
Rosy na peron, dziarżąc troskliwie w tre 
ogromną walizę podróżną. Pociąg nadjeż- 
dża, czas wsiadać do wagonu, a Rosy nie 
pozwala nikomu dotknąć walizki, nawet p- 

Halth — prawemu właścicielowi. Trudna ra- 
da — pociąg odszedł a państwo Halth wró- 
cili zpowrotem do Zoo. Jeszcze przez 40 
godzin nie pozwoliła sobie Rosy odebrać wa- 
lizy, choć prosili ją o to wszyscy, łącznie z 
policją i z matką panny młodej. 

  

   

  

   

  

  

  

    

    
     

  

POSZUKUJĘ POSADY 
RZĄDCY DOMU 

T 

| 
| w domach rządowych lub prywatnych. 
| Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 

| 

ow 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego* pod Nr. 8787! 

dla W. S. 

    

52121 terfa 

„Źródło Poiskie', 
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Ш Magistrat m. Wilna ogłasza, że na odbytem w dn. ulica Wileńska Nr. 29 
Z | października 193! r. losowaniu | i 3 obligacyjnych | Wejście przez korytarz. 
эа pożyczek miejskich skonwertowanych w roku 1925 7151 
O zostały wylosowane następujące obligacje: 

I-ej pożyczki obligacyjnej z roku 1901 Pralnia francuska 
@ 5. 52 zł. — Nr. Nr. 24, 86, 115, 197, 310, 321, 389, 440, Wileńska 27 
52 441, 490, 501, 534, 577, 681, 720, 727, 791, i Zamkowa 7. 
э 818, 910, 913, 1024, 1057, 1165, 1188, 1223. | Przyjmuje wszeiką bieliz- 
=: 260 2!. — Nr. Nr. 1290, 1372, 1437, 1457, 1490. nę do prania. Ceny zniżone 
me 520 zł. — Nr. Nr. 1624, 1636, 1677, 1787, 1810. 7152 
B= Na ogólną sumę — —  złot. 5.200.— Mi k i Ze daw 

ro lil-ej pożyczki obligacyjnej z roku 1913 eSZKa o 

=* 110, 187, 249, 277, 348, 389, $ n £ z 3-ch pokoi i kuchni 
DO WYNAJĘCIA 

przy ul. Wielkiej Nr. 5 

MIESZKANIE 
złot. 3.276.— 

  

BŹWIĘKOWE KINO 

„KOLLJWOOD” 
Miakiew. 22, tel. 15-28   DZIŚ! Humo:! Zachwyt! 

Furoręl Budzi przebój 
boy 

NAD PROGRAM: Tygodnik dźwiękowy Foxa. 

Kochanek o północ 
JEANETTE MAC DONALD i Reginald Denny. 

Początek o godz. 4,-6, 8 i 10.20, w w dnie świąt. o g. 2-ej 

w/g powieści F. Watkins. 
W rol. główn: Bohaterka filmów 
„Parada Miłości" i Król Żebraków 

  

* Diwiękowe Kino 

CGJING 
Dziśł Dziši 
Przebój dźwiękowy! 
Po raz pierwszy w Wilniel Trzech djabłów z Materharn (yn biabych gó) 

  

W rolach głównych: Niezap. T pp“ ant w gł. roli Ma Т NAD PROGRAM: Dodatek 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 bohater filmu „Monte Santo" LIS Trenkėr, kobiecej Mary Glory. dźwiękowy Foxa i rysunk. 

RM WSZ Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. cd g. 2-ej, NASTĘPNY PROGRAM: Łódź podwedna 

Elma Kolejowa | Dziś! Dramat w rolach głównych życiowy w 8 zz 

(GRISKO 
.0hs% dworaa kolsicw,) 

MARY. ASTOR. 
magnatów angielskich. 

Siek 
i finezyjny CLIVE BROOK. Piękne 

Bogata wystawal Paryż i jego pokusy. 
widoki 

Akcja rozegrywa się we Francji, Anglji i Szwajearji. 

zachwycająca 

Szwajcarii. Palace 

  

Dźwiękowy Kino-Teatr | Dziś! 

STYLOWY 
alias Wislka 30. 

słynnej 
powieści 

Kino - Teatr Dziś! Najwspanialszy 

LUX 
Mickiewicza II, t.15-61 

film wszystkich czasów!   Początek o godzinie 4-ej, w 

    

Podaje się do wiadomości, że 

spółka pod firmą: „Biuro Kana- 

lizacyjno - Wodociągowe" bud. 
A. Zasztowt i A. Wabiszczewicz 
została z dn. 8 października r.b 

OE 
  

jakiego dotychczas nie było według 

Aleksandra Dumasa › * 
Monumentalna epokowa tragedja ludzka namiętności 
w ]4akt. Symfonja miłości i zmysłów. W rol gł. słynny 

FAUST. 
EMIL JANNINGS, współudział biorą urocza Kamilia Hora i urocza Gdsta Ekman. 

Najnowsze i najpiękniejsze 100% dźwiękowe arcydzieło po raz pierwszy w Wilnie | Superszlagier 1931 r. 

Tyranja miłości. 
Lewis Stone i Deilla Hyams. 

dnie świąteczne o godz. |-ej. Ceny miejsc od 40 gr. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru |-go, 

zamieszkały w Wilnie przy ul. Zakretowej 2, na za- 
sadzie art. 1030 U.P.C. ogłasza, że w dn. 9 paždzier- 
nika 193! roku od godz. | -ej rano w Wilnie przy ul. 
Piłsudskiego Nr. 6, odbędzie się sprzedaż z przetargu 
publicznego ruchomości, należących do Mojżesza 
Klaczkina, składających się z mebli, oszacowanych na 
sumę 3475 zł. 

1093/V1—7149 Komornik Wł. Matuchniak. 

Kl UM remas TTESISOIAS 

Tytaniczna epopea milošci, grzechu i šmier- 
ci, osnuta na tle arcydzieła Goethego. W 
roli „„Mefistofeiesa“' genjalny mistrz ekranu 

Dla młodzieży dozwolone. 

PAP AEOCTT WY ADR: 

2500 dolarów 
FOLWARK 

pod samem Wilnem. 
Ziemia dobra, las dę- 
bowy,brzoza,leszczyna 
Jezioro, dom mieszk., 

budynki. 
Prawdziwa okazja. 

Dom H.-K. „Zachęta” 
Mickiewicza I, tel. 905   

BEZPŁATNIE 
AKUMULATORY odstawia 

do domu, 

ładuje i konserwuje 
akumulatory po cenach fabrycznych. 

zabiera i 

Dostarcza do domu codzień świeże 

baterje anodowa 

as [I [EKT] mulatorowa 

UL. WiLENSKA 24. 

Nie dźwigajcie akumulatorów i bateryj! 

Dzwoncie do nas. Teleion 10-38. 

Ogłoszenie. 
Woropajewskie Zakłady Przemysłowe, Spółka 

Akcyjna w Wilnie, zaprasza niniejszem ukcjonarjuszy 
na zwyczajne walne zgromadzenie spółki, które odbę- 
dzie się w Wilnie w lokalu przy ul. Wileńskiej 16 w 
dniu 3! października 193! roku, o godz. 7-ej po poł. 
z następującym porządkiem dziennym: 

1) zagajenie i wybór przewodniczącego zebrania, 
2) sprawozdanie i b lans oraz rachunek zysków 

PREZ NB CK adałattkcyjdy; 
3) zatwierdzenie bilansu i rachunku zysków i strał 

Oraz udzielenie absolutorjum zarządowi, 
4) wybór członków komisji rewizyjnej, 
5) wolne wnioski. 

Zarząd Spółki. 

Ogłoszenie. 
Za krzywdę moralną, wyrządzoną przezemnie Pani 

Stefanji Płoskiej w kasynie urzędniczem w Głębokiem 
dnia 16.Ill. 193] r.. najmocniej przepraszam. Jedno- 
cześnie składam kwotę 10) złotych z przeznaczeniem 
dla sierot m Głębokiego, na ręce burmistrza Pana 
Snarskiego. 

  

Nagaj. 
Głębokie, dn, 8 października 1931 r. 7148 

    

Spłata wylosowanych obligacyj w ich wartości 
imiennej będzie dokonywana od dn. 2 stycznia 1932 r 
w Kasie Magistratu. 

Opłata kupowawzod obliskcyj 
czek dokonywa Kasa Miejska. 

powyższych poży: 

Jan Żejmo 
Szef Sekcji Finansowej 

Ławnik Magistratu 
(Peopis dfeczytelny) 
Główny Buchslter 7137 
  

Akuszerka 

Maja LAKETOWA 
Piiyjmujeloli9 do Ties: 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 

  

KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogł. vdpow. 

| DRUKARNIA 

z 6 pokoi ze wszelkiem“ 
wygodami do wyneję 
Kolejowa 15 róg Gošeinnei 
dowiedzieć się u dozorcy 

ЕЕЕ ее 
NOWOOTWORZONA 

POLSKA 

przy ul. Wielkiej 29 
Poleca: codz. świeże 

mleko, masło, sery, jaja. 
mleko zsiadłe, wędliny. 
iinne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące oraz 

   

  

INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ 
Wilno, św. Jańska Nr. 1 

Telefon 3-40. i 

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

ju roboty drukarskie 
į WYKONYWA ti 
i" PUNKTUALNIE į 

= EANIO S 
SOLIDNIE į 

® - й 

Języ ki cbce 
a francuski 

włoski (Konwersacja). 
Przygotowywanie 

ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
1 egzaminów 

Szkół średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci U. 5. В. 
specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 

        
    „Kurjera Wil." pod W. K. 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

od 78 gr. 

EEEEIEFEFIER 

Pokój 
umeblowany z nie- 
krępującem wejściem 

dla samotnej-go. 

ZARZECZE ZARZECZE 17, I m. 1: 13 

Pokój 
umeblowany, słoneczny, 
ze światłem elektrycznem, 
z osobnem wejściem do 
wynajęcia przy ul. Zacisze 

Nr. 4, m. 3 I piętro. 

Mmmm 
dzwonki sygnalizacyj- 
ne, ustawienie aparatów” 
radjowych i telefonów" 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ. 

WSZ*P:"Nr. 69. 7120 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3, 
tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wagry, 
WoŻP, 48, 7034 

Lecznica dla zwiejzął 
Lek. Wet. S. Bakuna 

Ostrobramska 16. Tel. 694. 
Przyjęcia 10—2 i 5—7. 

7150 

Codzień świeże Mle Ko 
z majątku dla mleczarń 
i sklepów. Tamże sprze- 
daż kaitofli. Piłsudskiego 

13-5, tel. 14-68. 7139 

  

  

  

Poszukuję bosy 
fzróchtki na wyjazd. 

Pożądana jest ze znajom. 
jęz. niemieckiego, polsk. 
ew. hebrajskiego. Zgłasz. 
się: Sawicz !—2, g. 2—3     7140 ul. Ofiarna Nr. 4, m. 9.- 

  

FILIP MACDONALD. 26) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Orkiestra zagrała szybką, hałaśli- 
wą melodję z towarzyszeniem saksofo 
nu. Antoni objął prawem ramieniem 
pannę Broclebank i poczuł jej drżenie. 

— Kto to jest ten czarny gość? — 

zapytał. 
— Lake — rzuciła przez zaciśnięte 

zęby. 
— Tak? — rzekł Antoni. — Co to 

za figura? 
— Kapitan Featherstone Lake 

wykrztusiła ze wspaniałą pogardą pan- 
na Brocklebank. — Jeden... jeden ze 
Straconego Legjonu, jak ojciec nazywa 

jej... dworzan... 
— Rozumiem — rzekł Antoni. 

A chciałbym być sam jeden. — Gonił 
wzrokiem za plecami Lake'a, obejmu- 
jąc w tańcu panią Carter—Fawcett < 
miażdżącą siłą. 

— Podły osobnik — zawyrokowała 
dziewczyna. — Dlaczego dlaczego on 
to powiedział o panu? Jak on mógł po- 
myśleć eoś podobnego? 

Na bładej twarzyczce barwiły się 

dwie czerwone plam) 
Znaleźli się koło drzwi i Antoni po 

  

  

  

  

ciągnął swoją ździwioną i zawiedzio- 
ną danserkę do hallu. 

— (zy pani wie co teraz zrobimy? 
— zapytał z uśmiechem — napijemy 
się wina en deuX. Czy pani ma coś 
przeciw temu? 

— Och! — rzekła z uniesieniem — - 
Jest tu taki zaciszny kącik. 

Wzięli wino i poszli do .,zaciszne- 
go kącika”. Była to alkowa mieszczą- 
ca się w korytarzu, prowadzącym do 
oranżerji. Panna Brocklebank wyjaś- 
niła, że tu im napewno nikt nie prze- 
szkodzi. 

Trzcinowe foteliki okazały się na- 
tyle zapraszające na oko, o ile w rze- 
czywistości niewygodne. Dziewczyna 
usiadła, spojrzała na RO i rze- 
kła: 

— Chce mnie pan o | coś zapytać, 
prawda? 

— Tak mój drogi Watsonie 
odparł uśmiechając się Antoni. 

— Proszę mówić. 
— Jeżeli pani wie, że chcę panią o 

coś zapytać — rzekł Antoni — to po- 
winna pani wiedzieć, o co. Innemi 

    

słowy. pani wie poco ja przyjechałem 
w te strony. 

Jasna główka skinęła... 
— Wiem... I jestem za... 

Skąd pani wie? — przerwał An 
toni, neutralizując tę niegrzeczność u- 
śmiechem. 

—— Wszyscy wiedzą. Mnie powie- 
dział ojciec, a ojcu stara lady Fishei, 
która spotkała się dziś z panią puł- 
kownikową. 

— Pani sądzi. że całe hrabstwo 
już wie, a przynajmniej elita? 

— Tak. W każdym razie do jutra 
wszyscy będą wiedzieli, włączając w 
to nietylko elitę, ale służbę i wogóle .. 
resztę. W naszej okolicy płotki szyb- 
ciej idą z góry na dół, niż odwrotnie. 

  

  

    
  

Antoni spojrzał na nią z uznaniem 
spostrzegł teraz, że mimo pospolitoś- 
ci zdrowej jej urody, jej niebieskie o- 
czy patrzyły naprawdę inteligentnie. 
Po pauzie rzekł: 

— (zy wszyscy goście obecni te 
raz pod dachem, wiedzą? 

— Tak. Tyle co ja. 
— (o pani wie? 
Popatrzyła na niego badawczo i rze- 

kła: To że podług pana, Bronson 
jest niewinny i że pan przyjechał iu- 
taj szukać dowodów jego niewinności. 

   

  

  

aciel Szerlocka Holmesa. 

      

WODA 

  

Antoni zastanowił się nad jej sło- 

wami. 
— A jaka opinja przeważa w miej 

scowych kołach? 
Panna Brocklebank zawahała się 

i odpowiedziała z głębokim namys- 

łem: 
— Opinja nie jest równo podzielo- 

na... — urwała. Antoni, który nie spu- 

Wzruszyła białemi ramionami. Nie 
chyba, że Ona tu bawi.. A to się zda- 
rza tylko w sezonie łowieckim. 

— Gdzie on staje? — zapytał An- 
toni. 

— W Weydings... u niej. Sliczna 

rezydencja, cztery mile stąd. 
— (zy tam bawią jeszcze... 

goście? 
— Dom jest zawsze pełen. To nie 

inni 

ciec też. Chociaż tyłko on jeden postę-- 
puje zgodnie ze swojem przekonanienr 
Inni obgadują ją za plecami, a w oczy 
nadskakują. Tyle warci co ona... Na- 
wet mniej, bo ona ma przynajmniej od 
wagę... 

— ..swoich czynów — dokończył 
Antoni. — Tak ale odwaga łatwo przy 
chodzi, jeżeli się ma tyle pieniędzy. 
co ona. Czy są tu jeszcze inni z legjo- 

  

* zwłaszcza, gdy się z tem wypowiada- 

szezał z niej oka, zaśmiał się krótko. 

— To znac e dziewięćdziesiąt 
pięć procent uważa mnie za warjała, 
a niektórzy. jak naprzykład kapitan 
Lake za zarozumialca, spragnionego 
rozgłosu... 2 

Obłała się rumieńcem. 
— (oś w tym rodzaju — odp 

— Glupey! — Ten Lake interes 
mnie — rzekł Antoni. — Zawsze mnie 
interesują ci, którzy mnie nie lubią, 

   

    

takie 

   

ją nie będąc przedstawionymi. Chciał- 
bym się o nim czego dowiedzieć. 

Panna Brocklebank opuściła kąci- 
ki wcale nie takich znowu pospolitych 
ust i rzekła: 

— On nie należy do miejscowego 
towarzystwa. Przyjeżdża tutaj w se- 
zonie na polowania i... 

— I do pani Corer-Fawcett — do- 

kończył Antoni. 
Skinęła głową. 
— A nie w sezonie nigdy nię przy- 

ježdža? 

  

   
iu 

nie jest... 

fat 

anna 
— To co wiem w tym wz ; 

wiem tylko ze słyszenia i z przypad- 
nych spostrzeżeń... 

эКа rangę. Ulu- 
kowych wł: 
lę, że on piastuje wy: 
biony adjutant, czy coś takiego, który 
wie że nie zostanie zdegradowany 0 ile 
tylko nie będzie protestował, żeby in- 

ni nie pełnili prowizor 
Usta Antoniego rozciągnęły się w 

uśmiechu. 
— Pani nie łubi tej kobiety? 
Spłonęła gorącym rumieńcem. — 

e szanowalabym się gdy 

bym ją lubiła. Mówi się. że ż A 
dwudziestym wieku ji t. p. głupstwa, a 
le wszystko musi mieć 
Przynajmniej ja tak uważam; mój oj- 

— Nie! 

  

we, j 

        

  

    

Chyba, że to jeszeze gorzej. 
Zawsze tam bawi conajmniej pluton 
Straconego Legjonu... 

— Koty — rzekł Antoni — nie 
ak się to mówi. 

rangę piastuje Łake w legjonie? s 

Broeklebank zacięła us 

Miau- miau! 

znej służby. 

nu? 
Panna 

głową. 
są = 

Jaką  kruci. 

  

  

gniewnie    ględz 

myś- 

toni. 

                          
Tak 

  

roje granice. 

Brocklebank 

Nie warci wzmianki. 
Jack Borstowe j drugi chłopiec. 

Westchnęła 

wargi 
swobodnym tonem. 
Taki miły chłopiec. Ale przestanie być 
miłym, jeżeli awansuje kiedy z rekru- 
ta na coś więcej... 

— Niech pani mówi — rzekł An- 

— rzekł 
A może pan chciał się dowie- 

dzieć naprawdę tylko o niej? 

D. c. n. 

potrząsnęła 

Dwaj re- 
  

ciężko. 
i dodał: 

— Śzkodę Jacka 
   

— Chciał pan się dowiedzieć co tu 

za człowiek, kapitan Lake? 
— Właśnie — rzekł Antoni. 

1 j kobiecie- 
Antoni. 

Drukarnia „Znicz”, Wilno, uł. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 Redaktor odpowiedzia!ny Władysław Monkiewiez, 

 


