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Hoover czy Roosevelt? 
Od szeregu tygodni już wre na 

kontynencie północno-amerykańskim 
zaciekła kampanja przedwyborcza. 
Namiętności polityczne rozpalają się 
coraz silniej. Punktem szczytowym 
będzie dzień 4 listopada, kiedy to 
czterdzieści miljonów wyborców od- 
da swe głosy na któregoś z dwóch 
kandydatów na prezydenta Stanów 
Zjednoczonych. 

Hoover czy Roosevelt? Republika- 
nin czy demokrata? Dylemat ten ros- 
trząsany jest dziś w U. S. A. z za- 
jadłością, na jaką zdobyć się mogą 
tylko žywiolowi, impulsywni Yankesi. 
Kwestja wyborów prezydenta nowe- 
go, czy tylko reelekcji prezydenta do- 
tychczasowego zepchnęła obecnie na 
plan dalszy wszelkie inne kwestje, 
nie wyłączając palącej kwestji kry- 
zysu. 

Do terminu wyborów pozostał nie 

spełna miesiąc. Kampanja wyborcza 
pochłonie diesiątki miljonów dola- 
rów. Przeszło 100.000 płatnych i ideo- 
wych agitatorów nawołuje wyborców 

w 16-tu językach do głosowania za 
danym kandydatem, Tysiące lig, zrze 
szeń, stowarzyszeń, bractw, klubów, 
towarzystw religijnych, związków 
sportowych, kółek świeckich, organi- 
zacyj kobiecych wkłada w wybory 
całą swą energję, drukuje miljardy 
ulotek, broszur, odezw, pamfletów. 
Radjo, dzienniki, afisze, transparenty, 
kina wyliczają zasługi jedncjio kan- 
dydata, mieszając z błotem drugiego. 

W nas, Europejczykach, przywyk- 
łych do uważania urzędu prezydenta 
państwa za stanowisko par excellen- 
ce reprezentacyjne, roznamiętnienie 
Ameryki budzi pewnego rodzaju zdzi 
wienie, Nie należy jednak zapominać, 
że w Stanach Zjednoczonych prezy- 
dent nie jest bynajmniej tym mane- 
kinem, jaki tak często zasiada na fo- 
telach prezydenckich całego szeregu 
europejskich republik, czy nawet kró 
lestw (Anglja). W Ameryce kompeten 
cje polityczne i ekonomiczne prezy- 
denta są niezmiernie rozległe. W A- 
meryce nikt inny, jak tylko prezy- 
dent decyduje o orjentacji w polityce 
zagranicznej i wewnętrznej, jak rów- 
nież o losie większości ustaw. Wpływ 
decyzyj prezydenta na życie ekono- 
miczne kraju jest ogromny. Banki 
nie mogą bez gody prezydenta udzie- 
lać pożyczek zagranicznych. Tysiące 
suto opłacanych stanowisk i intrat- 
nych posad zależą od widzimisię pre- 
zydenta. 

Skoro się uwzględni to wszystko, 

jasnem się stanie dlaczego w wybo- 
rach prezydenta biorą tak żywy u- 
dział zarówno potężne organizacje e- 
konomiczne, jak bezimienne tłumy, 
zarówno rzemieślnicy, jak bankierzy, 
gryzipiórki i fermerzy, pracujący i 
bezrobotni. Prezydenja z wyborcami 
łączą tysiączne więzy. Partja, której 
udało się przeprowadzić swego kan- 
dydata, liczyć może na niejeden tłusty 
kąsek. Dola i niedola wielotysięcz- 
nych, ba, miljonowych rzesz ludzkich 
zależą od takiego czy innego wyniku 
wyborów. Stąd roznamiętnienie — 
graniczące z gorączką. 

Jak się przedstawiają stosunki w 
dwóch. zwalczających się nawzajem 
partjach? Nazwy tych partyj nie nam 
nie mówią. Republikanie mają w só- 
bie tyleż demokratyzmu, eo demo- 
kraci — republikanizmu. Istotnych, 
podstawowych różnie w poglądach 
republikanów cży demokratów trud- 
no się doszukać. Analogja natomiast 
odrazu rzuca się w oczy: republikanie 
i demokraci mają mocną i zdecydo- 
waną wolę dorwania się do władzy 
i wyzy skania bez reszty—a poniekąd 
też bez skrupułów — wszystkich zwią 
zanych z tą władzą atrybutów i ko- 
rzyści. Pozatem, w obu partjach ame- 

rykańskich uderza jeszcze jedna, nie- 
spotykana w partjach europejskich 
cecha. Oto jedna i ta sama partja 
może głosić hasła, wzajemnie się wy- 
kluczające. Tak np. partja demokra- 
tów w stanach południowych wysu- 
wa hasło utrzymania prohibieji, wal- 
ki z katolicyzmem, z obcokrajowca- 
mi i t. p.; w stanach północnych — 
la sama partja występuje przeciwko 
prohibicji oraz mieni się przyjaciółką 
katolików i obcokrajowców. Podoh- 
nież np. republikanie na zachodzie 
nawołują do zbrojnego załatwienia 
rachunków z Japonją, zaś w stanach 
wschodnich — wy: suwają hasła naw- 
skroś umiarkowane i pokojowe. Tego 
rodzaju rażąca rozbieżność, która w 
Europie doszczętnieby zdyskredyto- 

wała daną partję w oczach wyborców, 
w Ameryce — uchodzi płazem. 

Jeżeń chodzi o ostatnią rozgrywkę 
wyborczą nie należy sądzić, że o wy- 
nikach decyduje cała Ameryka, jak 
długa i szeroka. Końcowa walka, fi- 
nisz zapasów wyborczych zależą w 
gruncie rzeczy od nastrojów ludności 
w 10, najwyżej zaś w 12 stanach. 
Zjawisko to tłumaczy się tem. że w 
pozostałych 38 czy 36 (z ogólnej licz- 
by 48) działają dające się zgóry obli- 
czyć tradycje historyczne i czynniki 
lokalne. Tak więc, 13 stanów połud- 
niowych głosuje stale i niezmiennie, 
od dziesiątków lat, za partją demo- 
kratyczną, podczas gdy stany północ- 
ne, jak Oregon, Utah, Nebraska, Wy- 
oming, Idaho są z reguły republikań- 
skie. Powstaje więc rozgrywka mię- 
dzy stanami niepewnemi, o najgęst- 
szem zaludnieniu j największej zmien 
ności nastrojów, jak Nowy York, Illi- 
nois, Masachusets, Maine, Ohio, Ka- 
lifornja. Dla przykładu zaznaczymy, 
że np w 1916 r. o wyborze prezydenta 
Wilsona zadecydował jedynie stan ka 
lifornijski. 

Nie trzeba chyba mówić o potwor- 
nej wprost demagogji, jaką rozwijają 
zwalczające się partje w okresie wy- 
borczej gorączki. Znamy to zjawisko 
aż nadto dobrze i w Europie. Szcze- 
gólnie dogodny punkt zaczepienia dla 
demagogji, przedewszystkiem ze stro 
ny demokratów, stanowi przeżywany 

obecnie przez Amerykę niesłychanie 
ostry kryzys ekonomiczny. Właściwie 
mówiąc, gdyby nie kryzys, szanse de- 
mokratów przeciwko trzymającym się 
moeno władzy republikanom byłyby 
minimalne. Wprawdzie republikanie 
tłumaczą wyborcom, że z chwilą doj- 
ścia do władzy demokratów, kryzys 
gospodarczy zaostrzy się jeszcze wię 
cej, lecz argument ten nie może iść 
w paragon z argumentacją demokra- 
tów, zapewniających, że kryzys jest 
bezpośrednim skutkiem rządów repu- 
blikańskich. Wogóle, argumenty na- 
tury gospodarczej, najłatwiej  tra- 
fiają do przekonania zmaterjalizowa- 
nym Yankesom. Normalnie wystar- 
cza nastraszyć przeciętnego wyborcę 
perspektywą utraty pracy, by głoso- 
wał za tym, co mu przekonywująco 
obiecuje pracę i zarobki. W imię 
swych zarobków, swej fabryki, swego 
kredytu bankowego, swych dywidend 
—głosować będzie przeciętny Amery- 
kanin na samego djabła. 

Czyż to tak trudno ostatecznie, 
zwalać winę wszystkich plag społecz- 
nych na rząd istniejący? Czyż to tak 
trudno wskazać na czternaście miljo- 

  

nów bezrobotnych i wykrzykiwać: 
„Patrzcie! Oto dzieło Hoovera i repu- 
blikanów!*? W, psychice obywateli 
wszystkich bodaj krajów pod słońcem 
leży tendencja do zwałania odpowie- 
dzialności za całe zło, jakie się w da- 
nym kraju dzieje, na rząd. To przy- 
rodzone niejako nastawienie psychicz 
ne obywateli partja demokratów ame 
rykańskich z całą bezceremonjalnoś- 
cią wyzyskuje. 

Charakterystyczną jest rzeczą, że 
partja socjalistyczna i komunistyczna 
nie mają w Ameryce niemal żadnych 
wpływów, Wydaje się to dziwnem, 
zwłaszcza skoro się uwzględni miljo- 
nowe rzesze bezrobotnych, stanowią- 
cych normalnie podatny grunt dla 

komunistycznej propagandy. Jednak 
umysłowość Amerykanina, nawet bez 
robotnego różni się wybitnie od umvy- 
słowości robotnika europejskiego. 
Amerykanin jest nawskroś indywidu- 
alistą, który nienawidzi bolszewizmu. 
Pod tym względem gra również nie- 
wątpliwie rola ksenofobja, gdyż dzia- 
łający na terenie U. S. A. agitatorzy 
bolszewiecy, są w olbrzymiej większo- 
ści cudzoziemcami: Rosjanami, Niem 
cami, Włochami, Węgrami. 

Ważną rolę w wyborach obecnych 
odegrywa prohibicja. Mimo wszyst- 
kich szkód i całego zła, jakie wnosiła 
prohibicja w życie amerykańskie, ma 
ona liczne rzesze zwolenników. Za 
utrzymaniem prohibicji są więc w 
pierwszym rzędzie wszystkie stany 
południowe, cały przemysł filmowy. 
fermerzy, wyrabiający syropy i na- 
poje „higjeniczne*”, większość kobiet, 
większóść duchowieństwa protestanc 
kiego, wszyscy metodyści, wreszcie 
niezliczone organizacje społeczne i 
instytucje dobroczynne, subsydjowa- 
ne cichaczem przez przemytników al- 
koholu. Ci ostatni, rzecz prosta, nie 
szezędą pieniędzy i wysiłków, by u- 

trzymać złotodajny dla siebie interes 
prohibicji. Natomiast przeciwnikami 
prohibicji są wszystkie wielkie mia- 
sta, duchowieństwo katolickie, robot- 
niey, zatrudnieni w przemyśle, wresz- 
cie inteligencja. 

Hoover więc czy Roosevelt? Za- 
leży to przedewszystkiem od wszech- 
władnego pieniądza. Dotychczas fi- 
nanserja z Wall-Street (od 100 lat!) 
popierała partję republikańską. De- 
mokrata w dziejach Ameryki tylko 
* razy był prezydentem. Może jednak 
w ostatniej chwili przeważy 
czynnik nieprzewidziany i kandydata 
Wall-Street Hoovera—wyprze kontr- 
kandydat Roosevelt. 

T. J—ski. 

Niebanalna fotografja gukernatora Rocsvelia. 

  

  

Oto naprawdę niebanalna fotografja kan 
dydata demokratów na stanowisko prezyden 
ta Stanów Zjednoczonych. Na ilustracji na 
szej widzimy gubernatora stanu nowojorskie 

  

go Franklina D. Roosvelta po grze w water- 
polo w pływalni rezydencji swej w New 
Yorku. 

    

Na mieliznie. 
do reformy obecnej procedury w spra BERLIN, (Pat). Prasa niemiecka, 

donosząc o przyjęciu sprawozdania w 
kwestji mniejszościowej przez komi- 
sję polityczną Ligi Narodów, nie ukry 
wa porażki swego słanowiska. Dzien- 
niki hugenbergowskie wyraźnie piszą, 
że stanowisko delegacji niemieckiej w 
sprawie mniejszości nie było zadawa- 
lające. Akcja niemiecka, zmierzająca 

  

wach mniejszościowych, osiadła na 
mieliźnie z powodu zbytniej ostrożno 
ści niemieckiej deelgacji, która wzbra 
niała się wystąpić z  praktycznemi 
wnioskami w sprawie zmian. W ten 
sposób został usankcjonowany obecny 
stan rzeczy w problemie mniejszościo- 
wym. 

Z rozprawy Trybunału Stanu w Lipsku. 
BERLIN, (Pat). Z wczorajszej rozprawy 

przed Trybunałem Stanu w Lipsku zasługuje 
na uwagę fragment pclemiki między przed- 
stawieielami stron. Sirona oskarżająca sta: 
wia zarzut, że mianowanie komisarza rządu 
w Prusach nastąpiło po uprzedniem poroza- 
mieniu się gahinetu Papena z narodowymi 
sccjalistami, Twicrdzeniu temu kategorycz- 

nie zaprzeczył przedstawietel rządu Rzeszy 
Ćr, Gettheimer, utrzymując natomiast, že no- 
minację k6ómisarza zalecał m. in. minister 
Sewering. W, wyniku tej polemiki przedsta- 
wieiel frakcji socjal-demokratycznej zgłesił 
wniosek © wczwanie w charakterze świadków 
kanclerza Papena, Hitlera t przedstawiciela 
Klubu Szlacheckiego von Gleichena, 

jakiś” 

Przed wizytą Herriota w Londynie. 
Wyjazd we czwartek.—Obrady Rady Ministrów 
pod przewodnictwem prezydenta. — Tylko 

wstępne porozumienie. 
PARYŻ. (Pat.) Szezegóły podróży 

Herriota do Londynu zostały ostatecz 
nie ustałone podczas rozmowy, jaka 
się odbyła wezoraj między preznje- 
rem francuskim a ambasadorem an- 
gielskim w Paryżu. Herriot opuści 
Paryż we Środę o godzinie 16 i przy 
będzie tegoż dnia wieczorem do Lon 
dynu, Wymiana poglądów między 0- 
bu premjerami rozpocznie się w ezwa 
rtek rano i przeciągnie się przez pią- 
tek. Powrót Herriota do Paryża ocze 
kiwany jest w sobotę. 

We środę o godzinie 10 rano odbę 
dzie się w pałacu Elizejskim pod prze 
wodnictwem prezydenta Lebrzna po- 
siedzenie rady ministrów. Na pocie- 
dzeniu tem obecny będzie Paul-Bon- 

eour, przybywający z Genewy, który 
poinformuje swych kolegów © ostat 
nich pertraktacjach rozbrojeniowych, 
jako też zapozna ich z planem kon- 
strukcyjnym, opracowanym przez de 
legację francuską. 

W/g komunikatu półurzędowego, 
w Londynie nie będą powzięte osta- 
teczne decyzje. Rozmowa ta ma stano 
wić poniekąd rodzaj wstępnego po- 
rozumienia do bardziej obszernych 
rokowań, jakie rozpoczną się nieco 
później w Genewie, przy udziale rów 
nież i Niemeów. Istnieje możliwość, 
że Herriot spotka się w Lodynie z 
wybitnym przedstawiecielem Stanów 
Zjedneczonych Norman Davisem, 
który obeenie tam bawi. 

Ambasador Polski u ministra spraw zagran. 
W. Brytanii. 

LONDYN. (Pat.) Ambasador Rze- 
ezypospolitej Skirmunt odwiedził we 
wtorek sir Johna Simona i odbył z 
brytyjskim ministrem spraw zagran. 

dłuższą rozmowę na temat sytuacji 
międzynarodowej w zwijĄku z akual- 
nemi zagadnieniami, obchodzącemi 

Polskę. 

Plan francuski bezpieczeństwa 
i rozbrojenia. 

PARYŻ. (Pat.) Albert Julien po- 
daje w „Petit Parisien“ szezegóły pla 
nu konstrukcyjnego, opraeowanego 
przez delegację franeuską w Genewie. 
Plan przypominać ma poniekąd 
swym układem umowę, zawartą w 
Locarno. Grupuje on pod wspólnym 
tytułem 5 projektów umów: ogólną 
konwencję rozbrojeniową, ogólny 
pakt konsultatywny, regjonalny. pakt 
wzajemnej pomocy, bezpieczeństwa i 
kontroli, projekt, dotyezący utworze 
nia międzynarodowej siły militarnej 
i protokół w sprawie zastosowania za 
sady równości praw. Pakt regjonalny 
przeznaczony jest wyłącznie dla 
państw europejskich i zawiera zoba 
wiązanie się do nieagresji jak również 
inne zobowiązania, zmierzające do 
pokojowego uregulowania wszelkich 
zatargów oraz szereg przyrzeczeń w 
zakresie wzajemnej kontroli i pomo- 
cy. 

Międzynarodowa siła zbrojna, któ 

rej utworzenie przewiduje specjalny 
pakt, składać się ma z przekazanych 
instytucji genewskiej pewnych kate 
goryj wojskowych samolotów, miano 
wicie samolotów  bombardujących, 
których użycie zabronione będzie po- 
szczególnym państwom. Zadanie о- 
wej uzbrojonej siły lotniczej - będzie 
połegało między innemi na roztocze 
niu kontroli nad lotnietwem cywil- 
nem. : 

Wreszcie protokół w sprawie za- 
stosowania równości praw przewida- 
je stwierdzenie w drodze dyploma- 
tyeznej obeenego stanu zbrojeń we 
wszystkich krajach europejskich, bio 
rących udział w umowie, łącznie z 
Niemeami. Na podstawie tych właś 
nie zbrojeń, które nie mogą być w ża- 
dnym wypadku powiększone, lecz ra- 

czej zredukowane, byłaby uznana za- 
sada równości praw, jakiej domayzają 
się Niemey. 

  

Marszałek Piłsudski w Wilnie, 
W dniu wezorajszym o godzinie 6 wieczorem przybył pociągiem po- 

śpiesznym z Warszawy do Wilna Pan Marszałek Piłsudski. 
Na dworeu wileńskim Marszałka powitali przedstawiciele władz 

wojskowych, państwowych i miejskich. Z dworca Pan Marszałek udał się 
do pałacu reprezentaeyjnego, gdzie odbędzie się pod kierownictwem Pana 
Marszałka gra wojenna. 

  

Titulescu w Paryżu. 
Wizyta u Herrlota. — Głosy prasy. 

PARYŻ, (Pat). W dniu 11 bm. 
przed południem na Quai d'Orsay przy 
był Titulescu i został natychmiast 
przyjęty przez Herriota. W rozmowie 
z dziennikarzami Titulescu oświadczył 
że isotnie zdecydował się przyjąć tekę 
ministra spraw zagranicznych. 

PARYŻ, (Pat). We wtorek o godz. 
13 Titulescu opuścił Quai d'Orsay. 
Rozmowa z Herriotem trwała półto- 
rej godziny, poezem kontynuowana 
była z Marselem Rey, szefem gabi- 
netu premjera. 

Interpelowany przez dziennikarzy 
p. Titulescu ograniczył się do oświad- 
czenia, że jego wielka przyjaźń dla 
Francji jest znana. Stanowisko jego 
jako ministra spraw zagranicznych 
Rumunii przyczyni się niewątpliwie 
do zacieśnienia węzłów, łączących 0- 

Kombatanci Wielkiej 
GENEWA, (Pat). Przewodniczący 

międzynarodowej federacji b. komba- 
tantów i inwalidów Wielkiej Wojny 
nadesłał na ręce Hendersona depeszę, 
w której imieniem 4 miljonów człon - 

  

że spodziewa się jeszcze jutro przed 
ba kraje. Titulescu zaznaczył również, 
południem spotkania z premjerem po- 
wtórnie, wieczorem zaś zamierza wy- 
jechać do Bukaresztu. 

Według informacyj dzienników, 
przedmiotem rozmów była kwestja e- 
wentualn. udziału mniejszych państw 
„w przyszłej konferencji rozbrojeniowej 
Głównym jednak tematem rozmów 
miała być sprawa rumuńsko-sowiec- 
kiego paktu o nieagresji. Francja może 
sobie tylko powinszować — pisze „La 
Liberte', że kierownictwo spraw za- 
granicznych Rumunji powierzone zos 
tało ministrowi Titulescu. Rozmowy, 
które odbył i które jeszcze odbędzie 
Titulescu z francuskimi mężami sta- 
nu, otwierają pomyślne widoki dla ko 
ordynacji polityki franc.-rumunskiej. 

Welny chcą pokcju. 
ków organizacji 12 krajów, domaga 
się ponownego zwołanina konfęrencji 
rozbrojeniowej i doprowadzenia jej 
obrad do pomyślnego rezultatu. 

  

Rozstrzelanie szpiega. 
WARSZAWA. (Pat.) Wyrokiem 

Wojskowego Sądu Okręgowego Nr. 2 
w Luhlinie, wydanym w postępowa 
niu doraźnem w dniu 5 października 
r. b. starszy strzólee 24 p. p. Włady- 
sław Hoffmian skazany został za zbro 
(dnię szpiegostwa na karę Śmierci 

przez rozstrzelanie, pozbawienie 
praw i wydalenie z wojska. Pan Pre- 
zydent nie uwzględnił prośby skaza- 
negó o łaskę, wobec czego wyrok zo- 
stał wykonany w dniu 5 października 
1932 r. o godzinie 16.25 w Lublinie. 

RUS a mma e DD 

Locarno wschodnie na 10 lat. 
LONDYN, (Pat). „Daily Tele- 

graph“ twierdzi „že nowe francuskie 
projekty rozbrojeniowe obeżmować bę 
dą także sugestje zawarcia wschodnie 
go Locarna pod postacią regjonalnego 
paktu o nieagresji na 10 łat pomiędzy 
Niemcami a ich sąsiadami na wscho- 
dzie i południu, czyli że za specjalne 
obcięcia w zbrojeniach Francji, Niem” 
cy miałyby zobowiązać się do niewsz- 
czynania sprawy korytarza i Gdańska 
Francja, Polska i Czechosłowacja pra- 
gnęłyby uzyskania gwarancji Wielkiej 
Brytanji, lecz zdaniem dziennika nie 
można oczekiwać udzielenia takiej 
gwarancji przez Wielką Brytanję. 

Przypuszczenie, domysły. 

LONDYN. (Pat). W związku z wi- 
zytą Herriota „Daily Telegraph" wy: 
suwa możliwości podobnej rozmowy 
między ministrami brytyjskimi a kan 
elerzein i ministrem spraw zagranicz- 
nych Niemiec. Gdyby tego rodzaju 
prywatne rozmowy stworzyły pomost 
między Francją i Niemcami, to możli- 
we jest, że zwołana zostanie do Gene- 
wy lub Lozanny konferencja 8 lub 9 
państw. Również „Times* przewiduje 
że skutkiem wizyty Herriota w Londy 
nie nastąpi rozszerzenie składu propo 
nowanej konferencji i przeniesienie jej 
do Genewy. 
"LILLE TINE ATS NRK R ZZOEWOZSZZETO 

Zgon wybitnego adwokata. 

  

Wi sobotę zmarł nagle w Warszaw 
den z najwybilniejszych przedstawicieli pa- 

e je- 

lestry polskiej ś. p. Eugenjusz Šmiarowski, 
znakomity obrońca w procesach politycznyca 
b. podsekretarz Stanu w M-stwie Sprawied 
liwości, 

Podajemy portret ś. p. mecenasa Eugen- 
jusza Smiarowskiego. 

Sąd Najwyższy rozpoczyna 
rozpatrywanie protestów wy- 

borczych. 

Począwszy od dnia 17 bm. Sąd 
Najwyższy rozpatrywać będzie w dal 
szym ciągu protesty przeciwko wy- 
borom do sejmu i senatu. W okresie 
jesiennym po ferjach, odbywać się bę 
dą posiedzenia niejawne Sądu Naj- 
wyższego, na których rozpatrywana 
będzie strona formalna zgłoszonych 
protestów. Po rozpatrzeniu ich stro- 
ny formalnej, protesty znajdą się na 
wokandzie posiedzeń jawnych izby 
wyborczej Sądu Najwyższego. 

Między innemi Sąd Najwyższy, roz 
patrzy w dniu 21 listopada sześć pro 
testów przeciwko wyborom w okr. 
Nr. 63 — Wilno (miasto i powiat). 

Dalszy szadek bezrobocia 
w Polsce. 

WARSZAWA, (Pat), Według da- 
nych statystycznych, liczba bezrobot- 
nych, zarejestrowanych w PUPP, wy 
niosła w dniu 8 października r. bież. 
140.168 osób, co stanowi spadek w 
stosunku do tygodnia poprzedniego a 
998 osób. 

Gronau uratowany. 
RANGOON, (Pat). Znany lotnik von Gro- 

nau i jego trzej towarzysze przybyli pomy- 

šinie do Rangoon, 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
WIARSZAWA, (Pat). Londyn 30,77 — 

30,63; Nowy York 8,912 — 8, 892; Paryż 
35,02 — 34,93; Szwajcarja 172,36 —174 92, 
Berlin 211,95. Tendencja mocniejsza. 

AKCJE: Bank Polski 88 i pół — 89. Sta- 
rachowice 9,25. Tendencja utrzymana.



  

Listy z Warszawy. 
Łaskawe niebo. — Pośpiech kamieniczników. — Przewartościowanie wartości — 

Postęp 

Cudne tegoroczne lato powoli ustę 
puje miejsca jesieni. W kalendarzu 
październik, a na termometrze bywa 
czasem 14 stopni ciepła. Łagodzi to 
do czasu tragiczne następstwa kryzy 
su, pozbawiającego chleba coraz licz 
niejsze zastępy pracowników. Niebo, 
zda się, wzruszone losem bezrobot- 

nych i bezdomnych, odracza nadejś 
cie dni chłodnych. 

Ulga to dla nędzarzy chwilowa, ko 
rzyść wątpliwa. Niejeden, nie mając 
„noża na gardle*, zbywa nadchodzące 
troski polskiem „jakoś to będzie* i 
nie dość energicznie o ratunek zabie 
ga. Kamienicznicy okazują się bar- 
dziej przewidujący. Wiedząc, że w cza 
sie mrozów trudniej będzie przepro- 
wadzać eksmisje niewypłacalnych lo 
katorów, Śpieszą powyrzucać ich, pó 
ki jeszcze pogody umożliwiają wil- 
legjaturę pod mostami. Niema więc 
dnia bez spraw mieszkaniowych; nie 
ma dnia, któryby nie pomnażał rze- 
szy koczowników, mających gwiazdy 
zamiast dachu nad głową. 

Dura lex — sed lex. Nie brak sę- 
dziów, którzy z ciężkiem sercem ogła 
szają wyroki. Może nawet z niepoko- 
jem-.. Jeżeli niepokoju tego nie od- 
„czuwają właściciele domów, przemy 
słowcy i wogóle dzisiejsi posiadacze 
oraz szafarze dóbr doczesnych, to zdu 
mienie budzić musi ich krótkowzro 
czność. Ludzie ci wciąż jeszcze nie or 
jentują się, że każdy wydalony z za- 
kładu robotnik. każda rodzina wyrzu 
cona z mizernemi gratami na podwó- 
rze — to jeszcze jeden gwóźdź do tru 
mny istniejącego porządku rzeczy. 

Dwadzieścia pięć lat temu dużo 
się pisało o przewartościowaniu war- 
tości. Była na to moda. Minęła. Nie- 
mniej jednak dopiero teraz następuje 
istotne przewartościowanie starych 
wartości w poglądach szerokich mas. 
Podobnie jak zmieniły się zapatrywa 
nia na państwo, uważane ongi za fol 
wark dynastji, a następnie domenę 
stanu szlacheckiego — tak dziś prze: 
istacza się stosunek ogółu do warszta 
tów pracy, tudzież urządzeń użytecz 
ności powszechnej. Opinja publiczna, 
której podstawa coraz bardziej się roz 
szerza, uważa, iż fabryka nie poto ist- 

nieje, żeby przynosiła zyski akcjonar 
juszom, nie poto nawet tylko żeby pro 
dukowała tyle a tyle towaru; racją jej 
bytu jest dawanie pracy i zarobków 
robotnikom. Tak samo i kamienice 
miejskie. Mają z nich właściciele zy 
ski, czy nie mają — detal. Nie to jest 
ich celem. Istnieją na to, żeby ludzie 
mieli gdzie mieszkać. 

Były czasy, kiedy masy znosiły pry 
watną własność dróg, mostów, roga- 
tek, ete., kiedy uważało się, że posia 
dacz lasu ma prawo rąbać go bez ni- 
czyjej kontroli, fabrykant — zatrud- 
niać małe dzieci, że nie nikomu do te 
go, jak majster eksploatuje siły czelad 
nika i t. d. Dziś następuje dalsza ewo 
lucja ograniczeń prywatnego włada- 
nia poszczególnemi objektami mająt. 
ku narodowego. 

Wielce znamienne dla nastrojów 
obecnych jest zdanie, wygłoszone nie 
dawno przez p. J. N. Millera w jego 
ataku na „Wiadomości Literackie". 
Pismo, powiada, jest wytworem nie- 
tylko organizacyjnej pracy redaktora, 
lecz nadewszystko byłych i obecnych 
spółpracowników, jest więc zbiorową 
własnością; i redaktor (będący rów- 
nież założycielem wydawnictwa) nie 
ma prawa robić z niem co mu się po 
doba. 

Stanowisko p. Millera, które jesz- 
cze dziesięć lat temu mjałoby posmak 
wywrotowy, rewolucyjny, obecnie po 
dziela niejeden zdeklarowany konser 
watysta. 

Jak bardzo ulegają kruszeniu ska 
ły pojęć zachowawczych pod naporem 
nowych idei, a zwłaszcza zmieniają- 
cych się stosunków, świadczy najwy- 
mownięj ubolewanie krakowskiego 
„Czasu* nad faktem ubywania synów 

w „„Czasie“, — Czynnik zgody powodem wojny. 

chłopskich z szeregów akademickich. 
W] początkach bieżącego stulecia, kie 
dy byłem dziennikarzem w Krakowie, 
to samo pismo służyło za trybunę za 
gorzałym przeciwnikom zbyt szero- 
kiego otwierania wrót uniwersytec- 
kich, Wbrew alarmom szłachetczyzny 
galicyjskiej, usiłującej ograniczać 
dostęp oświaty do chat wieśniaczych, 
następowało _ uprzystępnienie jej 
chłopstwu. W gimnazjach, a następ 
nie i w wyższych zakładach nauko- 
wych zaczęli pojawiać się synowie 
Bartków i Maćków; zaś w kilka lat 

później doktorskie tytuły jęły ukazy 
wać się obok nazwisk, dobrych przed 
tem tylko dla parobków. Minął jesz- 
cze czas jakiś i nastąpiło upowszech 
nianie się owych nazwisk w literatu- 
rze, sztuce, na katedrach... 

Zauważyć też warto, iż dostrzeżo- 
ny ostatnio ubytek synów włościań- 
skich na uniwersytetach zmartwił nie 
tylko organ konserwatystów krakow- 
skich (najbardziej u nas zeuropeizo- 
wanych). Bo eto warszawskie dzienni 
ki, zbliżone do O. W. P., którego mło 
dzież gardłowała za podwyżką czesne 
go, również nad zjawiskiem powyż- 
szem ubolewają. Tu już niewiadomo, 
czego ci ludzie chcą właściwie. Nie 
wie lewica, co gada prawica. Mentlik 
w głowach, mentlik w czynach, żad- 
nej wyraźnej linji działania, samo tyl 
ko warcholskie krzykactwo. 

Może dlatego tyle miejsca w pra- 
sie warszawskiej zajmuje sport, który 
najmniej naraża redakcje na branie 
odpowiedzialności za wygłaszane są- 
dy. 

  

Jedną z zalet ruchu sportowego 
jest to, iż ma on niewątpliwy wpływ 
na łagodzenie animozyj partyjnych, 
ukulturalnia temperamenty wojowni 

cze I daje rozsądny upust pragnieniu 
walki, spółzawodnictwa. Sam już fakt 
że każdy triumf barw polskich łączy 
wszystkich we wspólnej radości, każ 
de niepowodzenie wszystkich jedna- 
kowo martwi, wzmacnia i utrwala 50 
lidarność społeczną. Ale znana kłótli 
wość warszawian znalazła już na to 
radę. Jedno z pisemek brukowych 
wetknęło pióro do ręki „olimpijczy- 
kowi* Kusocińskiemu, drugie pozaz- 
drościło tego pomysłu i oto rozgorzała 
wojna kokosza — gorąca od wew- 
nątrz, komiczna z zewnątrz, ale bądź 
co bądź korzystna już choćby z tego 
względu, że zaabsorbowane nią głowi- 
ny przez pewien czas nie będą się 
mądrzyły na tematy, wymagające 
mózgów, a nie móżdżków. 

Benedykt Hertz. 

UAT YB ETF W T L SESNSS "Kort 

Rozbrojenie nie zapobiegnie wojnom. 
Wi dzienniku londyńskim „Everyman* za- 

mieścił wybitny pubiieysta angielski, Stuart 
Gilbert, artykuł, w którym wyjaśnia istotne 
pcłeżenie opinji francuskiej w kwestji bez- 
cełowości rozbrojenia, Doskonały znawca 
Franeji i stcsunków francuskich, Gilbert wy 
jašnia obrazowo i logicznie przyczyny ©raz 
wykłada argumenty, na jakich się opiera 
seeptycyzm Francuzów, gdy mowa o rozbro- 
jeniu jako © panaceum na seroźbę wojny. 

„Przypuśćmy — pisze Gilbert —.że roz- 
brejenie zostało przeprowadzone aż do koń 

ea, że skasowano wszystkie rodzaje broni 
zaczepnej, że zredukowane siły zbrojne do 
kilku tysięcy ludzi. Czy zapobiegałoby to 
wybuchowi nowej wojny? Antagonizmy, ist 
niejąee między naredami, nie wygasłyby « 
racji zredukowania flot i armji, a kraj i na: 
ród napadnięty nie zrezygnowałby z obrony 
przeciw napastnikowi rozbrojenemu tak sa- 
mo jak i napadnięty. Wbjny wybuchałyby 
tak samo jak przedtem, z tą tylko różnieą, 
że naród nieco lepiej uzbrojony odniósthy 
łatwe zwycięstwo, Zatem, gdyby cały świat 
się rozbroił, kraje mniejsze, cywilizowane 
pozostałyby na łasee krajów wielkich i sil- 
nych. Prócz tego trzeha wziąć pod uwagę i 
ten fakt, że rozbrojenie zupełne nie zapobie- 
ga wybuehowi wojny, gdyż historja uczy, 
że wojny mogłyby się toczyć nawet przy n- 
życiu broni i armii improwizowanych*. 

„Rozważmy dalej — pisze Gilbert — kwe 
stię rozbrojenia częściowego: skasowaine 
wielkieh paneerników, eiežkieį artylerji, ae- 
replanów bombowych, lodzi podwodnych. 
Nieistnienie tych gatunków broni nie zapo- 
biegłoby wybuchowi wojny, gdyż każdy na- 
ród, napadający czy napadnięty, znałazłby 
się w tej samej sytuacji, w tych samych 
warunkach uzbrojenia. Tyle tylko, że wojny 

takie rozwijałyby się bardzo powołi, gdyż 
każdy z przeciwników zbroiłby się gorącz- 
kowo poza linją frontu, aby w późniejszej 
fazie bitew osiągnąć decydujące zwycięstwo. 
Użycie broni pewietrznej, dosięgłoby w tych 
warunkach jeszcze większego natężenia*. 

„Grcźba zakłócenia pokoju i wybuchu 
wojny — konkluduje Giłbert — połega na 
dążeniu naturalnem pokonanych Niemiec do 
zemsty nad zwycięzeą i do rewanżu. 

Jeśli Niemcy się dezbroją, lub też jeśli 
inne państwa rozbroją się w tym samym 
stopniu co Niemey, wojna między Niemcami 
a Franeją będzie nieunikniona. Jedyną i naj 
lepszą gwarancją wobee tej ewentualności 
jest, zdaniem Francuzów, utrzymanie obec- 
nego status quo, t. j, stosunkowego rozbro- 
jenia Niemiec w cbłiczu jednego lub kilku 
ich przeciwników, z którymi mieliby zamiar 
rozpocząć wojnę*. 

„Wydawałoby się zatem, iż jedyną ko- 
rzyśeią realną, płynącą z rozbrojenia саКо- 
witego, byłaby naprawa stosunków ekono- 
micznych. Ale i tutaj nasuwa się pytanie, 
czy korzyści te byłyby istotne i realne. W 
obecnym okresie nadprodukeji, przeobraże- 
nie fabryk zbrojeniowych w zakłady, produ 
kujące inne przedmioty, przyczyniłoby się 
tylko do tem większego przeciążenia гупКа 
ftewarami*, 

Tak wyglądają w oświetleniu S. Gilberta 
argumenty francuskie przeciwko celowošci 
rózbrójenia, jako skutecznego środka dia 
utrzymania pokoju. Przyznać trzeba, że ar- 
gumenty te mają swoją ugruntowaną pod- 
stawę zarówno w faktycznym stanie rzeczy, 
jak i w psychołogji mas francuskich, prag- 
nących uniknąć wojny za wszelką cenę. 

E. R. 

NOTATKI ZE ŚWIATA. 
— OŁTARZ POMNIK PAMIĘCI ŻWĘRKI 

I WIGURY funduje społeczeństwo poznań- 
skie ze składek, które napływa ją ze wszyst 
kich warstw społecznych, i od najrozmait- 
szych instytucyj. W ołtarzu umieszczony bę- 
dzie piękny obraz W. Roguskiego — „Matka 
Boska — Opiekunka 'Lotników*. Obraz ten 
wyróżniający się na tegorocznych wysta- 
wach przedstawia Matkę Boską na tle samo- 

lotów. 

— GDYNIA 13-TYM PORTEM EUROPY 
a trzecim portem Bałtyku jest według zesta- 
wienia danych statystycznych z ruchu stal- 
ków i tonnażu roz i naładunku w roku 1931 
Tak więc na pierwszem miejscu stoi Ham- 
burg — 20,9 milj. tonażu, Rotterdam — 17,9, 
Antwerpja — 19, Marsylja 13,8, Liverport -— 
13,1. Dalej idą Neapoł, Shonthamptan, Genua 
Bremo, Kopenhaga, Stokholm, Gdańsk, Gdy- 
nia. Mniejszy obrót od Gdyni wykazały w 
roku ub. Szecin, Ryga, Królewiec. W. tyn: 
roku pozycja Gdyni wygląda jeszcze lepiej. 

— WYNALAZCY POLSCY, którzy jakże 
często gryząc suchy chleb dowiadywali sie z 
gazet, że w rok, dwa po nich dokonano in- 
dentycznego wynalazku. zagranicą, otrzymają 
teraz instytucję, która powinma spełnić 
danie ochrony interesów polskiej inwencji. 
Powstało bowiem w Łodzi Towarzystwo Po 

pierania Twórczości Wtynałazców, z którem 
stara się nawiązać kontakt nawet kapitał 
amerykański. 

— NA STUDENTA starsi panowie i panie 
nabierali skarb połski wyjeżdżając zagran - 
cę za ułgowymi paszportami. Różnica dosyć 

    

       

Zaszczytne odznaczenie prof. Zielińskiego. 

  

Poseł Rzeszy Niemieckiej w Whrszawie 
von Moltke wręczył prof. Tadeuszowi Zielń 
skiemu znakomitemu helleniście medal im. 
Goethego. Medał ten został ufundowat:) 
przez prezydenta Rzeszy Marszałka von Hin 
denburga za wybitne zasługi, położone na 
polu sztuki i wiedzy. Warto zaznaczyć, że 
odznaczenie to otrzymało zagranicą tylko ©0- 

   

  

  

SAMORODNI LITERACI. 
(O książkach Jakóba Wojciechowskiego, o Michale Nikiforowskim i Franciszku 

Pietkiewiczu). 

Słusznie pisze Boy-Żeleński, przed 
stawiając publiczności zebrane przez 
siebie luźne opowiadania obyczajowe 
J. Wojciechowskiego(Raz kiedyś a 
obecnie), że koło nas drzemią nieuja 
wnione siły, talenty i umysły, którym 
brakuje pomocy czy impulsu, by się 
ujawnić i że odpowiadamy my inteli 
genci, za marnowanie tych sił. 

O tych napotkanych talentach i lu 
dziach, podajemy dziś do wiadomości 
kilka szczegółów. Jakub Wiojciechow 
ski, jako 16 letni chłopak wyemigro 
wał do Niemiec z Wielkopolski na 
saksy, za zarobkiem. Tułał się po ob- 
czyźnie, która mu się stała niby oj- 
czyzną przez lat 20, przesiąkł obycza 
jowością, psychiką niemiecką, za- 
chwycił się jej kulturą, zbratał się z 
ludźmi i ustrojem. Uważał że tam 
wszystko lepiej i mądrzej. Ale, mimo 
to nie chciał się żenić z Niemką, mimo 
to słał rodzinie hojnie ze swych za- 
robków, mimo to oszczędził aż 6 tys. 
marek.. by je przywieźć do kraju, 
umieścił je w Banku w Polsce i... stra 
cił wszystko w dewaluacji. Jednak op 
tował za Polską! Pozostał Polakiem z 
wiary i mowy, z uczucia i przynależ- 
ności rodzinnej. Osiadł ostątnio w Bar 

cinie, pracował po kilkanaście godzin 
na dobę i wybudował sobie domek, w 
którym mieszka, opiekując się siero- 
tami po zamordowanej siostrze. 

W 1923 r. jako konduktor tramwa 
jowy w Magdeburgu, (bo rozmaicie 
zarabiał w Niemczech, na roli, w ko 
palniach, kręcił karuzelę i t. p.) prze 
czytał gazetę, gdzie był ogłoszony 
przez Polski Instytut Socjologiczny 
konkurs na Życiorys Robotnika. Za 
siadł i wieczorami, po pracy, napisał 
księgę, która w wydaniu wyniosła 400 
str. druku. Bowiem ze wszystkich 
prac jemu przyznano nagrodę 500 zł. 

„| zakwalifikowano ów życiorys do wy 
dania, co nastąpiło „dopiero w 1930 r. 
Cena 24 złotych nie przyczyniła się 
do rozpowszechnienia tego niepow- 
szedniego dzieła, a przecież powinna 
to była być sensacja nielada. Żywot 
robotnika skreślony z bezwzględną ot 
wartością, jak na spowiedzi, samą 

prawdą pisane „dzieje ciężkiego, praco 
witego życia, jego objawów erotycz- 
nych, które u Wojciechowskiego są 
bardzo bujne, stosunków społecznych 
płciowych, stosunku narodowości do 
siebie, rodzin, rodaków, polityka i re 
ligja, słowem wszystko co myślał, nie   

Ea: 

koło 20-tu osób, między in. Herriot, Musso 
lini, Marconi, Knut Hamsun, Valery i t. d. 

Podajemy fotografję z przyjęcia w po- 
selstwie niemieckiem z okazji wręczenia me- 
dalu Goethego; na którem obecny był sze- 
reg wybitnych polskich uczonych i literatów. 
Pośrodku siedzi prof. Zieliński, drugi od 
prawej strony posęł niemiecki von Moltke. 

    

  

przeciętnie bystry, mądry chłop pol- 
ski o kulturze niemieckiej i nie wyna 
rodowionej duszy. 

W całej Polsce zainteresował się 
realnie tym niezwykłym talentem tyl 
ko jeden człowiek: Boy-Żeleński, któ 
ry stale to widzi, czego inni nie widzą, 
i to zauważy, co inni przeoczą. Może i 
rabelezowski erotyzm  Wojciechow- 
skiego zadźwięczał Boyowi swojską, 
bliską nutą, Dość że się nad autorem 
z „prostoty użalił, „wszedł z nim w 
kontakt* literacki, zachęcił do dal 
szych prób i podtrzymując ten samo 
rodny pęd ku wypowiedzeniu się, za 
ciekawiony rozwojem zdolności twór 
czych tego samouka, badając jego psy 
chikę i charakter, pomagając i dopro 
wadzając pisane specyficzną  polsz- 
zyzną rękopisy do ładu, wydał w swej 
Bibljotece tom p. t. Raz kiedyś a obec 
nie, poprzedziwszy obyczajowe opo- 
wieści Wojciechowskiego obszernym 
wstępem swego pióra. 

Wojciechowski w swych obraz- 
kach z życia swojej sfery, porusza 
przedewszystkiem zagadnienia ekono 
miczne i płciowe. Stosunki małżeń- 
skie i par ludzkich, rozwiązanie pro- 
blemu regulacji urodzin, służy mu za 
temat do rozważań i opowiadań, w 
których wykazuje zdrowy sens i lo- 
gikę człowieka realnie na świat patrzą 
cego. 

Wojciechowski, dzięki nagrodzie 
i opiece Boy-Żeleńskiego. wszedł już 

znaczna: zamiast 500 zł. za zwykły, zapłacić 
80 zł. za akademicki. To też solidni 60-letni 
kupcy zapisywali się na studja zagranie 
by móc gładko 420 zł. zaoszczędzić. Zawią- 
zało się nawet specjalne towarzystwo. Dla 

tego rodzaju „studjów*.Aferę zlikwidowano 
gydż komisarjat rządu dość rychło się po- 
łapał w tym iście amerykańskim busine- 
ssie”. 

— MOST NAD PRAGĄ zajmuje konstruk 
torów czeskich oddawna. Już w 1900 roku 
powstał projekt połączenia dwu przeciwleg - 
łych dzielnic mostem, któryby przebiegał 
nad leżącą w kotlinie częścią miasta. Obec- 
nie kryzys wielkich firm przemysłowych о- 
raz konieczność zmniejszenia bezrobocia spra 
wiły że do starego projektu wrócono pono- 
wnie. Opracowują się już kosztorysy i praw- 
dopodobnie miasto przystąpi do tej giganty- 
cznej budowli. 

— EMIL LUDWIG ROBI SENSACJĘ do- 
koła swej osoby, kiedy mizerny talencik roz- 
reklamowany do niemożliwości przestał być 
lukratywny, Ludwig zdecyodwa łodegrać 
na swem pochodzeniu. Mianowicie w „R 
vue Jiuve de Geneve* umieszcza artykuł w 
którym wraca uroczyście na łono żydostwa, 
oświadczając, że wystąpił z kościoła kato 
lickiego w kilka dni po zabójstwie Rathe- 
nau'a. Badzo dobrze, że choć po czterdziestce 
odnalazł siebie — aby tylko książki, któr: 

ypuje świat, stały się przez to choć 
lepsze... 

— Wi HISTORJI KRYMINAŁÓW. ODRO- 
DZENIA przenosi nas sprawa, która się od- 

em w Medjolan.e. 
у znanego prze- 

mysłowca p. Scambroniego; który bogaty i 
stary miał b. młodą żonę. Uradowany z wyz 

udał się do jubilera by żonie spra 
cenny podarunek. Jakież bylo 14 

żenie, gdy jubiler zaproponował Mt 
zab. z naprawy pierścień podarowany mu 
przez żonę w dniu jego choroby, i gdy jubi- 
ler ostrzegł go przed znajdujący m s. 
ścieniu kolcem! Okazało się w sk 

chodzenia, 
miątka po słynnym Cezarze Borgji, który 
przy pomocy ukrytego kolca i trucizny po- 
darowując p eń usuwał swych wrogów. 
W ślady sławnego turciciela poszła żona 
przemysłowca, a: pierścienia dostarczył — 
pupil przemysłowca, i jego prawa ręka, zdoł 
ny prawnik Paolo Bellini... kochanek jego 
żony. 

— PERSJA KOKIETUJE SWYCH EML- 
GRANTÓW. w Ind jach, którzy w nowej oj- 
czyźnie dorobili się przeważnie znacznych, 

albo i bardzo znacznych m 
takich miljonerów Parsów d perski skie 
rował zaproszenie do powrotu, obiecując 
wszelkie udogodnienia. Tak to, gdy potrzeb- 
ne są kapitały, kryzys uczy ludzi i narody 
serdeczność 

— CZY WIECIE JAK POWSTAJE NA- 
MIĘTNY POCAŁUNEK? W: filmie, rzecz 

   

   

            

  

  

      

  

   

    
    

   

   

            

   
ątków. Do 2 

   

      

jasna. Próbowali tego różni i różne, Cóż 
kiedy w skutku ich najprawdopodobniej 
szczerych wysiłków na taśmie dźwiękowej 
stychać było kaszlanie od beczki, lub strzał 
armatni. Wiięc jakże jest ostatecznie z tym 
pocałunkiem?! A tak: bierze się taflę szkla- 
ną o pow. 20 cm kw. smaruje się na centy- 
metr grubo żywicę i pociera się zwykłym 
korkiem, — efekt w filmie nadzwyczajny.. 
Jeśli posmarować grubiej, pocałunek będzie 
poważny, jeszcze grubiej — chłodny itd. 

  

do literatury polskiej, a jego Żywot 
Robotnika stał się dokumentem epo- 
ki. Z tych książek widzimy świat lu 
dzi pracujących bez obsłonek. 

Ileż jeszcze drzemie nieznanych u 
nas talentów? W: „Kurjerze* mieliś 
my próbki takich utworów nie litera 
tów, samouków, jakże wymowne! Czy 
telnicy nasi pamiętają chyba straszli 
we w swej grozie opowiadanie Fran- 
ciszka Pietkiewikiecza. Białorusina 
który się nauczył po polsku ot, tak z 
powietrza, był studentem medycyny i 
sympatykiem komunizmu, ale wyle- 
czony z tej utopji, powróciwszy z Ro 

sji. po nieludzkich cierpieniach w wię 
zieniach sowieckich, opisywał te mę- 
czarnie w odcinku naszej gazety, pod 
tyt. „Sołówki wyspa tortur i śmierei*. 
Skondensowana groza wiała z tego 
opowiadania, prostego, bez ozdób li- 
terackich, bez osobistych wywodów 

‚ о swym losie, gdyż tortury własne tak 
się zlewały w jedno z ogólnemi, że au 
tor zdawał się wyrazem cierpienia ty 
sięcy. Koniecznością byłoby wydać 
wspomnienia Pietkiewicza w książce. 
Możeby jakaś instytucja, mająca na 
celu walkę z bolszewizmem, mogła 
się ukazaniem światu obrazu „wyzwo 
lenia“ ludu pracującego, odsłoniętego 
przez jednego z tegoż ludu? Opowia 
dania Pietkiewicza, to nie literacki re 
portaż, śmigającego expressem dzien 
nikarza z termosem i konserwami, to 
szmat krwi i przyschniętej z głodu skó 

  

że pierścień ten to wiekowa pa-. 

Postępowanie egzekucyjne 
władz skarbowych. 

W myśl Rozporządzenia Rady Mi 
nistrów w sparwie postępowania egze 
kucyjnego Władz Skarbowych, które 
obowiązuje od 1-go sierpnia br. sek- 
westratorzy mogą między innemi zaj 
mować gotówkę w kasach przedsię- 
biorstw handlowych. 

W związku z tem Stowarzyszenie 
Kupców i Przemysłowców Chrześci- 
jan w Wilnie wszczęło za pośrednict 
wem swojej organizacji centralnej, 
Naczelnej Rady Zrzeszeń Kupiectwa 
Polskiego w Warszawie, akcję, zmie- 
rzającą | do zawieszenia mocy obowią 
zującej przepisu, uprawniającego sek 
westratorów do zajmowania gotówki 
w kasach firm kupieckich. Zdaniem 
Stowarzyszenia Kupców i Przemy- 
słowców Chrześcijan w Wilnie, upraw 
nienie to paraliżuje normalną pracę 
przedsiębiorstwa w tych wypadkach, 
kiedy zajęta przez sekwestratora go- 
tówka była przeznaczona do uregulo 
wania terminowych zobowiązań, i 

jest wogóle nieżyciowe, gdyż kupiec 
w obawie przed zajęciem jest zawsze 
w możności przechowywać gotówkę 
nie w kasie, lecz w innem miejscu, 
uniemożliwiając w ten sposób zajęcie. 

Z Białorusi Sowieckiej. 
SABOTAŻ. 

Z pogranieza donoszą, iż w ub. czwartek 
w kołhozie „Mienżyński* w okręgu Zasław- 
skim spabiły się trzy budynki ze zbożem tego 
rocznem. Pożar jak ustaliło dochodzenie pow 
stał z podpalenia dokonanego przez t. zw. 
kułaków. 

ZAGADKOWY WYPADEK. 

Ze Stełpców odnoszą, iż na linji Mińsk—- 
Dereczyn znaleziono matwrego turystę za- 
graniczengo nazwiskiem Teodor Menehin. 

Władze sowieckie prowadzą dochodzenie 
_w kierunku ustalenia ezy Menchin wypadł z 
pociągu czy też padł ofiarą mordu. 

NIEUCHWIYTNI TERRORYŚCI. 

Na terenie Białorusi sowieckiej przeważ- 
nie w okręgach borysowskim i ostroszyckim 
od pewnego czasu grasuje nieuchwytna ban- 
da sabotażystów, niszcząca mienie i gospc- 
darkę państwową. Sabotażyści w ostatnim ty 
godniu podpalili trzy kołehozy sowieckie, 
oraz kilka budynków państwowych. 

GPU zorganizowało generalną obławę na 
„niszezgcieli dobra prołetarjackiego*, lecz 
narazie bez wyników. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
WILNO NA LITEWSKICH ZNACZKACH 

POCZTOWYCH, 

Zarząd poczt litewskich wydał serję znasz 
ków pocztowych, ozdobionych mapą Litwy, 
na której Wilno i Wiłeńszczyzna należy do 
terytorjum litewskiego. 

Wydano również inną serję znaczków 
pocztowych, na których umieszczono pod”- 
biznę katedry wileńskiej. (Iskra) 

SIDOÓL 
su, 
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ULUBIONA PASTA DO OBUWIA 

OTRABKIĘ—T 
ABARDOWE JU” 
PERFECTION 

to idealny 

  

sposób 

świe- 

cery. 

Panie używające 

OTRĄBKI 
ABARIDOWE 

doskonale oczysz- 

czają poty skóry— 

przez co w wyso- 

kim stopniu zabez- 

pieczają Swoją urodę 

zachowania 

żej, czystej 

ry ludzkiej, to potworne męczarnie fi 
zyczne i moralne które mało kto 
zniósł i jeszcze mniej mógł opisać. 
Twardy Białorusin wytrzymał, wy- 
szedł z Sołówek, wyszedł z zajadłą 
nienawiścią do Bolszewji i bolszewiz 
mu, i uciekł do Polski, uleczony od 
mrzonek komunizmu na zawsze, ze 
zgrozą i trwogą przed bolszewizacją 
reszty krajów, głoszący, że to, co idzie 
z Rosji, to jest śmierć duszy i umysłu 
ludzkiego, zaprzeczenie wszystkiemu 
co jest człowieczeństwem. 

I drugiego Białorusina, samouka 
polskiej mowy i pisma, zaprezentował 
„Kurjer* swym czytelnikom. Drobne 
nowele Michała  Nikiforowskiego, 
zmarłego w bardzo trudnych warun- 
kach w Prozorokach przed paru laty 
na suchoty, odznaczały się niepospoli 
tym talentem. Jakiż ciekawy stano- 
wią kontrast ze stylem, charakte- 
rem i „nastawieniem* psychicznem 
takiego Wojciechowskiego! Dwie rasy 
dwa światy. A przecież ta sama sfera 
włościańska, środowisko biedy i cięż 
kiej pracy, służba wojenna i to samo 
serdeczne, czułe pochylenie się 
nad dolą współbraci. Strona ero- 
tyczna odegrywa u Nikiforowskie- 
go znacznie mniejszą rolę niż u 
Wojciechowskiego i pojmowana jest 
zupełnie inaczej. Rzewniej, poety- 
czniej, wstydliwie, słowiańsko-sie- 
lankowo, nawet wtedy, gdy jest tra- 
gizmem; ma on tę tutejszą delikat- 

Nr. 234 (2476). 

Ślub syna prezydenta Repubiiki 
Francuskiej. 

  

W. Rembouillet, letniej rezydencji Prezy 
denta Francji odbył się ślub p. Jana Lebrun 
z p. Bernardette Marin. 

Na ilustracji naszej widzimy państwa mie 
dych oraz prezydenta Lebrun'a, opuszczają- 
cych urząd stanu cywilnego. Ceremonja re- 
ligijna odbyła się w miejscowym ko: le. 

    

KINA I FILMY 

IĘŻNA ŁOWICKA—SMOSARSKA= 

(Helios) 

Jak zwyklę przedewszystkiem, hałaśliwa, 
cyrkowa reklama, aż do pospolitowania, sz 
gania mundurów z 1831 r. Rejwach taki, 
ten i ów pomyśli, a nuż, może i prawda. 
Tymczasem? 

Znów ckliwe filmi-patrjodełko o bardzo 
tanim sentymenciku i mikroskopijnych walo 
rach. Pani Smosarska. Jej lałkowata pozba- 
wiona wyrazu, uroda, w efektownej stylowej 

oprawie i z pewnej odległości jest znośna. 
Zbliżenia za to bardzo słabe. To co czasem, 
z trudem uszło parę lat temu jeszcze, teraz 

  

   
  

  

staje się niemożliwe. Brak wyrazu i rasy 
z brakiem świeżości, to zabójcze dla ekspre- 
syjnošci artystycznej. Węgrzyn. Aktor ten 
ma wszystkie wady starego teatru. Utrwaloną 
manierę dramatyczną już w rysach twarzy 
(grymas ust, spojrzenie. Tę samą sztuczność 
w drżeniu głosu. Słowem sztampa i sztąmpa 
jak mówią w teatrze, w każdem drgnieniu. 
Można go widzieć na scenie rąz i mieć dosyć 
na całe życie. 

Z filmem jest Iznacznie gorzej. Ekran 
j- wiadomo, wszelkie, w powyższym rodzaju 
wady, wyolbrzymia. Pozatem bardzo żałośnie 
wygląda postać trzydziestoparoletniego czło- 
wieka z pofałowdaną fizjonomją i torbami 
pod oczami człowieka lat 50-ciu i kilku 

Jaracz. Postać Konstantego jest bardzo 
trudna do odtworzenia. To rozjuszone bydlę 
w generalsko-książęcym mundurze już z na- 
tury jest przeszarżowane do najwyższego 

stopnia. Wejść w skórę tego psychopaty i 
degenerata, chama z pod Kaługi czy Kostro- 
my, dzikiego azjaty i bestji nieobliczalnej pod 
cienkim, zachodnim pokostem, wypełnić ją, 

rzucając się w tem, jak ta sama bestja i nie 
przeciągnąć, nie rozpruć tej skóry ani razu — 
na to trzeba być wielkim artystą. 

Jaracz nim jest, ale i on nie wszędzie wy- 
brnął mimicznie z tego zadanina. Czasami, 
odrobinkę, niedużo wyłaził z fizjognomji jego 
Konstantego — teatr. Były to jednak mgnienia 
i ogólnie przekonywał, brał, przejmował praw 
dą swoich suge Na jego kreacji oparł się 
ten film całkowicie, w swojem aktorskiem wy- 
konaniu. 

  

Reszta? Przeciętna, mało zwracająca uwa ° 
gi Co do rzeczy reżysersko-inscenizacyjnych, 
to było parę momentów nienajgorszych. Do 
nich zaliczam niektóre sceny na maskaradzie 
(Smosarska, Jaracz i Węgrzyn), oraz parę 

z ceremonji degradacji Łukasińskiego (zwłasz 
cza efekty głosowe np. bębny) wywierających 
wrażenie dość silne. Urządzenie scen z rewją 
na dziedzińcu pałacu Briihla, zamiast na pr 
Saskim, zakrawa na kpiny z tematu. W os 
teczności można było wyste dekoracyjne 
tło. Koszt? Trudno. Nie robić. filmu. 

Fabuła. Znów to samo co i w „10 z Pa- 
Paskudzenie, fałszowanie rz у 

i wielkich, o potężnym boha 
skim patosie — olejem, rycynowym eme- 

      

   

    

  

     

    

tykiem głupawego romansidełka, idjotycznie 
ckliwej historyjki miłosnej. Dopruwda, za 
szkoda było na to tych mundurów szkoły 

  

podchorążych z Ostrowa-Komorowa. 

Skandaliczna jest strona dźwiękowa. W 
najgorszych filmach z początków dźwięko- 
wości tego nie słyszeliśmy, co tutaj, jeśli o 
głosy ludzkie chodzi. 

Resume? To samo co i zawsze, Aby han- 
del szedł. Temat patrjotyczny, dla młodzieży 
będzie dozwołone. Na Smosarską po i 

bacy i kucharki, na Więgrzyna pensjonarki 
P. sklepowe. Mundurów nie potrzebz 
wii bo wypoży się z podch 
Dźwięki byłe taniej... Reszta. Có 
trzeba? Go kiedykolwiek obchodziło nas 
Pp. filmowców, poza kalkulacją handlową? 

(sk). 

      

    

  

      

ność w stosunku do kobiety, zaś Woj 
ciechowski przesiąkł wpływem Nie- 
miec gdzie te sprawy traktowane są 
z otwartością, którą brzydzili się na- 
si włościanie, wielekroć dało się to w 
czasie okupacji stwierdzić. 

Sprawy społeczne Óbaj rozpatrują 
pod kątem krzywdy pracującego czło 
wieka. U Nikiforowlikiego silniej o 
wiele, akcentowana jest strona poli- 
tycznej niechęci Blałorusina do Rosji, 
niż u Polaka Wojciechowskiego do 
Niemiec, przytem niedola i nędza, 
ciemnota wsi białoruskiej, niedola 
żołnierza na froncie, opisane są z głę- 
bokiem uczuciem, z druzgocącą log: 
ką prostego, ale mądrego umysłu. To 
co niejeden inteligent nieśmie wypo- 
wiedzieć, mimo iż resztki zdrowego 
rozsądku powtarzają mu to co dnia, 

to ci ludzie szczerzy, wołają wielkim 
głosem. 

Wołają o krzywdzie. Wołają o 
swym bólu. Te głosy słyszeć warto i 
trzeba, W najbliższej przyszłości dru 
kować będzie „Kurjer* powieść Niki 
forowskiegb p. t, „Szlak Niepotrzeb- 
ny“. 

Dla etnografa, lingwisty, i psycho 
loga porównanie tych dwóch wykwi- 
tów polszczyzny, jednej z pod skoru 
py niemieckiej, drugiej z pod powło- 
ki rosyjskiej a zbratanej z rodzinną 
mową białoruską autora — może być 
tematem do ciekawych studjów. 

Hel. Romer.



WIEŚCI i OBRAZKI Z KRAJ 
Zjazd Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Wilejce. 
W dniu 7 i 8 b. m. obradował 

w Wilejce ósmy doroczny Zjazd Na- 
uezycielstwa Polskiego, na który przy 
byli z Wilna 2 członkowie Zarządu 
Okręgowego Związku z prezesem po- 
słem Doboszem na czele oraz red. 
B. W. Święcicki. 

W obecności przedstawicieli władz 
miejscowych, gości oraz 150-u człon 
ków Związku obrady zagaił prezes 
Oddziału Powiatowego p. Paszkow- 
ski, który w krótkich i treściwych 
słowach powitał przybyłych i omó- 
wił cełe i zadania Zjazdu Nauczyciel- 
stwa Polskiego w powiecie wilejskim. 

Zkolei witali Zjazd: starosta pan 
Zygmunt Przepałkowski, inspektor 
szkolny p. Iwanowski, płk. Wiatr, 
poseł Dobosz, red. Święcicki, imie- 
niem sekcji nauczycieli szkół śred- 
nich p. Antoszczuk z Wilna oraz przed 
stawiciele miejscowych organizacyj. 

Na porządku dziennym były 2 re 
feraty, sprawozdanie władz powiato- 
wych Związku, wybory Zarządu, Ko- 
misji Rewizyjnej i Sądu Koleżńskie- 
go oraz wolne wnioski. 

Pierwszy referat na temat projek 
tu nowej ustawy samorządowej i bie- 
żących zadań nauczycielstwa w zakre 
sie współpracy na niwie samorządo- 
wej wygłosił poseł Stanisław Dobosz. 

Drugi referat na temat aktualne- 
go dla nauczycielstwa zagadnienia 
syntetycznego nauczania w pierw- 
szym oddziale szkoły powsz. wygłosił, 
delegowany przez Kuratorjum Okrę- 
gu Szkolnego, kierownik szkoły pow- 
szechnej Nr. 1 m. Wilna p. Łyszczar- 
<czyk. 

Nad obu referatami wywiązała się 

obszerna dyskusja, poczem nastąpiła 

wspólna fotografja uczestników Zjaz 

du i obiad. Po południu dokonane 

zostały wybory nowych władz powia- 

towych Związku. Wieczorem tegoż 

dnia odbyła się zabawa towarzyska 

w ognisku urzędniczem. 

W dniu następnym Zjazdu obrado 

wano głównie nad żywotną dla nau- 

czycielstwa powiatu wilejskiego spra 
wą Kasy Samopomocowej. 

Ograniczając się do podania tych 

treściwych informacyj o przebiegu 

Zjazdu przy okazji stwierdzić należy, 

że nauczycielstwo związkowe w po- 

wiecie wilejskim stanowi zwarte sze- 

regi działaczy oświatowych i społecz 

nych, przodując we wszystkich poczy 

naniach dla dobra ludności powiatu 

i kraju. Dość wspomnieć, iż na nie- 

spełna 200 sił nauczycielskich w po- 

wiecie 180 należy do Związku. Z po- 

śród tej liczby niema poprostu niko 

go, ktoby nie brał udziału w pracy 

społecznej. Związek zorganizował 

przed dwoma laty bibljotekę, która 

jest jedyną w swoim rodzaju bibljote 

ką w Polsce, gdyż ufundowaną jest 

z stałych miesiecznych składek ogółu 
nauczycielstwa i stanowi doniósłą 
pomoc przy kontynuowaniu w terenie 

pracy oświatowej i kulturalnej. „ 
Podnieść również należy pociesza- 

jącą okGliczność, iż nauczycielstwo 

napotyka na każdym kroku w swej 
pracy życzliwość, zaufanie i pomoc 
zarówno władzy szkolnej jak i staro- 
ścińskiej, co się szczególnie uwypukła 
od czasu objęcia władzy w powiecie 
przez p. starostę Zygmunta Przepał- 
kowskiego. 

  

Walka z tyfusem na Wileńszczyźnie. 
Działająca od dłuższego czasu spe 

ejalna lotna kolumna przeciwtyfuso- 
wa, zlustrowała powiaty: wileńsko- 
trocki, oszmiański, brasławski, dziś- 
mieński i postawski, przyczem doko- 
nała około 300 szczepień przeciwtyfu 
sowych. Ponadto lekarze tej kolumny 
udzielili doraźnej pomocy w  prze- 
szło 100 wypadkach. Kołumna podda- 

ła odkażeniu około 150 mieszkań, mnó 
stwo ubrań, inwentarza i t. p. 

Lekarze kolumny przeciwtyfuso- 
wej nie zważając na warunki atmosfe 
ryczne bez przerwy nieśli pomoc cho 
rym. Dzięki tej samarytańskiej pracy 
i samozaparciu się epidemja tyfusu 
plamistego i brzusznego na Wileńsz- 
czyźnię niemal całkowicie wygasła. 

Plaga wilków w powiecie mołodeczańskim. 
Z Mołodeczna donoszą, iż na trenie gm. 

wakowskiej oraz sąsiedniej iwienieckiej poja- 
wiły się wilki, Mieszkańcy wsi tłumaczą zja- 
"wienie się w tak wezesnej porze wiłków — 
«ostrą zimą. Wilki urządzają zuchwałe wypa- 
dy na pastwiska, skąd na oczach pastuchow 
podywają żyw yinwentarz, Bezezelność szkod 
ników doszła do tego stopnia iż wieczorem 
wilki napadają na stajnie i obory, skąd po- 
rywają cielęta i duszą konie. 

Z nową tą plagą mieszkańcy wsi walcza 

jak mogą. Urządzają obławy masowe i po- 
jedyńcze. Onegdaj mieszkaniec wsi Krzesze- 
łe gm. iwienieckiej Temasz Pańko zastrzelił 
w oborze wiika, który zamierzał udusić cicię 

W ub. niedzielę urządzono obławę na 
<szkodniki przy pomocy oficerów KOP, pod 
czas której zabito 2 wilki. 

    

Wi ub. poniedziałek na drodze Mołodecz- 
no—Wołożyn wpobłiż uwsi Bereżynowo na 
przejeżdżającego furmanką Antoniego Bor- 
kowieza z synem Piotrem z lasu wypadło kil 
ka wilków, które rzuciły się na konia z za- 
miarem uduszenia go, Borkowieze nie tracąc 

zimnej krwi oddali do napastników szereg 
strzałów, poczem pognali szybko konia, dzię- 
ki czemu zdołali wyjść cało z ciężkiej opresji 
Jedna z kul trafiła wiłka w szyję. Nieżywe 
zwierzę znaleziono w odległości około 400 
kroków od miejsca napadu w lesie. 

Niektórzy włościanie twierdzą, iż mnóst- 
we wilków przedostało się z terenu Białorusi 
sowieckiej, gdzie w lasach granicznych na 
odcinku Zasław urządzane są masowe obła: 

wy. 

Smierć wariata z wycieńczenia i głodu 
W; dniu wczorajszym gajowy lasów państ 

-wowych przechodząc przez las wpobliżu ma 
jątku Mosty ił w lesie na zwłoki miło- 
dego jeszcze mężczyzny. Wldreżone dochodze 
mie ustaliło, że są to zwłoki niejakiego Da- 
wida Funka lat 32 umysłowo chorego, prze- 

bywającego na kuracj y- 
słowo chorych w Dekszni, gminy olkienic- 
kiej. 

Dawid Funk przed kilku dniami zbicgł 
= kolonji i mimo zarządzon. poszukiwań nie 
zdołane go ująć. Dopiero obecnie po ujawnie 
miu przez gajowego jego zwłok zostało usta 
dane, że po ucieczce z kołcnji nieszczęśli- 

spik 

Landwarów. 
ZAGADKOWA KRADZIEŻ U 

SĄDOWEGO. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Landwaro 
wie p. Zieliński powiadomił miejscowy komi 
sarjat policji © zagadkowej kradzieży po- 
pełnicnej ubiegłego wieczora w jego miesz- 
Saniu, Złodziej otworzył najprawdopodobniej 
przy pomocy podrobionego klucza szatę i 

skradł stamtąd trzysta zł. Żadnych uszko- 
dzeń w szafie nie zauważono. O popełnienie 
tej kradzieży poszkodowany podejrzewa pew 
«ną osobę, która została zatrzymana. 

Dalsze dochodzenie w toku. (e) 

Z pogranicza. 
INTERWENCJA LITEWSKICH WŁADZ 
GRANICZNYCH W SPRAWIE NIEUCH- 

WIYTNEGO PRZEMYTNIKA. 

Komendant litewskiej straży granicznej 
<odeinka granicznego Łoździeje zwrócił się da 
maszych władz z prośbą © wydanie zbiegłe- 
go na teren polski przemytnika Stanisława 
<Gubialisa, oskarżonego © zamordowanie 2-ch 
swoich towarzyszy w celach rabunkowych. 
Na skutek prośby komendanta litewskiego 
władze polskie po przeprowadzeniu docho- 
dzenia stwierdziły, iż Gubialis nie przedostał 
się na teren połski, icez ukrywa się na Lit- 
wie. Wczoraj kemenadut naszego odcinka 
powiadomiony został, iż onegdaj wieczorem 
tenże Gubialis w utarczce ze strażnikami li- 
tewskimi zosiał zastrzelony. 

MIŁOŚĆ SOWIECKIEGO STRAŻNIKA. 
W ub. niedzielę w granicznym zaścianku 

Harasińce w rejonie odcinka graniczaego 
"Michniewieze zatrzymany został sowiecki 
strażnik, który przebywał w domu Aleksan- 
dry Tuehimowej, wdowy po rolniku. Prze- 
prowadzone dochodzenie ustaliło, iż strażnik 
sowiecki Borys Czeęrkasow od czasu do cza- 
su odwiedzał Tuchimową i utrzymywał z 
nią bliższe stosunki. 

Na skutek starań sowieckiego komendanta 
który obiecał Czerkasowa odpowiednio uka- 
rać za samowolne opuszezanie terenu so- 
wieckiego i przekraczanie granicy, władze 
połskie w dniu wczorajszym Czerkasowa od- 
dały w ręce jego przełożonych. 

Tuchimowa ma spieniężyć swój dobytek 
wraz z omdem i przenieść się na teren so 
wiecki. Obeenie stara się ona o zezwolenie 
ma wyjazd do Rosji sowieckiej. 

   

  

KOMORNIKA 

  

   

wy warjat wałęsał się po lasach i nareszcie 
zmarł wskutek głodu i wycieńczenia. 

Zwłoki tragieznie zmarłego przewieziono 
do D mi. O wypadku powiadomiono wła- 
dze śeldcze oraz rodzinę zmarłego. (e) 

  

КО ВЕЙ 

у Zamkniecie dostepu do adwokatury. 
Jak nas informują, możliwem jest 

zamknięcie dostępu do adwokatury 
aplikantom w okręgu Sądu Okr. w 
Wilnie. W Warszawie, Krakowie i 

ВОМ КТ 

Lwowie sprawa ta została ostatecznie 
zdecydowana i z dn. 1 listopada dos- 
tęp do adwokatury na jakiś czas zos- 
lanie zamknięty. (e) 

EEE TSS 7777 TEST NOTE 

Klęska powodzi w Mandžurįi. 

  

Oto widok jednego z przedmieść Charbina, zalanego przez wezbrane fale. 

Uroczyste otwarcie roku akademickiego 
1932—1933. 

Punktualnie o godzinie 12 wkro- 
czył Senat Akademicki wraz z obu 
rektorami, ustępującym dr. Aleksan 
drem. Januszkiewiczem i nowoobra- 
nym dr. Kazimierzem Opoczyńskim 
do Auli Kolumnowej Uniwersytetu, W 
pierwszym rzędzie foteli zajęli miejs- | 
ca, wojewoda Beczkowicz, J. E. ks. 
arcybiskup Jałbrzykowski, J. E. ks. 
biskup Michalkiewicz, prezydent mia 
sta Maleszewski, kurator Szelągow- 
ski, starosta Kowalski, prezes Ratyń 
ski i in. 

Po odśpiewaniu pieśni przez chór 
akademicki, zabrał głos J. M. rektor 
dr. Aleksander Januszkiewicz. 

Po uczczeniu pamięci profeso- 
rów i niższego personelu, którzy w 
ostatnim roku zmarli, J. M. rektor Ja 
nuszkewicz zobrazował w krótkim 
zarysie całokształt ostatniego roku 
akademickiego z wyszczególnieniem 
katedr, ilości profesorów  zwyczaj- 
nych, nadzwyczajnych i docentów 
oraz słuchaczy. Ilość akademików ka 
tolików wynosiła w ubiegłym roku 60 
proc., trzydzieści kilka procent stano 
wili Żydzi, reszta przypada na inne 
wyznania. Młodzież akadem. grupu- 
je się w 85 stowarzyszeniach. W ciągu 
ubiegłego roku powstało 6 nowych 
korporacyj. Z kół samopomocowych 
Bratnia Pomoc Polsk. Mł. Akad. li- 
czy 2500 członków, a Bratnia Pomoc 
żydowska 1180 członków. 

Pomimo trudności z powodu obcię 
cia budżetu. Uniwersytet Stefana Ba- 
torego wykazał w ostatnim roku 
ogromną żywotność i ruchliwość. Ko 
ło Polonistów wydało drugi tom Al- 
mae Matris Vilnensis. Wydzial Sztu 
ki zorganizował wystawę prac akade 
mików, Dom Akademicki został wy- 
kończony, poświęcony i oddany: do 
użytku i wiele jeszcze innych rzeczy, 
które z braku miejsca trudno wymie- 
nić. 

W Uniwersytecie odbył się Zjazd 
Matematyków w jesieni, a w czerwcu 
zjazd bibljotekarzy połączony z wysta 
wą książki, Bibljoteka Uniwersytecka 
wzbogaciła się o 8 tysięcy tomów. 
Wreszcie co do reprezentacji naszego 
Uniwersytetu zagranicą, to wybitni 
profesorowie naszej Uczelni reprezen 
towali ją na jubileuszach uniwėrsy- 
tetów we Francji, Antwerpji i Dorpa- 
cie. Szereg naszych profesorów zosta- 
ło udekorowanych wysokiemi ordera 
mi zagranicznemi. 

Po skończeniu sprawozdania rek 
tor Januszkiewicz wręczył insygnja 
rektorskie swojemu następcy rektoro 
wi Opoczyńskiemu i złożył mu życze 
nia pomyślnej i owocnej pracy. 

J. M. rektor Opoczyński przema- 
wiając zkolei zapewnił, że z ufnością 
przystępuje do pracy gdyż wierzy, że 
zarówno prorektor, cały senat akade- 
micki, jak też i wszystkie władze z p. 
wojewodą na czele, odnosić się będą 
życzliwie do wszystkich poczynań i 
w razie potrzeby nie odmówią swej 
pomocy, Wreszcie w ujmujących i cie 
płych słowach zwrócił się do młodzie 
ży akademickiej, prosząc aby ziściła 
pokładane w niej nadzieje, aby pilnie 
strzegła honoru swej Uczelni i unika- 
ła wszystkiego co może jej dobrej sła- 
wie zaszkodzić, tem bardziej że Rzecz 
pospolita Akademicka jest jednostką 
autonomiczną, Rzecząpospolitą, nie 
mającą innych sankcyj jak moralne 
n aukrócenie zła. Honor akademika 
musi stać zawsze na najwyższym po- 

ziomie. 

Po tem słowie wstępnem J. M. rek 
tor Opoczyński wygłosił bardzo cie 
kawy wykład inauguracyjny p. t. 
„Najgłówniejsze okresy rozwoju nau- 
ki lekarskiej*. Świetnie ześpiewany 
chór akademicki zakończył piękną 

    

uroczystość, Z. K. 
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27 szeregowych — komunistow 
na ławie oskarżonych. 

W dniu dzisiejszym zakończył się 
trwający od tygodnia proces ргхее!уу- 
ko 27 szeregowym, oskarżonym o na: 
leżenie do Komunistycznej Partji Za- 
ehodniej Białorusi, Wyrokiem Woj- 
skowego Sądu Okręgowego w Wilnie 
26 oskarżonych zostało uznanych win 
nymi zbrodni z art. 102 cz. 1 K. K., 
jednego uniewinniono. 

Skazani zestali szeregowcy: 
Waeław Gołębiowski i Mojżesz 

Naszewski po 9 lat ciężkiego więzie- 
nia, Icek Gersztejn, Chaim Goldberg, 
Fajwei Farbiarz, Majer Walter, Anto 

ni Anisimowicz i Szłoma Buysztyn 
po 7 lat e. więz. Alter Furmański, 
Miehał Kessler, Józef Stachnik, Alek- 
sander Matys, Czesław Żołek, Judko 
Łasica, Czesław  Tobjasz, Mikołaj 
Dudko, Jerzy Wasilewiez, Wacław 
Zelman, Jan Gwara, Tomasz Kacza 
nowski, Jan Mandzik, Władysław 
Krzyżanowski po 5 lat e. więzienia. 
Mieczysław Milke, Rachmiel Borycki, 
Judeł Esterowicz, Majer Berder po 
1 roku <. więz. Koziniec Zaweł został 
uniewinniony. 

Wasiiewski sam sie oddał w ręce 
sprawiedliwości. 

We wczorajszym numerze „Kur- 
jera* donosiliśmy o ujawnieniu nadu 
żyć sekretarza biura straży ogniowej 
w Wilnie Wasilewskiego, który przy- 
wlaszezyl na szkodę 50 strażaków su 
mę przewyższającą 3000 zł. 

Gdy Wasilewski dowiedział się, że 
sprawa przeciwko niemu skierowana 
została do policji, — zbiegł i ukrył się 
przed aresztowaniem, ale widząc póź 
niej że polieja depcze mu po piętach 
iże lada moment zostanie aresztowa 
ny postanowił dobrowolnie oddać się 
w ręce władz bezpieczeństwa i w dn. 
wczorajszym w godzinach popołud- 
niowych zgłosił się do policji, 

Podczas przesłuchiwania Wasilew 
ski przyznał się do zdefraudowania 
w. w. sumy usprawiedliwiając się tem 
że przed dwoma miesiącami został о- 
kradziony. Cheąc ratować sytuację 
zaciągnął jakoby pożyczkę, lecz poży 
czający pobierał od niego tak horen- 
dalne procenty, że pożyczka nietylko 
nie pozwoliła mu pokryć skradzio- 
nych pieniędzy, lecz im dalej brnął 
tem sytuacja stawała się coraz gor- 
sza, aż wreszcie znalazł się w sytuacji 
defraudanta, 5 

Po przestuchaniu, Wasilewskiego 
osadzono w areszcie do dyspozyeji 
prokuratury. (e) 

SPORT. 
Tilden. 

   
W niedzielę miała stoilca okazję podzi- 

wiać najznakomitszego wirtuoza rakiety, 

wielokrotnego mistrza świata w tenisie Wi- 

liama Tildena. Zaszłoroczny mistrz Polsk: 

Ignacy Tłoczyński uległ mu zdecydowanie w 

4 setach, przyczem zawodowy mistrz amery 

kański pokazał grę jakiej Warszawa dotych 

czas jeszcze nie oglądała. 

Ilustracja nasza przedstawia Tildena pod 

CZAS gry. 

JĘDRZEJOWSKA ZOSTAŁA POKONANA. 

MERAN, (Pat). W grupie finałowej poje- 

dyńczej pań o mistrzostwo Meranu Jędrze- 

jowska pokonana zotsała przez Niemkę Horn 

w dwóch setach 6:4, 6:2. W; ostatecznej kla- 

syłikteji turnieju merańskiego o pukar Len- 

za pierwsze miejsce zajęła Horu, mając trzy 

    

Dalsze echa samobójstwa L. Uniechowskiego. 
Cichy orszak żałobny o 7 rano. Lisi samobójcy. Pokrycie w papierach wartościowych. 

„Brałem nieprawnie z kasy P. С. К. więc odchodzę w zaświaty”. 
Samobójstwo prezesa. wileńskiego 

oddziału Polskiego Czerwonego Krzy 
ża Ludwika Uniechowskiego nie prze 
staje być nadal bodaj jedynym tema- 
tem rozmów wilnian. Zbyt poważna 
i poważaną jest instytucja, na szkodę 
której te nadużycia popełniono i zbyt 
znaną była w mieście oscba zmarłe- 
go, by wilnianie mogli szybko przejść 
nad tą smutną sprawą do porządku 
dziennego. 

POGRZEB DENATA, 

W dniu wczorajszym z pozwole- 
nia władz prokuratorskich odbył się 
pogrzeb b. prezesa Uniechowskiego. 
Orszak żałobny, w którym brała u- 
dział jedynie najbliższa rodzina zmar 
łego, wyruszył z domu żałoby przy ul. 
Trockiej 11 o godzinie 7 rano i prze- 
ciągnął ulicami miasta w kierunku 
Rossy, gdzie zmarłego pochowano w 
specjalnie wyznaczonem miejscu @а 
samobójców. 

PRZEDŚMIERTNY LIST SAMO- 
BÓJCY. 

W uzupełnieniu podanej przez nas 
we wczorajszym numerze wiadomoś- 
£i © samobójstwie L. Uniechowskiego 
dowiadujemy się dziś następujących 
szezegółów: 

Po otrzymaniu wiadomości o Sa- 
mobójstwie Uniechowskiego, jak już 
pisaliśmy na miejsce wypadku przy- 
byli przedstawiciele władz śledczych 
z wieeprokuratorćm Klasse na czele, 
Który natychmiast opieczętował zna- 
lezione na biurku denata dokumenty. 
Po zapoznaniu się ze skonfiskowane- 
mi dokumentami okazało się, że 
"wśród papierów znajduje się również 
list, adresowany przez samobójcę do 
władz Śledezych. 

W liście tym zmarły obszernie pi- 
sze o popełnionych przez siebie na- 

dużyciach i przyznaje się do niepraw 
nego pobierania pieniędzy z kasy P. 
C. K., lecz postępek swój tłumaczy 

BRAKIEM POSADY I ŚRODKÓW 
DO ŻYCIA. 

W dalszym ciągu swego dość ob- 
szernego listu zmarły twierdzi, że 
przeżywał z powodu tego katusze mo 
ralnych cierpień aczkolwiek starał 
się, by Oddział Czerwonego Krzyża 
nie poniósł żadnyeh strat. W tym celu 
POKRYŁ ZDEFRAUDOWANE PIE- 
NIĄDZE WŁASNEMI PAPIERAMI 

WARTOŚCIOWEMI. 

Wobec tego jednak, że wpływy z 
tych papierów  nadchodziły bardzo 
powoli a sprawa się wydała, postano- 

wił, jak pisze 

ODEJŚĆ W ZAŚWIATY. 

Prawdopodobnie list został napi- 
sany już przed przyjściem policji. 
Świadczy on o tem, że zmarły nie po- 
pełnił samobójstwa pod wrażeniem 
fakfu, że zostaje aresztowany, lecz 
na podstawie zgóry powziętego za- 
miaru. 

ŚLEDZTWO SIĘ ROZSZERZA. 

Twierdzenie zmarłego, że pozosta 
wił pokrycie za zdefraudowane pie- 
niądze w postaci papierów wartościo- 
wych znałazło pozornie potwierdze- 
nie, bowiem przedstawiciel władz 
śledczych zakwestjonował w dniu 
wczorajszym szereg papierów, mają- 
cych rzekomo staqowić pokrycie za 
zdeiraudowane przez zmarłego pienią 
dze Czerwonego Krzyża. 

"Tymczasem wypłynęła nowa oko- 
liczność, nie rzucająca zbyt korzyst- 
nego Światła na osobę samobójcy. 
Ostatnio na pytania znajomych skąd 
czerpie dochody, Uniechowski twiee- 
dził, że jest właścicielem wielkiej ce- 

mentowni pod Warszawą, która daje 
mu wcale niezłe zyski, umożliwiając 
prowadzenie beztroskiego i szerokie- 
go trybu życia. Przeprowadzone jed 
nak teraz dochodzenie nie potwierdzi 
ło tego, wobec czego nasuwa się przy- 
puszczenie, że cała historja jest zwyk 
łym błeefem. 

Według informacyj, które zdoła- 
liśmy uzyskać ze źródeł miarodaj- 
nych dochodzenie w sprawie popeł- 
nionych przez Uniechowskiego nadu 
żyć rozszerza się. Jaką wartość przed 
stawiają pozostawione przez zmarłego 
papiery wartościowe zostanie wyjaś 
nione dopiero w dniach najbliższych. 

ARESZT DOMOWY. 

Jak się dowiadujemy, po pierw- 
szem zbadaniu Uniechowskiego przez 
wieeprokaratora Klassego, Uniechow. 
ski nie został całkowicie zwolniony, 
lecz zastosowano względem niego a- 
reszt domowy. Podczas dokonanej 
wówczas rewizji, skonfiskowano mu 
dwa rewolewry, które załączone z0- 
stały do akt sprawy. Przed opuszcze- 
niem gabinetu prokuratora Uniecho- 
wski rzekomo miał prosić o wydanie . 
mu jednego z rewolwerów, lecz proś- 
ba jego nie została uwzględniona, 

Mimo to Uniechowski gdzieś zdo- 
łał otrzymać rewolwer. Dalsze docho- 
dzenie prowadzone jest również w 
kierunku ustalenia, skąd otrzymał on 
rewolwer. 

HAZARD I SZULERZY 
WARSZAWSCY. 

Jednocześnie prowadzone jest do- 
chodzenie w kierunku ustalenia, czy 
w czasie ostatniego pobytu w War- 
szawie Uniechowski próbując szezę- 
ścia w domach gry nie padł ofiarą szu 
lerów, co oczywiście mogło przyśpie- 
szyć tragiczne rozwiązanie. 

7 LAT NIE BYŁO REWIZYJ. 

W dniu wczorajszym pisaliśmy © 
dyktatorskich prerogatywach, jakie 
posiadał zmarły w Czerwonym Krzy- 
żu. Jak się obecnie wyjaśnia w ciągu 
7 lat z rzędu nie przeprowadzono w 
P. C. K. ani jednej rewizji kasowej, 
co naturalnie ułatwizjo popełnianie 
sprzeniewierzeń. 

Zmarły Uniechowski pochodzi z 
Mińszczyzny, gdzie posiadał duże ma 
jątki, które pozostały obecnie za kor- 
donem. Miał też kilka kamienie w 
Mińsku. Do Wilna Uniechowski przy- 
był w roku 1918. 

Przed trzema laty stracił stano: 
wisko, które piastował od dłuższego 
czasu w Wileńskim Prywatnym Ban- 
ku i od tego czasu nie miał żadnej 
posady. 

Po ujawnieniu przez dyrektora 
Wysockiego pewnych nieporządków 
w kasowości Czerwonego Krzyża i 
powiadomieniu o tem centrali, Mini- 
sterstwo Spraw Wewnętrznych zażą- 
dało od Uniechowskiego sprawozda- 
nia za 7 lat, a gdy Uniechowski zwle- 
kał, wysłano do Wilna specjalną ko 
misję rewizyjną oraz skierowano 
sprawę do władz prokuratorskich. 

(©). 
* * * 

ZARZĄD P. C. K. U P. WOJEWODY. 

W, dniu dzisiejszym p. wojewoda Becz- 

kowicz przyjął zarząd Polskiego Czerwonego 

Krzyża, w osobach płk Kiakszto, dyr. Wy- 

sockiego, dr Rudzińskiego, p Izydorczykowej 

WI toku dłuższej konferencji zarząd szcze- 

gółowo poinformował p. wojewodę o ostat- 

nich wydarzeniach oraz o zamierzeniach na 

przyszłość. ; 

BWEZYEKEW TREDZC OCR CE ODRĘ REST NRACE 

Popierajcie Przemysł Krajowy 

zwycięstwa w finale, nad Jędrzejowską, któ- 
ra ma dwa zwycięstwa w finale. 

LEGJA — 1 pp. leg. 5:3. 

Pierwsze półfinałowe spotkanie, o wejście 
do Ligi, mistrza Wilna z poznańską Legją 
zakończyło się porażką wilnian. 

W. pierwszej połowie 1 pp. leg. grał dość 
chaotyeznie, to też Legja wyraźnie przewa- 
żała i wynik do przerwy był 3:1. Natomiast w 
drugiej połowie gra była wyrównana i obie 
drużyny strzeliły po dwie bramki. Strzelcami 
dla Wiłna byli: Połabiński, Naczulski i Brow 

ko, dla Legji zaś Chmielewski i Kwinkiewicz. 
11 bm. odbędzie się mecz rewanżowy w 

Wilnie, 1 pp. Leg. nie będąc zmęczony pod- 
różą i grając wobee własnej publiczności mo 
że zrewanżować się Legji. By jednak zapew 
nić sobie wejście do finału, wojskowi powia 
ni odnieść zwycięstwo przynajmniej w sto- 
sunku 4:2 lub 3:1, gdyż przy obliezaniu sto- 
sunku bramek za podstawę jest brany iło- 
raz. wip. 

SUKCESY SPORTOWE STRZELCA. 

Działalność sportowa strzelca szła raczej 
w kierunku rozszerzenia wychowania fizycz 
nego wśród najszerszych mas społeczeństwa, 
niż hodowania rekordzistów. Starano się 
przedewszystkiem 0 stworzenie zdrowego, 
harmonijnego rozwiniętego typu zawodnika, 
nie zaś specjalisty rekordsmena. 

Ostatni sezon sportowy. potwierdza słusz 
ność powyższego stanowiska. Oto nie spec- 
jalizując się, nie wysilając się na wyśrubo- 
wanie rekordów a jedynie krocząc drogą rac 
jonalnego rozwoju fizycznego — przedsta- 
wiciele Strzelca osiągają piękne sukcesy spor 
towe. & 

A więc Soduła (Strzelea—Łódź) zdobywa 
mistrzostwo Polski w biegu marotańskim. 
Maraton jest najtrudniejszą konkurencją łek 
koatletyczną, wymagającą obok nadzwyczaj 
nej wytrzymałości mięśni, również wielkie: 
go hartu duchowego.i wysiłku woli. Trening 
maratończyka — to długie miesiące żmud- 
nej i jednostajnej pracy, a triumf... jakże :a 
wodny! Bo w maratoine tylko zwycięzca jest 

popularny, tylko „pierwszy* zyskuje sławę. 
Pobity zaś na rewanż musi czekać długo, bo 
maraton odbywa się raz do roku. Słowem 
należy trenować kilka miesięcy, by raz mó? 
stanąć na starcie! 

Jakże charakterystycznem jest zwycięst- 
wo Sodały! Zwycięstwo osiągnięte nie przez 
asa sportowego i ulubieńca tłumów, lecz 
przez członka organizacji, uważającej spraw 
ność fizyczną jedynie za środek do służby 
dla dobra państwa. 

Obecnie Szczepan Soduła zgłosił do P. Z. 
Ł. A. próbą bicia rekordów Polski na dystan 
sie 20,25 i 30 klm. 

Soduła nie był jedynym strzelcem star- 
tującym w maratonie. Dzielnie mu sekundo- 
wali strzelcy: Matyaszczyk (Lublin), Brze- , 
ziński (Łódź) i Grajda (Warszawa). Wszy 
scy oni zajęli miejsca w pierwszej dziesiątee! 

Drugim strzelcem, który w bieżącym uzy- 
skał tytuł mistrza fPolskł, jest Powierza 
(Strzelcc— Warszawa) — zwycięzca w cho: 
dzie na 50 klm. Powierza poraz drugi zdo- 
bywa powyższy tytuł, gdyż w roku ubieg. 
łym, w Wilnie, również zdobył mistrzostwo 

Połski w tej konkurencji. 4 
Na uwagę zasluguje fakt, iž Powierza wy 

grał w czasie 5 godzin 1 min., czas ten bo- 
wiem jest lepszy o 11 min. (!) od rekordu 
zeszłorocznego. 

A więc dwa sukcesy: mistrzostwo Pol- 
ski i nowy rekord przypadły Powierze jed- 
nocześnie w udziale! 

Drugi przedstawiciel warszawskiego Strzel 

ca — Roguski zajął w tejże konkurencji trze- 
cie miejsce. 3 

W? końcu za wschodzącą gwiazdą długo- 

dystansowców został obwołany  Kurpessa 

(Strzelec — Tuszyn), zwycięzca ostałniego 
biegu naprzełaj w Łodzi. Wykazał on — zda 
niem prasy sportowej — tak rewełacyjną 

formę i zupełne niezmęczenie ciężkim bie- 

giem pod wiatr, że świadczy to bezwzględ- 

nie o jego wspaniałym talencie długodystan 
sowym. Zresztą zapowiedzią talentu Kurpes- 
sy był start jego w Biegu Narodowym, w 

którym zajął on szóste miejsce, a przecież 

startowała tam elita polskich sztajerów. 

Wiidzimy więc, iż praca Związku Strze- 

leckiego wydatnie zasila sport Połski wy- 

bitnymi zawodnikami. w. p. i. 

Zz Wilna. 
SPORTOWICY UCZCIE SIĘ! 

Godne uznanie posunięcie dyrekcji gimn. 
im. Piotra Skargi, udzielającej 9 bezpłatnych 
miejsce w kl. 5, 6 i 7, członkom К. 5. Drukarz 
zostało skwapliwie zrealizowane przez Za- 
rząd Drukarza, który skierował pewną iłość 
swych członków do w. w. gimnazjum. 

Wispółpraca sportu z nauką, może wydać 
tylko dodatnie wyniki. Dlatego należy pod- 
kreślić z uznaniem działalność obu stron: dy- 
rekcji gimnazjum dającej możneść korzysta- 
nia młodych sportowcom z bezpłatnej nauki 
i zarządu Drukarza, troszczącego się nietylko 
o sprawność fizyczną członków klubu, leca 
również zabiegającego o podniesienie ich 
poziomu umysłowego. 

    

w. p. |-- .
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|| Wachód ełcóca — g. 5 m. 42 

Październ. į Zachód — в 4 =. 28 

Spostrzeženia Zakladu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 11/X — 1932 roku. 

Cišnienie šrednie w milimetrach: 754 

Temperatura średnia =P"90.C 

> najwyższa -- 10° С. 

2 najniższa + 6 C 

Opad: 5 : 

Wiatr: poludn.-wsch. 

Tendencja: spadek 

Uwagi: deszcz. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
12 października 1932 r. według PIM. 

Przeważnie pochmurno i mglisto z desz- 
czami. Dość ciepło. Umiarkowane, potem 
słabe wiatry południowo-wschodnie. 

MIEJSKA. 

— Zarzecze odeięte. Wobec ostatnich nie 
przyjaznych warunków atmosferycznych ro- 
boty kanalizacyjne na ulicy Zarzecznej nie 
mogą być kontynuowane normalnie. Prawdo- 
podobnie przeciągną się one do końca przy- 
szłego tygodnia. Tymczasem komunikacja z 
Zarzeczem odbywa się drogą okólną przez 
Antokol. 

— Nowe trasy autobusowe. Jak nas in. 
formują w dniu dzisiejszym ewentualnie we 
czwartek zostaną uruchomione przez Tow. 
Arbon nowe trasy komunikacji autobusowej 
wedle zatwierdzonego przez Magistat wrileń 
ski nowego planu komunikacyj autobuso- 
wych w mieście. 

  

SANITARNA. 
— Komisje sanitarne na rynkach. Wj dn. 

wczorajszym komisje rynkowe przeprow: db 
ły szereg lustracyj na rynkach wileńskich, 
badając stan sanitarny miejsc sprzedaży ar- 
tykułów pierwszej potrzeby. "W wyniku lust- 
racji sporządzono kilka protokółów za nie 
przestrzeganie przepisów sanitarnych. 

LITERACKA. 
— lInauguracyjna Środa Literacka odbę- 

dzie się dzisiaj o godz. 20,30 w siedzibie 
Związku Literatów Połskich (Ostrobramska 
9). Wypełni ją referat świetnego pisarza L. 
H. Morstina „O świadomym i nieświadomy 

pierwiastku twórczości*, Po refearcie naslą- 
pi dyskusja. 

Występ dla członków ZZZLP. i członków 
— sympatyków bezpłatny, wprowadzeni goś 
cie płacą 2 zł. 

— Zebranie Sekcji Oświatowo-Kultural- 
nej Rady Wojewódzkiej BBWIR. odbędzie się 
we czwartek, dnia 13 bm. o godzinie 19,1 
w lokalu własnym ul. Św. Anny 2. 

UNIWERSYTECKA. 
— Promoeja: We środę 12 października o 

o godz. 12 w południe w Auli Kolumnowej 

Uniwersytetu odbędzie się promocja na dy- 
płomowanego artystę-malarza absolwentki 
Włydziału Sztuk Pięknych USB p. Ireny Pi- 
kiel-Samorewiczowej. Wbtęp wołny. 

GOSPODARGZA. 
— Zmniejszenie się prołestów wekslo. 

wych. Wi ciągu pierwszej dekady bm. zano- 
towano w wileńskich biurach notarjalnych 
znaczny spadek ilości zaprotestowanych we- 
ksli co należy tłumaczyć ożywieniem jakie 
zanotowano ostatnio w handlu. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Stowarzyszenie Lekarzy Polakóww w 

Wilnie. W! dniu 13 bm. (czwartek) w lokalu 
Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego, ul. 
Zamkowa 24, o godz. 19 m. 30 w I-ym ter- 
minie, a o godz. 20 w II-gim terminie, odbę 
dzie się ogólne zebranie przedwyborcze Sto 
warzyszenia, w sprawie listy wyborczej kan- 
dydatów do Rady Izby Lekarskiej. 

Wobec ważności sprawy i zbliżającego 
się terminu wyborów — Rada i Zarząd prosi 
wszystkich PP. Członków Stowarzyszenia o 
przybycie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

XXIV Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 

RONIKA 
środę dnia 12 października 1932 roku o go 
dzinie 20 w sali własnej przy ulicy Zamko- 
wej Nr. 24 z następującym porządkiem dzi:n 
nym: 

1)Odczytanie 
dzenia. 

2) Doc. S. Bagiński: 
ciałka żółtego na czyność jajników. 

3) Doc, M. Mienicki i Dr. C. Ryll - Nar- 
dzewski: Odczyt o łuszczycowatych w zwi. 
ku z pyroterapją. Studjum nad łuszczycą, 
jako stanem allergicznym. 

prołokółu ostatniego posie 

Wpływ wyciągów 
  

   

RÓŻNE. 
— Podziękowanie. Zarząd Ogniska Poda- 

ficerów Zawodowych Garn. Wfilno składa tą 
drogą podziękowanie: Dowódcy 6 pp. Leg. 
za przydział orkiestry. p. prezydentowi m. 
Wilna dr. Maleszewskiemu za kawe udzie 
lenie Sali Miejskiej dyr. Polskiego Radja w 
W$lnie p. Hulewicżzowi za umieszczenie Ko- 
munikatu o poranku muzycznym, oraz 5i- 
łom artystycznym, które bezinteresownym 
udziałem przyczyniły się do uswłetnienia 
poranku muzycznego, ku uczczeniu pamięci 
ś.p. por. Żwirki i inż. Wiigury w dniu 9 bm 
a mianowicie: chórowi „Echo“ z prof. Kali 
nowskim pp. Włandzie Hendrychównie, Ire- 
nie Paszkowskiej, Irci Zimnochównie, por. 
Zakrzewskiemu, dyr. WyrwiczWichrowskie- 
mu, prof. Ludwigowi i Brejwie, oraz tym 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przy 
czynili się do uświetnienia poranku. 

— Wiilja przybiera. Wskutek ostatnien 
ulewnych deszczów poziom wody na Wilji 
podniósł się o pół metra. Opady atmosfe- 
ryczne spowodowały, że tereny niżej położo- 
ne są zagrożone zalaniem. 

TEATR ! MUŻYKA 
— Teatr Pohulanka. Komedję Morstina 

„Dzika pszczoła* spotkało przewidziane | 
łatwo zrozumiałe powodzenie. Zainteresowa- 
nie publiczności ciekawą problematyką sztu- 
ki i nieco humorystycznem i satyrycznem u- 
jęciem — jest ogromne i wywołuje na widow 
ni raz po raz wybuchy raodści i salwy śmie 
chu. 

Wi komedji 
starannie, oprawionej w 

    

  

  

    

  

tej wyreżyserowanej nader 
prześliczne deko- 

„racje biorą udział najelpsze siły komedjowe 
z pp.: Grólickim, Niedźwiecką, Wiesławską, 
Szymańskim i Koronkiewiczówną na czele. 

Sztuka ta będzie grana dziś 12 paździer 
nika i codziennie o godz. 8 wiecz. aż od od 
wołania. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skich ZASP. w Wilnie 12 października gra 
„Szczęście od jutra* w Stołpcach Jutro 13 
października Nieśwież, 14 października Ho- 
rodziejowo, 15 października w Hajnówce. 

— Otwarcie Szkoły dramatycznej przy 
Teatrze Miejskim ZASP. na Pohulance odbę 
dzie się w dniach najbliższych. Egzamin 
wstępny licznych aspirantów scenicznych od 
był się w poniedziałek 10 października w 
Teatrze na Pohulance w obecności Komisji 
egzaminacyjnej. Dla osób, które z różnych 
względów nie mogły poddać się egzaminow! 
w tym terminie, Dyrekcja Szkoły zarządzi 
jeszcze jeden dodatkowy egzamin, którego 
data ogłoszona będzie niebawem. 
Ja tylko kilka dni odbywać się będą 

wpisy do Szkoły Dramatycznej, w Sekretar 
jącie Teatru na Pohulance od godz. 11 do 
2 po poł. 

— Teatr muzyczny „Lutnia* , Wiystępy 
E. Gistedt. Dziś po raz 104у melodyjna ope 
retka Abrahama „Wiktorja i jej huzar“, ob- 
fitująca w nadwyraz piękne melodje i pełne 
humoru sytuacje. 

Najbliższą premjerą będzie operetka Kal 
mana „Ksiežniczka czardasza“ z Elną Gi- 
stedt w roli tytułowej. Do operetki tej przy 
gotowuje się nowa, wspaniała wystawa. 

— Recital skrzypeowy Romana Totenher 
ga rozpoczyna w piątek 14 bm. zimowy se- 
zon koncertowy Wileńskiego Towarzystwa 
Filharmonfcznego. Wiilnianie niejednokrot 
nie mieli sposobność słyszenia tego świetne- 
go skrzypka z Whrszawy przez radjo i mo- 
gli ocenić wybitne walory jego gry, wysu- 
wające się według zdania najpoważniejszych 
krytyków muzycznych stolicy — na czoło 
najlepszych solistów o skali międzynarodo- 
wej. 

Bilety są już w przedsprzedaży w biurze 
„Orbis* (Mickiewicza 11a) od godz. 9 rana 
do 7 wiecz. 

— Dni Szopenowskie w Wilnie. Komitet 
„Dni Szopenowskich* w Wilnie łącznie z 
centralną organizacją tej uroczystości w sto- 

  

PALCEM W BUCIE. 
Wiatr od Mussoliniego. — „Dowoino uczytsia“ — Co czytają i o czem 

piszą nasi młodzi poeci I pisarze? — Twarzą do antenatów. — 

Prof. Herbaczewski, — Adam wszechfuturyzmu eksperymentalnego 

i jego tynfy. — Litwa—niewyzyskany raj ludzi pióra. 

Kowno, w końcu września 1932 r. 

I w nas również faszyzm tchnął 
swym oddechem... A rozpoczęło się to 
oficjalnie zaraz po ludowcowem roz 
marzeniu od przewrotu grudniowe- , 
go w r. 1926, odkąd, że się tak wyrażę 
młoda Litwa weszła w okres mło- 
dzieńczej modulacji głosu, zresztą we 
spół z szeregiem innych państw euro 
pejskich utworzonych po Wielkiej 
Wojnie. Wyraz temu odruchowi dały 
nasamprzód objawy drobne napozór 

nic nie znaczące. Na balach, pogardza 
ne dotychczas fraki, stały się obowią 
zujące; na przyjęcia oficjalne nie wpu 
szczano już byle kogo (dawniej bywa 
ło — wszędzie potrafiłem się wcisnąć) 
tak miłe dla oczu sceny, jak ostenta 
cyjne przejażdżki po mieście samocho 
dem wysokich urzędników, lub ofice 
cerów w towarzystwie matek wieśnia 
czek w chustkach i siermiężnych oj 
ców stały się coraz rzadsze; roztocza 
no baczną kontrolę nad rozwiązłymi 
obyczajami ulicy i parków wprowa- 
dzając surową dyscyplinę; zabronio- 
no wykrywać gazeciarzom tytułów 

  

dzienników i najświeższe nowinki (i* 
eo to komu szkodziło?); zlikwidowa 
no ulicznych czyścicieli obuwia i t. p. 

W literaturze zwrot ten zaznaczył 
się bardzo wyraziście. Różne czasopis 
ma poetycko-literackie zwolna poczę 
ły ujawniać anachroniczne oznaki ary 
stokratycznego zblazowania i przesy 
ta. Sypnęły się artykuły z dalekich Pa 
ryżów, Rzymów i Londynów pióra 
wojażujących młodzianów poszuku- 

    

   
  

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

jących tam nowych kierunków i dresz 
czyków. Wogóle przestaliśmy się cze 
mukolwiek dziwić, a ze szpalt róż- 
nych pism, jak „Naujas Żodis*, „Ban 
gos* i n., coraz częściej jął się przebi 
jać ironiczny uśmiech okraszony po 
błażliwem westchnieniem: — O, prze 
cie Paryż zawsze jest Paryżem! Na do 
miar i uzupełnienie, zwłaszcza w ilu- 
stracjach i malarstwie, zapanował 
mocno już trącący cynamonem roman 
tyczny konwencjonalizm. W popular 
nych pismach ilustrowanych ukazują 
się sentymentalne „obrazki* z nie 
mniej czułymi napisami w rodzaju: 
Nasi rybacy kłajpedzcy palą fajkę. Na 
si marynarze na dalekich morzach. 
Nasi żołnierze myją się. Droga do Wil 
na. Najpiękniejsza w Europie wieża 
ratuszowa w Kownie. Nasi studenci 
spożywają obiad. Nasi strzelcy tańczą 
suktinisa i in. A przez pewien czas 
prosperowała przy ul. Mickiewicza 
(co prawda bezpłatnie) wystawa ki- 
czów tak nieprawdopodobnych, že 9- 
glądający tracił apetyt przynajmniej 
na parę dni. (Jak się zdaje znany „kry 
tyk* artysta Wienożynskis w wysta- 
wie tej również umaczał swe palce). 

Doszedliśmy wreszcie do takiego 
okresu zamożności, dobrobytu i bło- 

gostanu, w którym wielcy, sławm i 
skoligaceni przodkowie 'stają się już 
nieodzowni i aczkolwiek, jak wiado 
mo, nie jesteśmy parwenjuszami w ro 
dzinie ludów i na możnych antena- 
tach nam nie zbywa — ponownie się 
gnęliśmy do kart mniej lub więcej za 
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licy, urżądza między 15 a 23 bm. szereg 
imprez, poświęconych kultowi genjalnego 
mistrza tonów. A więc przedewszystkiem w 
sobotę dnia 15 bm. odbędzie się wielki re- 
cital fortepianowy znakomitej pianistki, Zofji 
Rabcewiczowej, prof. Konserwatorjum war- 
szawskiego. 

Program obejmuje fantazje f—moll, S>- 
natę h—molł, balladę g—moll, Scherzo h-— 
moll, Połonez A—dur, į inne, 

Koncert odbędzie w sali Konserwatos- 
jum (Wielka 47), wejście od ulicy Końskiej 
(Bilety w biurze podróży „Orbis ickie- 
wieza 11) oraz w dniu koncertu w kasie Kon 
serwatorjum od godz. 7 wiecz. 

RADJO 
ŚRODA, 1932. r. 

11,50: Komunikat meteorologiczny. Syg- 
nał czasu. Przegląd prasy. 12.20: Muzyka ta- 
neczna (płyty). 12,40: Komunikat meteorolo- 
giczny. 15, „B: Program dzienny. 15,20: „Sze. 
cherezada“ — Rims akowa (plyty) 
16,00: Audycja dla d ,25: Wesołe pio- 
senki (płyty). 16,40: Pierwsi polegli w Le- 
gjonach odeźyt. 17,00: Muzyka współcze- 
sna (pł 17,40: Nauka dokształcająca a 
prawo zawodowe młodocianych — odczyt. 
17,55: Progarm na czwartek. 18,00: Recital 

śpiewaczy Olgi Olginy. 18,30: Recytacje ut- 
worów Władysława Broniewskiego ze zbior- 
ku „Wiatraki*, 18,50: Próba syntezy gospo- 
darczej Ziem Półn.-Wschodn. Rzeczypospo: 
litej — odczyt. 19,10: Rozmaitości. 19,15: 
Przegląd litewski. 19,30: Na Wfarszawskim 
Parnasie — feljeton. 19,45: Prasowy dziennik 
radjowy. 20,00: Koncert. 20,55: Wiadomości 
sportowe i dodatek do prasowego dziennika 
radjowego. 21,05: Transmisja z otwarcia VII 
sezonu literackiego 166 Środa Literacka z 
referatem L. H. Morstina o świadomym i 
nieświadomym pierwiastku twórczości. 22,00: 
Na widnokręgu. 22,15: Muzyka taneczna. 

  

     

  

12 października 

  

   
  

      

  

22,55: Komunikat meteorologiczny. 23,00: 
Muzyka taneczna. 

CZWARTEK, dnia 13 października 1932 r. 

11.50: Komunikat meteorologiczny. Czas. 
Wiiadomości prasowe. 12.20: Płyty 12,35: Po- 
ranek szkolny. 15.15: Program dzienny, 15.20 
Koncert dla młodzieży (płyty). 16.00: Naj- 
właściwsze zabawki cięce.16.15: Lekcja 
jęz. francuskiego. 16.30: Komunikat Towa- 
rzystwa Gimnastycznego „Sokół* 16.40: Idea 
Jagiellońska w historji polskiej i powszech- 
nej — odczyt, 17.00: III akt „Tristana i Izol- 
dy“ — Ryszarda Wfłagnera. 17.55: Program 
ma piątek. 18.00: Koncert. 18.55: Skrzynka 
pocztowa Nr. 217 19,15: Rozmaitości 19,25: 
Wfleński komunikat sportowy. 19,45: Praso- 
wy dziennik radjowy. 20,00: Muzyka lekka, 
20.50: Komunikaty. Dodatek do prasowego 
dziennika prasowego. 21.00: Dalszy ciąg 
muzyki lekkiej. 21,30: Słuchowisko „Jutro 
— (wnrada. 22,15: Muzyka taneczna. 22,55: 
Komunikat meteorologiczny. 23,00: Muzyka 
taneczna. 

NOWINKI RADJGWE. 

ŚRODA LITERACKA W RADJO. 

Miłem urozmaiceniem dzisiejszego pro- 
gramu radjowego będzie transmisja z inau- 
guracyjnej „środy litearckiej* w murach po- 
bazyljańskich. Mikrofon zostanie otworzony 
o godz. 21,05. Program „środy literackiej” 
zawiera: Psalmy 45 i 137 Mikołaja Gomółki 
do słów Jana Kochanowskiego wykona zes: 
pół wokalny „Pro arte" pod kier. prof. T. 
Szeligowskiego. Zagajeniie jprezesaą ZZZLP. 
Wi Hulewicza i wreszcie referat autora „Dzi 
kiej pszczoły* Ludwika Hieronima Morstina 
o świadomym i niešwiadomymi pierwiastku 
twórczoś 

   

  

  

AUDYCJA LITERACKA. 

O godz. 19,30 z Warszawy transmitowana 
będzie interesująca audycja literacka. Będą 
to recytacje poezyj o Wharszawie, omawiane 
uprzednio przez znanego młodego poetę Ja- 
nusza Stępowskiego w feljetonie literackim 
p. t. „Na warszawskim Parnasie*. 

WŚRÓD PISM. 
6-stornicowy Nr. 43 Wiadomości Lite- 

rackich* zawiera rozmowę Essmanowskie 
go z Zegadłowiczem, utwór Struga „Przyjaźń 
dwóch wrogów”, szkic Czapskiej o George 
Sand, dałszy c. wrażeń Janty-Pałczyńskiego 
z Magnitogorska, wywiady z prof. Hahnem 
i Kleinerem w sprawie śmierci Mickiewicza, 
sprawozdanie Klingslanda z powieści Mau- 
riaka .„Kłąb żmij”, recenzje z książek Rogo 
wieza, feljeton Winawera o „rzeczach nad- 
przyrodzonych*, recenzje teatralne Słonim- 
skiego, sto wierszy o sporcie Rytarda, aktual- 
ności. 

kłamanych dziejów. Na ścianach no 
wych gmachów (poczta, straż ognio- 
wa i in.) ukazały się pamiątkowe me 
dale z popiersiem W. Ks. Witolda ry- 
te w bronzie wraz z mapą Litwy hi- 
storycznej od morza do morza; gen. 
Nagiewicz przystąpił do prac wykopa 
liskowych w Opolu i wkrótce stało się 
jasne, że przeszłość tej warowni. ..by 
ła wielka i wspaniała”; ukazały się 
pierwsze tomy powszechttej encyklo 
pedji litewskiej w odpowiednio mo- 
carstwowej interpretacji, 4 niestru 
dzony szperacz najjaśniejszy książę 
Gedymin—Berżański—Kłowsuć, wy- 
znający jak wiadomo poganizm, wy- 
dał I zeszyt Heraldyki Litewskiej po- 
święcony swej familji i odgraża się, 
że wyda dalsze ioiv z rodewadiuni 
Massalskich, Pa*ów, Puzynów, G:n- 
towtów, Surwiłłów i in. 

Są to wszystko objawy bardzo zna 
mienne dla ducha drogiego dziesięcio 
lecia egzystencji niepodłegłej Litwy. 

Oto pewnego dnia, z okazji reor- 
ganizacji Związku dziennikarzy litew 
skich, we wszystkich najpoważniej- 
szych organąch ukazały się obszerne 
artykuły omawiające szczegółowo ce 
le i zadania dziennikarstwa wogóle, 
a Związku w szczególności. Trzeba bo 
wiem wiedzieć, że godność dziennika 

rza w Litwie dotychczas cieszyła się 
wielkiem poważaniem, wzgłędani i 
popytem. 

Otóż, jak się rzekło pewnego dnia 
wszystkie pisma litewskie, jak na ko 
mendę uderzyły w wielkie larum, pod 
nosząc huczek nadzwyczajny! 

Co, jak, skąd — pisały pisma — 
w jaki to sposób być może, że Zwią- 
zek dziennikarzy li aż 2 tys. człon 
ków? Skąd — pytamy się? Jakiż po- 
ziom będzie Związku i jaka wartość 
tytułu dziennikarza wobec tej niezwy 
kłej i wręcz prawdopodobnej obfi 
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Przyjazd dziennikarzy estońskich. 
We środę przybywa do Warsza- 

wy grupa dziennikarzy estońskich. 
Wezmą oni udział w kolejnem do- 
rocznem posiedzeniu komitetu Poro- 
zumienia Prasowego Polsko-Estoń- 
skiego. 

W skład delegacji estońskiej wcho 
dzą: Eduard Laaman, redaktor naczeł 
ny dziennika „„Vaba Maa*, Jaan Kitz- 
berg, redaktor „Postimees*, Eva!d 
Jalak redaktor „Paevaleht', Henno 
Rahamigi redaktor „Kaja* oraz Ju- 
han Jaik, redaktor „„Postimees“. 

Pobyt dziennikarzy estońskich w 
Warszawie obliczony jest na 3 dni. 
W tym czasie odbędzie się szereg po- 
siedzeń Komitetu Porozumienia Pra- 
sowego Polsko-Estonskiego. Organi- 

  

Premjera! Muzykai 

gwardji cesarsk. 
Bźwięk. Kino-Teatr książe ORŁÓW 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

w wspaniał. 

przeboju 

muzycznym, 

— Muzyka „Króla Walca* Jana Straussa. — — 
Początek seansėw o godz 4, 6, 8 i 1015, w kotas i niedzielę od godz 2-ej 

zacje zawodowe dziennikarzy pol- 
skich, których gośćmi będą koledzy 
estońscy, wydadzą na ich cześć przy- 
jęcie. Dziennikarze estońscy będą rów 
nież podejmowani przez władze pol- 
skie. 

W dniu 11 bm. wieczorem przez 
Wilno przejechała wycieczka dzienni 
karzy estońskich, która udała się do 
Warszawy: na posiedzenie Towarzy- 
stwa Zbliżenia Polsko- Estońskiego. 
Na dworcu gości estońskich witała de 
legacja Syndykatu Dziennikarzy Wi- 
leńskich. 

  

  

Popierajeie Przemysł Kralowy 

Śpiew! Tańce! Przepychl Ulubieńcy publiczności, 

iwan PETROWICZ 

ZEMSTA NIETOPERZA 
NAD FROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. — 

Nr. 234 (2476). 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
OKRADLI „KURJER* Z WIILJI. 

W. dniu 10 bm. bracia Daszkiewicze Sta- 

nisław i Kazimierz, bez stałego miejsca za- 

mieszkania, 6raz Bojarski Stanisław (Nie- 

dźwiedzia 13) skradli Janowiezowi ze statku 

„Kurjer*, stojącego w przystani na rzece Wi- 

lji narzędzia Ślusarskie oraz garderobę mę- 

ską łącznej wartości 120 zł. Sprawców kra- 

dzieży z częścią skradzionych rzeczy za- 

trzymano, 

OFIARY 
Na wezwanie p. Marji Urniażówny w 

„Kurjerze* z dn. 29 września 1932 r. wpla- 
cam 2 zł. na fundusz rajdu europejskiego w 
roku 1934 dla lotników polskich, i proszę p. 
Anielę Plaužankę i p. Konstantego Szałtykie 
wicza o kontynuowanie dalszego ciągu skła- 
dek na tenże cel. 

    

J. Bieńkuńska. 

  

najwytworniejszy meżczyzna, oficer 

i rozkoszne, czarująca 

ANNY ONDRA 

Na 1-szy seans ceny zniżone 
  

jfm'ęk. teatr świetlny 

PAN 
1. Wielka 42, tel. 5-28 

Całe Wilno 
podziwia miłość 

w genjalnym filmie twórcy „Poganina* 

KOBIETY i CZŁOWIEKA-MAŁPY 
i „Trader Horna" Van Dykea. Bilety honorowe nieważne. 

Z powodu wysckiego pożiomu artystyczn. filmu wejście na widownię tylko na początki seansów: 4, 6, 8 i 1015 
  

Dźwiękowa Kino | DZIŚ! Największa 

CASINO) om 
Film ten osnuty na tle wojny światowej otwiera przed nami tajniki tragiczn. zmagań się mocarstw europejskich 

Šileika 47, tel. 15-41. | i uplastycznia upiorne drogi szpiegostwa międzynarodowego. 
Ceny od 25 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w święta o godz. 2-ej 

i WILLI FRITZ w oszała- 
miającym nadprzeboju p.t SZPIEG i KOBIETA 

Nad program: uozmalcone dodatki dźwięk. 

  

DZIŚ! 
program! 

$twiąk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Wielki sensacyjny podwójny 
Po raz pierwszy w Wilnie! 

plemion ludożerców i drapieżnych zwierząt. 

Harlan i Lucille Brown. 

Wyspa grozy Arcywesoły 
(całość) wśród wybuchu wulkanów, dzikich 

To dalsze dzieje arcyfilmu „Maradu“. 
Nad program: Komedja-farsa Flejschera p. t. Pletrek klownem. 

egzotyczny dramat w 12 aktach 

W rolach gł: Kenneth 

  

    

    

      
   

  

GÓRNOŚLĄSKI 
Zjednocz. Kop. Górnośl 

Ferdynand i Florentyna. 

zaplombowanych 

dostarcza 

zamkniętych i 

EGZYSTUJE OD 1890 R. 

Biuro: ul. Jagiellońska 3. Telefon 811 

Składy: Kijowska 8, Telefon 999, 

tip) | Kolo 

Wagonowo i od jednej tonny w szczełnie 
wozach 

WILNO M.DEULL *!-*-   

. „PROGRESS* ko- 
palnie: Eugenie, Hr. Laura, Dębieńsko, Ma- Czynna od godz. 11 do 1B-ej. 
tylda, Andaluzja. Radzionków, Mysłowice, Każdy czytelnik otrzymuje, 

  

== 
UWADZE 
p.p. Adwokatów 

i Komerników! 
Poleca się uczciwego i su- 
miennego pracownika, b. 
nauczyciela zdrow.. może 
być goūcem, 
Adres w Admin. 

dla St ] 

wożnym. 
„KW 

  

Młody chłopiec 
  

O warunkach dowiedzieć się: 

DUŻY PLAC 
przy ulicy MIŁEJ 5 (Zwierzyniec) 

sprzedaje się na raty 

ul. WITOLDOWA 55-b, m. 5 

z ukończonemi 6u oddz. 
Szkoły Powszechnej i zna- 
jomością języka niemiec- 
kiego gorąco uprasza o 

jakąkolwiekbądź pracę 
Oferty w Admin „Kurjera 
Wileńsk."—Wilno, Jagiel- 
lońska 3—1, dla W. S. 
  

Z powodu wyjazdu 

sprzedam 
  kawiarnię 
  

  
tości pracowników pióra. Każdy mło- 
dzieniec, który napisał choćby je%ną 
korespondencję ze swego partykula- 
rza rości prtensję do miana dziennika 
rza; do prawa bywania na różnych 
przyjęciach oficjalnych, birabendach, 
lunchach; do zniżek, względów władz 
i in. przywilei? Dość tego i basta! 

Po części nie można się nie zgo- 
dzić ze słusznością tych zapatrywań 
znamianujących bądź co bądź, pomi- 
mo kultu, jaki żywią Litwini do swej 
odrodzonej prasy, sporą dozę trzeź- 
wości poglądów i realnego wyczucia 
wymagań dnia powszedniego. 

Bo i naprawdę, czyż do umiejęt- 
ności przelewania swych myśli na pa 
pier nie przypisuje się powszechnie 
zbyt wielkiej wagi? Zwykło się bo- 
wiem mówić o osobniku „piszącym*. 
O, to człowiek zdolny, oczytany, in- 
teligentny, dowcipny, obdarzony roz 
ległą pamięcią Jakgdyby zdolność pi 
sania i „pyskowania* stanowia o 
wszystkiem... Ale, czy ten sam czło- 
wiek piszący i mówiący z taką łatwoś 
cią posiada również odpowiednie wy 
robienie życiowe, czy w mózgu jego 
nie panuje chaos pojęć nieprzetrawio 
nych, czy chociażby potrafi godziwie 
zarządzić swą ruchomością, czy nie 
ruchomością — o tem jakoś się nie 
wspomina... 

Otóż wracając do omawianej po 
wyżej kampanji prasowej nad „regla 
mentacją“ prasy, zakończyła się ona 
czystką i znacznem podw eniem 
cenzusu wymaganego dla członków 
Związku, wobec czego liczba człon- 
ków odrazu spadła do 160. W najbliż 
szym czasie należy również oczekiwać 
akcji zmierzającej do podniesienia po 
ziomu powieści i utworów poetyckich 

Dotychczas bowiem młodzi pisa- 
rze i poeci litewscy mieli zadanie wiel 
ce ułatwione, Mianowicie — opiewali 

  

   

  

Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 

Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 
oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

ФФ telefon 838. 

ul. Tatarska Nr. 

ENGLISH 
groups and single 

N. GAWRONSKA 
(University College 

Lopdon) 
Słowackiego Nr, 

  

1 m. 10       
i omawiali sprawy i zagadnienia daw- 
no już wygasłe i pozbawione aktual- 
ności gdzieindziej. Że tak powiem — 
pukali w podwoje otwarte na oścież. 
Poezja „najnowsza dzwoni wybla- 
kłemi tonami szpinetu, lub, jak n. p. 
„Szalona taksówka*, albo „Prace ro 
bota“ rwie się na wyżyny dawno prze 
brzmiałych bogów futurystycznych z 
okresu... — przedwłoskiego. (Jak wia 
domo właściwym twórcą futuryzmu 
wogóle, jak to sam powiada, był prof. 
A. Herbaczewski, a nie żadni Włosi, 
co zresztą dowodzi jego wiersz: z pa 
nuro łojowych łąk pląsają bizanie 
nimfy i wschód ojojjowych mąk rzu- 
cają tanie tynfy!...). 

A jeżeli chodzi o kierunki literac- 
kie dominujące w Litwie obecnie — 
nie wierzcie w nie! Dadaizm, surea- 
lizm wpływy rosyjskie, o czem piszą 
niektóre czasopisma w Polsce... Buj- 
da! Każdy u nas pisze, co mu ślina na 
język przyniesie co może jest i lepiej. 
Podej jrzewam bowiem, że każdy twór 
ea wpierw zaczyna pisać co mu serce 
dyktuje, a później się dopiero dowia 
duje do jakiego zarejestrowanego kie 
runku należy. A czy skazany jest na 
pisanie mniejszych, lub w 
głupstw, zależy to od jego wy 
nia ogólnego i oczytania. A, niestety, 
pisarze litewscy tak dużo piszą, że nie 
mają czasu na czytanie. (Czyżby w 
przeciwnym Ek tłumaczyli 
„Trędowatą“ i t. p. powieścidła?). 

A nie czytają jeszcze z tego powo 
du że nie znają języków, gdyż z dostę 
pnych dla nich — literatura polska, 
do której wbrew intencjom (i słusz- 
nie) czują niekłamany pociąg, poszła 
w urzędową pogardę, a twórczość w 
jęz. rosyjskim całkiem nie odpowia 
da sferze zainteresowań i tempera- 
mentowi litewskiemu. 

W plejadzie „romansopisarzy“ 

   

  

      

         

  

  

Książka to najlepszy przyjaciel czło- 
wieka, bo mu świądezy wiele dobrodziejstw, 
a nie wymaga wzaiemności. 

Biblioteka Nowości 
Wilno, ul. Jagiellońska 3, m. 33 

zaopatrzona w znaczny dobór ostatnich no- 
wości i dzieł klasycznych. 

Warunki dostępne. 

o premjum, 

  

ładnie oprawioną książkę. 

  

ZIEMNIAKI |. 
Gracja, Woltmany, 

poleca wagonowo 

„ROLNIK“ 
Powiatowa 

poczta Wilejka. 
  

Mieszkanie 
3 pokoje z kuchnią 

ze wszelkiemi wygodami 
DO WYNAJĘCIA 

ulica Popławska Nr. 29 
GHejrzeć GOI0 7025 

Do wynajęcia 
  

  

udziela lekcje 
i korepetycje ze wszyst' 
kich przedmiotów w za- 
kresie ośmiu klas gimnaz. 
Specjalność: 
ka, matematyka. Łaskawe 
zgłoszenia do Administr. 
„Kurjera Wileńskiego” 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

W.Z.P. 29. 

br. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczoe | moezopłoiowe 

Wileńska 3 tel. 567. 
od zodz, 8—1 1 4—5, 

Akuszerka 

Marja Laknerowa 
' da оё 9 do 7 wieen. 
lica Kasztanowa 7, m, 5. 

w. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

ul Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3193 

1. S. MILL. 

    

Spółdzielnia 

    

mieszkanie 3 - pokojowe, ZAKŁAD 
przedpokój, kuchnia, o- Elektro-Techniczny 
gródek — Antokolska 14 | „ELEKTROPRĄD* 

Cena 65 zł. Szopena 3. 
ae wszelkie robety 

; elektrotech , B. nauczyciel $iMNAZ. | nadawcze cpniczne, 
akumulatorów 

  

Udzielam lekcyj 

Driūgo į Ailando 
M. LIPSKI 

Mickiewicza 41, m. 6 

polski, fizy-   
  

których dorobek literacki przeważnie 
urywał się na jedynej pracy mieliśmy 
nawet swych Conan Doylów į Wal 
lace'ów. A więc ukazały się — „Ulica 
grzechu”, „Zakute lotry“ i inne ela- 
boraty brukowe o treści pornograficz 
no-makabrycznej potrącające nawef 
czasem o psychologję występku i in. 
co wźnioślejsze zagadnienia czerpane 
z „wyuzdanych* i „ojojjowych* od 
czytów prof. Herbaczewskiego. Pomi- 
mo to, nie wątpię, że gdyby ci młodo 
ciani autorzy przeczytali chociażby 
taką „Jamę“ Kuprina, lub .,/Kaftan 
bezpieczeństwa” Londona — oblełiby 
się rumieńcem wstydu i gremjalnie 
pośpieszyliby do spowiedzi. Któryś z 
nich zebrał nawet i wydał pod swojem 
imieniem co celniejsze powiedzenia 
i złote myśli różnych mędrców szero 

ko już znane i utarte w pozostałych 

krajach świata. (I pomyśleć, pomyśleć 
że w Polsce wymagający krytycy cze 
piają się do tak pięknych, lecz ich 
zdaniem, oklepanych zwrotów. jak 
„błękitna tęsknota”, „upalny żar po- 
całunku* i t. p. Zgroza?) 

Jak widzimy — praca na niwie li 
terackiej w Litwie jest niezmiernie ła 
twa i popałtna, gdyż i poczytność no 
wych książek jest bardzo poważna. 
Nie ulega wątpliwości że tak wdzię- 
cznych i niewymagających czytelni- 
ków, jak w Litwie niema w wielu im 
nych krzjach, za wyjątkiem chy ba Ir 

landji, gdzie „jedna nowa książka przy 
pada zdaje się na 26 mieszkańców. Ce 
się zaś tyczy tych nieli tych pisarzy 

o poważniejszym zakresie prac — 
sprawa ta wymaga gruntownego opra 

cowania i obszerniejszego studjum. 

Isz—Gama. 
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