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ROLA ANGLJI 
w kontlikcie chińsko-tybetańskim, 

Tybet, daleki Tybet, doniedawna 
najmniej zbadany kraj na kuli ziems- 
kiej, „dach świata”, o którym prze- 
ciętny Europejczyk wiedział tylko ty 
le, że ma stolicę Lhassę i niedostępne 
go dla zwykłych śmiertelników legen 
darnego Dalaj Lamę — stał się nagle 
objektem polityki międzynarodowej. 
Amerykaūskie „New York Times“ po 
dają w tej sprawie interesujące szcze 
góły: 

Tybet graniczy na wschodzie z 
chińską prowincją Sikang. Od wielu 
lat na pograniczu tem toczy się stała 
niemal walka dywersyjna pomiędzy 
Tybetańczykami a Chińczykami. Nikt 
na to dotychczas większej uwagi nie 
zwracał. Powodem zbrojnych zatar- 
gów bywały bądź pretensie do posia- 

dłości klasztornych, bądź też sprawy 
sukcesyjne w tem, czy innem z licznie 
tu rozsianych maleńkich ksiąstewek. 
Zarówno Lhassa, jak Nankin patrzyły 
na te graniczne scysje i zajazdy, jako 

na zjawisko czysto lokalne. 
W r. b. „wojna pograniczna przy 

brała rozmiary niepokojące. Liczba 
rannych i zabitych po obu stronach 
w ciągu zaledwie 2 miesięcy, przekro 
czyła 10.000 osób. W związku z tem 
wielkorządca prowincji sąsiedniej 
Szeszuan gen. Lin-Wen-Hui wysłał 
do Sikangu znaczne siły, którym uda 
ło się wyprzeć Tybetańczyków z zaj- 
mowanych prawem kaduka miejsco- 
wości chińskich. Na tem się jednak 
nie skończyło. Wmieszał się w tę 
sprawę sam Dalaj Lama posyłając 
większe posiłki rozbitym przez Lin- 
Wen-Hui rodakom. Tak więc lokalne 
utarczki grożą przejściem w stan pra 

wdziwej wojny między Chinami a Ty 
betem. | 

Przy tej okazji uawniła się jeszcze 
jedna ciekawa okoliczność. Przed 7 
laty sprawował w Tybecie władzę du 
chowną Panchen Lama. Pozazdrościł 
mu wpływów Dalaj Lama i w r. 1925 
wygnał rywala z kraju. Panchen La- 
ma schronił się w Chinach, gdzie żyje 
po dziś dzień w spokoju ducha, otrzy 
muje od rządu chińskiego poważne za 
siłki pieniężne (przeszło 400.000 dola- 
rów rocznie), Zarówno Dalaj Lama, 
jak Panchen Lama utrzymują w Nan 
kinie swe przedstawicielstwa. Obaj 
też zapewniają rząd nankiński o swej 
lojalności. Nie przeszkadza to jednak 
Dalaj Lamie puszczać mimo uszu 
wszelkie pretensie czy perswazje rzą 
du chińskiego. Ten ostatni utrzymuje 
nota bene dużym kosztem „Komitet 
do spraw mongolskich i tybetańs- 
kich*, mimo, iż fakt ten bynajmniej 
autorytetu chińskiego ani w Tybecie 
ani w Mongolji nie podnosi. 

Panchen Lama wyzyskując ostrą 
formę zatargu chińsko-tybetańskiego, 
sformułował ostatnio cały szereg za- 
rzutów przeciwko Dalaj Lamie i wy- 
stosował formalną notę do rządu 
chińskiego, wzywając Nankin do wy- 
słania armji do Tybetu w celu wypę- 
dzenia Dalaj Lamy. Ten ostatni za- 
wrzeć miał — jak utrzymuje iego wy 
pędzony rywal — tajny układ z wła- 
dzami angielskiemi w Indjach. Układ 
ten zawierać ma pięć następujących 
punktów. 

1) Produkty angielskie nie podle- 
gają na terytorjum tybetaūskiem žad 
nym opłatom, 2) Kapitaliści angielscy 
mają prawo otwierania na terytorjum 
Tybetu domów bankowych, przyczem 
zastrzega się im pierwszeństwo w fi- 
nansowaniu emitowanych przez Ty- 
bet pożyczek, 3) Anglja korzysta z 
praw wyjątkowych przy eksploatacji 
bogactw kopalnych Tybetu, 4) W cią- 
gu 30 lat od chwili zawarcia układu, 
żaden oddział chiński nie może być 
stacjonowany na tybetańskiem tery- 
torjaum, 5) W wypadku, o ile Tybet 
nie byłby zdolny do odparcia inwazji, 
przybędą mu z pomocą oddziały an- 

gielskie z garnizonów indyjskich. 

Przedstawiciel Dalaj Lamy w Nan 
kinie kategorycznie tym zarzutom za 
przeczył. Panchen Lama nie dał się 
jednak zbić z tropu, składając na ręce 
rządu chińskiego kolejną deklarację, 
w której twierdzi z całą stanowczoś- 
cią, że Dalaj Lama otrzymał już od 
armji brytyjskiej 40 dział polowych, 
wielką ilość pocisków, dwa tysiące ka 
rabinów i dwa miljony naboi karabi- 
nowych. 

Jak widzimy lokalne incydenty 
Pograniczne mogą nietylko przeksz- 
tałcić się w otwartą wojnę chińsko-ty 
betańską, lecz przenieść się na forum 

   

  

polityki międzynarodowej. Rewelacje 
Panchen Lamy o Dalaj Lamie rzuca- 
ją jednocześnie dwuznaczny cień na 
zakulisowe posuniącia dyplomacji an 
gielskiej. Nie zdziwilibyśmy się wcale, 
gdyby obok imienia Dalaj Lamy za- 
częto również wymieniać nazwisko 
płk. Lawrence'a, perjodycznie umiera 
jącego, perjodycznie zmartwychwsta- 
jącego i perjodycznie knującego tam, 
gdzie, na Bliskim lub Dalekim 
Wschodzie upiec chce cudzym kosz- 
tem pieczeń dyplomacja angielska. 

Nawet prasa sowiecką wykazuje 
w całej tej tajemniczej historii pewne 
zaniepokojenie. „Cele polityki angiel- 
skiej w Tybecie—pisze urzędowa mo 
skiewska „Prawda — wcale się od 
1914 roku nie zmieniły. Dalaj Lama 
wraz z całą arystokratyczno-feodalną 
kliką, która rządzi Tybetem, są zwy: 
kłemi narzędziami imperjalizmu an- 
gielskiego, liczącego na wzmocnienie 
tą drogą swych wpływów na zachod- 
niem pograniczu Chin, a zwłaszcza w 
chińskim Turkiestanie, który bezpeś- 
rednio graniczy z terytorjum sow'ec- 
kiem*. Jak wiemy, dyplomacja sowie- 
cka jak ognia obawia się każdeg » po- 
suniącia angielskiego na terenach, od 
dzielających Indje od bezpośredniej 
strefy komunistycznych wpływów 

   

  

(Chiwa, Buchara, Turkiestan). 

T. J-ski. 
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Marszałek Piłsudski odjechał 
do Warszawy. 

Pan Marszałek Piłsudski odjechał 
wczoraj o godzinie 23.25 do Warsza- 
wy, żegnany na dworcu przez p. wo- 
jewodę Beczkowicza, inspektora ar- 
mji gen. Dąb-Biernaekiego, szefów 

władz państw., eywiln. i wojsk. 
W dniu odjazdu w sobotę po po- 

łudniu P. Marszałek wyjeżdżał do 
Pikiliszek i spędził tam kilka go- 
dzin. 

Zmiany w ustawie o państwowej 
służbie cywilnej. ‘ 

WARSZAWA. (Pat.) W Dzienniku 
Ustaw z dnia 14 października uka- 
zało się rozporządznie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 7 października 
1932 roku w sprawie zmiany niektó- 
rych postanowień ustawy z dnia 17 
lutego 1932 roku o państwowej służ- 
bie cywilnej. 

Rozporządzenie zmienia między 
innemi artykuł 19 dotychczasowej 
ustawy, który otrzymuje następujące 
brzmienie: „Stosunek hierarchiczny 
pomiędzy urzędnikami pełniącymi 
obowiązki przywiązane do stanowisk 
danej kategorii, zależą nie od posia- 
danego stopnia służbowego, lecz od 
rodzaju stanowiska, którego obowiąz 
ki pełnią*. Również artykuł 20 usta- 
wy otrzymuje brzmienie następujące: 
„Dla każdego urzędnika państwowe- 
go z wyjątkiem urzędników zajmują- 
cych stanowiska kierownieze, które 
określa prezes Rady Ministrów w po- 
rozumieniu z właściwą władzą na- 
czelną, prowadzi władza służbowa li- 
stę kwalifikacyjną, obejmującą oceny 

kwalifikacyjne urzędnika. Oceny kwa 
lifikacyjne są sporządzane corocznie 
z końcem każdego roku kalendarzo- 
wego. Ocena kwalifikacyjna składa 
się zasadniczo z opinij dwóch osób 
powołanych do wykonywania nadzo- 
ru służbowego. Stopnie oceny kwali- 
fikacyjne są następujące: dobra, do- 
stateczna i niedostateczna. O niedo- 
statecznej kwalifikacji władza winna 
urzędnika zawiadomić”, Rozporzą- 
dzenie Prezydenta dodaje m. in. na- 
stępujący artykuł 65-a: „Urzędnik, 
który w ciągu bezpośrednio po sobie 
następujących lat 3, otrzymał dwu- 
krotnie niedostateczną ocenę kwali- 
fikacyjną, winien być zwolniony ze 
służby przy zachowaniu nabytych 
praw emerytalnych. 

Tenże sam Dziennik Ustaw ogła- 
sza między innemi rozporządzenie 
Prezydenta z dnia 7 października b. r. 
o organizacji komisyj dyscyplinar- 
nych i postępiwaniu dyscyplinarnem 
przeciwko funkcjonarjuszom państ- 
wowym. 

Wyniki I echa narad londyńskich. 
Genewa zamiast Londynu. „Rezultaty niewielkie". 

LONDYN, (Pat). Herriot opuścił 

Downing Street o godz. 18.30, przy- 

czem na zapytanie dziennikarzy, ia- 

kie były rezultaty wezorajszych na- 

rad, odpowiedział: „niewielkie, 

Agencja Reutera dowiaduje się, 

że przedmiotem narad były rozbieżno 

ści między poglądami Anglji a Fran- 

cji co do żądań niemieckich równou- 

prawnienia zbrojeń. Poglądy mniej- 

szych państw europejskich były brane 
pod uwagę przez Heriota i Mut Do- 

nalda. Dzisiaj okaże się, czy jednym 

z rezultatów narad nie będzie rozsze- 

rzenie zamierzonej konferencji ni0- 

carstw, Li k 

Komunikat oficjalny. 
LONDYN. (Pat.) Na krótko przed 

godziną 10-tą Herriot opuścił Dow- 
ning Street. Wkrótee potem wydano 
komunikat ofiejalny, stwierdzający, 
że w ciągu dnia wczorajszego i dzi- 
siejįszego na Downing Street mialy 
miejsce rozmowy pomiędzy Mac Do- 
naldem, Herriotem i Simonem w spra 
wie propozycji angielskiej, dotyczącej 
konferencji przedstawicieli Wielkiej 
Brytanji, Francji, Włoch i Niemiec, 
mającej na celu przezwyciężenie tru 
dności, napotkanych w Genewie. 
Ministrowie franeuski i angielski zgo 
dnie uważają, iż najodpowiedniej- 
szem miejscem konferencji 4 mo- 
carstw. wymienionych powyżej była- 
by Genewa. Rząd angielski stara się 
o aprobatę dwóch innych rządów dla 
tej propozycji. Konferencja miałaby 
charakter przygotowawczy i nieofie- 
jalny. Celem jej byłoby odnalezienie 
i zaproponowanie sposobów, które 
pozwoliłyby na podjęcie w ramach 
Ligi Narodów wspólnego wysiłku 
konferencji rozbrojeniowej. 

Reuter dowiaduie się, że rząd bry 
tyjski już otrzymał odpowiedź rządu 
włoskiego, który zgadza się na Ge- 
newę jako na miejsce konferencji. 
Niemcy w swej odpowiedzi zazna- 
czają, iż przynajmniej w chwili obec- 
nej nie są skłonne do wyrażenia swej 
zgody na Genewę. Koła angielskie są 
zdania, że mieisce konferencji nie po- 
winno być uważane za przeszkodę 
nie do przezwyciężenia dla dalszego 
rozwoju konferencji. Rząd angielski 
nie przywiązuje większego znaczenia 
do miejsca konferencji i gotów jest 
wyrazić swą zgodę na każdą miej- 
seowość, która będzie odpowiadała 
pozostałym uczestnikom obrad, 

Pożegnanie. 

LONDYN. (Pat.) Pożegnanie Her- 

riota z. Mac Donaldem i Simonem 

było bardzo serdeczne. 

LONDYN. (Pat.) Specjalny wy- 
słannik agencji Havasa donosi, że 
chociaż wiadomość ta nie jest jeszcze 
oficjalna, zdaje się jednak, że Herrio- 
towi udało się przekonać Mas Ronal- 
da o konieczności obrania raczej Ge- 
newy niż Londynu jako siedziby pro- 
jektowanej konferencji 4 mocarstw. 
Istotnie, Herriot pomimo nacisku Mac 
Donalda nie mógł przyjąć formuły, 
prowadzącej do opuszczenia konfe- 
rencji rozbrojeniowej, a pośrednio i 
Ligi Narodów. Zebranie zaś 4 mo- 
carstw. w Genewie nie będzie nikogo 
raziło jako dążenie do wyszukania 
między krajami najbardziej zaintere- 
sowanymi podstaw układu, któryby 
został następnie przedłożony do raty- 

fikacji innych państw. Pozatem odby 
cie konferencji w Genewie oszczędzi- 
łoby innym delegacjom obaw, że mo- 
gą się znaleźć wobec fait accompli. 
Nie chodzi dzisiaj bynajmniej o po- 
wzięcie decyzji, która zostałaby na- 
stępnie narzucona innym narodom. 
Rezultaty narad zostaną zakomuni- 
kowane innym rządom tak, aby do- 
prowadziły w sposób naturalny do 
konferencji 4 mocarstw. Brano pod 
uwagę kryzys, jaki przechodzą mniej 
sze państwa. 

LONDYN. (Pat.) Havas dowiaduje 
się, że przewidywana konferencja ge- 
newska z udziałem Anglji, Francji, 
Niemiec i Włoch odbędzie się praw- 
dopodebnie 10 listopada b. r. 

Niemcy nie wezmą udziału 
w konferencji genewskiej. 

LONDYN. (Pat.) Odmowa Niemiec 
wzięcia udziału w konferencji 4 mo- 
cearstw w Genewie wywołała w lon- 
dyūskich kołach rządowych przykre 
rozczarowanie. © samej odpowiedzi 
Niemiec wiadomo jest, że utrzymana 
była w tonie grzecznym, lecz zdecy- 
dowanie odmownym. Niemcy odrzu- 
cają zarówno Genewę jako miejsce 
zebrania się konferencji, jak również 
nieobowiązującą formę  konfereneii. 

Rozmowy londyńskie wywołały 
zgodność poglądów Francji i Anglii 
co do tego, że pomiędzy sprawami 
równouprawnienia zbrojeń i bezpie- 
czeństwa istnieje iunetim i że sprawa 

równouprawnienia będzie automaty- 
cznie rozwiązana o ile zostanie uzy- 
skana zgoda Niemiec w sprawie roz- 
brojenia i bezpieczeństwa. Sytuację 
komplikują obawy przed dalszym roz 
wojem sytuacji wewnętrznej w Niem 
czech w kierunku restauracji monar 
chji w Bawarji i Prusach. Wrażenie 
ogólne skłania ku temu przekonaniu, 
że powstał impas jeszcze większy, 
aniżeli przedtem. W niektórych ko- 
łach wysuwają możliwość odbycia 
konferencji 3 mocarstw, t. zn. Anglji, 
Franeji i Włoch, co oznaczałoby cał- 
kowitą izolacię Niemiec. 

„Sprawa prestiżu", 

BERLIN, (Pat.) Biuro Conti ogła- 
sza komunikat, stwierdzający, že dla 
Niemiec sprawa miejsca zebrania się 
konferencji przedstawia specjalną wa 
gę. Niemcy mogą zgodzić się na Ge- 
newę jedynie w tym wypadku, gdyby 
zawczasu wyjaśniono stosunek do 
znanych zastrzeżeń niemieckich co 
do zagadnienia równouprawnienia 
zbrojeń, w przeciwnym bowiem ra- 
zie istnieje niebezpieczeństwo, że 
Niemcy poprzez konferencję 4 mo- 

carstw w Genewie wciągnięte będą 
niejako tylnemi drzwiami na konfe- 
rencję rozbrojeniową, bez uprzednie- 
go załatwienia sprawy równoupraw- 
nienia. W dalszym ciągu komunikat 
podkreśla, że dla Niemiec obojętną 
jest sprawą, czy konferencja odbędzie 
się w Londynie, czy w innem miejscu, 
byle nie zablisko Genewy, sugerując 
w ten sposób Anglji, że wybór Lon- 
dynu jest raczej dla niej, więcej niż 
dla Niemiec sprawą prestiżu. 

Jeszcze jeden pomysł. 
PARYŻ. (Pat.) Specjalny wysłan- 

nik agencji Havasa donosi z Londy- 
nu, że kierujący politycy angielscy, 
odrzucając jakiekolwiek nowe zobo- 
wiązania międzynarodowe,  sugero- 
wać mają następujące rozwiązanie: 

1) rozejm polityczny, zobowiązu- 

jący Niemcy do zachowania status 
quo terytorialnego na przeciąg lat 10, 
2) udzielenie Niemcom swobody po- 
siadania wszystkich rodzajów broni, 
lecz w iłości ograniczonej i 3) stopnio- 
wa redukcja zbrojeń innych — то- 
carstw. 

  

Titulescu wobec rokowań z Sowietami. 
BUKARESZT (Pat). W kołach mia 

rodajnych panuje przekonanie, że Ti 
tulescu po rozmowie z Herriotem 
zmienił swój punkt widzenia, przy- 

chylając się do stanowiska rządu ru- 
munskiego, polskiego i francuskiego 
w sprawie rokowań z Sowietami. 

NALEŻNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEM. 

cena 15 groszy 
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Nowy poseł estoński. 

  

Dnia 12 bm. złożył p. Prezydentowi Rze- 
czypospolitej swe listy uwierzytelniające mi- 
nister pełnomocny Estonji p. Karol Pusta. 
W' drodze powrotnej z Zamku złożył mini- 
ster Pusta wieniec na grobie Nieznanego 
Żołnierza. 

    

  

   lustracji nas 0Ją od tewej: rad- 
ca cki, min. Pusta, dyrektor Protokółu 
Dyplomatycznego Romer, komendant mia- 
sta płk. Strzemieński, radca Schmidt z poseł 
stwa estońskiego oraz attache wojskowy 2S- 
toński płk. Raud. 

  

Chcąc „ulżyć bezrobociu 
Ameryka buduje 3 nowe torpedewce. 

LONDYN. (Pat.) Donoszą z Wa- 
szyngtonu, że urząd marynarki wo- 
jennej ogłosił rozpoczęcie budowy 3 
nowych torpedowców o pojemności 
1.500 tonn każdy. Budowa będzie wy 

konana w roku 1935 i ma kosztować 
koło 16 miljonów dolarów. Urzędowe 
czynniki w Waszyngtonie zapewniają, 
że motywem rozpoczęcia budowy jest 
chęć ułżenia bezrobociu. 

Bcha monachijskiej mowy Yon Papena. 
Nastroje w politycznych kołach bawarskich. 

BERLIN. (Pat.) Kanclerz Rzeszy 
złożył w ciągu dnia wczorajszego, jak 
donosi prasa, prezydentowi Hinden- 
burgowi sprawozdanie o wyniku na- 
rad w Monachjum. W kołach rządo- 
wych panuje przekonanie, że roko- 
wania te zaczęły się w nieprzychylnej 
atmosferze, która uległa następnie 
poprawie. Projekt reformy konstytu- 
cji w czasie stosunkowo krótkich na- 
rad był bardzo mało rozważany. 
Uspokojenie w bawarskich kołach po 
litycznych wniosło gświadczenie, że 
reforma konstytucji nie będzie zarzą 
dzona dekretem, lecz zostanie prze- 
prowadzona w drodze parlamentar- 
nej. 

Bawarskie koła polityczne nadają 

podróży kanclerza Papena znaczenie 
aktu kurtuazyjnego, który stanowi 
dopiero wstęp do właściwych przy- 
szłych rzeczowych narad. 

Nawiązując do mowy kanclerza, 
partyjna agencja bawarskiej partji 
ludowej podkreśla, że kraje południo 
we mogą tylko wtedy ustosunkować 
się pozytywnie do projektu personal- 
nej unji kanclerza, o ile zasadniczo 
powróci się do zasad, które decydo 
wały podczas tworzenia Rzeszy w ro- 
ku 1871. Zmiana Rady Państwa Rze- 
szy, która jest obecnie organem kra- 

jów związkowych, na Izbę Wyższą 
stanowiłaby poderwanie zasad fede- 
ralizmu, przeciwko czemu Bawarja 
będzie się broniła do ostateczności. 

Odezwa stronn. socjal-demokratycznego. 
BERLIN. (Pat.) Zarząd stronnic- 

twa socjal-demokratycznego ogłasza 
odezwę, występującą ostro przeciwko 
kanclerzowi Papenowi i określającą 

Policja 
GENEWA, (Pat). W! komitecie stanów №- 

czebnych konferencji rozbrojeniowej dele- 

gat Franeji Massigłi wygłosił w piątek prze- 

mówienie na temat wojskowego charakteru 

policji niemieckiej — „Schupo*. 

Przemówienie dełegata francuskiego mia- 

ło na celu wskazanie, że należało wziąć ta- 

kże pod uwagę niemieckie Schupo. Mówca 

podkreślił na wstępie, że w krajach rozbro- 

jonych na podstawie traktatów pokojowych 

policja osiągnęła stopień organizacji i mili- 

taryzacji, nieistniejący gdzieindziej. W kra- 

jach tych policja spełnia zadania, które 

gdzieindziej wykonywa armja. Przypomniaw 

szy art. 162 traktatu wersalskiego, zakazu- 

jące Niemcom posiadania sił policyjnych z 

1913 roku oraz uczestniczenia funkcjonarju- 

szy policji w ćwiezeniach wojskowych, de- 

legat francuski na szeregu przykładów wy- 

kazał, jak Niemcy naruszyły traktat i w ja- 

kim stopniu policja jest zmilitaryzowana, 0- 

pierając się przytem wyłącznie na dokumen- 

tach urzędowych oraz na informacjach pra- 

sy niemieckiej. I tak z 80 tysięcy ludzi w 

1913 roku policja niemiecka doszła w roku 

1930 do 140 tysięcy. Schupo odbywa mane- 

jego mowę monachijską jako wypo- 
wiedzenie wojny republice. Odezwa 
zapowiada walkę z rządami baronów 
i zakusami na obecny ustrój. 

Rzeszy. 
wry wojskowe, używając do ich zamaskowa 

nia jedynie specjalnych wyrażeń. Podczas 

gdy przy manewrach wojskowych mówi się 

© armji czerwonej i niebieskiej, to w Niem- 

czech mówi się o policji i „bandytach*. Li- 

czba tych „bandytów* wynosi setki i tysiące 

ludzi, Pedczas ćwiczeń policja niemiecka u- 

żywa karabinów maszynowych, masek ga- 

zewych i t. p. 

Przemówienie delegata francuskiego Ma- 

ssigiliego wywcełało duże poruszenie i zde- 

nerwowanie w tutejszych kołach niemieckich 

Po raz pierwszy odezuto niedogodne dla 

Niemiec konsekwencje wycofania się ich z 

prac konferencji rozbrojeniowej. Delegaci 

niemieccy nie mieli okazji wytłómaczenia 

faktów przytcezonych przez delegata fran- 

euskiego. 

BERLIN, (Pat). W) związku z wiadomoś- 

ciami, jakie ukazały się w prasie zagraniez- 

nej o wojskowym charakterze policji nie- 
mieckiej, ukazało się w sobotę wieczorem 

wyjaśnienie biura Conti, które utrzymuje, 

że między Reiehswehrą a policją nie istnie- 

ją żadne służbowe czy organizacyjne sto- 

sunki. 

Sprawa Papen — Hitler 
przed Trybunałem Stanu. 

BERLIN, (PAT). — Na wczorajszej roz- 
prawie przed Trybunałem Stanu w Lipsku 
rozpatrywana była między innemi sprawa 
dementi kanclerza Rzeszy, że przed wyda- 
niem zarządzeń przeciwko byłemu rządowi 
pruskiemu nie zawierał żadnych porozumień 
z Hitlerem. Trybunał zastrzegł sobie na póź 
niej decyzję w sprawie wniosku o powołanie 
kanclerza i innych osobistości urzędowych 
na świadków, wyrażając przekonanie, že 
wskazanem byłoby wyjaśnić, czy nie istnie- 
ją-jakieś porozumienia za pośrednietwem о- 
sób - trzecich, względnie przed objęciem 

przez kanclerza Papena urzędowania. W! dał 
szym ciągu rozprawy przedstawiciel rządu 
Rzeszy dr. Gołtheimer dał żądanie przez 
przewodniczącego Trybunału wyjaśnienia, 
otrzymane od kanclerza Papena drogą tele- 
feniczną, oświadczając, iż żadne tego rodza- 
ju porozumienia, jak również rokowania w 
tych sprawach nigdy nie miały miejsca. Po 
zatem cdczytano depeszę ministra spraw we 
wnętrznych  Gayla, który  podtrzymymał 
twierdzenie, że socjal-—-demokratyczny pru- 
ski minister Sewering opowiedział się za po 
wołaniem komisarza Rzeszy.
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JUŻ WKRÓTCE 
W KINIE 

„HELIOS“ 
Film 
  

Środy się rozpoczęły! 
P. Ludwik Marstin o tajnikach twórczości literackiej. 
Nareszcie! Już liczni bywałcy i zwo 

lennicy wieczorów w murach pobazył 
jańskich od miesiąca nie dają mi spo- 
koju, Jak ięgłemu sprawoz 

semu pytaniami „kiedy 
poczną wreszcie!?* 

        

        

się ro 
No i rozpoczęły się. Mimo bardzo 

  

obfitych w tej porze grypek, chrypek 
i innych katarów, tudzież... radja, a 
także owych wyjątkowo pdwyższo- 
nych 2 złotówek, co v stko, sum- 

ma summarum, bardzo dużo osób 

przy słuchawkach zatrzymało — fre- 
Kkwencja była liczna: (nieco ponad 
komplet zwykłych miejsc). Uniwersy 
tet, Towarzystwo Plastyków, teatr z 

dyr. Szpakiewiczem na czele — licz- 
nie były reprezentowane. Niebawem 
po rozpoczęciu się zebrania przybył 
p. wojewoda. 

Gz ł oczy wiście prezes zw 
na wstępie © 

uczczenie pa zmięci Józefa Weyssenho- 
ffa E powstanie. stępnie „od- 
dał głos* niedawno zorganizowanemu 
chėrowi „Pro arte“, który „pod batu- 

tą* swego organizatora i dy rygenia p 
"Tadeusza Szeligowskiego, bawiącego 

obecnie z możliwościami dłuższego 
pozostania w Wilnie śpiewał psalmy 
Mikołaja Gomółki (r. 1580), które o 
bydwa były ciekawe i piękne, zwłasz- 
cza drugi. Po nich znów przemówił p. 
Hulewicz, racząc zebranych pierwszo- 
rzędną rewelacją, zaczerpniętą z dzie 
ła „Życie i pisma Ign. Chodźki*. Oto 
według zawartej tam relacji Syroko- 
mli „Środy Literackie* w Wilnie po- 
winny w tym ios obehodzič swole 
conajmniej... 75 ywały się 
one i w połowie zeszłego. wieku w 

5 „Syrokomli na Popowsz 
ierali się w każdy Śro 

yieczór literaci wileńscy. Jeden 
z takich wieczorów (31 lipca 1857 г.\, 
opisal Syrokomla i opis ten przeczytał 
p. Hulewicz. Wieczór ów zamienił 
się w rzewną uroczystość uczczenia 
sędziwego Ign. Chodźki, którego imie 
niny w tym dnia wypadły. 

Następna środa będzie poświęcona 
sprawom teatralnym. Exposć o swo- 
ich planach na sezon najbliższy wy- 
głosi dyr. Szpakiewicz, możliwe, że 
będą poza tem produkcje artystyczne 
członków zespołu teatrów m. Dalej 
„Środy* kołejno wypełnią: luminarz 
naszej nauki w zakresie hist. literatu 
ry polskiej, prof. Manfred Kridl, j. w. 
świeżo na tę katedrę na miejsce prof. 
Pigonia pozyskany, potem będzie 
„Środa karaimska* z udziałem J. E. 
Hachana Szapszała, Jeszcze potem 
przybędzie szereg gości, jak: St. Wy- 
rzykowski, Emil Zegadłowicz, znako- 
mity krytyk Władysław Zawistowski, 
prof. Wacław Sobeski, dyr. Fun. Kult. 
Narod. St. Michalski z p. Alfr. Górec 
kim i inni. 

Nawiązany jest już kontakt z inne 
mi zrzeszaniami artystycznemi wileńs 
kiemi w celu utworzenia wspólnej du 
żej organizacji, przyczem zwiększy 
się ilość wieczorów w kłubie literatów 
Pierwszy taki pozaśrodowy, odbędzie 
się w najbliższy wtorek. Będzie to wie 
czór, młodzieży poetyckiej z grupy 
„Żagarów-Pionów*, z towarzyszeniem 
muzyki współczesn. Dalsze co wtorek. 

Rozpoczął swoją prelekcję p. Lud 
wik Morstin. Mówił na temat odwiecz 
nie niepokojący nietylko tych wszyst. 
kich, którzy poza twórczością arty- 
styczną są, ale i samych artystów. 
Twórczość świadoma i nieświadoma, 
czy podświadoma, natchnienie? Czem 
są? Czem jest ów „szał twórczy* jak 
mówi prof. Zieliński, skąd się bierze, 
co nam dają poeci, że Platon, czy też 

Sokrates w „Apolog ji* rzekł, iż „nie 
z mądrości płynie, tylko z jakiejś przy 
rodzonej zdolności, że w nich bóg 
wstępuje jak we wieszczków i wróż- 
bitów, którzy „także mówią wiele 
pięknych rzeczy, tyłko nie z tego nie 
wiedzą, co mówią”. Jakaż jest psycho 

              

            

     

  

    

  

PLASTYKA 
W latach, poprzedzających okres 

wojny,życie ratystyczne Wilna nie 
mogło rozwijać się zbyt szybko, bo- 
wiem spotykało na swej drodze rozma 
ite przeszkody przeważnie natucy po 
litycznej, Rządy zaborcze systematy- 
cznie tłumiły najmniejszy odruch spo 
łeczeństwa w kierunku uniezależn.e- 
nia się od kultury rosyjskiej : stworze 
nia własnych wartości w dziedzinie 
nauki, kulłury i sztuki. A jednak i w 
tym okresie niejedno się zrobiło wy- 
siłkiem, grona osób, pracuiących na 
różnych odcinkach życia polskiego w 
Wilnie. Dzięki ofiarności i energji p. 
Nuny Młodziejowskiej powstaje tcatr 
polski. Tworzy się Towarzystwo Przy 
jaciół Nauk i Sztuki z muzeum zawie- 
rającem bogate zbiory sztuki polskiej, 
stale powiększane dzięki zabiegom 
kustosza muzeum p. Lucjana Uziębły, 
Od czasu do czasu oraganizowane by 
ły wystawy sztuki, jak np. pierwsza 
wystawa w roku 1897 i jedna z naj 
większych wystaw w ogrodzie Bernar 
dyńskim w roku 1908. 

* Wystawa ta, obejmująca dzieła 
artystów zrzeszonych w „Sztuce* kra 
kowskiej, doszła do skutku: jedynie 

logja twórczości artystycznej, literac- 
kiej, w danym wypadku? P. Morstin 

dzieli się spostrzeżeniami, które na 
podstawie swoich własnych przeżyć 
zebrał. 

Akt twórczy. Dobyte z głębin na- 
szej świadomości zasoby, moce kontco 
lowane przez rozum, w jasnych chwi- 
lach między napadami szału. Zdarzają 
się też chwiłe, w którch człowiek sta- 
je przed całkowitą niemożnością wy- 
rażenia tego, co wyrazić chce i w spo 

   sób przez się pożądany. W kilka ty- 
godni chwila olśnienia. Upragnione 
rozwiązanie zjawia się w całej pełni. 
Natchnienie... Czem to wytłumaczyć? 
Wydobyciem się najaw materjału ze 
branego w chwilach nieświadomości. 
Świadome zużycie tego materjału jest 
twórczością artystyczną — definjuje 
prelege nt. Czy słusznie? Wydaje nam 
się to pewnem up »m zagad 
nienia. Natchnienie w swoich przeja- 
wach jesz czemś zbyt skomplikowa- 
nem, aby je można było tak łatwo о- 
kreślić. 
Vartoh 5 pod uwagę to co mówią 

o tem ci, którzy pojęcie natchnienia 
tak rozwinęli, że je prawie stworzyli, 
mianowicie twórcy mistycznej szkoły 
filozoficznej z wielkim francuskim fi- 
lozofem Maine de Biranna na czele. 
Tak samo nie zgadzamy się na od- 
dziełenie jaźni od osobowości w taki 
sposób w jaki to robi prelegent. Prze 
cież pierws za jest integralną częścią 

drugiej i jej twórczynią zarazem. Co 
zaś się tyczy owego odnajdywania po 

pewnym czasie, rozwiązań jakichś, 
niemożliwych dla nas do znalezienia 
ich poprzednio to jest zjawisko 
dość często i wcale nie można go naz 
wać przywilejem szczególnie uzdolnio 
nych, artystów, czy myślicieli. To się 
zdarza także i uczniakom, uznają- 
cym to wszakże jako skutek włożenia 
na noc odpowiedniej książki pod po- 

duszkę.. Niewątpliwie są różnice, ale 
tylko w skali. Jest to coś zbliżonego 
do znanego zjawiska automatycznego 

przypomnienia po pewnym czasie me 
lodji, której nie mogliśmy mimo wy- 
siłków, przypomnieć sobie  poprzed- 
dnio. 

Przepraszając za tę polemiczną dy 
gresję idziemy dalej. Z innych poru 
szonych przez p. Morstina, w jego 
pięknej prelekcji zagadnień twórczo- 
Ści literackiej pozatem, pierwsza była 
kwestia moralności, lub niemoralno- 
ści dzieł literackich. W znakomitej 
większości wypadków da się to spro- 
wadzič do stwierdzenia: „To nie ja, to 
osoba mojego dramatu“. 

Kwestja owej kontroli  „elemen- 
tów * podświadomości. P. Morstin wy 
suwa tu moment balastu tworzonego 
przez osady pamięciowe pochodzące z 
obcych wpływów. Zdarzają się tu wy 
padki zupełnie nieswiadomego naśla- 
downictwa, czasem też bez jakiego 
kolwiek związku przyczynowego z 
pierwowzorem. Ale — „nieznajomość 
prawa nie chroni od odpowidzielno- 

ści za jego przekroczenie”. 
Co do konsekwencyj, które wywo 

łuje twórczość artystyczna, to te są za 
zwyczaj bardzo dla twórcy dotkliwe. 
Żadna praca nie jest wyczerpująca, 
jak artystyczna. Pomimo to jest tak 
kochana, jak żadna inna. Świat nie zo 
stał stworzony całkowicie. Tworzony 
jest ciągle nadal. Twórczość artystycz 
na jest częścią tej Bożej twórczości i 
dlatego uszczęśliwia twórców. Roz- 
kosz, którą sprawia nie da się z ni- 
czem porównać. 

Po przerwie rozwinęła się dość ży 
wa i bardzo ciekawa dyskusja, choć 
właściwie niewiele nowego do prelek 

cji p. Morstina dodała. Przemawiali: 
prof. Glixelli, prof. Wróblewski, p. Hu 
lewicz, prelegent, min. Staniewicz, p. 
Leczycki, inż. Adolph, p. Łopalewski, 
p. Putrament, oraz sam prelegent. 

Z. KI 

W WILNIE. 
dzięki inicjatywie prof. F. Ruszczyca 
i dała społeczeństwu wileńskiemu mo 
żność zaznajomienia się z twórczoś- 
cią największych artystów polskich. 

Zadanie krzewienia kultury arty- 
stycznej wśród rzesz rzemieślniczych 
spełniała szkoła rysunkowa im. J. 
Montwiłła, będąca pod kierownict- 
wem artystycznem art. malarza St. 
Jarockiego. 

Z chwilą odzyskania przez Polskę 
niepodległości Wilno, posiadające pię 
kne tradycje artystyczne, budzi się z 
letargu. Zostaje wskrzeszony wolą 
Marszałka Piłsudskiego Uniwersytet 
wileński, organizuje się przy uniwer- 
sytecie Wydział Sztuk Pięknych. W 
tych warunkach nauka i sztuka na 
gruncie wileńskim posiadają wszelkie 
dane do swobodnego niczem nie krę- 
powanego dalszego rozwoju. W maju 
1920 roku nieliczna grupa ratystów 
zbiera się aby wspólnie omówić naz- 
wę i statut projektowanego stowarzy 
szenia artystycznego. Powstaje Wileń 
skie Towarzystwo Artystów Plasty- 
ków z Ludomirem Ślendzińskim na 
czele. ; 

Pierwse kroki towarzystwa: były 

  

  

   

   

    

     

    

który wstrząsnął sumieniem świata! 

3 0 niezwykłej wartości artystycznej! 

КО В ЗЕВ 
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Prace X-go „Tygodnia Aka- 
demika“ rozpoczęte. 

Dnia 23. X, 1932 r. odbyło się pod 
przewodnictwem p. Wojewody Zyg- 
munia Beczkowicza, jako prezesa Wo 
jewódzkiego Komitetu Wileńskiego 
Pomocy Polskiej Młodzieży Akademi- 
ckiej zebranie Prezydjum X „Tygod- 
nia Akademika* z udziałem przewod 
niczących poszczegółnych. Sekcyj któ 
rych wyłoniono 4. Sekcję propagandy 
objął p. dyr. Marjan Szydłowski, Sek- 
cję zbiórek p. dyr. Poczt i Telegrafów 
inż. Karol Żuchowicz, Sekcję imprez 
— p. prof. dr. Stanisław Hilłer, Sek- 
cję prowincji — p. radca Prokuratocji 
Generalnej, Stanisław Zdanowicz. Sek 
retarzem generalnym  prezydjum zo- 
stał p. Stanisław Ochocki Do poszcze- 
gólnych sekeyj zostali przydzieleni re 
ferenci, rekrulujący się z młodzieży 
akademickiej, 

P. Wojewoda na wstępie powitał 
zebranych i w serdecznych słowach 
podziękował za zaofiarowanie przez o 
becnych współudziału w pracy, wyra 
żając nadzieję, że praca podjęta dla 
dobra akademika polskiego wyda 
przy poparciu szerokich warstw spo 
łeczeństwa znakomite rezultaty. 

Program prae „Tygodnika Akade 
mika* obejmuje propagandę prasową, 
widowiskową, pochodową, akcję zjed 
nywania członków Woj. Komitetu Wi 
leńskiego Pomocy Polskiej Młodzieży 
Akademickiej w szczególności na pio 
wincji, akcję: imprez rozrywkowych, 
ofiary w naturze, sprzedaż znaczków 
it. p. „Tydzień* trwąć będzie od 5 
do 13 listopada. 

Po zakończeniu zebrania prezyd- 
jum p. przewodniczący  poszczegól- 
nych Sekcyj odbyłi narady z referen- 
tami. 

Kartofle dia bezrobotnych. 

  

Komisja międzyministerjalna zaprojekto- 
wała przydzielić do wojewódzkiej komisji do 
spraw bezrobocia na tegoroczną akcję pomo- 
cy bezrobotnym 1.000 q ziemniaków, licząc 
po 3,5 złotych na q z tem, że o ile istnieje mo 
żliwość zakupu po tej cenie w Wilnie to nale 
ży to uskutecznić na miejscu. 

Chcąe uniknąć sprowadzania tak wielkiej 
ilości ziemniaków z terenu innych woje- 
wództw co mogłoby ujemnie odbić się na 
miejscow. rynku wojewódzka komisja zwrć 
ciła się bezpośrednio do kilkudziesięciu pro 
ducentów rolnych z propozycją podjęcia się 
dostawy na warunkach ustalonych pr 
międzyministerjalną komisję. Ponieważ jed 

nak pomimo usilnych starań ze strony komi 
sji, dotychczas żadna oferta nie wpłynęła, 
wojewódzka komisja czuła się zmuszoną 
zwrócić się do władz centralnych o nadesłanie 

do Wilna narazie 7.500 q. 
W związku z powyższem wojewódzką ko 

misja zwraca się tą drogą do wszystkich za 
interesowanych osób z prośbą o rychłe zgła 
szanie swoich ofert na dostawę ziemniaków 
po cenie 3,5 zł. za g. loco słacja towarowa 
Wilno ewentualnie 4 grosze za klg. loco 
skład komisji. i 

Oo 

Strzały podczas procesji. 
GRENADA, (Pat). Komnniści napadli na 

6dbywającą się tu procesję. Na strzały dane 
ze strony komunistów odpowiedziane rów- 
nież strzaiami. Jedna osoha została zabita, 

a kilkanaście odniesło rany. 

  

   

  

Obszerne zabudowania klasztoru w Buck- 
fast (Anglja), które widzimy na naszej foto- 
grafji zbudowane zostały pracą rąk 7-miu 
zakonników w ciągu lat 25. Optactwo .to 

bardzo trudne. Społeczeństwo nie in- 
teresowało się sztuką w dostatecznej 
mierze, trzeba więc było zaczynać 
pracę nie zrażając się obojętnością o- 
gółu tem bardziej, że niebrak było lu- 
dzi niechętnych, lekceważących i po 
dających w wątpliwość kwalifikacje 
artystyczne członków. Często można 
było słyszeć zdania: „ależ to są prze- 
cież tylko studenci“. Zapominano, że 
artysta całe życie się uczy. 

Pierwszą placówką towarzystwa 
była założona w roku 1921, Szkoła 

Rysunkowa istniejąca dó końca 1923 
roku Kierownikiem szkoły był prof. 
L. Ślendziński. Ze szkoły tel wyszli 
późniejsi członkowie towarzystwa Ed 
ward Karniej i Juljan Skangiel, arty- 
ści, którzy reprezentują kierunek, na 
dany im w szkole. 

Jednocześnie w roku 1921 przy 
siedzibie towarzystwa powstała Mię- 
dzyzwiązkowa Komisja Kuliuralno- 
Artystyczna z art. Czesławem Wie- 
rusz-Kowalskim jako prezesem. Sta- 

. raniem tejże komisji została utworzo 
na Szkoła Dramatyczna z dyr. A. Mil- 
lerem na czele. Ideologja i cele towa- 
rzystwa były omawiane na łamach 
miesięcznika '_„Południe* w szeregu 
artykułów pióra St. Wožnickiego, 
dział ilustracylny stanowiły reproduk 
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IEK, KTÓREGO ZABIŁEM 
UWAGA! Arcydzieło to nie ma nic ws get z ok „CZŁOWIEK, KTÓRY ZABIŁ”, który demonstrowano w jednem z kin wileńskich. =—=————===—- 

  

NOŽYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Nowe rozumienie inteligencji. 

Gzęsto piszemy na tem miejscu o 
niesłychanie ciężkiej sytuacji w jakiej 
znajduje się dzisiejsza, a znajdzie się 
jutrzejsza inteligencja. Przyczyny te- 
go nie wyjaśnia poniewierane dziś 
słowo „kryzys*, bo kryzys ekonomicz 
ny jest tylko funkcją głębokich prze- 
sunięć sił i wartości społecznych, któ- 
re prędzej czy później przekształcą 
najzupełniej prawomocny porządek 
świata. Inteligencja musi być w tem 
zorjeniowana. 

Oto pisze ‚ 

   

Siowo Polskie“: 
„Nie ię i nie okłamujmy się: 

ten motyw i ta ODA A csobistego 
odgrywał i odgrywa rolę mot 

go przy wyb: i 
m popędzie do w 
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Konieczne więc dziś nowe zrozu- 

mienie roli inteligencji +z czego zdaje 
j 7 sprawę opina inteligenci pracują- 

cej, cytowana przez us 
Solo panewie a = 

Этрапо — Oorganizow 
yŚ ży, w drużynach harcerskich, 

w Boć R samóksziałeeniowych, w akade- 
miekieh kołach naukowych grupy  przysz- 
łych samerządóweów, Į łych zdobyw- 
ców życia gminnego i przygotowójcie ich 
tak, żeby nie przera ich nie nazbyt luk- 

  

    
    

  

    

   

  

   

  

susewy tryb i warunki a. 
Wjychewujcie ich tak, żeky: ci młodzi pa 

Kii się nie ge sku, a de sprawy, którę 

podejmą i możecie io Śmiałe z czystem su 
mieniem robić, be typ dawnego homo eco- 
nemieus przestaje już być idealnym typem 
cbywaiela państwowawca*. 

W „dobrych przedwojennych cza 
sach mury uczelni nieraz były świad 
kami heroizmu zdobywających wie- 
dzę. Ale wówczas rachunek był prze- 
ważnie taki: ojciec zaciska pasa, syn 
głoduje i studjuje; zato po 4—5 la- 
tach zmieni się wszystko — dylomo- 
wany syn, jego znakomite zarobki, 
to awans społeczny całej rodziny. Je- 
dyne przykre wspomnienie po latach 
chudych to częsty katar żołądka jako 
skutek uniwersyteckiej głodówki. 
Dziś ten rachunek się nie sprawdza, 
dziś łatwo o głodówkę i z dyplomem 
w kieszeni. 

A przecież przed masami dorasta- 
jącej inteligencji są inne możliwości. 
Żeby sołtysem był nie półanalfabe- 
ta, żeby zęby na wsi rwał dentysta, 
nie fryzjer, żeby nie znachor leczył, 
nie pisarczyk udziełał porad praw- 
nych. Kokosów na tem się nie zrobi, 
to prawda. Ale czas Już kończyć z tem 
jakże na anachronizm wyglądającem 
dorobkiewiczostwem na wiedzy! Zro- 
zumiejmyż: idą nowe czasy — trzeba 
nowych ludzi. Motywację heroizmu 
dzisiejszego aspiranta do wiedzy po 
za osobistemi potrzebami intelektual 
nemi będą cele społeczne. Wszelka 
praca wychowawcza, samowychowaw 
cza kształcącej się inteligencji winna 
do tego zmierzać. 

   

  

   
   

  

  

      

powstało na miejscu dawnego zburzonego w 
XVI wieku za czasów reformacji. Poświęce- 
nia nowowzniesionej kaplicy dokonał kard. 
Bourne. 

cje obrazów przeważnie pędzla prof. 
Ludomira Ślendzińskiego. Wydawni- 
ctwo to, znane nietylko na gruncie 
wileńskim, wymagało nietylko duże- 
go nakładu pracy, lecz i środków ma- 
terjalnych i mogło istnieć tylko dzię- 
ki pomocy dyr. Łichtarowicza i sta- 
raniom: członka towarzystwa ówczes- 
nego referenta Wydziału, Kultury i 
Sztuki przy Departamencie Oświaty 
Litwy Środkowej art. Czesława Wie 
rusz-Kowalskiego. Z powodu trdności 
finansowych, po wydaniu 4 nume- 

rów, towarzystwo musiało zrezygno- 
wać z dalszego nakładu. W roku 
1930 Towarzystwo Artystów Plasty- 
ków obchodziło dziesięciolecie swego 
istnienia, 

W okresie 10 lat towarzystwo z 
ganizowało szereg wystaw w Wilnie, 

Warszawie, Poznaniu, Lwowie i Kra- 
kowie, od roku. 1925 prowadziło zawo 
dowe Kursy Rysunkowe dla rzemieśl 
ników obecnie : przekształcone ' na 
Szkołę Rzemiosł Artystycznych (kie- 
rownicy: od roku 1925—28 M. Kule- 
sza, — 1928—30 J. Hoppeń i od roku 
1931 K. Kwiatkowski). 

Jak widać z tego pobieżnego prze 
glądu bilans artystyczny T-wa Plasty 
ków przedstawia się bardzo pokaźnie. 
W ostatnich latach, pomimo niesprzy 

    

Kobiety w naszem sądownictwie. 

„ABC“; 
„W: ostatnim dekrecie p. Prezydenta 

Rzplitej, zawierającym szereg nowych no- 
minacyj w sądownictwie, znajdują się nonii- 
nacje trzech kobiet na stanowiska sędziów. 

Jedna z tych nominacyj... jest tylko zwy 
kłem obsadzeniem zwalniającego się etatu, 

który już od szeregu lat zajęty był przez ko 
bietę. 'Predyspozycje psychiczne kobiety do 
zajmowania stanowiska sędziego dla niełel- 
nich nie budziły nigdy żadnych zastrzeżeń. 

Natomiast przełomem w dotychczasowej 
pr e są nominacje p. Heleny Lepiaszów 
ny sędzią grodzkim: we Lwowie i p. Ireny 
Wajnikonis sędzią grodzkim w Sosnowcu. 
Po raz pierwszy w Polsce kobiety dopuszczo 
ne zost do stanowisk sędziowskich już 
nie w sądach dla nieletnich ale w sądach 
zwykłych”. 

Zastrzeżenia „ABC* są takie: od- 
powiedzialność samodzielnej, pojedyń 
czo dokonywanej decyzji, trudność u 
zyskania autorytetu, zwłaszcza wśród 
klijentow sądu grodziekiego — prze- 
wažnie zbyt szanujących kobietę, 
nierėwn wreszcie i uczuciowość 
psychiki kobiecej. 

Praktyka wykazuje, że te zastrze- 
żenia są słuszne. W każdym razie każ 
dy feminista czy feministka ma na ta 
kie argumenty moc przykładów gdzie 
kobieta lepiej się wywiązała od męż- 
czyzny i t. d. Inna rzecz, że aplikanci 
sądowi się zmartwią... 

  

   

          

   

   

Ponad głowami pośredników. 

W temże piśmie czytamy taką kal 
kulację jednej z nowopowstałych re- 
stauracji warszawskich: 

„Ogólna kalkulacja restauracji, wydają- 
cej dziennie około dwóch do trzech tysię- 
cy obiadów i około tysiąca do tysięca dwó 
stu kolacyj , jest następująca: 

Koszt dzienny produktów — 900 zł. — 
Komorne, służba, orkiestra i podatki — 900 

  

  

   

   

złotych. — Cukier — 350 zł. — Razem -- 
2,150 zł. 

Dzienny wpływ kasowy wynosi około 
2,500 zł., tak że właścicielom rest: auracyj po 
zostaje codzienny zysk, wahający się od 
350 do +00 zł. minus ubezpieczenia socjalne 
nie włączone doiąd do kałkułacji. 

Przy wydawaniu doskonałych obiadów 
po 60 

Jest tem wyraźna wskazówka co może 
w dzisiejszych kryzysowych czasach bezpo- 
średnie porozumienie producenta z konsu- 
mentem ponad głowami pośredników*. 

Czytamy i słyszymy ciągle o zast- 
raszalących „nožycach cen“, 0 pro- 
duktach rolnych za bezcen — i... nie 
trafia to nam do przekonania. Bo nie 
odczuwamy tego w naszem życiu, bo 
pośrednicy potrafili nas oszukać jedv 
nie skromną zniżką cen, chowając re 
szłę do własnej kieszeni. Tu powsta- 
ja nowe „nożyce i nie bez kozery 
przedsiębiorstwa żywnościowe stoją 
dziś najlepiej. 

„Za niemca* w czasie wojny, lud- 
ność wileńska chodziła z workami 
3—5 kilometrów na wieś by kupić i 
przydźwigać ukradkiem parę pudów 
kartofli. Szczęśliwie, że skończyły się 
te czasy, ale wojna trwa — wojna e- 
konomiczna. Pośrednicy dzisiejsi —- 
„kombinatorzy na wojnie* to zarazem 
oporny bastjon kapitalistycznej psy- 
chiki zysku i wyzysku. Bez drastycz- 
nych worków z tamtej wojny — zor 
ganizowaną akcją społeczną omijania 
pośrednika trzeba zabrać się do ich 
„wychowania. jim. 

  

WŚRÓD PISM. 
— Nowy numer „Epoki“. — Włyszedł Nr. 

3 tygodnika „Epoka“ i zawiera treść nastę 
pującą: 

Wydarzenia i dokumenty: Program „Par 

tji Europejskiej”, Samostanowienie Naro- 
dów. Murzyn zrobił swoje. Wfojna i pokój. 
Wielka strata, — Dr. Eug. Pragierowa: Wal 
ka z bezrobociem. — Głos miljonów. — Wa 

  cław Rogowicz: Dosyć tej pieśni ponurej, -— 
@ Grostern: Odpowiedź dziennikarza. 
kie niebezpieczeństwo. — Jerzy Życień 
Apostołowie ekstazy. — Wiidz:  Czter. 

dzieści dwa stopnie. — Jadwiga Baranow- 
a: „Czarne ghetto* O'Neille'a. Tak było 

$ i . — Marja Milkiewiczowa: 
„piatiletce“. — Starzy i młodzi. — 

Przegląd polityczny. — Alfred Wi: 
ci: Przegląd gospodarczy, — Odpowiedzi 

    

    

    

  

redakcji. 

jających warunków, życie artystyczne 
Wilna ciągle się rozwija i powiększa 
się ilość placówek artystycznych. Od 
paru lat są czynne pod kierownict- 
wem art. mal. M. Rouby Kursy Ma- 
larstwa i Rysunku im. Franciszka 
Smuglewicza. 

Wileńskie Towarzystwo Artystów 
Plastyków ma wyražną fizjonomję 
artystyczną nadaną przez prezesa to- 

warzystwa L. Ślendzińskiego. Hołdu- 
je mianowicie kierunkowi „neokla- 
sycznemu'. Jeżeli nie wszyscy artyś- 
ci zgrupowani w Towarzystwie Pla- 
styków są*wyrazicielami tego kierun- 
ku, to w każdym razie dość liczna 
grupa, nadająca temu zreszeniu wy- 
raźne oblicze, 

Obok Towarzystwa Plastyków 
powstało w roku 1930 w Wilnie To- 
warzystwo Niezależnych Artystów Ma 
larzy zorganizowane przez art. Czes- 
ława Znamierowskiego. Może wsku- 
tek tego, że do „Niezależnych wstą- 
piło szereg dawnych członków Towa- 
rzystwa Plastyków, na' czele z obec- 
nym prezesem Towarzystwa ,Niezależ 
nych“ art. Marianem Kuleszą, cieszą- 
cym się uznaniem szerszych warstw 
społeczeństwa niektórzy mylnie inter 
pretują nazwę nowego towarzystwa, 
wysuwając jako motyw uniezależnie- 

W.-g powieści Rastanda. 
real. genjaln. E. Lubicza. W rol. główn.: 
Lionel Barymore i urocza Nancy Carrol. 
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Reżys. mistrz. 

Wspomnienia polskie w Szwecji. 

Grobowiec Jana IH 

Gdańsku w r. 1596. Na 

cem przedstawiony jest w 

wykona został w 

  

ścianie nad 

  

gorbow- 
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Šwitsm do miasia. 
Dzień targowy na prowincji W przykole- 

jowych miasteczkach Hoduciszki, Łyntupy. 
A jutro piątek, wileński dzień targowy! Ko- 
biety chcą pomagać w utrzymaniu rodziny, 
a często jedyny to sposób wyżywienia dzieci 
i bezrobotnego męża, te parę złotych zarob- 
ku na produktach ze wsi, „Targówka jedzie 
wieczorem z Wilna, kosze, szmaty, skrzynki, 
chowa pod ławki siedzi drzemiąc kilka godzin 

wysiada w zimną, mglistą noc. „To nic, go- 
rzej jak potem będzie mróz, ot wtedy dek bie 
daaa moja paniutko! Kąsa jak ten wilk, a 
coż zrobisz? Iść trzeba. Dobrze jeżeli na sta- 
cji posiedzieć pozwoło. Jest takie litosne po- 
licjanty, co nie wypędzajo i darmo przedrze- 
miesz sie, doczekasz tarqu, ale inne pedzo i i 

badziajsie po miasteczku, do zajazdu ži 
nie pójdziesz, szkoda każdego grosza” 

   

    

Po takiej nocy wędrują w błoto targowis 
ka i kłócąc się do upadłego kupują produkty, 
przywiezione przez inne matki, wiejskie, któ- 
re też nie mają grosza dla dzieci, ale. mają 
tę wyższość, że są mniej głodne, że jeszcze 
„z jesieni” mają co do gąb swojej „siemi* 
(rodziny) włożyć. Potem, pod wiosnę to już 
będzie „miękina* w chlebie i pogniłe karto- 
Įle, i groch bez soli i okrasy, Teraz jeszcze 
syto. Jeszcze sekwestrator krowy nie zabiera 
z chlewuszka Więc targ idzie ożywiony. 

Pod wieczór, przekąsiwszy byle co, ugina- 
jąc się pod ciężarem nabytych produktów, 
wlecze się „targówka”* na stację. Czeka, cze- 

ka, tłoczy się do pociągu. Na ciasnych niewy 
godnych ławkach, zawalonych toboikami siu 

dają jak się da. Drzemią, płacić trzeba za bi- 
let tak drogo... 

Czemuż to u nas, gdzie tyle biedy, niema 
4 klasy. jak na Pomorzu, gdzie kobiety wiejs- 
kie mogą swobodnie roziožį ve toboły, 
usadowić się na ziemi, lepiej odpocząć, 
zdrzemnąć się gdzie miejsca więcej, a i pu- 
blicznošė nietazgowa dziś zmuszona u nas 
tłoczyć się z masłem, serami, jajami, kogu- 
tami, prosiakami etc. miałaby więcej miejsca. 
Wskutek kryzysu, inteligencja jeździ 3 klasą, 
ciężko jej znosić dym machorki, zapachy ko- 

żuchów i zawalenie produktami spożywczemi 
przejścia że nóg niema gdzie pomieścić. 

   

Dlaczegóż nie przeznaczy Dyrekcja cho- 
ciażby na dni targowe wagonu towarowego, 
w którymby te biedne kobiety płaciły jak za 
4 klasę i miałyby więcej miejsca na swoje to 
boły? Wszak ułatwiać, nie utrudniać życie 
społeczeństwu należy. 

— „Och paniutko, jeszcze jak zdarzy sie 
konduktor nielitosny, to łaje sie krzy i pt- 
dzi z wagonu, że za duży pakunek, że żywio- 
ła wieziesz, dek gdziesz jo podziać? Czemuż 
nie dadzo towarowego, my by wszystkie je- 
chali żeby choć jaki grosz zaoszczędzić...* 

  

  

Żeby grosz... żeby grosz, monotonnie ter- 
koczą koła pociągu, kiwają się senne zmęczo 
ne długą nocą podróży babiny. A za przyjaz 
dem zaraz trzeba iść sprzedawać. Jednak spo 
kojne są, cierpliwe, ciche, grzecznie ustępują 
i pomagają sobie. Jeśli wybuchnie jaka kłót- 
nia, jakie wrzaskliwe psiakrew i następowa- 
nie na honor, że: Psze pana niech mi tu pan 
nie zaczyna, ja tu pana nauczę!..* to napew- 
no wygłoszone jest żwawym mazurskim ak- 
centem. Temperament polski wybucha iskra- 
mi docinków, a senni Białorusini słuchają i 
kiwają głowami. „Ot kiedy łajo sie... ot kiedy 
złujo sie, musi warszawiaki!* 

   

Podróżny. 

nie się od T-wa Plastyków. Dlatego 
też w paru słowach chcę wyjaśnić na- 
zwę i ideologję towarzystwa. Zada- 
niem towarzystwa „Niezależnych 
jest ułatwienie młodym artystom pra- 
cy na polu sztuki przy stawianiu 
pierwszych kroków, które zwykle są 
najtrudniejsze i decydują o dalszem 
powodzeniu. Dewizą Towarzystwa 
Niezależnych: — każdy kierunek w 
sztuce posiada prawo obywatelstwa. 

Jest to więc uniezależnienie się od 
przemijających kierunków z uwzglę- 

dnieniem twórczej indywidualności 
poszczególnych: artystów, 

T-wo Niezależnych istnieje dopie- 
ro dwa lata i w tym okresie zorgani- 
zowało 8 wystawy: dwie w Wilnie i 
jedną w Warszawie, w salonach To- 
warzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. 
Wystawa „Niezależnych* w Warsza- 
wie otwarta w dn. 10 września r. b. 
jednocześnie z wystawą pośmiertną 
art. malarza Biernackiego i warszaws 
kiej grupy „Fresk* została naogół bar 
dzo przychylnie oceniona przez pra- 
sę warszawską. 

Stanisław Hermanowicz. 

“4, 
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Opieka nad grobami na Rossie. 
W porządki na cmentarzach wi- 

leńskich, w estetykę nagrobków Sa- 
mych, zaczynają już wglądać i władze 
państwowe w osobach swych dygni 
tarzy. Jakoż w tych dniach, przebywa 
jący na Rossie p. Wojewoda Kościał 
kowski zwrócił szczególniejszą uwa 
gę na rażący swym wyglądem nieko 
rzystnym duży pomnik namogilny by 
łego proboszcza kościoła św, Jana. 
powszechnie szanowanego kapłana, 
ks. kanonika Czerniawskiego. Miano 
wicie ów nagrobek pretensjonalnie 
skomponowany składa się z ka- 
mienia, opartego o tak zwaną skałkę, 
dalej że słupków przed samym pom 
nikiem, na których ustawiono jakieś 
niby wazoniki, wreszcie z wysokiego 
krzyża u szczytu pomnika. 

Otóż całość przedstawia się wręcz 
niegustownie, a wykonana jest przy 
tem bardzo niesumiennie przez właści 
<iela zakładu, jakoś nie zdobywające 
go dla siebie dobrej renomy porządne 
go majstra. W dodatku ustawiony, na 

brzydko skonstruowanej skałce, krzyż   

     
lącego się już ku upadkowi, 

a przecież to tak jeszcze niedawno 
poslawiony nagrobek. 

Dodajmy, że pomnik ów wznie- 
siony został w miejscu pryncypalnem 
<mentarza, przed frontem kaplicy, že 
dokoła widnieją same tylko poważne, 
niekiedy i piękne pomniki i że wśród 
nich dominuje wspaniały monument 
Joachima Lełewela. 

Słusznie też p. Wojewoda K. zgor 
Szony byt widokiem takiego pomnika 
psującego harmonję całego komplek 

šu innych nagrobków i według zapew 
nienia najpoważniejszego z pośród 
właścicieli zakładów kamieniarskich 
P. B., postanowił wpłynąć na czynni 
ki miarodajne, gwoli naprawienia błę 
o twórcy inkryminowanego pomni 

a, 

    

Drugą rzeczą domagającą się naj 
Tychlejszego załatwienia, jest aktual 
na sprawa dokonywujących się obec 
Nie porządków na Górce fiierackiej. 

Tu przed kilkoma tygodniami odno 
wione zostały nagrobki: uczonego Mi 
kołaja Malinowskiego, zasłużonego 
"dziejopisa i redaktora „Dziejów Do 

Adroczynności* oraz członka redakcji 
+»Kurjera Wileńskiego* i słynnej Ko 
misji Archeologicznej wileńskiej tu 
<dzież Eustachęgo hr. Tyszkiewicza, 
prezesa owej Komisji i założyciela by 
łego Muzeum Starożytności. 

Właśnie co do Malinowskiego, to 
<daje się niezbyt szczęśliwym pomy- 
słem było odsunięcie jego płyty namo 
sgilnej zbyt daleko od właściwego gro 
bu, a stąd mogącego być sprofanowa 
Rym przez wyrzucenie kości tego de 
mata. 

Przytem możliwą jest rzeczą, że 
"mogący tu być usypany grób jakiejś 
Mmnej osoby, łatwo może utrudnić do 
Step do pomnika Władysława Syroko 

li |; nawet zasłonić widok nań ja 
<lmś niefortunnym nagrobkiem. 
__ Jest jednak sposób zaradzenia te 
Mu, przez ułożenie w tem miejscu, 
Nieco pochyłem, paru szerokich stop 
Ai z granitu lub nawet betonu, jakowe 
Pokryłyby ten odsłonięty teren z mo 
Siłą Malinowskiego. 

Podobnie się stało przed trzydzie 
Stu kiłku laty z miejscem również dla 

ilnian drogiem, a mianowicie tam. 
'šdzie na wzgórzu profesorskiem znaj 
<luje się piękny grobowiec ojca Julju 
szą Słowackiego. Tam właśnie, gdy z 
Tontu onej „spokojnej uchrony* Eu 

zebjusza Słowackiego już rozpoczęto 
Usypywać mogiły pospolite į tamo 
Wač dostęp swobodny do pomnika 
Samego, wówczas udało się zapobiec 
Sprawie defiguracji tego miejsca przez 

Ożenie bardzo szerokich paru stopni 
£ementowych. Przytem cały grobo 

€c doskonale wypadło ogrodzić 
iewięcioma słupami granitowemi, 

Połączonemi przytem ze sobą żelaz 
Tym łańcuchem. 

Przedtem pomnik Słowackiego ota 
£zął wał ziemny, który jednak nie 
zabezpieczył grobowca od próby wci 
Skania się na to przydeptane miejsce 
Mogit ludzi nieznanych. 

„ Wracając do Górki literackiej nad 
leńmy, że 70 rocznica zgonu Lirni 

  

ka wioskowego dała powód zakłado 
wi snycersko-kamieniarskiemu Bikne 
ra do rozpoczęcia jakiego takiego upo 
rządkowania skromnego nagrobka 
poety, a więc płyta namogilna z napi 
sem została oczyszczona, tak samo 
chce postąpić p. B. i z krzyżem żelaz 
nym, który ją wieńczy. Ale, że wplą 
tany weń jest stary zniszczony rdzą 
wianek metalowy, więc gdyby ktoś z 
rodaków dobrej woli zecheiał zaofia 
rować poważny wieniec metalowy, to 
wówczas, szpecący krzyż, stary wia 
nek możnaby było bez skrupułów u 
sunąć i wówczas dałoby się przepro 
wadzić oczyszczenie i wymałowanie 
krzyża. 

Diaulos. 

    

Przedszkole Wielkopo 
zycznej w Poznaniu stworzy 
arkiestrę. ożoną z najmłodsz 

Szkoły Mu- 
sną liczną    

      

КОВЕ Wi E NS Ki 

- Garść wiadomości o Frbonie. 
llsść kursujących autobusów zmniejszone do... 25. 

Przed paru tygodniami dyrektor 
„Arkonu* p. Massalski zwołał konie- 
reneję prasową, na której między 
innemi zapewnił o zmianie marszru- 
ty autobusów eraz o wycofaniu z bie 
gu kiiku maszyn, które udadzą się 
do remontu. Jak się obeenie dowia- 
dujemy ilość autobusów znowu uleg 
nie zmniejszeniu. W dniu wezoraj- 
Szym Magistrat miał zaakceptować 
uowy projekt „Arbonuć, według któ- 
rege po mieście kursować będzie za- 
ledwie 25 wezów a mianowicie na li- 
nji Nr. 1 autobusów — 10 (co 5 mi- 
nut), na linji Nr. 2 — 6 atutobusów 
(każdy co 7 minut), na linji Nr. 3 

wieku od 6 do 10 lat, Dyrygent li 
Jest to zapewne najmłodsza na & 

ra. 

   
   

wozów—5 (co 7 minut), na linji Nr. 4 
1 wóz (6 razy dziennie według plana 
jazdy). Na linji Nr. 5 — 1 autobns 
(eo pół godz.), Nr. 6 — 1 autobus 
(co 16 min, i przytem 9 godz. dzien- 
nie), Nr. 7 — 1 autobus (co 24 min.) 

Magistrat m. Wilna przy sporzą- 
dzeniu umowy z „Arbonem* popełnił 
kardynalny błąd, a mianewicie nie 
omówił i nie zastrzegł w umowie ile 
autobusów kursować będzie w Wil- 
nie, „Arbon“ kerzystając z tego coraz 
bardziej zmniejsza ilość wozów. 
Z chwiłą uruchomienia miejskiej ko- 
munikacji w Wiinie kussewało 38 
wozów oraz jeden dla wycieczek. Nie 
długo to trwało, gdyż b. dyrektor 
Tarło pod pretekstem remontu wy- 
słał 2 autobusy do Warszawy na no- 
wą linję Warszawa— Konstantynów. 
Niedawno obecny dyrektor p. Mas- 
salski wysłał również 3 wozy „do 
remontu“, ale z zastrzeżeniem, iż po 
remoncie mogą one już nie przyjść 
do Wilna. Nawet nie przypuszczaliś- 
my, iż one wrócą, gdyż zostały pusz- 
€zone w ruch na nowej linji wpre- 
wadzonej w Sosnowcu przez p. Tarłę. 
Z 38 autobusów pozostały iuż tylko 
32. Obeenie według nowego projekta 
kursować ma w mieście załedwie 25 
wozów. 7 autobusów puszczonych z0- 
stanie na inne linje(!), gdyż dyrekcja 
„Arenu* musi stosować się do umów 

    

   

zawartych z miastami Rzeczypospo- 
litej. 

Zachodzi pytanie dlaczego Arbon 
jest tak pewny w swych posunięciach 
i nie liczący się z Magistratem i inte- 
resami naszego miasta? Odpowiedź 
tkwi w tem, iż Arbon na tranzakcji 
wileńskiej zawiódł się. Ianemi słowy 
„wyszedł jak Zabłocki na mydle*. 
Według umowy Arbon ze swego do- 
chodu brutto ma dawać na rzecz mia 
sta 5 proe., która ma być zużyta na 
konwersację naszych jezdni, Ponie- 
waż w roku 1930 Spółdzielnia Autobu 
sowa miała około 3 milj. dochodu, 
w Arbonie również przypuszczano, iż 
dochód będzie conajmniej taki, jeżeli 
nie większy. Nadzieje jednak zawiod- 
ły. Z przypuszczalnych 3 milj. rocz- 
nego dochodu 150 tys. zł. jako 5 proc. 
zysku Arbon wniósł do kasy Magist- 
ratu. Za te pieniądze wyłożono klin- 
kierem ul. Zamkową i część Wielkiej. 
Obecnie zaś okazało się, iż Arbon do 
końca września r. b. osiągnął zaled- 
wie 1 mil. 200 tys. zł. brutto, zaś do 
końca roku może uzyska jeszcze oko- 
ło 300 tys. zł. W ogólnej sumie będzie 
więe 1 mił. 500 tys. zł. a nie jak ob- 
liczano 3 mił, Wpłacono jednak 150 
tys., co już wynosi od osiągniętej su- 
my nie 5 lecz 10 proc. Co dalej bę- 
dzie pokaże przyszłość. 

r 

Po wykryciu nadužyč w P. C. K. 
Zebranie Zarządu Okregowege. 

W dniu 13 b. m. odbyło się w lo- 
kalu Polskiego Czerwonego Krzyża 
przy ul. Zawalnej zebranie Zarządu 
Okręgowego, któremu przewodniczył 
płk, dr. Kiakszto — wiceprezes Za- 
rządu, wyznaczony obecnie przez Za 
rząd Główny Р. С. К. па prezesa 
okręgu. 

  

„medaktor i wydawca” Wieczoru Wilna 
pod zarzutem przywłaszczenia kaucyj. 

Wegeraj do wydziału śledczego m. Wil- 

na przybyły 4 panienki Janina Taraszkiewi- 

czówna zamieszkała przy uliey Piwnej 17, 

P. Palezewska zamieszkała przy uł. Ostro- 

bramskiej 25, Janina Juchniewiczówna oraz 

Morawska zam, przy ulicy Żórawiej 7 i zło- 

żyły następującą skargę. 

Z egłoszeń drukowanych w „Wieczorze 

Wlilna*, dowiedziały się że wydawnictwo to 

poszukuje praeowniczek do swojej admini- 

stracji. Zgłosiły się pod wskazanym w ogło- 

szeniu adresem Portowa 14 i faktycznie о- 

trzymały w „Wiecezorze* pracę, Ale przyj- 

mująe je p. Jaskulski wydawca i redaktor 

pobrał kaucję: od Taraszkiewiezówny 300 

zł, ed Palczewskiej 150 zł., od Morawskiej 

250 zł. i ed Juchniewiczówny 50 zł. 

Jak Gpowiada jedna z poszkodowanych, 

przy umawianiu się z Jaskulskim i wpłaca- 

niu mu wymaganej kaneji, zażądała by ka- 

Stracenie szpiega na wzgórzach 
Antokolskich. 

Bakanowski Józef, kanonier 3 P. 
A. С. w Wilnie wyrokiem sądu doraź 
nego przy Wojskowym Sądzie Okrę- 
gowym w Wilnie skazany został za 
zbrodnię szpiegostwa na rzecz ošcien 
nego państwa na karę śmierei przez 
rozstrzelanie. Ponieważ Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej z prawa łaski 
nie skorzystał wyrok wykonany zo- 

stał w dniu 14 b. m. na Antokolu 
© godzinie 16-ej w obecności podpro- 
kuratora Sądu Wojskowego kpt. Jana 
Piątkowskiego. Sprawa rozpatrywa- 
na była w dniu 12 b. m., wyrok zaś 
po zatwierdzeniu przez Dowódcę 
Korpusu został ogłoszony w dniu 14 
b. m. 

Brutalny motecyklista. 
W: dniu wczerajszym w godzinach wie- 

czerowyeh wpebliżu Pośpieszki miał miejs- 
ee następujący wypadek wszechstronnie za- 
sługujący nn jaknajostrzejsze petępienie. 

Zdążający z Wilna w kierunku Pośpiesz- 
ki motocykl Nr. 17516, mknący z niedozwo- 
leną szybkością wjechał na furę niejakiego 
Górskiego jadącego w kierunku miasta. Na- 
Skutek uderzenia fura wywróciła się i Gór- 

ski wyrzucony na bruk edniósł poważne po 
tłuczenia. 

Przechodnie, będący świadkami wypad- 
ku usiłowali zatrzymać motocyklistę. Do 
przechodni przyłączył się również poszkodo- 
wany Górski, który usiłował go złapać, Wó- 
wezas motocyklista z eałych sił uderzył po- 
szkodowanego w twarz i korzystając z chwi 
lowego zamieszania wsiadł na motocykl i 
zbiegł. 

Q wypadku powiadomiono policję któ 
ra wszczęła dochodzenie. Narazie nazwiska 
motocyklisty nie ustałone. (e) 

2 złote. 
Czy wiecie jaką ma wartość okrągła, sre- 

brna dwuzłotówka? 

2 złote 1 szyling angielski, kilka fran 
ków francuskich, dwadzieścia parę centów 
amerykańskich. 

       

    

Srebrną monetę wartości 2 

się jako napiwek w wotwornym hec 
chodnio—europejskim, lub amer 
2 złote wynosi rachunek za porcję lodów w 
luksusowej cukierni. 2 złotówki nie nicz- 

złotych dnie 
      

   

  

Drogi wodne w Polsce. 

  

ti Najruchliwszym odcinkiem naszej żeglu- 
w9g;Śdlądowej jest bydgoski węzeł dróg 
w, nas ch. Kanał bydgoski wraz ze skanalizo 
wej Ni rzekami Brdą i Notecią posiada na 
io Przestrzeni szereg nader precyzyjnych 

Stąci mplikowanych urządzeń wodnych w po 

   

j,Jęzów i śluz, służących do regulowania 
BU wód. 

nasza przedstawia. jed 
czy. w momencie wpro     

wadzania do niej dwóch b › 
chwilę wzniesie woda w wysokość 
8 metrów, równą górnemu poziomowi kana- 
łu. 

Druga ilustracja przedstawia berlinki w 
chwili śluzowania. Bramy śluzy są szczelnie 
ssmknięte a woda wiłaczana jest przy pomo 
cy specjalnych pomp elektrycznych do. wnęt 
rza śluzy, Wzniesienie berlinek na górny 
poziom trwa około 5 minut. 

   

  

naczącymi składnikami sluzłotówki puszczo 
nej przez jowialnego starszego pana, pana 
prezesa banku, lub dyrektora trustu — z 
okazji skromnej kolacyjki z sympatyczną 
dziewczynką. 

Ale 2 złote czasem dźwigają w sobie cię 
dnia całego ciężkiej ludzkiej pracy i ma 

ja posmak, brakującego obiadu. Za dwa zło 

te można dostać obiad „urzędowy w restau- 
racji przy pryncypalnej ulicy, ale równi:ź 
można dostać 3 obiady w taniej: kuchni dla 
inteligentów. Można się „tak* (co drugi 
dzień jedząc) utrzymać na powierzchni ży- 

przez cały tydzień — ale możnaci dłu. 

     

    

żej. 
Na zubożałej wsi polskiej 2 złote bywa 

przedmiotem chorobliwych marzeń borykają 
cego się z jałowiejącym gruntem twardego 
człowieka — chłopa. 

2 pudy wiśni chłop”sprzedawał latem za 
2 złote. 

O dwa złote dziennego zarobku — olbrzy 
mia w. zość narodu szarpie się z losem 
bezskutecznie. 

Nie dziwimy się więc zbytnio Włodzi- 
mierzowi Slapezykowi, że za dwie pożyczo- 
ne, a nie oddane w porę złotówki — wyłu- 
pił sąsiadowi Konsiantemu  Tarasiewiczow. 
na tle straszliwej awantury i pośrodku wsi, 
wobec tłumu mężczyźn i kobiet — kijem le 
we oko. 

Za dwa złote można kupić (jeszcze jedna 
dygresja) bardzo dużo, dużo pudełek z za- 
pałkami. Każda zapałka ma dla chłopa pocz 
wórną wartość, gdyż przez czędność roz- 
łupuje ją wzdłuż na 4 części i pomnaża w 
ten sposób wczwórnasób ilość zapalających 
patyczków. 

Tłum wiejski w czasie bójki, do walki 
się nie wtrącał, tylko baby krzyczały bar- 
dzo mocno. Tłum, po dokonanym zbrodni- 
czym występku — Stapczyka nie  zlinczo- 
wał. Tłum rozumiał jego krzywdę, 

Ale sprawiedliwość jest sroga i bezwzlęd 

      

   

na. Sąd Okręgowy wlepił 2 lata surowego 
więzienia. 

Dnia 14 bm. sprawa była rozpatrywana 
na wokandzie Sądu Apelacyjnego w Wiilnie 
gdzie zapadł wyrok zmieniający postanowie 
nie Sądu Okręgowego. Dano mianowicie 2 
lata aresztu z zawieszeniem wykónania kary 
na 2 lata. 

   

  

ucja jej została złożona w Banku Polskim, 

zgodnie z ©dpowiedniemi przepisami o kau- 

cjach. Jaskulski jednak nie zgodził się na 

złożenia kaucyj w Banku twierdząe, że pie- 

niądze u niego są bardziej pewne niż w 

banku. Nolens volens musiała się na to zgo- 

dzić, bowiem ostre stawianie sprawy byłoby 

równcznaczne z pozostaniem znów bez pra- 

cy. Nie cieszyły się jednak długo posadami, 

bowiem po upływie dość krótkiego czasu 

otrzymały (oczywiście każda z osobna) wy- 

mówienie. Zażądały zwrotu kaucyj, lecz Ja- 

skólski odmówił. Przez dłuższy czas poszko- 

dowane prawie eodziennie przychodziły do 

niego, domagając się zwrotu pieniędzy. „Re- 

dakter* zbywał je zwykle obietnieami, Na- 

reszcie wydał weksle, które, jak się okazało, 

nie miały żadnej wartości. 

Kto wie jak długo trwałby ten stan rze- 
czy, gdyby pewnego razu wszystkie poszko- 

dowane nie spotkały się razem u Jaskól- 

skiego. Każda z nich przekonała się, że nie 

ona jedna upomina się o swoją kaueję, a że 

wspólne nieszczęście zbliża, szybko zaprzy- 

jaźniły się i po wspólnej naradzie wczoraj 

gremjalnie zgłosiły się do wydziału śledcze- 

go gdzie złożyły powyższą skargę. 

Jedna z poszkodowanych w rozmowie z 

naszym współpracownikiem powiedziała, że 

poszkodowana Taraszkiewiczówna  eświad- 

czyła jej, że jeżeli nie otrzyma z powrotem 

swych 300 zł. będzie musiała odebrać chyba 

sobie życie, gdyż pieniądze te stanowią jej 

cały majątek i dziś pe stracie ich została 

bez środków do życia. 

'Tak przedstawia się cała sprawa ® о4- 
wietleniu poszkodowanych. Należy sądzić 
że władze śledcze z enłą energją zabiorą się 

do wyświetlenia tej historji. (e) 

  

Na zebraniu był obecny również 
prezes Komitetu Okręgu Wileńskie 
go P. C. K. wicewojewoda Jankowski 
oraz delegat Zarządu Głównego. 

Po załatwieniu szeregu spraw bie- 
żących omówiono szczegółowo dalsze 
kroki, zmierzające do uporządkowa- 
nia gospodarki Zarządu Okręgowego 
P. C. K. Zostanie powołana przez 
Komitet Okręgowy specjalna komi- 
sja, składająca się z 4 członków Ko- 
mitetu oraz delegata Zarządu Głów- 
nego, która przy udziale rzeczoznaw- 
ców—fachowców ustali dokładnie 
stan faktyczny dotychczasowej gospo 
darki Zarządu. Wyniki prac tej ko- 
misji — stojącej w najbliższym kon- 
takcie i współpracy z obecnym Za- 
rządem, który przyczynił się do wy- 
krycia nadużyć w Wileńskim Okrę- 
gu, zostaną przedłożone do decyzji 
Walnemu Zeraniu Komitetu Okręgo- 
wego, które się odbędzie w dniu 30 
października r. b. 

Nowa zabawa. 

  

Narty ma kółkach — najnowsza zabawa 

młodych paryżan. 

$PORT. 
# Wilna. 

1 p. p. Leg. — Legia. 

Dnia 16 bm. na boisku Makabi o 
godz. 14.30 odbędzie się mecz mistrza 
Wilna 1 p. p. Leg. z Legją — Poznan 
z cyklu półfinałowych rozgrywek o 
wejście do Ligi. 

Mecz ten dla wilnian ma decydu 
jące znaczenie, ponieważ pierwsze 
spotkanie z Legją przegraliśmy w sto 
sunku 3:5. Dopiero decydujące zwy 
cięstwo nad Legją np. w stosunku 3:0, 
zapewni naszemu mistrzowi udział w 
finale. 

Oczywiście w niedzielnym meczu 
Legja ma silny handicap, gdyż wystar 
czy jej remis lub nieznaczna przegra 
na, by zapewnić sobie miejsce w fina 
le. Jednak sytuacja 1 p. p. Leg. bynaj 
mniej nie jest beznadziejna. 
Coprawda w Poznaniu pszegraliśmy. 

Lecz obce boisko i zmęczenie podróżą 
zwrócą się teraz przeciwko Legji. Po 
za tem kondycją fizyczną i tempem 
nasi górują nad poznaniakami. Ci na 
tomiast są lepsi technicznie. Sądzimy 
też, że Rogow w Wilnie będzie miał 
szczęśliwy dzień i mniej tremy niż w 
Poznaniu. 

Pamiętajmy, iż Legji siła leży w 
ataku. Obrona już jest słabsza. Zatem 
wydaje się słusznem narzucenie goś 
ciom ostrego tempa przy bardzo sta- 
rannem rozbijaniu ich akcyj ofenzyw 
nych. ; 

W niedzielnym meczu cała druży 

na 1 p. p. Leg. powinna stanąć do 
walki, przepojona wiarą iż: chcieć to 

móc! wpj. 

ZAKOŃCZENIE SEZONU 
LEKKOATLETYCZNEGO. 

W| najbliższą niedzielę Wjil. OZLA. orga 
nizuje bieg naiprzelaj „jako zamknięcie зе- 
zonu lekkoatletycznego. 

Biegi naprzełaj mają już swoją tradycję. 
Niemi bowiem lekka ailetyka rozpoczyna i 
kończy swój sezon letni. 

Należy sądzić, iż w niedzielnej imprezie 
wezmą udział najlepsi biegacze Wilna, z fa 
worytem W. Sidorowiczem na czele. 

TRÓJBÓJ NA PIÓROMONCIE. 

Wileński „Sokół* w dniu 16 bm. organi- 
zuje trójbój na Stadjonie Ośrodka W. F. 

Wi programie: marsz, strzelanie i rznt 
granatem. 

BOKSERZY POGONI JADĄ DO GRODNA. 

Sekcja bekserska Pogoni w niedzielę w 
Grodnie stoczy walkę z tamlejszym klubem 
bokserskim. 

Grodzieński Kl. Bokserski może być uwa 
żany za reprezentację Grodna, podczas gdy 
Pogoń występuje w skałdzie osłabionym, a 
mianowicie bez Włojtkiewicza, Mirynowskie- 
go, Łukmina. 

Do Grodna więc jadą: Bagiński, Krecz, 
Znamierowski, Talko, Matiukow, Poliksza, 
Norwicz i Džureska. 

Kapitanem družyny jest p. Nowicki. 
Życzymy Pogoni zwycięstwa. 

Z Poiski. 
CZY PADNIE DZIŚ REKORD ŚWIATA? 

Dzisiejsze spotkanie Iso—Hollo z Kuso- 
cińskim zwraca uwagę wszystkich sportow- 
ców. Pojedynek tych dwóch asów bieżni na 
dystansie 2 mil. ang. może łatwo obdarzyć 

wpj. 
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Próba sprawności pożarowej 
Wiezoraj w południe stacja kolejowa, mo- 

nepcl, elektrownia miejska i inne instytucje 
urządziły próbny alarm pożarowy w celu 
ustalenia sprawności własnych odziałów ra- 
towniczych. Straż pożarna miejska nie bra- 
ła udziału w alarmie. 

Słyszane w mieście gwizdki i syreny były 
właśnie hasłem rozpoczynającego się alar- 
mu próbnego. (c) 

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE. 

— Teatr Pohulanka. „Dzika pszezoła* 
za kilka dni zejdzie z repertuaru, dlatego, 
kto jeszcze nie widział tej sztuki, powinien 
dziś jub julro o godz. 8 w. znaleźć się w 
Teatrze na Pohulance, aby podziwiać świet 
ną grę artystów i piękną wystawę tej wyso 
ko wartościowej komedji. 

Teatr Objazdowy Teatrów Miejskich 
ZASP, w Węlnie. Jak się dowiadujemy z pro 
wincji doskonała komedja  Kiedrzyńskiego 
„Szczęście od jutra”, cieszy się wszędzie og 
romnem powodzeniem. Już 14 miast Wźleń- 
szczyzny miało sposobność poznać się z ar- 
tystycznym poziomem Teatru Objazdowego 
i świetną stkich wykonawców z pp.: 
Detkowską—Jasińską, Szy ewiczową, Bo- 
neckim, i Bieleckim na cze 

Dziś Teatr Objazdowy -.gra w Hajnówce, 
16 bm. w Wbłkowysku, 17 bm. w Słonimie, 
18 bm. w Baranowiczach. 

-—- Na żądanie publiczności ostatnia po- 
południówka „Przeprowadzki* odbędzie się 
na Pohulance w niedzielę dnia 16 bm. o g. 
4 po poł. 

— Ostatnie przedstawienie „Przeprowadz 
kić będzie w poniedziałek dnia 17 bm, o g. 
8 wiecz. w niezmienionej obsadzie premje- 

  

      

    

   

rowej. 
Ceny biletów tego wieczoru rywalizują 

szczęśl nowemi bo wynoszą od 20 
gr. do B. A. 

— Teatr Muzyczny „LŁutnia*, — Ostatnie 
przedstawienie „Wiktorji* Dziś — melodyj 

na operelka „Wiktorja i jej huzar* 'ukaże 
się po raz 13, z udzialem znakomitej artyst- 
ki Elny Gistedt, oraz najwybitniejszych sił 
stolicy z Gabrjeili, Halmirską, Dembowskim 
Szczawińskim i Tatrzańskim — na czele. 

Zniżki akademickie wydawane są w ka- 
sie codziennie od godz. 7 wiecz. 

— Jutro w niedzielę dnia 16 bm, ujrzy- 
my świelną opeertkę „Wiktorja i jej huzar* 
na przedstawieniu popołudniowem o godz. 
4 po poł. 

— Rezpoczęcie „Dni Szopenowskich“ w 
Wilnie. Dziś w sobotę w sali Konserwator- 
jum (ulica Wfielka 47, wejście od ulicy Koń- 
skiej) odbędzie się pierwsza impreza „Dni 
Szopenowskich* w Wiilnie, mianowicie: Re- 
ciłal fortepianowy znakomitej pianistki war 
szawskiej, Zofji Rabcewiczowej. Świetna wir 
tuozka, niezrównana odtwórczyni dzieł Cho 
pina, grać będzie najcelniejsze utwory gen 
jalnego kompozytora. 

Szczegóły w programach. Bilety w biucze 
„Orbis* (Mickiewicza 11—a) od godz. 11 r. 
do 7 w., zaś później w kasie Konserwator- 
jum. 

Początek o godz. 8 w. 

RADJO 
SOBOTA, dnia 15 października 1932 roku. 

11,50: Komunikat meteor, Czas. Wiiado- 
mości prasowe. 12,20: Muzyka taneczna (pły 
ty). 12,40: Komunikat meteor. 12,45: Wiyjąt- 

ki z oper Pucciniego (płyty). 13,10: Poranek 
szkolny. 15,15: Program dzienny. 15,20: Ut- 
wory Haydna (płyty). 16,00: Słuchowisko dla 
dzieci. 16,25: Gwiazdy kabaretu (płyty). — 
16,40: „Jak należy zwiedzać Wileńszczyznę” 
— odczyt. 17,00: Koncert. 17,40: Odczyt aktu 

alny. 17,55: Program na niedzielę, 18,00: Mu 

  

. zyka taneczna. 18,25: „MASSADA* — zrad- 
jof. poemat dramatyczny Icchaka Lamdana. 
19,00: Muzyka hebrajska (płyty). 19,10: Roz 
maitości. 19,15: „Tydzień litewski*, 19,30: 
„Na widnokręgu”. 19,45: Prasowy dziennik 
radjowy. 20,00: Muzyka lekka. 20,55: Wiad 
sportowe. Dod. do pras. dzien. 21,05: Kon- 
cert życzeń (płyty). 22,05: Koncert chopinow 
ski. 22,40: „W! wielkim hotelu* — feljet. — 
22,55: Kom. meteor. 23,00: Muzyka taneczna. 

NIEDZIELA, 16 października 1932 r. 

10.00: Nabożeństwo. 11.35: „Październi- 
kowa niedziela misyjna* — odczyt. 11.58: 
Sygnał czasu i komunikaty. 12.15: Poranek 
symfoniczny z Filharmonji Warszawskiej. 
12.55: Transmisja ze stadjonu Legji w War- 
szawie biegu Kusociński—Izo Holo na 5 km. 
13.10: Dalszy ciąg poranku symfonicznego. 
W. przerwie „Żywienie się procownika umy- 
słowego* — odczyt. 14.00: Komunikat P.I.M. 
„Porady weterynaryjne". 14.25: Muzyka. 
14.40: „Zimowe żywienie krów* — odczyt. 
15.00: Muzyka. 16.00: Audycja dla młodzieży 
16.25: Muzyka popularna (płyty). 16.45: „Ko 
bieta ma głos* — pogadanka. 17.00: Audy- 
cja dla wszystkich. 17.55: Program na ponie 
działek. 18.00: Muzyka lekka. 18.55: „Co się 
dzieje w Wiilnie?* — pogadanka. 19.15: Ro- 
zmaitości. 19.25: Słuchowisko. 20.00: Kon- 
cert. 20.55; Wiadomości sportowe z prowin- 
cji i Włarszawy. 21.05: III-ci konkurs muzy- 
czny Rozgłośni Wileńskiej płyty gramofo- 
nowe bez zapowiedzi. 22.00: Muzyka tane- 
czna. 22.55: Komunikaty. 23.00: Muzyka ta- 
neczna. 

NOWINKI RADJGWE. 
Z DZIEDZINY KRAJOZNAWSTWA. 

O godz. 16,40 zostanie nadany z Rozgło- 
śni Wileńskiej na wszystkie stacje polskie 
odczyt konserwatora Stanisława Lorentza p. 
t „Jak zwiedzać Wlileńszczyznę*. W; odczy- 
cie tym prelegent poda miłośnikom krajo- 
znawstwa i turystyki szereg praktycznych 
wskazówek dla wycieczek. podkreślając za 
razem najbardziej godne uwagi miejscowo$- 
ci naszego kraju. ; 

KONCERT CHOPINOWSKI. 

Solistą dzisiejszego recitalu  chopinow- 
skiego będzie prof. Paweł Lewiecki który 
wykona na wstępie Rondo—Krakowiaka op. 
14, utwór napisany w Warszawie w r. 1823 
na fortepian z towarzyszeniem orkiestry — 
(tym razem partję orkiestrową wykona na 
drugim fortepianie prof. Ludwig Urstein 
(Pozatem w programie dwa Mazurki, Nok- 

turn G—moll i Walc des—dur (pośmiertny). 

świat lekkoatletyczny nowym rekordem świa 
ta. 

Jak wiemy na 300 mtr. t. j. dystansie h. 
zbliżonym do 2 mil. ang. rekord należy do 
Kusocińskiego, zdaje się więc on mieć tu 
przewagę nad Iso—Hollo. Również czas na 
1500 mtr. Polaka 3 m, 54 s. jest znacznie lep 
szy niż u Finna — 3 min. 58 sek. Na finiszu 
zatem powinien mieć przewagę Kusy, lecz 
trudno przesądzać, czy wytrzyma on tempo 
Finna. 

W, niedzielę nastąpi rewanż, prawdopo- 
dobnie na 5 klm. Tu również kwestja jest 
otwarta, aczkolwiek przewagę „na papierze 
ma Iso—Hollo z 14 m. 18,3 sek., podczas 
gdy nasz rodak miał tylko 14 m. 42 sek, 

Powyższe zawody uświetni start „najszy- 
bszej kobiety świata* Stanisławy Walasiewi- 
czówny rekordzistki świata na 60 mtr., 100 
mtr. i 200 mtr. Pozatem weźmie udział w 
zawodach Jadwiga Wajsówna mająca re: 
kord świata w rzucie dyskiem. . 

Specjalnym rodzajem sensacji ma być o- 
becneść Nurmiego, który w powrotnej dro- 
dze z Rzymu ma przybyć wraz z żoną do 
Wiarszawy i jako widz asystować przy, biciu 
jego rekordu na 2 miłe: s
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 14/X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 

Temperatura średnia + 139 C. 

= najwyższa —- 16° С. 

я najniższa Р 59 С. 
Opad: — 

Wiatr: połudn. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 

15 października 1932 r. według P.I. M. 

Rankiem mgły lub opary. W! ciągu dnia 
pogoda słoneczna o zachmurzeniu umiarko- 
wanem, naogół wzrastającem, oraz miejsca- 
mi deszcze. Dość ciepło. Słabe, później u- 
miarkowane wiatry z kierunków południo- 
wych. 

MIEJSKA. 
— Opłaty za korzystanie z rzeźni miej- 

skiej mają być zmniejszone. Nadmierne wy 
górowane opłaty jakie pobierał Magistrat 7a 
korzystanie z rzeźni miejskiej już dawno wy 
wołują wśród rzeźników skargi tembardziej, 
że nie znajdują one wytłumaczenia w obec- 
nej kalkulacji cen. Dowiadujemy się w zwią 
zku z tem, że Magistrat postanowił opłaty te 
poddać rewizji. Sprawa ta poruszona zosta- 
mie na posiedzeniu radzieckiej Komisji Go 
spodarczej w najbliższy wtorek. Opłaty ma- 
ją być zmniejszone o blisko 20 procent i po 
zatwierdzeniu przez plenum Rady Miejskiej 
wejdą w życie. 

— Magistrat zakupuje nowy transport 
klinkieru. W! związku z zamiarem przedłu- 
żenia jezdni klinkierowej aż do ratusza Ma- 
gistrat zwrócił się do państwowych zakła- 

dów klinkieru w Izbicy o dodatkowe nades 
łanie 50,000 cegiełek klinkierowych. 

— Kto będzie następcą ławnika Łokucje- 
wskiege? W! związku z rezygnacją ławnika 
Łokucjewskiego aktualną jest sprawa wy 
boru następcy. Aczkolwiek istnieje w Magi 
stracie projekt nie wybierania nowego ławni 
ka, ze źródeł kompetentnych dowiadujemy 
się jednak że radzieckie koło narodowe, któ 
re reprezentowane było dotychczas w Magi 
stracie przez ławnika Łokucjewskiego szyku 
je podobno na najbliższe posiedzenie Rady 
Miejskiej wniosek dokonania wyborów w 
jak najszybszym czasie. 

Podług krążących w sferach samorządo- 

wych pogłesek endecja na stanowisko to wy 
suwa radnego Fedorowicza, który do Magi 
stratu wileńskiego ma wejść jako „spec* od 
spraw szkolnych. 

— Rozwój sieci wodociągowej. Wi ciągu 
bieżącego sezonu roboty nad rozwojem sieci 
wodociągowej posunęły się znacznie nap- 
rzód. W! okresie tym zaopatrzono w wodo- 
ciąg ulice: Wiingry, Stromą, Naszą, Kurlan- 
dzką, Lubelską, Przeskok do Mostowej, Bak 
sztę, część ulicy Kolejowej oraz ul. Świę- 
ciańską. Ogółem ułożono rury wodociągowe 
na przestrzeni 2400 metrów. 

Przy robotach wodociągowo—kanalizacyj 

nych stale znajduje pracę 180 bezroboinych. 

— Badania warunków mieszkaniowych 
na terenie Wilna. Odbywający się obecnie 
spis mieszkaniowy posunął się znacznie na: 
przód. Wszędzie na peryferjach miasta pra- 
ee zostały już ukończone. Komisarze spiso- 
wi rozpoczęli obecnie prace w śródmieściu 
na terenie trzeciego komisarjatu. 

Spis ma na celu zorjentowanie się w sto- 
sunkach mieszkaniowych na terenie Wólna. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Akademickie Koło Łodzian w Wilnie. 
W) niedzielę dnia 16 bm. o godz. 12 w lo- 
kalu Polskiej Macierzy Szkolnej przy ulicy 
Wileńskiej 23 m. 9 odbędzie się poranek 
dyskusyjny A. K. Ł. na temat ..Zagadnienie 
społeczne wśród młodzieży akademickiej". 
Dyskusję zagai kol. M. Kotlicki. 

Obecność członków obowiązkowa. 
Goście mile widziani. 

— Akademiey przedpoborowi! Organiza- 
cyjna zbiórka Legji Akademickiej odbędzie 
się dnia 15. 10, rb. w Komendzie Obwodu 
PW. 1 p. p. Leg. przy ulicy Dominikańskiej 
13 o godzinie 14,30. Termin powyższy jest 

  

ostateczny. Późniejsze zgłoszenia nie będą 
uwzględnione. 

* * * 

Zapisy członków do Akademickiego Od- 
działu Związku Strzeleckiego odbywają się 
codziennie w godzinach od 9 do 15 w lokalu 
Z. S. ulica Żeligowskiego 4. 

Komendant A. O. Z. S. przyjmuje we 
wtorki i czwartki w godzinach od 20 do 21. 
Telefon Nr. 18—23. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Kursy Rysunkowe T-wa „Pomoce Pra- 
ey* w Wilnie. Znane w Wilnie Kursy Rysun 
kowe T-wa „Pomoc Pracy", pod kierowni- 
ctwem wybitnego artysty malarza p. Marja 
na Kuleszy, rozpoczęły już zajęcia. 

Program obejmuje: rysunki i malarstwo 
(farbami olejnemi) z żywego modelu (akt 
akademicki). Specjalna klasa przygotowaw- 
cza do Wydziału Sztuk Pięknych USB. Za- 
jęcia odbywają się wieczorem w godz. 7—9 
Informacje od godz. 5—9 wiecz. przy ulicy 
Subocz 19. 

— Dokształcające kursy dzienne. Włładze 
szkolne projektuj ą dla pracowników młodo- 
cianych uruchomić szkoły dokształcające 
dzienne, a nie jak dotychczas wieczorowe. 

WOJSKOWA. 

— Dodatkowe posiedzenie Komisji pobo- 
roewej Najbliższe posiedzenie dodatkowej Ko 
misji poborowej wyznaczone zostało na dn. 
19 bm. Komisja urzędować będzie od godz. 
8 rano w lokalu przy ul. Bazyljańskiej Nr. 2 

GOSPODARCZA, 

— Podatek dochodowy. Jak się dowia- 
dujemy, urzędy skarbowe w Wjilnie przy- 
stąpiły już do rozsyłania nakazów  płatni- 
czych na podatek dochodowy. Naogół wy- 
miar tego podatku niższy jest niż w roku 
ubiegłym. Jednak obniżka nie odpowiada 
jeszcze istotnemu stanowi rzeczy. 

Płacenie podatku dochodowego odbywać 
się ma w ciągu miesiąca listopada. 

— [Interwencja przedstawicieli Izby Prze- 
mysłewo-Handlowej u p. Wojewody w spra- 
wie dostaw dła wojska. W! dniu 12 b. m. 
przyjęci zostali przez p. Wojewodę wileń- 
skiego pp. Prezes Izby Przemysłowo-Handlo 
wej Ruciński i Dyrektor Izby Barański któ- 
rzy informowali się u p. wojewody o przes- 
łankach i rezultatach konferencyj zwoływa- 
nych w ostatnich czasach w Urzędzie Woje- 
wódzkim w sprawie dostaw dla wojska. Po- 
wołując się na panujące z tego powodu za- 
niepokojenie wśród sfer przemysłowo-han- 
dlowych, przedstawiciele Izby wskazywali 
możliwości prawidłowego rozwiązania kwe- 
stji dostaw dla wojska i ich wipływu na po- 
ziom cen rolniczych bez potrzeby uciekania 
się do ryzykownych, a podważających ży- 
wotne interesy handlu prywatnego poczy- 
nań, monopolizujących dostawy wojskowe 
dla nielicznej grupy uprzywilejowanych in- 
stytucyj. 

Przedstawiciele Izby podnosili następnie 
chęć ze strony Izby kontynuowania prakty- 
kowanej dotychczas ścisłej współpracy z rol 
nietwem nad rozwiązaniem zagadnień z dzie 
dziny polityki ogólnogospodarczej w myśl 
uchwał Zjazdu Samorządu Gospodarczego w 
Warszawie oraz z podkreśleniem zasady, że 

reakcją na kryzys nie może być przerzuce- 
nie jego ciężaru z jednej grupy gospodarczej 
na drugą, lecz skoordynowanie wysiłków 
wszystkich grup gospodarczych w myśl je- 
dnolitego, wspólnie uzgodnionego planu. Zgo 
dnie z temi przesłankami przedstawiciele Iz 
by: apelowali do p. wojewody, aby Izba P-H 
była w przyszłości również powoływana do 
wszelkich obrad nad zagadnieniami, doty- 
czącemi spraw gospodarczych. 

P. wojewoda przyrzekł udostępnić Izbie 
materjały, dotyczące obrad i uchwał konfe- 
rencyj, obiecał rozpatrzeć ewentualne kontr 
propozycje oraz zapewnił, że docenia rolę 
reprezentacji samorządu gospodarczego i że 
będzie madal z nią w kontakcie przy rozwią 
zywaniu problemów ekonomicznych. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Związek Oficerów Rezerwy organizu- 
je kursa obrony przeciwgazowej i lotniczej 
dla oficerów rezerwy oraz dla wszystkich 
pragnących zapoznać się z obroną przeciw 
gazową. Kursa rozpoczną się z początkiem 
listopada trwać będą do początku marca i 
odbywać się będą 2 razy tygodniowo po 2 
godziny. Zapisy przyjmuje sekretarjat Koła 
Wileńskiego Z. O. R. (Wiileńska 33) w godzi 
nach od 18 do 20, do dnia 28 października 
1932 r. 

K- U-R. J E R 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Z T-wa Pedjatrycznego. Dnia 17 bm. 
o godzinie 20 w lokalu Kliniki Dziecięcej na 
Antokolu odbędzie się posiedzenie Wól. Od- 
działu Polskiego T-wa Pedjatrycznego. 

Porządek dziennyw 
1 |Odezytanie protokółu poprzedniego po 

siedzenia. 
2) Dr. p. Lidzka: Równowaga kwasowo- 

zasadowa i jej znaczenie w klinice dziecię- 
cej (streszczenie zbiorowe). 

3) Dr. H. Bikus—Browska: Sprawozdan'e 
lekarskie z działalności Kolonji leczniczej 
dziecięcej w Druskienikach za rok 1932. 

4) Wolne wnioski. 
Goście mile widziani. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Uwadze rzemieślników. Izba Rzemie- 
ślnicza w Wilnie zawiadamia, iż w dniu 12 
października rb w Magistracie m. Wilna, o 
raz we wszystkich gminach miejskich i wiej- 
skich woj. wileńskiego, wywieszone zostały 
listy imienne płatników, rzemieślników sa- 
moistnych w Wilnie i woj. wieleńskiem, o 
bowiązanych do uiszczenia jednorazowych 
opłat w sumie zł. 3 — na rzecz Izby Rze 
mieślniczej w Wilnie na r. 1932 — według 
wymiaru, dokonanego na podstawie ustawy 
o zasilaniu funduszów Izb Rzemieślniczych. 

Sumę zł. 3 — obowiązany jest każdy wy- 
mieniony w liście imiennej płatnik, wpłacić 
do Kasy Izby Rzemieślniczej w Wilnie ul. 
Mickiewicza 23, albo też na konło Izby w 

PKO Nr. 81649, w terminie do dnia 26 paź 
dziernika 193 2r. Nieuiszczone w tym termi- 
nie opłaty będą ściągnięte w drodze przymu 
sowej wraz z karami za zwłokę i kosztami 
egzekucyjnemi przez skarbowe organa egze- 
kucyjne. 

Każdemu z wymienionych w listach imien 
nych przysługuje w razie, jeżeli uważa wy- 
miar dla siebie za niesłuszny, prawo 5dwo- 
łania w terminie do dni 14 od dnia wywie- 
szenia listy, za pośrednictwem Izby Rzemie- 
ślniczej w Wiilnie: do Władzy Przemysłowej 
II Instancji (Urzędu Włojewódzkiego w Wil 
nie), która rozstrzyga odwołanie ostatecznie. 
Wfniesienie odwołania nie wstrzymuje obo- 
wiązku uiszczenia wymiaru opłaty w prze- 
pisanym terminie. 

RÓŻNE. 

— Choroby zakaźne. Podług ostatnich 
danych władz sanitarnych stan chorób na 
terenie Wiilna przedstawia się w sposób na- 
stępujący: tyfus brzuszny 13 (zgon 1), para- 
tyfus 1, czerwonka 1, płonica 27, błonica 10, 
róża 2, grypa 1, gruźlica 15 (6 zgonów), ja- 
glica 6. 

Ogółem chorowało 76, przyczem 7 zmarło 
Uderza wzrost zasłabnięć na tyfus brzu- 

szny. Wiładze sanitarne dzięki energicznie 
przedsięwziętej akcji ochronnej spodziewają 
się zażegnania grożącej Wilnu epidemji i 
opanowania sytuacji, która w obecnym sta- 
djum jest dość groźna. 

  

ZABAWY. 
— Sobótka w Ognisku. Dnia 15 bm. w 

Salonach Ogniska Akademickiego (ul. Wiel- 
ka 24) odbędzie się sobótka taneczna. Do 

"tańca grać będzie kwartet akademicki, bufet 

na miejscu zaopatrzony obficie, 
Wstęp dla akademików za okazaniem le- 

gitymacji 1 zł., dla gości tylko za kartami 
wstępu 2 zł. 

— Zabawa Taneczna. W! sobotę dnia 15 
bm. w sali Związku Drukarzy m. Wiilna (ul. 
Bakszta Nr.8) odbędzie się Zabawa Taneczna 
przy dźwiękach jazzbandu oraz znanego;har 
monisty, Bufet o własnym zarządzie obficie 
zaopatrzony w zakąski i chłodzące napoje. 

Początek zabawy o godz. 9-ej wiecz. 
Całkowity dochód przeznacza się na za- 

pomogi dla bezrobotn. członków Związku. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NOŻEM W PLECY ZA ZŁOTÓWKĘ. 

Ubiegłego wieczoru na ulicy Jerozolim- 
skiej Nr. 2 miał miejsce następujący wypa- 
dek. Pomiędzy 21-letnim handlarzem Jose- 
lem Aronowiczem a niejakim Wasilewskim 
wynikła kłótnia z powodu niezapłacenia 
przez Aronowieza Wasilewskiemu złotówki. 
Podczas kłótni Wasilewski wydobył nagle 
nóż i pchnął nim Aronowicza w plecy, Po 
dokonaniu tego czynu Wasilewski zbiegł. Za 
wezwane pogotowie ratunkowe przewiozło 
Aronowicza do szpitala Żydowskiego. Powia 
domiona c wypadku policja wszczęła docho- 
dzenie. (e) 

NAGŁY ZGON NA PROGU SZPITALA. 

WI dniu 13 bm. przed bramą szpitala św. 
Jakóba zmarł nagle Sawicki Jan, lat 58, za 
mieszkały we wsi Dokszały, gm. podbrzes- 
kiej. Przyczyna śmierci — katar kiszek i żo 
łądka. ! 

" Mlekiew. 22, tel. 15-28 

W-LLL E NS K 1 

| Z OSTATNIEJ CHWILI 

Głodówka więzionych lappowców. 

  

HELSINGFORS, (Pat). 12 oskarżonych w 
procesie przeciwlappowskim, między innemi 
Kosoła i były szef sztabu generalnego Valle- 
nius, przystąpiło dziś do strajku głodowego 
na znak protestu przeciwko — jak głosi ich 
deklaracja — samowoli rządu, który wbrew 

  

powtórnemu orzeczeniu trybunału, stwierdza 
jącemu brak podstaw prawnych do dalszego 
więzienia oskarżonych, uważa ieh na zasa- 
dzie ustawy e cehronie republiki za więź 
niów stanu. 

Heine-Medina w Kowiu. 
KOWEL, (Pat). Lekarz powiatowy kowel 

ski zarejestrował w domu jednego z praeo- 
wników kolejowych wypadek paraliżu dzie- 

cięcego. Wiszelkie środki estrożności zasto- 
sowane. 

Falsyfikaty 10-złotówek. 
WARSZAWA, (Pat). W ostatnich dniach 

pojawiły się w obiegu falsyfikaty monet sre 
brnych 16-złotowych. Falsyfikaty te wyko- 
nane są ze stepu eyny, cynku i antymonu 
sposcbem odlewu i posrebrzane. Są one zna 
cznie lżejsze od monet prawdziwych i posia 
jdają dźwięk zbliżony do dźwięku monet 
prawdziwych. Wygląd zewnętrzny falsyfika- 
tu: ząbki na otoku monety są miejscami za- 
lane i naogół niewyraźne, co jest najbardziej 

eharakterystyezną cechą fałsyfikatu, Kanty 
monety fałszywej są nierówne. Litery napisu 
„Rzeczpospolita Polska. Złotych 10% są nie 
cstre, lecz zackrągłone. Wiizeraunek głowy ko 
biecej oraz kłcsy są mniej wyraźne, niż na 
monecie prawdziwej. Przy bardziej szczegó- 
łowych oględzinach faisyfikatu widoczne są 
na obydwóch jego stronach miejsca zalane 
i ehrcpowate, eG jest cechą właściwą odle- 
wom. 

Aresztowanie brata Kreugera. 
STOKHOLM, (Pat). Likwidacja afery 

Kreugera postępowała bez większego roz- 
głosu. Jednakże wczoraj wieczorem „zaszedł 
nowy sensacyjny wypadek, mianowicie po- 
lieja aresztowała Torstena Kreugera, brata 
zmarłego króla zapałczanego. Torsten Krea- 
ger jest sam wielkim przemysłowcem i wła- 

ścicielem szeregu dzienników. Został on are 
sztowany w związku ze śledztwem prowa- 
dzenem eo do upadłości towarzystwa akcyj- 
nego Hoegbroforsten, którego aresztowany 
był dyrektorem. Śledztwo dotyczy głównie 
rachunkowości tewarzystwa w okresie 1921 
—1930 roku. 

Piraci. 
HONG KONG, (Pat). Piraci, którzy na- 

padli na statek „Phelikon*, zamalowali ko- 
min ystatku w celu ukrycia jego pochodze- 
nia. Piraci wzięli 5 pasażerów jako zakład- 

ników. Statek opuścili piraci po 45 godzi- 
nach. Na pemec statkowi przybyły dwa tor- 

pedowce angielskie, jednakże pomoc ich 0- 
kazała się spóźnioną. 

Nr. 237 (2479). 

Sekretarjat generalny L. N. 
GENEWA. (Pat.) Zgromadzenie 

Ligi Narodów ma zakończyć się w 
sobotę 15 b. m. 

Sprawa zastępców sekretarza ge 
neralnego i podsekretarzy  general- 
nych jest już załatwiona.  Postano- 
wiono utworzyć dwa stanowiska za- 
stępcy sekretarza generalnego oraz 
utrzymać 3 podsekretarzy general+ 
nych. 

Sekretarzem generalnym będzie 
Avenol (Francja). Jednym z zastęp- 
ców będzie Włoch. Podsekretarzami 
stanu będą Anglik, Niemiec i Japoń- 
czyk. Tylko drugim zastępcą sekreta- 
rza generalnego będzie obywatel 
mniejszego państwa. 

Dar dla P. Marszałka. 
Inż. Edward Woynieki ofiarował wczoraj 

p. Marszałkowi Piłsudskiemu wspaniały о- 
kaz sępa afrykańskiego, 6 rozpiętości skrzy 
del 2 metry 96 cm. Ptak będzie umieszczony 
w muzeum Bełwederskiem. Jest to ptak upo- 
lcwuny przezinž. Weoynickiego na Wilefūsz- 
czyźnie w Oszmiaūskiem, w lecie b. r. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
PIENIĘŻNA. 

WARSZAWIA, (Pat). Londyn 30,70 -- 
30,57; Nowy York 8,915 — 8,895; Paryż 
34,96 i pół — 34,88; Szwajcarja 172,10 — 

    171,67; Wilochy 45, — 45,43; Berlin 211,85, 
Tendencja niejednolita. 

ZBOŻOWA. 
WARSZAWA, 14. 10. — Na dzisiejszen 

zebraniu giełdy zbożowo—towarowej w 
Wiarszawie notowano: żyto I standart — 
16,10 — 16,40, II standart — 15,90 — 16,16, 
pszenica jednolita 25 i pół — 26, zbierana 
24 i pół — 25, jara czerwona szklista 27 — 
28, owies jednolity 17 — 17,75, zbierany 16 
i pół — 17, jęczmień na kaszę 16 — 16 i pół 

Dtwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

$więk. teatr świetlny 

PAN 
1. Wielka 42, tel. 5-28 

DZIŚ! Największa 
gwiazda ekranu 

Sźżwiękowe Kino 

CASINO 
5 lelka 47, tei. 15-41. 

śsrięk. Kino - Teatr 

Hollywood 

Na żądanie Sz. Pu- 
bliczności będzie 
wyświetlany jeszce 

dziś i jutro 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Miekiew. ||, tel. 15-61   

CIERPIĄCYM NA RUPTURĘ 
oryginalny pasek rupturowy 

SPRANZBAND 
D. R. P. Nr. 542.187 

bez sprężyny, gumy i rzemienia naramiennego pod- 

rupturę z dołu do góry 
i jest pewnem wybawieniem od ciągłych cierpień. 

Przez lekarzy polecane. 
Również dla u- 

Polecenia uleczonych. 

M. Albath, Breslau, Bohrauerstrasse 46 
Prospekt i wskazówki przymiaru — podwójne porto 

Patentowe paski (Spranzbander) od 15 mk. 
począwszy. Podziękowania są do przejtzenia. Pan G. 
St. 68 lat pisze: po 6 tygodn. wyleczony. — Pan A. 5. 
w L. Najlepszy pasek w świecie, w krótkim czasie 
uleczony. — Pan O. H.wK.: Spranzband polecić mo- 

Dobrze i wygodnie trzyma, 
wkrótce uleczony. Tak brzmią nadchodzące listy, 

Wilno: Hotel Europejski, Dominikańska 2, w czwartek 
dnia 20 października i w piątek 2] paździer- 
nika godz 9—17, w sobotę dnia 22 paździer- 

trzymuje pewnie największą 

Nosić można dniem i nocą. 
Pełna gwarancja i bez konkurencji. 

żytku kobiet i dzieci. 

zwrotne. 

gę każdemu cierpiącemu. 

nika godz. 9—13. 

Grodno: Hotel Europejski, w niedzielę dnia 23 paź- 
dziernika godz 9—14. 

Białystok: Hotel „Ritz”, Kilińskiego 2, we wtorek dn. 
18 października godz. 9—12, w środę dnia 19 
października godz. 9—13. 

iwan Petrowicz 
Muzyka „Króła Walca* Jana Straussa. 

Początek seansów o godz 4, 6, 8 i 10 15, w sobotę i niedzielę od godz 2-ej 

2 wyrazy — CZŁOWIEK-MAŁPA sa na ustach całego Wilna. 
To jest film frapujący w każdym calu. 

Z powodu wysckiego poziomu artystyczn. filmu wejście na widownię tylko na początki sesns: 2, 4. 6, 8 i 10'15 
Bilety honorowe nieważne  UWAGAI Dziś i jutro od godz. 12 do 2-ej poranki po cenach zniżonych. 

Brygida Helm 
Film ten osnuty na tle vojny światowej otwiera przed nami tajniki tregiczn. zmagań się mocarstw europejskich 
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 

Przeżycia jednej nocy 
DZIŚ! Wspaniały film 

erotyczno-salonowy 

Przepiękna wystawa, genjalna gra artystów, cudowne melodje. 

i WILLI FRITZ w oszała- 
miającym nadprzeboju p.t 

DZIŚ! Muzyka! Śpiew! T:ńce! Ulubieńcy publiczn., najwytworn. meżczyzna, oficer pwardji ces książe ORŁOW 
i rozkoszne, czarująca Anny Ondra 
w wspaniałym przeboju muzycznym ZEMSTA NIETOPERZA 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. — 
Na |-szy seans ceny zniżone 

17.000 osób film ten już dglądało. 

SZPIEG i KOBIETA 
Nad program: Urozmaicone dodatki dźwięk. 

W rolach głównych. 
MARCELLA ALBANI 
1160 SYM. 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. 
Początek seansów o godz. 4, 6 Bi 10'15, w dnie świąt. o g. 2-ej 

Hajda trojka 
Akuszerka 

Marja Laknerowe 
zrzyjmuje od 9 do 7 wieex 
lica Kasztanowa 7, m. 5 

Dr. J. Bernszteia 
choroby skórne, wenerycz- 

he i moczopłciowe 

Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 95—! į 4—£ 

23 М. Р 

  

od godz. 5—7 

br. GINSBERG 
choroby skórne, were 
ryczne i moczepłciów: 

Wileńska 3 tet. śe? 

  

      ul. Tatarska Nr. 16 

  

przeprowadzka się 
Zwierzyniec, 

lewo Gedeminowsk: 
ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3493 

Technik 

  

do Administ. .Kurj Wil.* 

w roli - 0lgą Czechową 5u.. 
Kto jeszcze nie widzial, niech špieszy 
ujrzeć! Początek o g. 4-ej, w święta o |-ej 

Akuszerka 

Šmiatowska 
przeprowadziła się 

ma ul. Mickiewicza 4—6 
tamże gabinet kosmetycz* 

my, usuwa zmarszczki, bro- 

  

W. Z. P. Nr. 69. — 852( : = 
* ° dazwki, kurzajki i wi 2 

Dr.Lukiewi W.Z.P.4. TB 
aż: Iš bos, Akuszerka skórne i moczopłciowe | M, Brzezina | Restauracja 

ul. Mickiewicza 44 przyjmuje bez przerwy łw Gdyni 
z pełnym wyszynkiem 

do sprzedania 
za 2000 zł. 

Punkt wyrobiony. 

Informacje: godz. 6—7 pp. 
Kalwaryjska 69, m. 5 

Tom. Zan: 

  

od godz. 8—1 1 4—3, a ZAKŁAD 
— wykwalifikowany Elektro-Techniczn: 

Z powodu wyjazdu z długoletnią praktyką „ELEKTROPRĄD= 
poszukuje 

sprzedam a Ž a Po kotwiek pracy Sri wszelkie roboty 
ь rešlarskiej lub biurowej. elektrotechniczne, 

kawiarnię Zgłosz. pod „Technik“ ladowanie i naprawa   akumulatorów 

  

POMNIK POLEGŁYCH. 
(Dyskusja pesymistyczna). 

Pociąg przemknął, ciągnąc za so- 
bą długą smugę dymu. Mała stacyjka 
z czerwonym dachem, szarą płaszczy 
zną peronu i ciemną zielenią żywo- 
płotów została zboku. Henry został 

również. 
Szedł czerwoną, bardzo czerwoną 

drogą. Zdaleka nachylały się ku nie- 
mu fiołkowe linje horyzontów. Winni 
ce już się budziły, winnice budzą się 
przed wschodem słońca i przed wsta- 
niem człowieka, budzą się bardzo 
wcześnie. Zarumienione policzki uka 
zywały niebu. Stąd niebo było rów- 
nież zarumienione. Było mu z tem do 
twarzy. 

Potem słońce wzeszło i godziny 
ranka maszerowały jedna za drugą, 
jak żołnierze w szeregu. Głośno wybi- 
jały takt. Do taktu tego Henry umiał 
się dostosować. Było to tem łatwiejsze 
że nie miał celu przed sobą. Jedynym 
dlań przewodnikiem były bieżące 
przed nim godziny. 

Gdy wszedł w ulice miasteczka 
(jakiego miasteczka, czyż wiedział? 
Czyż sucha, nigdy dotychczas niesły- 
szana nazwa Jabreilles, wyczytana na 
tablicy przed urzędem municypalnym 
mówiła mu  cośkolwiek?) — Była 
godzina ósma. Zatrzymał się na chwi- 
lę przed pomnikiem Poległych — 
suchym i dumnym słupem z kamien- 
nemi wieńcami hojnie rozrzuconemi 
u jego podstawy. Wypisane były na 
nim daty 1914—1918. Pomnik miał 
mówić dużo — milczał, jak zaklęty. 
Miał być dziełem wymierzonem w nie 
bo.— był zabawką współczesnego 
«człowieka, którą złamie czas bardzo 

& 

już może niedaleki. Był pomnikiem 
postawionym tym co wojnę przeżyli, 
pokrytym tandetną makatą pamięci 
o towarzyszach broni. Henry się u- 
śmiechnął. 

— Pana to bawi? — zapytał czło- 
wiek w okularach, który w pewnej 
chwili podszedł do pomnika. 

— Tak jest, mnie to bawi — od- 
powiedział Henry — bawi mimo, że 
ma to być tragiczne. A może właśnie 
dlatego. Przecież te pomniki zdobiące 
całą Francję (czyż są czemś innem niż 
ozdobą?), robią fatalne wrażenie na- 
puszonego patosu. We współczesnych 
Francuzach zaginęło zupełnie poczu- 
cie humoru. 

— Niezupełnie. Bawi nas jeszcze 
pewien typ ludzi, typ dorobkiewiczów 
z za oceanu, prawiących kazania, 

Henry uśmiechnął się. 

— Przyjacielu — rzekł — czy my- 
ślisz, że potrafisz mi dociąć, przyma- 
wiając mojej ojczyźnie, czy cechom 
narodowym moich  współobywateli. 
Tyle w nas zostało z Anglika, że jeste 
śmy z siebie dumni. Nie tędy droga. 

— Przyjacielu — powtórzył jak e 
cho ezłowiek w okularach, a zdał się 
nagle Henry'emu głębokim i interesu- 
jącym, pierwszym interesującym Fran 
cuzem, zupełnie niepodobnym do о- 
wych ruchliwych człowieczków z po- 
łamanemi mózgami, jakich spotykał 
dotychczas — jesteśmy dotyla- Fran- 
cuzami, że i nasza duma narodowa 
nie zanikła i nie wstydzimy się tego, 
co jest u nas wielkie. Dowodem tego 
są te pomniki, tak licznie porozrzuca 

Wydawnietwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

ne po Francji. Nie mamy chorobliwej 
skrytości Anglosasów, 

— Amerykanie również pozbyli 
się tej cechy. Ale używają reklamy je- 
dynie dla celów handlowych. Wy zaś 
tu popisujecie się cechami narodowe- 
mi popisujecie się bohaterstwem. Ram 
zes, sławiący swe męstwo jest śmiesz- 
ny — nie uratują go wielkie jego czy 
ny. Francja jest dziś olbrzymim pom- 
nikiem ramzesowym. Jest wielką ko- 
lumną z hojnie rozrzuconemi wieńca- 
mi, które złożyła sama sobie. Powin- 
na zmienić nazwę i mianować się: V: 
ctoria. O tej waszej reklamie myślę 
patrząc na ten grobowiec, i ta -rekla- 
ma mię bawi. 

— Wietrzy pan reklamę, gdzie jei 
niema. Widać, że nie znał pan Fran: 
cji wojennej. Że siedział pan u siebie, 
zbierał składki na ofiary wojny, a 
wkońcu wysłał pan ochotników, by 
„przeważyć szalę”. Ci może mówiliby 
inaczej, niż pan. Ale my wszyscy by 
liśmy przeważającymi szalę. Tęgo nas 
poharatano — w każdej wiosce ubyło 
kilkudziesięciu, więc i pomników du 
żo. Reklama...? Pójdź pan i spytaj 
chłopa, kiedy skończyła się wojna? 
Odpowie: „przecież to wtedy, kiedy 
żołnierze wrócili*. Bardzo proste: po- 
szli i wrócili. Jeno że potem trzeba bv 
ło wiele pomników postawić. A teraz 
te pomniki mogą się wydać komuś za 
bawne. 

— Wedle mnie istotnie są zabaw- 
ne. Przykro mi, że ranię pańskie uczu 
cia. Ale pan mię wyzwał swem niedy 
skretnem pytaniem, wyzwał wpfost, 
po amerykańsku. Pan mi się podoba. 
Lecz jeżeli mamy rozmawiać nadal, 
proszę być przygotowanym, że nadal 
będę bezceremonialny. Może pan ©- 
dejść jeżeli nie chce pan słyszeć słów 
może przykrych dla pana. Bowiem 

Drukarnia „Zni 
   BUJ! i „Auolii 

w Wilnie. ix 

  
  

nie jestem Francją zachwycony, je- 
stem rozczarowany. Jechałem do Sta 
rego Świata, jako do starego nauczy- 
ciela z wiarą i miłością. Widzę jednak 
że nauczyciel zestarzał się ze szczętem 
i niczego już mię nie nauczy. 

Człowiek w okularach miał minę 
znudzoną. Zaproponował: 

— Może przejdziemy na szklankę 
wina, łatwiej się będzie gawędziło. 
Tu niedaleko jest oberża. 

Henry kiwnął głową. Szli ulicą, 
mileząc. Ulicę ograniczały wysokie 
mury — wyglądały z za nich roześ- 
miane złote i zielone gałęzie drzew. 
Domki z kokieterją mrugały na prze- 
chodniów. Gdy weszli do oberży, 
człowiek w okularach zawołał: 

— Qicze Andrzeju, dobądź dobre- 
go winka dla gościa. Pokażemy mu 
napój prawdziwego Francuza, napój, 

zaklęty w słońce. 
— Zrobi się — zawyrokował 9- 

berżysta, 
— Wino jest napojem Francuza 

— rzekł człowiek w okularach — my 
mamy w żyłach dobrze wystałe wino 
burguńskie. Z każdym rokiem nabie- 
ra ono mocy. Ale się to nie uwidacz- 
nia, nim wino jest zamknięte. Moc je 
go daje się poznać, gdy ono płynie. 
Dlatego jesteśmy zwycięzcami. 

— A wasi przeciwnicy? 
— Nasi przeciwnicy byli zawsze 

sentymentalni to im odebrało praw- 
dziwą moc wewnętrzną. Nie potrafili 
stąć do końca. 

— Tłuczecie się na swoim ciasnym 
kontynencie — zaczął nagle Henry 

zupełnie innym tonem — a zapomina 
cie, że istotnymi przeciwnikami was 
wszystkich jesteśmy my. Teraz dopie 
ro to poznałem. Europa przygotowała 
sobie pierwszą dawkę trucizny, dające 
Kolumbowi okręty na jego wyprawę. 
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Potem zatruwala się stale wysylając 
naidzielniejszych swoich synów za c- 
cean. To nie było upustem krwi to 
było preparowaniem dla siebie truci- 
zny. Europa przygotowała sobie 

śmierć, nie chodzi mi o Śmierć polity 
czną, czy ekonomiczną, lecz o śmierć 
waszego typu kulturalnego, o śmierć 
istotną. Spoglądacie na nas z wyższo- 
Ścią, a nie wiecie, że my jesteśmy ju- 
trem. My sami o tem nie wiemy, jeź- 
dzimy do was, do Europy po lekarst- 
wo na nasze własne bolączki. Przyjeż 
dżamy tu i nie znajdujemy nic. Wy je 
steście dzwonem bez serca, rodziną 
bez matki, religją bez Boga. Zionie z 
was pustka, jesteście przeżarci scep- 
tycyzmem. Macie tyle kościołów go- 
tyckich, a nie wierzycie w Boga, ma- 
cie tyle mogił żołnierskich, a nie wie 
rzycie w śmierć, Niema w was żadnej 
idei niema poszukiwania idei. My je- 
steśmy barbarzyńcami, ale jesteśmy 
też idealistami. Wierzymy w bezpośre 
dniość, wierzymy w jutro. Jesteśmy 
dziś zresztą, jak wszyscy barbarzyń- 
cy, ślepi. Nie mamy niemal żadnych 
podstaw do nazywania się narodem 
kulturalnym. Nie stworzyliśmy dotąd 
swej formy, nawet wogóle formy nie 
rozumiemy, ale nie wyzbyliśmy się 
treści i o tę treść walczymy. Dziś wa- 
sza kultura jest bezpłciowa, jest do- 
prowadzeniem do absurdu formy. Ku 
la ziemska dla nas jest tylko wielką 
piłką futballową, chcemy ją potężne- 

mi kopnięciami pędzić między gwiaz- 
dy. Dla was to może brutalne, jesteś- 
cie przecie uosobieniem przerafinowa 
nej kultury. Lecz wszelkie przerafino- 
wanie to pierwsza oznaka dekadencji. 
Czy nie słyszycie, że dach trzeszczy 
nad waszemi głowami? Czy nie sły. 
szycie, że ściany waszego domu mur- 
szeją? Czy wasi artyści, jedyni ludzie, 

którzy przeczuwają upadek, nie są u- 
osobieniem paniki? Ale ponieważ są 
oni termometrem czasu, czyż nie 
przedstawialją w swej twórczości rów 
ni pochyłej? Miotają się w sieci forma 
lizmu, nie mogą znaleźć treści. Lecz 
my jesteśmy — powtarzam — barba- 
rzyńcy: pogardzamy formą. Obiera- 
my owoc, aby się dostać do miąższu, 
a precz odrzucamy łupinę. Jesteśmy 
przyszłością. Wasza sztuka krzyczy 
o końcu waszego świata, a nasza śpie 
wa pieśń o mocy. Mówię naturalnie o 
architekturze. Potrafiliśmy ją wam 
narzucić, to pierwsze znamię naszega 
panowania nad wami. 

— A jednak odparł człowiek w а- 
kularach — to znamię będzie ostatnie 
Fakt, że nowa forma w architekturze 
wypłynęła z techniki, umożliwił wam 
zdobycie się na nią. Bo Jesteście moc- 
ni jedynie w technice i tylko na tem 
polu jesteście dla nas groźni. Wasza 
treść rozleje się zawszę w nicość, bo 
nie macie naczynia, by ją zebrać. Sta- 
racie się te naczynia od nas sprowa- 
dzić: kupujecie nasze antyki. Ale my 
naszą treść możemy ująć w siebie sa-- 
mych, w nasze naczynia krwionośne, 
możemy tą treścią tętnić, tętnić całem 
naszem jestestwem. Musimy ją tylko 
odnaleźć i odnajdziemy gdy potrafi- 
my nawiązać do treści naszych ojców. 
i do tego wiecznego Żródła, z którego. 
ona wypłynęła. Wy zaś stracicie swo- 
ja, nie mogąc jej ująć. 

Henry przypomniał sobie pomnik 
poległych i zaśmiał się, czując, że wy: 
gra: 

— Sami rozbijecie swoje naczy- 
nie, jak to się omal nie stało podczas. 
wojny światowej. Nasza technika u- 
ratowała wówczas waszą formę. Nie: 
na długo. 

W. Toli. 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.  


