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ZASADNICZY NAWRÓT _ Sesja zwyczajna Sejmu i Senatu 
ZWOŁANA NA DZIEŃ 1-go PAŹDZIERNIKA W dniu 3 bm. król Aleksander ok- 

trojował nową konstytucję, a tem sa-- 
mem zamknął okres dyktatury królew- 
skiej, trwający od 6 stycznia 1929 r. 
Fakt ten ma doniosłe znaczenie dla 
kryzysu konstytucjonalizmu współcze- 
snego, choć stanowi on oczywiście roz 
wiązanie swoiste tak co do sposobii 
przeprowadzenia, jak i treści. 

Król Aleksander, nie legitymując 
pochodzenia swej władzy, nie opiera- 
jąc się ani o „doktrynę, ani o jakiś mit 
suwerenności, sprawował 2 i pół lat 
dyktaturę i z własnej woli w dniu 3 b. 
m. dał swemu narodowi konstytucję. 

W proklamacji odwołał się do swe- 
go ludu, zawiadamiając go, iż „ufając 
Bogu i z wiarą w szczęśliwą  przy- 
szłość krółestwa Jugosławji, daje kró- 
lestwu Jugosławii konstytucję”. Żadna 
prawno-publiczna emanacja narodu 
nie została powołana, czy to w formie 
plebiscytu, czy konstytuanty do sank- 
conowania królewskiego dzieła. Tak, 
że w świetle konstytucji z 28 czerw- 
ca 1921 roku nowa konstytucia jest 
aktem zamachu stanu, nie pozostają te 
dwie konstytucje w żadnym prawnym 
związku. 

Natomiast pod względem zawarto- 
ści materjalnej konstytucja z dnia 3 
września 1931 r. nie jest nowem uję- 
ciem, a stanowi modyfikację konstytu- 
cji dawniejszej. Nawet podział na roz- 
działy i brzmienie znacznej ilości pa- 
ragrafów zostały nie zmienione. 

W ogólnym zarysie reforma kon- 
stytucji polega na znacznem zwiększe- 
niu władzy królewskiej przy zachowa- 
niu ustroju wieloorganowego. 

Zewnętrzny obserwator zamachu 
stanu króla Aleksandra mógł mieć u- 
zasadnione przypuszczenie, że nowa 
ustawa zasadniczo przyniesie rozwią- 
zanie kwestii narodowościowej w _Ju- 
gosławji w postaci szczegółowych 
orzepisów językowych. W rzeczywi- 
stości jednak ten dział konstytucji nie 
został rozbudowany. Zachowany zo 

stał przepis, że „językiem urzędowym 

Królestwa Jugosławji jest język serb- 

ske-chorwacko-słoweński*. Wynika z 

przepisu, że w parlamencie oraz w ad- 

ministracjj zależnie od narodowości 
mieszkańców danego banatu, te trzy 

języki są dopuszczalne. Symbolem jed- 
ności narodowej królestwa jest zmiana 

nazwy z „królestwa Serbów, Kroatów 

i Słoweńców" na „królestwo Jugosła- 
wji*. Zresztą prawo konstytucyjne nie 

mosi w dziedzinie mniejszości naro- 
dowych nic nowego. 

Konstytucja tak, jak i poprzednia, 
* dzieli się na 12 części. 

liość artykułów została zmniejszo- 
na z 142 na 120. 

W trzech pierwszych częściach, nie 

zawierających zresztą postanowień, 
wyróżniających się istotnie od innych 

konstythcyj, a obejmujących: postano- 

wienia ogólne, prawa i obowiązki oby- 

wateli oraz postanowienia społeczne i 
gospodarcze; reforma dokonana spro- 
wadza się do usunięcia zwrotów o cha 
rakterze wskazań dla państwa, niebędą 
cych ścisłemi normami prawa, oraz 
szczegółowych postanowień  procedu- 
ralnych w zakresie nietykalności mie- 

szkania, wolności osobistej i prawa 

prasowego, przekazując te sprawy 
zwykłym ustawom. 

Następnie zniesiono zakaz stosowa- 
nia kary śmierci za zbrodnie politycz- 
ne, zawarty w dawnym art. 9. Wpro- 
wadzono nowy przepis, mocą którego 
„nikt nie może być sądzony przez sąd 
niekompetentny". Zaostrzono postano- 
wienia, dotyczące uznawania wyznań, 
dopuszczając je wyłącznie drogą usta- 

wodawczą. Zresztą stosunek państwa 
do religji pozostał niezmieniony. Pań- 
stwo zabezpiecza wolność religijną 
wyznań uznanych, oraz stosownie do 
swego budżetu dokonuje repartycji do- 

tacyj na rzecz wyznań, stosując kry- 
terjum ilości wiernych poszczególnych 
wyznań. Usunięto Z konstytucji posta- 

nowienia, dotyczące nauczania religii 

w szkołach, stosownie do woli rodzi- 

ców, jakie zawierał dawny art. 16. W 
dziale stowarzyszeń uczyniono zastrze- 
żenie, że nie wolno zakładać stowarzy- 

szeń na podstawach religijnych, a ma- 
jących cele, 
politycznym, : lub. też, zajmujących się 
wychowaniem fizycznem. Mimowoli na 
suwa się na myśl związek między tym 
przepisem, a treścią zatargu i ugody 

między. Watykanem a Mussolinim. 
Wreszcie zniesiono zasadę wolno- 

Ści nauczania uniwersyteckiego Oraz 

poparcia nauki i sztuki przez państwo. 

dziedzinie przepisów  gospodar- 

czych wypuszczono postanowienie, do- 
tyczące reformy rolnej upaństwowie- 

odpowiadające partjom - - 

nia lasów, a wzmocniono ujęcie zasa- 
dy prawa własności oraz wolności pra 
cy i umowy. Rola społeczno-gospodar- 
cza państwa została ujęta następują- 
co: „Państwo ma prawo i obowiązek, 
w interesie ogółu i na podstawie le- 
galnej, ingerować w stosunki ekono- 
miczne obywateli w duchu sprawiedli- 
wości, w celu usuwania konfliktów 
spolecznych“. 

Jako ciało doradcze dla ustawodaw- 
stwa ma istnieć rada gospodarcza. 
Przepis ten pozostał niezmieniony z 
dawnej konstytucji. Zresztą w dziedzi- 
nie realizacji idei gospodarczej kon- 
stytucja jugosłowiańska nie wnosi nic 
nowego. 

Część czwarta, dotycząca organi- 
zacji władz, zawiera postanowienia 
dawnej konstytucji z jełue zmianą, tj. 
wprowadzeniem dwuizbowego  przed- 
stawicielstwa narodowego na miejsce 
dotychczasowego jednoizbuwego. 

Część piąta dotyczy króla i zawie- 
ra dość charakterystyczną, jako sym- 
bol, normę określenia władzy królew- 
skiej: „Król jest stróżem jedności na- 
rodowej i całości Państwa. jest stró- 
żem ich dobra w każdym momencie". 
Postanowienie to, choć nie będące pod 
stawą specjalnych prawnych kompeten 
cyj królewskich, nowowprowadzone, 
jest zwiększeniem moralnego prymatu 
władzy królewskiej. Dawniej ko: stytu- 
cja nie zawierała definicji władzy kró- 
lewskiej, a mówiła tylko, co król robi. 

Dalsze części dotyczą kolejno: 
6-ta — cegencji, 7-ma —- reprezenta- 
cji narodowej, tj. zgromadzenia naro- 
dowego i senatu, 8-ma — władzy wy- 
konawczej, 9-ta — władzy sądowej. 

System władz naczelnych pozostał 
ten sam, jaki był poprzednio, a zasad- 
'czą różnicę stanowi wprowadzenie 

dwuizbowości. 
Władzę ustawodawczą sprawuje 

król wspólnie z przedstawicielstwem 
narodowem. Król promulguje ustawy i 
ma prawo sankcji ustaw. Inicjatywa 
ustawodawcza należy do ministrów, 
działających z upoważnienia króla i do 
członków każdej z izb. Inicjatywa z 
łona izb została ograniczona o tyle, że 
według art. 73 dawnej konstytucji każ- 
dy poseł miał prawo zgłaszać projekt 
ustawy, a według nowej konstytucji 
(art. 63) zgłoszenie projektu wymaga 
podpisów w liczbie jednej piątej usta- 
wowej liczby członków danej izby. U- 
stawa dochodzi do skutku, gdy zosta- 
nie przyjęta przez obie izby i sankcjo- 
nowana przez króla. Procedura usta- 
wodawstwa dwiuizbowego według art. 
64 jest następująca: 

„Projekt ustawy, przyjęty przez lzbę, 
jest odsyłany do Senatu dla dyskusji : vice 
versa. jeżeli projekt zostaje przyjęty w cało- 
ści, i przez izbę i przez senat, uważa się go 
za przyjęty przez przedstawicielstwo narodo 
we. Jeżeli Senat, względnie Izba, wprowa- 
dza zmiany lub uzupełnienia, projekt ustawy 
jest odsyłany ponownie odpowiednio do Iz- 
by, lub do Senatu, dla rozpatrzenia. Jeżeli 
te zmiany i uzupełnienia zostaną przyjęte 

przez Izbę względnie Senat, uważa się usta- 
wę za przyjętą przez przedstawicielstwo na- 
rodowe. jeżeli Senat i lzba nie mogtyby 
dojść do porozumienia co do projektu w ca- 
łości lub w części, uważa się, że projekt 
został odrzucony i że został zdjęty z porząd- 
ku dziennego danej sesji. Jeżeli ten sam wy- 
padek powtórzy się i na następnej sesji, de- 
cyzją co do projektu naležv do krėla““. 

Ta procedura jest oryginalnym po- 
mysłem konstytucyjnym, wymagają- 
cym de facto zgody króla i jednej z 
izb, aby ustawa mogła dojść do skut- 
ku. Opozycja drugiej izby może być 

skutecznie złamana już w dwu sesjach 
i to niekoniecznie zwyczajnych, zatem 
w bardzo krótkim czasie, dzięki koń- 

сомети postańowieniu cytowanego ar 
tykułu, przewidującego arbitraż królew 
ski. 

lzba składa się z posłów, wybra- 
nych w głosowaniu powszechnem, rów 
nem i bezpośredniem. Została wyrzu- 
cona z konstytucji zasada tajności i 
reprezentacji mniejszości. Sprawa gło- 
sowania kobiet pozostawiona jest zwy 
kłemu ustawodawstwu. Wojskowi 
wszystkich stopni pozbawieni są i czyn 
nego i biernego prawa wyborczego, a 
urzędnicy państwowi biernego. 
Zresztą postanowienia wyborcze pozo- 
stały te same, co w dawnej konstytu- 
cji. 

Ograniczono też znacznie immuni- 
tet parlamentarzystów, stosując kryte- 
“um kwalifikacji przestępstwa. Za о- 
belgi, oszczerstwa i zbrodnie odpowia 
dają parlamentarzyści narówni z inny- 
mi obywatelami państwa (art. 74 daw. 

88). 
i pochodzi w połowie z wy- 

borów powszechnych, a w połowie z 
nominacji królewskiej na lat sześć. Se- 

sje obu izb są wspólne. Aby być sena- 
torem, trzeba ukończyć 40 lai. 

Obie izby mogą być rozwiązane 
przez króla. Każda izba wybiera swe 
prezydjum na okres sesji. Jeżeli król 
otwiera osobiście parlament, izby zbie 
rają się wówczas wspólnie pod kolej- 
nem przewodnictwem obu przewodni- 
czących. 

Postanowienia, dotyczące rządu, 
zostały utrzymane w tych samych za- 
irysach, co dawniej. Prezes rady mini- 
strów i ministrowie są mianowani 
przez króla i podlegają królowi. Zasa- 
da kontrasygnaty wszelkich pisanych 
aktów królewskich została utrzymana, 
ale usunięto z konstytucji przepis, u- 
znający akt królewski niekontrasygno- 
wany za.nieważny z samego prawa. 

Ministrowie są odpowiedzialni za 
akty królewskie, ale odpowiedzialność 
ta jest odpowiedzialnością prawną, a 
nie polityczną. Zasada odpowiedzialno 
ści parlamentarnej zostałą usunięta 
(art. 78 daw. 91). Natomiast król lub 
zgromadzenie narodowe kwalif:kowa- 
ną większością może w czasie urzędo- 
wania 1 5 lat po złożeniu urzędu 0- 
skarżać ministrów o działalność, sprze- 
czną z ustawami. Sprawa trybunału 
orzekającego i zasad wymiaru spra- 
wiedłiwości w tych wypadkach pozo- 
stawiona jest zwykłemu ustawodaw- 
stwu. Charakterystycznem jest, że in- 
stytucja trybunału stanu z wyboru 
zgromadzenia, przewidzianą przez 
dawny art. 93, została usunięta z kon- 
stytucji. 

Zakres władzy normodawczej rzą- 
du został ujęty w ogólnikowej formu - 
le, mocą której: „władza wykonawcza 
może wydawać rozporządzenia po- 
trzebne dla zastosowania ustaw“. For- 
muła ta jest niezmiernie rozciągła. Nie- 

ma natomiast w nowej konstytucji 
dawnego art. 94, dotyczącego rczpo- 
rządzeń z mocą ustawy. 

Prawo budżetowe zostało bez zmia- 
ny z pewnem tylko zwiększeniem atry- 
bucyj królewskich w wypadku  nieut- 
chwalenia w terminie budżetu. Wed- 
ług art. 102 i 103 w wypadku rozwią- 
zania izby i nieuchwalenia w porę 
budżetu, król może drogą dekretu 
wprowadzić budżet zeszłoroczny nie- 
tylko na 4 miesiące, jak dawniej, ale 
na cały okres budżetowy. lzby nie 
mogą podwyższać pozycyj prelimina- 
rza budżetcwego. W dziale 9 - tym, 0 
sądownictwie zmiany wprowadzone 
są nieznaczne. Główna zmiana polega 
na przedłużeniu z 65 na 70 lat daty 
pensjonowania sędziów. 

Art. 116 (dawny 127) dopuszcza 
częściowe zawieszenie przez króla po- 
stanowień konstytucji w wypadku 
wojny, mobilizacji, zamieszek lub po- 
wstania pod rygorem następnego za- 
twierdzenia przez izby. Dawniej pra- 
wo to ściślej sprecyzowane przysługi- 
wało nie królowi, a zgromadzeniu na- 
rodowemu. 

Konstytucja przewiduje szczegóło- 
wo organizację samorządu , cpartą O 
zasadę Ścisłej łączności administracji 
naukowej i organów samorządu. Przy 
tem obowiązuje bezwzględna zasada, 
że ustawa państwowa łamie ustawę 
krajową. 

Postanowienia końcowe konstytu- 
cji powierzają wprowadzenie jej w ży- 
cie władzy dyktatorskiej króla, wyko- 
nywanej obecnie od zamachu ze stycz- 
nia 1929 r. 

Zmiana konstytucji wymaga sank- 
cji królewskiej i kwalifikowanej więk- 
szości Senatu oraz specjalnie wybiera- 
nego zgromadzenia. 

Konstytucja jugosłowiańska staje 
się w dzisiejszej Europie fundamen- 
tem najbardziej silnej władzy głowy 
państwa. Król Aleksander wprowadził 
system, dający de facto prawie, że ab- 
solutną władzę krółowi, gdyż i rząd i 

parlament jest królowi podległy. Król 
mając prawo rozwiązywania izb, nomi 
nacji senatorów, sankcji ustaw i ar- 
bitrażu między izbami, może zawsze 
swą wolę parlamentowi narzucić. 

Nawrót od demokracji parlamentar- 
nej jest zupełny. Adam Piasecki. 

WARSZAWA. 23.9 (tel. własny). 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej pod- 

pisał w dniu 22 b. m. dekrety zwołu- 

jące na dzień 1 paździemika do War- 

szawy sesje zwyczajne Sejmu i Sena- 

tu. Dnia 23 b. m. do gmachu Sejmu 

przybył o godzinie 1,30 po południu 

premjer Prystor i odbył konferencję z 

marszałkiem Sejmu, dr. Świtalskim, 

któremu wręczył dekret Pana Prezy- 

denta. Wobec tego marszałek Śwital- 

ski wyznaczył posiedzenie Sejmu na 

dzień 1 października i wydał polece- 
nie kancelarji sejmowej, aby dokonała 

wszystkich niezbędnych czynności, 

związanych ze zwołaniem Sejmu. 

Wobec nieobecności w Warszawie 

p. marszałka Senatu Raczkiewicza а- 

naloczne zarządzenia Pana Prezydenta 

Rzeczypospolitej o zwołaniu Senatu 

doręczył jednocześnie wraz z pismem 

p. prezesa Rady Ministrów dyrektoro- 

wi kancelarji Senatu  Karczewskiemu, 

szef biura prawnego prezydjum Rady 
Ministrów dr. Piętak. 

  

WARSZAWA (tel. własny). Jak 
się dowiadujemy, posiedzenia paździer 
nikowe Sejmu, będą poświęcone wyłą- 
cznie nowym projektom ustaw, przy- 
czem ną pierwszych posiedzeniach z0- 
staną załatwione ustawy gospodarcze 
oraz projekty min. skarbu w zakresie 
walki ze skutkami kryzysu i łagodze- 
nia skutków bezrobocia. 

Prace Sejmu nad budżetem rozpo- 
czną się dopiero w listopadzie. 

sa Obecnie rząd przygotowuje w po- 
śpiesznym preliminarz budżeto- 
wy, którego globalna cyfra ma wynosić 
około 2,400 miljonów złotych. 

W preliminarzu budżetowym ma 
być również uwzględniona likwidacja 
niektórych departamentów i wydzia- 
łów tych 2-ch ministerstw, które wo- 
góle przeznaczone są do likwidacji, sto 
sownie do tez wysuniętych przez ko- 
misję dla usprawnienia administracji. 

Lot polski dookoła Europy 
WARSZAWA — KONSTANTYNOPOL — LONDYN— 

PARYŻ—WARSZAWA 
WARSZAWA. (Pat). W dniu 23 

b. m. o godzinie 6 rano, z lotni- 
ska Mokotowskiego w Warsza- 
wie, wystartował kap. pilot Sta- 
nisław Karpiński z Inžynierem 
Janem Suchodolskim jako obser- 
watorem, do raldu Warsza 
Konstantynopo! -Rzym— Londyn 
—Paryż — Wiedeń — Warszawa. 
Kpt. Karpiński z inżynierem Su- 
chodoiskim podjęli raid na samo- 
locie krajowej produkcji „R. X.“ 

konstrukcji inż. Rudiickiego. wy- 
tworzony w zakładach Plage I 
Laśkiewicz w Lublinie. Aparat 
zaopatrzony jest w slinik Wright- 
Skoda o mucy 220 H. P., zbudo- 
wany w kraju przez Polskie Za- 
kłady Skody na Okęciu. Raid pro- 
jektowany, ma być odbyty 5 eta- 
pami dziennemi. Ma on być spraw- 
dzianem wytrzymałości polskie- 
go samolotu i motoru. Trasa 
raldu około 7 tysięcy km. 

  

NA MANDZURSKIM FRONCIE 
Rozszerzenie strefy okupacyjnej—Rząd nankiński odrzucił propozycję 
powołania komisji mieszanej—Japonja nie godzi się na pośrednictwo 

Ligi Narodów. —Trzeci protest Chin. 
MOSKWA. PAT. — Korespondenci 

sowieccy donoszą: z Mandżurji, że sie- 
ra okupacji japońskiej rozszerzana jest 
w dalszym ciągu. Operująca na tere- 
nie Mandżurji armja japońska wzmoc- 
miona została przez wysłanie z Korei 
nowych dwóch brygad. W szeregu 
miejscowości doszło do starć pomiędzy 
ustępującemi wojskami chińskiemi a 
nacierającemi oddziałami japońskiemi. 

TOKIO. (Pat). Donoszą urzędo- 
wo, że rząd nankiński odrzucił 
propozycję utworzenia komisji 
mieszanej, złożonej z 3 Japoń- 
czyków i 3 Chińczyków, mającej 
za zadanie rozpatrzenie wszy- 
stkich kwestyj spornych pomię- 
dzy Japonją a Chinami, a w tej 
liczbie | obecnego zatargu w 
Mandżurji. Rząd nankiński uwa- 
ża, iż sytuacja posunęła się już 
zbyt daleko. 

TOKJO. PAT. Rząd japoński 
kładzie nacisk, by sprawa Man- 
dżurji traktowana była nie jako 
wojna, iecz jako incydent, wyni- 

  

kły z konieczności obrony wła- 
snych interesów, które jego zda- 
niem Chiny często naruszeły, 
Wobec tego uważają, że rząd ja- 
poński nie zgodzi się, aby Liga 
Narodów lub Jaka inna Strona 
trzecia powoływała się na pakt 
antywojenny. Rząd lapoński u- 
waża, że sprawa musi być załat- 
wlona między Chinami I Japonją. 

NANKIN. (Pat). Chińskie mini- 
sterstwo Spraw zagranicznych 
zwróciło się do rządu japońskie- 
go po raz trzeci z energicznym 
protestem, wznawiając żądanie 
natychmiastowego wycofania 
wojsk japońskich I zwrotu oku- 
powanego terytorjum. 

Nota chińska twierdzi, że dzia- 
łalność wojsk japońskich rozwi- 
ja się bezustannie. Chińskie mi- 
nisterstwo spraw zagranicznych 
zarzuca wojskom _ japońskim 
gwałt, popełniany na życiu Ii mie- 
niu osób cywilnych, oskarżając 
Japonję o pogwałcenie prawa 
międzynarodowego. 

MOSKWA. PAT. — Ambasador ja- 
poński w Moskwie złożył wczoraj wi- 
zytę w komisarjacie spraw zagranicz- 
nych. Jak podaje prasa, ambasador od- 
był dłuższą rozmowę z Litwinowem. 
Treść rozmowy, naturalnie, trzymana 
jest w tajemnicy, lecz łatwo się domy- 
śleć, że dotyczyła ona przeprowadza- 
nych obecnie przez Japonję operacyj 
w południowej Mandżurji oraz gwaran- | 
cji interesów sowieckich. 

Wogóle trzeba powiedzieć, że pra- 
sa sowiecka w stosunku do akcji ja- | 
pońskiej w Mandżurji wykazuje nie- 
zwykłe wprost umiarkowanie i powścią 
gliwość. Zajścia w Mandżurji są wy- 
korzystywane nie dla ataku na Japonię, 
ale do wypadów przeciwko Lidze Na- 
rodów i paktowi Kelloga. Stąd wnio- 
sek, że wybuch incydentu chińsko-ja- 
pońskiego nie stanowił dla kół sowiec- 
kich niespodzianki i że rozwijająca się 
w Mandżucji japońska akcja okupacyj- 
na, jeżeli nie odpowiada w zupełności 
planom sowieckim, to w każdym razie 
planów tych nie krzyżuje. 

  

MI-tęZGROWADZENIE LIGI KRODÓW W GENEWIE 
POWITANIE DELEGATÓW 

MEKSYKU 

GENEWA. (Pat). Na środowem 
posiedzeniu Zgromadzenia Ligi Naro- 
dów przewodniczący Zgromadzenia 
Titulescu powitał delegatów Meksyku 
i wezwał ich do przyłączenia się do 
wysiłków pokojowych Ligi Narodów, 
mających na celu rozwiązanie stale 
wzrastających trudności w świecie. 

Były prezydent Meksyku Gil za- 
pewnił Zgromadzenie o dobrej woli 
swego kraju w wykonywaniu ideałów 
Ligi Narodów. Następnie Zgromadze- 
nie Ligi przyjęło projekt wybudowa- 
nia latarni morskiej dla uczczenia pa- 
mięci Krysztofa Kolumba oraz przy- 
jęło raporty komisyj, dotyczące admi- 
nistracji karnej, handlu narkotykami, 
opieki nad dzieckiem, handlu kobieta- 

(M Aaa Li L Liikna a LSS 

Pierwsze śniegi w Niemczech 
Nienotowane chłody 

BERLIN. PAT. Na całej przestrzeni 
południowych Niemiec nastąpiło w clą- 
gu ubiegłe] doby nagłe obniłenie tem- 
peratury, któremu towarzyszyły silne 
opady śnieżne. W Monachium spadł 
pierwszy Śnieg w roku bieźącym. Jest 

to od trzydziestu lat nienotowany wy- 
padek. 

od lat trzydziestu 
W Augsburgu temperatura spadła do 

2 stopni poniżej zera. Bezpośrednio po 
długotrwałych ulewach nastąpiły tam 
śnieżne wichury. 

W Górach Olbrzymich na Śląsku nie” 
mieckim temperatura spadła do 4 stop- 
ni poniżej zera, cała okolica zaś pokry- 

„ ła się śniegiem grubości 8 cm. 

  

mi i dziećmi, ochrony mniejszości na- 
rodowych oraz mandatów. 

DEBATA W KOMISJI 
ROZBROJENIOWEJ 

GENEWA. PAT. — W trzeciej ko- 
misji — rozbrojeniowej toczyła się oży 
wiona dyskusja nad wnioskami skan- 
dynawskim i włoskim o wstrzymaniu 
zbrojeń na czas trwania konferencji 
rozbrojeniowej. Między innemi prze- 
mawiał dełegat Polski minister Sokal. 
Mówca podkreślił na wstępie, że Pol- 
ska pragnie szczerze pozytywnych wy- 
ników konferencji rozbrojeniowej i że 
gotowa jest poprzeć każdą inicjatywę, 
mającą na celu konsolidację pokoju. 

Mówiąc o propozycji włoskiej, mi- 
nister Sokal zaznacza, że na pierwszy 
rzut oka wydaje się ona prostą i łatwą 
do przyjęcia, jednakże po bliższem zba 
daniu powstają z różnych stron poważ 
ne zastrzeżew'a. 

W istocie — mówił minister Sokal 
—są państwa, których wydatki na zbro 
jenia znamy tylko w cyfrach global- 
nych. Pozatem wykonanie budżetu w 
tych państwach nie podlega żadnej 
kontroli publicznej. Tak długo, dopóki 
jednakowe warunki dła krajów, sąsia- 
dujących z Polską, nie zostaną stworzo 
ne, będzie dla nas niemożliwością pod- 
jać Się formalnego zobowiązania od- 
"ośnie do zagadnień budżetowych. 
Mamy zbyt wielkie poszanowanie dla 
powziętych przez nas zobowiązań, a- 
byśmy mogli powziąć jakiekolwiek zo- 
bowiązania naprędce, bez wzięcia pod 

rozwagę elementów naszego państwa. 
Nasz budżet wojskowy jest nieskoń 

czenie mniejszy, niż budżety wielkich 
krajów, z nami sąsiadujących i nie mo- 
że on być uważany jako budżet, wy- 
starczający dla bezpieczeństwa Polski, 
W. zakończeniu minister Sokal podkre- 
šla, že nie może wypowiedzieć się w 
tej chwili co do ustępu propozycji wło- 
skiej, która dotyczy zbrojeń morskich i 
lądowych, bez dokładnego zbadania 
zagadnienia. 

Dalej -delegat polski Oświadczył, że 
propozycja włoska byłaby do  przyję- 
cia tylko pod warunkiem wniesienia do 
niej wiełu zastrzeżeń. Nie może to być 
jednak dokonane w czasie nieohecno- 
ści przeastawicieli państw, które są w 
tem zainteresowane. 

Przechodząc do propozycji skandy. 
nawskiej, minister Sokal wyraża goto- 
wość przyłączenia się zasadniczo do 
tej propozycji, pod warunkiem jednak 
pewnej modyfikacji w szczegółach. 
Zdaniem delegata Polski, propozycja 
skandynawska jest jedyną, którą moż- 
na w obecnej chwili zrealizować, gdyż 
wszelka inna propozycja zmieniałaby 
trzecią komisję Ligi w konferencję rcz- 
brojeniową. 

Jako następny mówca zabrał głos 
lord Cecil, któremu propozycia włoska 
wydaje się wielce doniosła, ma ona 
bowiem na celu nie daiszy wyścig zbro 
jeń, lecz przedewszystkiem wytworze- 
nie zaufania w istniejącej atmosferze 
politycznej. 
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Drugi Zjazd Matematyków Polskich w Wilnie 
We środę dnia 23 b. m., o godzinie 

1l-ej min. 30, w auli Kolumnowej U. 
5. В. został otwarty Drugi Zjazd Mate- 
matyków Polskich. Obrady w zastęp- 
stwie chorego prezesa komitetu orga- 
nizacyjnego prof. Wiktora Staniewicza 
zagaił prof. Juljusz Rudnicki. 

Na prezesa zjazdu został obrany 
Nestor mateniatyków polskich prof. 
Samueł Dickstein. Prof. Dickstein dzię- 
kując za zaszczyt, mówi o seatymencie, 
który go łączy z Wilnem; wspoinina o 
pierwszym i jedynym rektorze Szkoły 
Głównej w Warszawie  Mianowskim, 
który był wychowankiem  wszechnicy 
wileńskiej, a znowu wychowańcem 
Szkoły Głównej jest prof. Dickstein. 
Dalej w swem przemówieniu prof. 
Dickstein podkreśla wartość pracy dr. 
Józefa Bielińskiego, I historjografa u- 
niwersytetu wileńskiego, który zanim 
wydał swe trzytomowe dzieło a uni- 
wersytecie wileńskim, przedtem napi- 
sał „O stanie nauk matematyczno-fizy- 
czinych za czasów Wszechnicy Wiłeń- 

skiej”. ; 
Po przemówieniu wstępnem prof. 

Dicksteina, zjazd uchwala wysłać de- 
peszę hołdowniczą do Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej treści następującej: 

„Uczestnicy II Zjazdu Matematy- 
ków Polskich przesyłają Panu Prezy- 
dentowi Rzeczypospolitej wyrazy czci 
i hołdu”, 

Przewodniczący proponuje wybrać 
-« prezesów honorowych zjazdu p. 

f. Arnaud Denjoy z Paryża oraz 
nsof. Petre Sergescu z Cluj (Rumunja), 
na wiceprezesa prof. Antoniego Hobor 
skiego z Krakowa oraz na sekretarza 
prof. Stefana Kempistego z Wilna, co 
przez aklamację zostaje przyjęte. 

Z kolei- rozpoczynają się przemó- 
wienia powitalne. W imieniu U. S. B. 
wita zjazd J. M. prof. dr. Januszkie- 
wicz, 

Profesor Sierpiński przemawia w 
imieniu Towarzystwa Naukowego War 
szawskiego, zarządu głównego T. N. 
$. $. W. i redakcji czasopisma „Fun- 
damenta Mathematicae“. 

Dalsze powitania wygłaszają: ku- 
rator O. S. W. p. Szelągowski, prof. 
Hugo Steinhaus (Lwów), prof. Stefan 
Straszewicz (Warszawa — politechni- 
ka), prof. Kazimierz Kuratowski (Lwów 
—politechnika), prof. Kazimierz Jan- 
tzen (Wilno, wydz. mat. przyr.), prof. 
Władysław Dziewulski (Wiłno, Towa- 
rzystwo Przyjaciół Nauk). 

Z pośród zagranicznych gości wy- 
głaszają przemówienia: prof. A. Denjoy 
(Paryż), prof. P. Sengescu (Rumunja) 

i prof. A. Bilimovitch (Jugosławia). 
Profesor Sergescu powtórzył swe prze- 
mówienie w języku polskim: 

Szanowni Państwo. 
Oto po raz trzeci mam już zaszczyt brać 

udział wi kongresie matematyków w Połsce, 
przynosząc Wam życzenia jak najlepszego 
powodzenia i rozkwitu od Towarzystwa Ma 
tematycznego Rumuńskiego i od uniwersyte 
tu w Ciuj, którego jestem delegatem. 

Zdaje mi się, że od go czasu wraca 
my do dawnej tradycji ścisłych stosunków 
przyjaznych naukowych pomiędzy Połską a 
Rumunją. Będzie to naturałnie z wielką ko- 
rzyścią dla idei unji narodów i dla nauki. 

° _ Aby ograniczyć się tylko do matematyki, 
polscy uczeni stworzyli szkołę, w której 
mógłby być dumnym każdy kraj, Z powodu 
waszego wydawnictwa „Fundamenta Mathe- 
'"maticae" oraz młodszego od niego wydaw- 
nictwa „Studia Matehematica* mówi się z 
podziwem o Polsce we wszystkich centrach 
naukowych Świata. Wasze kongresy we 
Lwowie i Warszawie przyczyniły się niemało 
do postępu nauki. 

My, Rumuni, korzystając z węzłów przy- 
jaźni naukowej tak płodnej pomiędzy naszy- 
mi narodami, wzięliśmy za wzór nasz wasz 
ruch matematyczny. Dlatego też nasze życze 
nia sławy i powodzenia dla Waszych prac 
pochodzą z głębi naszego serca. 

My również założyliśmy nasze pismo 
„Mathematica”, które szczyci się współpra- 
cownictwem polskich uczonych, takich, jak 
prof, Sierpiński oraz panowie  Rosenblatt, 
Biernacki, Nikodym, Sachs « mni. Pragniemy, 
aby to współpracownictwo polsko - rumuń- 
skie rozwijało Się coraz szerzej. 

Zawsze idąc za waszym przykładem zor- 
garizowaliśmy w roku 1929 w Cluj, pierwszy 
kongres matematyków rumuńskich. Wielki 
uczony, chiuba szkoły matematycznej pol- 

  

skiej, profesor Sierpiński zechciał taskawie 
przynieść nam swoje poparcie moralne oraz 
wyrazy sympatji matematyków połskich, za- 
szczycił nas również serją wykładów swych 

niwersytecie w Cluj, za co jesteśmy 'mu 
wypowiedzianie wdzięczni. 
Na przyszły rok, na Wielkanoc matema- 

tycy rumuńscy zjadą się na drugi ich kon- 
gres w Tunnu Severin, mieście położonem 
u słynnych Żelaznych Wrót Dunaju, 

Nie mam chyba potrzeby mówić, jak 
szęzęśliwi będziemy, jeżeli zechcecie Panowie 
przybyć do nas jak najliczniej i z jaką rado- 
Ścią was powitamy. Dumny jestem, że przy- 
pada mi dziś miła misja zaproszenia was 
na nasz kongres, imieniem matematyków ru- 
muńskich i mam niepłonną nadzieję, że doda 
wasza bytność u nas jeszcze jedno ogniwo 
do długiego łańcucha wiekowych stosunków 
naukowych, łączących oddawna nasze kraje. 

Następnie prof. Kempisty odczytu- 
je depesze i liczne listy, otrzymane od 
matematyków polskich i zagranicz- 
nych i przedstawiceli władz, m. in. od 
ministra W. R. i O. P., od rektora Uni- 
wersytetu Warszawskiego, rektora W. 
S. H. — byłego premiera prof. Bartla, 
prezesa Polskiego Towarzystwa Mate- 
matycznego, od prof. Lichtensteina z 
Lipska. Dalej nadesłali gratulacje: rek- 
tor Uniwersytetu Poznańskiego prof. 
Paul Montel z Paryża, prof. Hausdorff 
z Bonn, prof. Blumenthal z Aalhen, 
prof. Tonelli z Pizy, prot. Raego z 
Bonn, prof. Hłavaty z Pragi, prof. Sta- 
nisław Zaremba z Krakowa, prof. Ro- 
zenbłatt z Krakowa, prof. St, Rozie- 
wicz ze Lwowa, prof. M. T. Huber z 
Warszawy, prof. Mazurkiewicz z War- 
szawy i prof. Żórawski z Warszawy. 

Po wysłuchaniu depesz do prof. 
Bartla, prezesa Polskiego Towarzy- 
stwa Matematycznego i do prof. Stanie 
wicza, prezesa komitetu organizacyj- 
nego zjazdu, prof. Dickstein zamyka 
pierwsze plenarne posiedzenie zjazdu. 

Na zjazd przybyła przeszło 200 0- 
sób. Z państw obcych są reprezento- 
wane: Francja, Rumunia, Jugosławia i 
Łotwa. 
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Sensacyjny proces hitlerowców 
Prowokacja powodem zajść antyżydowskich w Berlinie 

BERLIN. PAT. — Proces wi sprawie 
gromu żydowskiego na Kuitretonds uu 
pa na wczorajszem posiedzeniu popo- 

ldniowem niespodziewany obrót.  Groma- 
dzenie dowodów przeciwko oskarżonym hi- 
tierowcom, zakończone w sobotę, zostało po 
nownie podjęte, a zapowiedziane przemówie 
nia obrońców odłożono, policji bowiem uda- 
ło się w zaaresztować głównego 
przywódcę berlińskich oddziałów szturmo- 
wych hr, Helidorfa i dostawić go sądowi, 
celem przesłuchania w charakterze świadka. 

Przed rozpoczęciem rozprawy zarządzo- 
ne zostały odpowiednie środki ostrożności, 
aby przeszkodzić ewentualnym demonstra- 
cjom, jakie pojawienie się na sali przywód- 
cy berlińskich hitlerowców mogłoby wywo- 
łać. Pomiędzy oskarżonymi oraz wśród pu- 
bliczności zajęli miejsca urzędnicy policyj- 
ni, Na ulicy Oraz u wejścia do gmachu są- 
o ustawione zostały specjalne posterun 
ki policyjne, aby nie ić do ewentual- 
Ag wtargnięcia hitlerowców do sali sądo- 

Na samymi wstępie posiedzenia hr. Hell- 
dori złożył następujące oświadczenie: „80 
proc. członków berlińskich oddziałów sztur- 
mowych partji narodowych socjalistów sta- 
nowia EEE z 60 proc. są = 
ak i e żyją w najtrudniejszyci 
warunkach, Hitlerowcom ZaGEONIANO nosić 
przy sobie broń, gdy tymczasem napady na 

  

hitlerowców ze strony komunistów są stałe 
na porządku dziennym. Członkowie oddzia- 
łów szturmowych są bezsilni, W lokalach i 
koszarach oddziałów panuje atmosiera ner- 
wowa. Chłopcy są podrażnieni. jest więc 
rzeczą zrozumiałą, że w takich warunkach 
muszą nastąpić ekscesy, Są one sztucznie 
prowokowane. Nie mając innego ujścia dia 
Swej en hitlerowcy muszą przynajmniej 
wyszumieć się i wyszaleć w sposób podob. 
ny jak na Kurfiirstendamm, gdzie ! 
R ER 5 Helidoria — a. mu 

si yć bądź przez szpiciów, bądź przez 
komunistów lub  Reichsbannerowcow, 
sa nie jest wykluczona i policja berliń- 
ska“. 

Poza tem oświadczeniem zeznania Heil- 
dorfa nie wniosły do procesu nic nowego. 
Po przemówieniu hr, Helldorfa zabrał głos 
prokurator. 

WYROK 
BERLIk. PAT. Wczorejsza rozprawa 

w Late" przeciwko członkom bojó- 
wek hitlerowskich, którzy urządzili po- 
grom żydów w Berilnie, przeciągnęła 
Się do godziny 5-tej rano dnia dzisie|- 
szego. 

Po mowach prokuratore | obrońców 
przewodniczący o godzinie 4 min, 30 
nad ranem ogłosił wyrok. mocą które- 

UK — — 

Wizyta premjera Lavala w Ameryce 
KORZYSTNE WRAŻENIE WE FRANCJI 

PARYŻ. PAT. — Zaproszenie, wy- 
stosowane do Lavala przez prezydenta 
Hoovera, wywołało bardzo korzystne 
wrażenie we Francji, która je uznała 
za wyraz hołdu Stanów Zjednoczonych 
dla Francji. Odpowiedź Lavala będzie 
miewłątpliwie przychy Ina, a termin wi- 
zyty ustalony zostanie ostatecznie na 
piatkowem posiedzeniu rady ministrów. 

Przypuszczają, że Laval ograniczy 
skład personalny swego otoczenia da 
ścisłego minimum i że będzie mu to- 
warzyszyć jedynie kilku ekspertów. W 
każdym razie wprowadzenie w stosun- 
ach między dwoma mocarstwami wie 
rzycielskiemi atmosfery wzajemnego 
»rozumienia ułatwi z pewnością rozwią 
zanie ważnych zagadnień. 

  

Hołd Szczątkom Królewskim 
Uroczyste nabożeństwo Nadzwyczajne Walne Zebranie 

Komitetu Ratowania Bazyliki 

Wczoraj o g. 18 odbyło się w gmachu 

województwa nadzwyczajne zebranie Komi- 

tetu Ratowania Bazyliki, poświęcone omó- 
wieniu spraw, związanych z  wiekopomnem 

odkryciem grobów królewskich. 

Zebranie zagaił przewodniczący Komite- 

tu J. E. ks, biskup K. Michalkiewicz, który 
w krótkiem a mocnem przemówieniu pod- 
kreślił znaczenie dokonanych odkryć, otwie- 
rając zaś obrady, wysunął na przewodniczą- 

cego kandydaturę p. Marszałka Wł, Racz- 

kiewicza, obecnego na sali. 

Zebrani przez aklamację poparli wniosek 

J. E. ks. Biskupa, 

Obejmując przewodnictwo, p. Marszałek 
zaprosił do stołu prezydjalnego: J. E, ks. 
Arcybiskupa Jałbrzykowskiego, |. E. ks. Bi- 
skupa Michalkiewicza, J. E. ks. Kiskupa Ban- 
durskiego, p. min, A, Meysztowicza, woj. Z. 

Beczkowicza, prezesa Sadu Apelacyjnego p. 

Wyszyńskiego. 

Ze sprawozdaniem wobec Komitetu wy- 

stąpił p. konserwator wojewódzki dr. St. 

Lorentz, 

W swym treściwym reieracie dr. Lorentz 

przedewszystkiem zobrazował stan, w jakim 

się znajduje Bazylika. 

Badania rozpoczęto niezwłocznie po u- 

konstytuowaniu się komisyj technicznej i hi- 
storyczno - artystycznej, wykazaty przede- 

wszystkiem, że stan kaplicy św. Kazimierza, 
na którą zwrocono największą - uwagę, nie 
jest tak groźny, jak przypuszczano. 

„Kaplica ma głębokie na 8 metrów funda 
meaty, mocne i nieuszkodzone. Dlatego też 

wszelkie obawy co do groźnego stanu kapli 
cy, na szczęście okazały się nieuzasadnione, 

Natomiast stań innych murów jest groź- 
niejszy, niż można było przypuszczać. Fun- 

damenty, zakładane przez Gucewicza, się- 

gają 3 i pół metrów i znajdują się na drew- 

lnianych palach, które już przegniły. 

Literatura żydowska w Wilnie 
(M. KULBAK, E. |. GOLDSZMIDT, 

O życiu i wysiłkach twórczych li- 
teratów żydowskich w Wilnie wiemy 
bardzo niewiele. 

Nie interesujemy się literacką ich 
działalnością, ta też nie wszyscy wie- 
my, że przez twórczość znakomitej 
większości literatów - Żydów, niemal 

wszystkich, zamieszkałych w Wilnie, 
bądź tylko przelotnie znających je, 
przesuwa się cień tego miasta.. 

Wilno, jako motyw, jako temat, 
Wilno i wieś wileńska. | 

Jest ono ważnym ośrodkiem kul- 
turalnym _ narodu żydowskiego, ©- 
środkiem promieniującym na wszyst- 
kie centra skupienia żydów. 

Ma swoje tradycje, znaczenie, hi- 
storję. 

Język Żydów wileńskich (który w 
mowie potocznej żargonem zwykliśmy 
nazywać) uważany jest, jako najbar- 
dziej doskonały — literacki język 
żydowski. 

To też niema niemal na całym 
świecie wybitniejszego działacza lub 
fiterata żydowskiego, któryby nie za- 
haczył o Wilno, nie przewertowai 
(zwaszcza przed wojną) bogatej bi- - zdolny 
bljoteki judaistycznej Straszuna, nie 0- 
bejrzał drukarni braci i wdowy Rom 

(talmudy dla całego świata drukują- 

cej) i nie poznał się na miejscu, z ży- 
ciem swych współwyznawców. 

Kogo tu nie było! 
” Studjował znany Dubnow, historyk 

"Pisać o wszystkich 

Z. SZNEJER. — MŁODE WILNO...) 

(żydowski Tadeusz Korzon) i A. Woli- 
son, i B. Władek, i Al. Kahan, i Sza- 
lom Asz, i wielu, wielu innych, nie- 
mniej znanych literatów i działaczy. 

Przyjeżdżali, by pożyć w mieście 
wielkich tradycyj swego narodu, posłu 
chać języka. Przyjeżdżali i przyjeżdża- 
ją. Ostatnio bawił przybyły z New 
Yorku, jeden z wybitniejszych  kryty- 
ków żydawskich doby obecnej Sz. 
Nieger. Przybył wiosną na kilka mie- 
sięcy z dziećmi, aby — jak twierdził 
— mogły one znaleźć się w środowi- 
sku wileńskiem, wsłuchać się w ton 
klasycznej wymowy języka Żydów 
wileńskich. 

Pisząc o literatach żydowskich, 
twórczością swą związanych z Wil- 
nem, nie mało jest kłopotu z wyborem. 

niepodobna, 
Wspomnę o tych tylko, co w Wil- 

nie mieszkają, lub mieszkali przez 
czas dłuższy, tu się urodzili i tu pierw 
sze kroki na niwie literackiej stawiali. 

O młodych i najmłodszych. 
* * * 

Mojżesz Kulbak, młody lecz naj- 
poeta i powieściopisarz, 

poeta natchniony i powieściopisarz, 
piewca wsi litewsko-białoruskiej i 
twórca szeregu doskonałych typów, ze 
środowiska biednych Żydów, zasłużył 
sobie na to, aby od niego zacząć. 

Urodził się w roku 1896 w Smor- 
goniach. Będąc dzieckiem ojca - szafe 

W dniu wczorajszym oddano hołd 
szczątkom Królewskim, znalezionym w 
podziemiach Bazyliki. 

O godzinie 10 rano w nawie głów- 
nej zebrali się przedstawiciele ducho- 
wieństwa, władz i organizacyj społecz- 
nych, by wysłuchać krótkich modłów u 
wejścia do krypty, odprawionych przez 
J. E. ks. Arcybiskupa. 

Następnie niektórzy z obecnych 
zwiedzili kryptę, jak również sąsiednie 
lochy biskupie. 

Q godzinie 11 Bazylika była dostęp, 
Tłumy ludności chciały dostać się 

na dla szerszych rzesz wiernych. 
do wnętrza Katedry w nadziei ujrzenia 

Badania zewnętrzne jeszcze nie są ukoń- 

czone, nie można więc narazie odtworzyć 

zupełdie ścisłego obrazu, ale w każdym ra- 
zie stan rzeczy jest niezwykle groźny. 

Społeczeństwo musi się zdobyć na wielki 

wysiłek ofiarny, aby nie dopuścić do kata- 

strofy. 
Badania wewnątrz Bazyliki ustaliły prze- 

dewszystkiem, iż pod kaplicą św. Kazimie- 

rza krypty nigdy nie było, bo rozpoczęte ro- 

boty w wieku 17-ym zostały przerwane, 

prawdopodobnie wskutek ukazania się wody. 
Natomiast przy szczegółowem badaniu 

murów kaplicy, udało się znaleźć wnękę pod 
miensą, gdzie się przechowywało serce i 
wnętrzności króla Władysława IV. 

Badania tekarskie pod kierownictwem 

prof. Opoczyńskiego stwierdziły, iż w zna- 
lczionej puszce znajdowały się właśnie kró- 

lewskie szczątki, 
Badania podziemi Bazyliki pozwoliły u- 

stalić narazie 12 krypt, wśród których znaj- 

nuje się zawierająca relikwje narodowe. 
Krypta i szczątki królewskie będą pod- 

dane szczegółowym badaniom, Profesorowie 
Fr. Ruszczyc i L. Ślendziński mają dokładnie 
adrysować wnętrze krypty w stanie obecnym, 

ra (rodzaj handlarza drewnianego), 
całe swe życie spędzającego w lesie, 
i matki, pochodzącej z rodziny na zie 
mi osiadłej, od dziecka nabrał do tej 
ziemi przywiązania. 

Po ukończeniu państwowej Szkoły 
Ludowej dla: dzieci żydowskich, odda- 
ny zostaje do t. zw. Jesziwa, wyższej 
szkoły talmudycznej w Wołożynie. Sly 
nęła ona wówczas na Polskę i Rosję, a 
i we wszystkich centrach skupienia 
Żydów na całym świecie, wiedziano o 
niej. 

 Studjuje język hebrajski jednak już 
w Kownie, za czasów okupacji nie- 
mieckiej, gdzie jest nauczycielem, ujaw 
nia się, jako zapalony  jidyszysta, to 
znaczy przeciwnik martwej hebraj- 
szczyzny, zwolennik tego, co my na- 
zywamy (zresztą słusznie) żargonem. 

Po powrocie do Wilna, zaczyna 
pisać. Pisze piosenki ludowe, łatwo do 
stępne, rzewne. 

Jedna z nich, zatytułowana „Gwia 
zdka', staje się popularna, stwarza 
mu rozgłos. 

Związek Literatów i Dziennikarzy 
żydowskich w Wilnie wydaje pierw- 
szy zbiór jego piosenek: „Piesni (Szi- 
rim)*. Zbiór ten jest następnie wyda- 
ny po raz drugi w Berlinie. 

Uwagę krytyków zwraca dopiero na 
Kulbaka jęgo wiersz urbanistyczny p. 
t. „Miasto“ (Die Stotj. 

Jeden z najpieknisįszych — jak 
twierdzi krytyka —- "tworów młodej 
poezji żydowskiej. |, 

Następnie idzie szereg pieśni, opie- 
'wających krajobraz i lud tutejszy, a- 

krypty. 
Organa policyjne z trudem regulo- 

wały napływ ciekawych. 
Tym, którzy zdołali wejść do Środ- 

ka rzuca się odrazu w oczy udekoro- 
wane wejście do krypty. 

Pod wysoko unoszący się bałda- 
chimem z purpurowej draperji, na 
wzniesieniu, które przedstawia jakby 
sarkofag, przykryta złocistą draperją 
spoczywa symboliczna korona królew- 
ska, a pod nią srebrny orzeł Jagiello= 
nów. Wszystko tonie w mnóstwie zie- 
łeni. kwiatów i świec. Całość dekora- 
cji, pomysłu prof. Ruszczyca, przed- 
stawia się bardzo pięknie. 

NET LECTI POINT IST CZAI 

>óżniej zostaną dokonane zdjęcia fotograii- 
czne, wreszcie będą przeprowadzone bada- 

nia lekarskie i sporządzony protokół, dokład 

nie opisujący zawartość krypty. 
Szczątki królewskie po tych badaniach 

zostaną przeniesione do kaplicy Gasztołdo- 

wej do czasu wybudowania mauzoleum. 

Komisja techniczna uważa, iż najodpo- 

wiedniejszem miejscem dla mauzołeum  bę- 
dą podziemia kaplicy św. Kazimierza, któ- 
re łatwo się dadzą do tego zastosować. 

Po referacie dr, Lorentza wywiązała się 
krótka dyskusja na temat miejsca mauzo- 

leum, poczem głos zabrał p. wojewoda Be- 
czkowicz, zaznaczając, iż w dniu  dzisiej- 

zym wyjeżdża do Warszawy, aby poinior- 
mowač rząd o dokonanych odkryciach i u- 
zyskać zapewnienie pomocy materjałnej. 

Na zakończenie przemówił p. Marszałek 
Raczkiewicz, podkreślając historyczne zna- 
czenie dokonanych odkryć i wyrażając pew- 
ność, iż całe społeczeństwo ofiarnie i entu- 
zjastycznie poprze akcję ratowania Bazyliki 

i przyczyni się do jak najwspanialszego 
uczczenia szczątków królewskich, którym 
należy się wygodniejsze i okazalsze miejsce 
wiecznego spoczynku. 

MT A TONY ESTA UT IST AED R AES ZYSZC WORA WIOCZEBZK AS YTY NAOBZOZE WA ROZTOCZE RBC TA OZZWZTOOZZOWOWK EEN REKOREŻ WO CRT ROPTZOACEZTZERZZSE., 

raz dłuższy poemat „Jóste Kowal“. 
Emanuje z nich umiłowanie ludu i 

zrozumienie prostoty jego. Daje gale- 
rję typów, wyrosłych na gruncie wsi 
litewsko - biało uskiej. 

W roku 1920 wyjeżdża do Berlina, 
gdzie styka się z przedstawicielami li- 
teratury żytrwskiej z zachodu i Rosji 
Tworzy szereg wierszy i poematów. 

Daje się w nich odczuć pewna 
zmiiana nastrojów autora. 

Obok tonu lirycznego, obok tęskno- 
ty do wsi, ujawnia się, nienotowany 
dotychczas pierwiastek mesjanistycz- 
ny. 

Takim jest dramat p. t. „Jakób 
Frank* i powieść „Mesjasz Ben-Efra- 
im“. 

Powieść — misterjum. 
W roku 1922 wydaje nowy zbiór, 

zatytułowany „Nowe pieśni”, a w na- 
stępnym roku N. Yorkski „Cukumft“ 
drukuje kilka jego rzeczy, m. in dra- 
mat, którego tłem jest życie pseudo- 
mesjasza, „Jakób Frank". 

Wraca do Wilna i obejmuje stano- 
wisko nauczyciela literatury żydow- 
skiej w starszych klasach gimnazjum i 
seminarjum. Znajduje wolny czas i dru 
kuje szereg szkiców literacko-krytycz- 
nych oraz wygłasza referaty w Wilnie, 
Lidzie, Grodnie i innych miastach. 

W roku 1926 „Cukumit“ w N. Yor- 
ku drukuje nowy poemat liryczny p. 
t. „Wilno“. 

Autor drukuje go w czasopismie ame 
rykańskiem, żmuszony do tego warun- 
kami materjalnemi. , 

Wkrótce potem wychodzi z pod 

go dwóch oskarżonych skazanych zo- 
stało na 1 rek I 9 mlesięcy, jedan — na 
1 rok I 6 miesięcy, jeden — na rok I 5 
miesięcy, 22 dalszych oskarżonych — 
na kary od 1 roku i 3 mies. do 9 mie- 
sięcy więzienia. 6 oskarżonych uwol- 
niono od kary. 

Postępowanie przeciwko przywódcy 
młodzieży stahinelmowskiej Brandtowi 
rzekazane zostało sądowi zwykłemu. 
szyscy skczani zatrzymani zostall w 

więzleciu. 

  

W WIRZE STOLICY 
OGŁOSZENIA  MATRYMONJALNE 

Ca pewien czas ukazuje się w Warszawie 
dwuarkuszowy zeszycik pod efektowną na- 

zwą: „Metampsychoza”, „Nitrogleomargary- 

na“, czy jak ten, co trzymam w ręku. „Echo 
dwudziestego wieku”, : 

Same ogtoszenia matrymonjalne, Pierw- 
sze wrażenie jest dodatnie: niie tacy już 

głupi u nas w Polsce ludzie jakby się zda- 
wało. Oto typowe ogłoszenie: 

Przystojny, niezamaly,  niezagru- 
by mężczyzna, lat około 35, pracu- 
jacy niegdyś, dobry charakter, po- 
zna miłą kobietę z posagiem, lub 
dobrze prosperującym interesem. 
Małżeństwo zapewnione. Zgiosze- 

nia sub „Herkules“..,. 
Niema bezinteresownych ofert. On wy- 

maga, by ona coś miała, ona chce by on 

był na poważnem i rentownem stanowisku. 

Ponieważ podstawą szczęśliwego pożycia 
małżeńskiego jest byt zapewniony, przeto 
należy mieć pełne uznanie @а  przezomo- 

ści reflektantów. 
Drugim pocieszającym objawem jest 

łość wiedzy. Kilkanaście ogłoszeń 
nych: 

Student uniwersytetu wydz. lekar- 
skiego lat 24, przystojny blondyn, 
ożeni się z panną do lat 50, która 
mu da możność ukończenia  stu- 

djów. я 
Miłość ojczyzny też skłania niektórych, 

Proszę: 

Niemcy i Sowiety, jak kruki czy- 
chają na Polskę. W cełu przyspo- 
rzenia krajowi legainą: drogą jak- 
najwięcej dzielnych obrońców, prag 
nę poznać zdrową pannę, rozwód- 
kę, czy wdowę — materjalnie za- 
bezpieczoną. Zgłoszenia sub „Pa- 
tryota“. 

Po długich poszukiwaniach znałazłem bez 
interesowne ogłoszenie. Dobre panie uwa- 
żajcie: 

Kawaler lat 80 posiadający mają- 
tek wartości 100.000 zł. przystoj- 
ny, zdrowy, dziarski szuka Towa- 
rzyszki życia w wieku do 60 lat. 

To prawdziwa okazja, warto się zasta- 
nowić. Ale najkonkretniejszą propozycję zna- 

lazłem nie w Echu Dwudziestego Wieku, 

lecz na płocie Książęcej ulicy. Na skrawku 

papieru niewiprawna ręka  wykaligrafowała: 

Ożynię się z kubitom bez względu 
na jakość, byle 'miała magiel i 
łodpowiedni lokal. Wiadomość 
Książęca 6 u struża, 

. Ciekawe, czy znałazt się odpowiedni ma- 
giel. K, 

KTO WYGRAŁ? 
WARSZAWA. (Pat). W dn. 22 b. m. 

głównłejsze wgrane Loterji Państwo- 
wej padły na następujące numery: po 
15 tysięcy złotyrh — 158.115, 203.906, po 
10 tysięcy — 88695, 130071, po 5 tysię- 
cy — 25481, 70277. 157.354. 

[KLINIKA 
CHIRURGICZNA 

U. 5. B. 
wznowiła przyjęcia chorych. 
Przychodnia kliniczna udziela nieza- 

możnym chorym bezpłatnych porad 

i jest czynna od 9 — 11 g. w dniach 
powszednich. 

mi 

  m 

#   

prasy, drukarskiej nowa powieść, osnu- 
ta na tle życia ludu: „Buni i Bere“, 0- 
raz — jak ją sam nazywa — mala po- 
wiešč ,,Poniedziatek“. 

Nieco potem poemat 
(Rajsn). 

Poczytność dzieł wzrasta, to też po- 
jawiają się nowe wydania. Znana fir- 
ma wydawnicza w Wilnie Kleckin wy- 
daje trzytomowy zbiór. 

IPraca zarobkowa i dziatalnošė lite- 
racka nie pochłaniają mu jednak ca- 
łego czasu. Zbiera wokół siebie ze- 
spół aktorów — amatorów, uczni prze 
ważnie i z nimi wystawia szereg rze- 
czy, uwzględniając przytem, w pierw- 
szym rzędzie twórczość ludową Żydów. 

Powodzenie zachęca go. Wystawia 
Juljusza - Cezara — Szekspira. Ekspe 
ryment udaje się, jedzie więc ze swo- 
ja „trupą* do Warszawy. Ma to miej- 
sce w roku 1927. 

* * 

. W roku 1928-ym wyjeżdża do Miń- 
ska. Nie przyłącza się jednak do grupy: 
prolet-poetów, siedzi cicho, nie wyda- 
je swoich utworów. Może nie pisze” 
wcale? A może pod pseudonimem? 

Eljasz - Jakób Goldszmidt jest od 
Kulbaka znacznie starszym, luźniej mo- 
że z Wilnem związanym i mniej popu- 
larnym literatemn. 

Jest to raczej literat — naukowiec, 
literat — tłumacz, kompilator. Cechu- 

je go b. wyraźnie jedno: jest, w ca- 

łem tego słowa znaczeniu, autorem re- 

gionalnym. Chętnie szuka tematów z 
Wilnem związanych i opracowuje je. 

Urodzony na Łotwie w 1882 r. 

„Białoruś* 

Siiva rerum 
Wielka nasza wileńska troska, wy- 

wołana bardzo groźnym stanem bazyli- 
ki, znalazła nieoczekiwany odpowied- 
nik w Toruniu. 

W niebezpieczeństwie znajduje się 
jeden z najpiękniejszych zabytków ar- 
chitektonicznych w Polsce, a nawet w 
uropie całej, wspaniały ratusz toruń- 

ski, który powstał w XHI w, z budyn- 
ków kramkarskich u stóp wielkiej wie- 
ży. 

ilustr. Kurj, Codzienny (Nr. 261) w 
swoim dodatku  literacko-naukowym 
pisze: 

Ё. Шеоее:й‚ poglębiające m S na dzień 
sy w sklepieniac! cianach  pierwszego 

i drugiego piętra, świadczą o tem, že niebez- 
pieczeństwo jest groźniejsze, aniżeli przypu- 
szczano początkowo i że usprawiedliwiają aż 
nadto obawy, alarmujące od pewnego czasu 
opinję całej Polski, Okazało się, że pośrednim 
powodem pękania łęków, osia filarów 
i zarysowania się murów, jest usunięcie po- 
sadzki ceglanej, która okalając fundamenty 
czterech filarów, współdziałała przy przeno- 
szeniu obciążenia na grunt. Po usunięciu po- 
sadzki kamienie, założane pod fi i, zaczę 
ły się moi Niewątpiiwie istnieją je- 
Szcze inne przyczyny  nierów. у о 
osiadania się filarów, jak wadliwe kai: 
cja samych sklepień, których 
łęki posiadają różną rozpiętość, 
ruch kołowy na Rynku Staromiejskim i ul. 
Chełmińskiej, nierównomierna wytrzymałość 
pod całym ratuszem i t. p. 

Przyroda i Technika Nr. 7 przynosi л 
ciekawą wiadomość 0 požytecznym 
wynalazku, ułatwiającym uczącej się 
młodzieży rozpoznawanie gatunku owa 
dów. Na tegorocznej wystawie w Łodzi 
p. n. „Świat owadów* powszechną 
uwagę zwracała właśnie ta tablica: 

Tablica jest sporządzona w ten sposób, 
że w środkowych ramkach są umieszczone 
barwne rysunki 40 gatunków owadów, na- 
tomiast w dwóch rzędach pionowych bocz- 
nych są nazwy rzędów. W każdej ramce z 

podob- rzędami, oraz gatunkami, jest otworek do 
wstawiania wtyczki, których jest dwie, jed 
ną wtyczkę wstawiamy do otworu w ram- 
kach z owadów, a drugą do otwo 
ru w ramkach z rzędami, Jeżeli trafimy na 
nazwę odpowiednią rzędu, zadźwięczy dzwo 
nek, o ile pomylimy się, odpowiedzią będzie 
milczenie, 

Dziatwy szkolnej od tego dowcipnego, a 
łatwego sposobu nauczania się rzędów po- 
prostu odpędzić nie można. 

Wynalazek ten zasługuje na więk- 
szą uwagę i rozpowszechnienie. 

Ukazał się Nr. I nowego czasopi- 
sma p. t. Homeopatja i zdrowie. Czło- 
wiek nabiera otuchy, czytając takie 
np. zdanie: й 

° Сти#Нса zabiera wprawdzie u nas ogrom 
ne ilości ludzi, Polska ponosi na jej rachu- 
nek wielkie ofiary, ale z naciskiem tutaj mu- 
simy zaznaczyć, że gruźlica jest stanowczo 
uleczalna z każdem stadjum... 

Homeopatja może się Śmiało i z najłep- 
szym skutkiem podejmować wyleczania wsze 
lakich wyrzutów skórnych i to bezpowrot- 

Radość wszystkich chorych, którym 
do rąk trafi „Homeopatja i zdrowie”, 
prędko jednak zginie, gdyż przekonają 
się, że lekarzy homeopatów, tak sku- 
tecznie zwalczających wszelkie choro- 
by, prawie niema w Polsce: 

W warszawie istnieje kiku tekarzy, za- 
pożyczających się u homeopatji, lecz poza- 
tem na terenie Polski nie zdarzyło mi się 
spotkać żadnego rzeczywistego homeopaty... 

Ponieważ homeopatą prawdziwym 
jest tylko redaktor czasopisma, nie pa- 
zostaje nic innego, jak chorować nadal.. 

Lector: 

  

| Nauczyciela historji z pełn. 
kwalif. i 5—6 letn, prakt. poszukuje 

| się: Wieczorowe Knrsy. Biskupia 4—5   

ODPOWIEDZI RERALDYCINE 
Qd dnia dzisiejszego redakcja „Sło- 

wa'' udzielać będzie odpowiedzi, Infor- 
macyj i porad w sprawach herałdycz- 
nych. 

Interesanti do ilstu przyncszącego 
zapytanie powinni dołączać 2 złote w 

znaczkach pocztowych. 
Na koparcie prosimy zaznaczyć „od- 

powiedzi heraldyczne". 
7Na żądanie odpowiedzi wysyłać bę- 

dziemy listownie, za dodatkową opłatą, 
kosztów pocztówych. 

wcześnie zaczyna pisać i dziś uważa- 
my jest — wśród Żydów — jako je- 
den z lepszych tłumaczy z literatur 
obcych. > 

Od roku 1915 jest nauczycielem |i- 
teratury i historji żydów w Wilnie w 
wyższych klasach gimnazjum żydow- 
skiego. Nie przeszkadza mu to w piacy 
literackiej: tłumaczy szereg dzieł a 
treści naukowej oraz utwory piękne. 
Dużo tego jest (m. in. Altenberg, Ro- 
denbach). : 

Wydaje w Wilnie pismo regjonal- 
ne, raczej zbiór p. t. „Litwa (Lite). 

Dwa tylka numery iego pisma wy- 
chodzą na rynek księgarski, pierwszy 
w 1914, a drugi w 1918 roku. 
Opracowuje pcha kilka mono- 

grafij: Wilno podczas okupacji litew- 
skiej, Prasa żydowska w Wilnie od wy 
buchu wojny i in. Zdobywają one duży 
rozgłos i są poszukiwane przez bada- 
czy historji. 

W roku 1922 wydaje poemat p. t. 
„Wilnu“ (Cu Wilne), a następnie po- 
wieść historyczną „Nad brzegami Ni- 
Au“ oraz w roku 1924 podręcznik: НН 
storja Żydów w średniowieczu. 

Pozatem tłumaczy wielu autorów— 
ostatnia Balzaka — na język żydow- 
ski, a wśród tych utworów jest jeden, 
niezwykle ciekawy, jako dokument hi- 
storyczny. 

Mam na myśli autobiografję Żyda 
litewskiego, filozofa, Salomona Maj- 
mona. Е 

Dzieło to, napisane w języku nie- 
mieckim, przetłumaczone zostało w 
roku 1913 ńa polski przez dr. Leo Bel- 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEG 
POLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

Z dnia 24 września 1031 r.. 
Ciśmienie średnie 762 
Temperatura średnia +- 7 
Temperatura najwyższa +-11 

Temperatura najniższa --2 
Opad w m. m. — 
Waatr: północno-wschodni. 

Tendencja: wzrost, potem stan stały 

Uwagi: półpachmurno, rano silna mgła. 

NABOŻEŃSTWA 
— Nowenna ku caci SH Pr 

i Z inicjatywy ek św. Teresy 
o maa oj 25 R ia do 3 października 
włącznie od „6 m. 15 wiecz w. koście- 
łe Św. а będzie odprawiana nowenna 
ku czci „Małej świętej z Lisieux", połączo- 
га z nauką i z błogosławieństwem Najśw. 
Sakramentem. Dr. 4 października 0: godz. 9 
rano w tymże kościełe zostanie odprawiona 
uroczysta. Msza Św. 

MIEJSKA 
— Pożyczki ra remonty domów. — 

"met Roagbudowy wobec wyczerpa- 
nin posiadanych funduszów. zwrócił się 
do B. 6L Kr. © nową pożyczkę na re- 
nenty domów w mieście. 

jesli kredyty nie zostaną przyzna- 
ne, Komitet będzie zmuszony oddalić 
podania ticznych. właścicieli domów. 

Komisja fłaansowa. Wczoraj odbyło 
się posiedzenie miejskiej komisji finansowej, 
na %tórem postanowiono wystąpić do Rady 
Miejskiej z mmioskiem © uchwalenie kilku 
nadzwyczajnych budżetów na różne aktual- 
ne ve A 

— Spis hadności. Magistrat otrzy- 
mał już mstrukcje w sprawie przepro- 
wadzenie spisu ludności. 

Jak się okazuje komisarze spisowi 
będą pabierałi za swą pracę wynagro- 
dzenie wędług 7 stopnia służbowego, 
zaś rielegaci komisji wojewódzkiej we- 
dług © st. służ. * 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— 20 tysięcy tanich obiadów. Ма- 

gistrat postanowił rozszerzyć kuchnię 
ludową w murach Franciszkańskich i 

szyć łtczbę obiadów z 12 na 20 
miesięcznie. 

— Pomoc bezrobotnych w naturze. Ko- 
mitet zwałczenia Bezrobocia zamierza przy- 
stąpić do rozdawnictwa artykułów spożyw- 
czych, opaiu i odzieży najbardziej potrzebu- 
jacyra bezrobotnym. Obecnie omawia się 

óły tej akcji. 
SKARBOWA 

— Wowe uprawnienia Izby Skarbowej— 
lzba Skarbowa w Wilnie upoważnioną 

zostałz do odraczania terminu zeznań o do- 
chodzie osób prawnych i fizyczrych, z chwi 

A 
80.259 

to Nr. konta P.K.O. 
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Nie zwlekaj i wpłać 
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mouta. Później nieco. Goldszmidt prze 
tłumaczył je na język żydowski. 

'W książce tej mówi się 0 innem 
dziełe tegoż autora, wydanem w roku 
1789, o „Filozofji transcedentalnej“, 

anej przez Majmona królowi 
Stanisławowi Augustowi. 

Pisał wówczas: 

Z majgorętszemi życzeniami zacho- 
wania się w zdrowiu i szczęśliwości 
Waszej Królewskiej Mości pozostaję 
do końca życia. 

jego Królewskiej Mości najpoddań- 
szy sługa. Salomon Majmon. 

Obecnie — jak już zaznaczyłem — 
tłumaczy Giołdszmidt Balzaka. 

p +. * 

Z. Sznejer pochodzi z Mohylow- 
szczyzny, gdzie rodzina jego osiadła 
oddawna w rmiiasteczku Szkłów. 

Wychowany w duchu ortodoksyj- 
nym, studjuje gruntownie język heb- 
rajski, korzystając ze wskazówek wiel 
kiego cadyka z Lubawicz, którego jest 
krewnym. (0d najmłodszych lat zdra- 
dza zdolności literackie, to też dziś 
*ajmuje poczesne miejsce w literatu- 
"ch: hebrajskiej i żydowskiej. 
Osiedla się w Wilnie i opisuje je— 

*poteozuje: 
Pierwsze jego utwory pisane po 

iebrajsku drukuje miesięcznik „Haz- 
man*, wychodzący w Wilnie. 

_ Nnastępnie w czasopiśmie hebraj- 
skiem_ „Mikłat* ukazuje się większy 

at zatytułowany: „Wilno”. W kil 
lat później ukazuje się drugie jego 

(na japońskim papierze — 

KRONIKA 
lą złożenia indywidualnych podań odpowied 
nio umotywowanych. 

Ponadto Izba ma prawo skieślenia nałeż- 
ności wrazie jednoczesnege wymiaru podat 
ku dochodowego i przemystowego od obro- 
tu. W takim wypadku opłaca się tylko jeden 
podatek. 

Natomiast c ile ten sam podatek wymie- 
rzyły dwie różne lzby Skarbowe odwoła- 
mia winny być kierowane do ministerstwa. 

SZKOLNA 
— Dyrekcja Shelley'o  Institute'u 

podaje do wiadomości, że wykłady je- 
zyków: angielskiego, niemieckiego, 
francuskiego i esperanto, rozpoczną się 
dnia 1 października w gmachu gimna- 
zjum im. Lelewela (Mickiewicza 38). 

Zapisy przyjmuje kancelarja Insty- 
tutu codziennie od godz, 5 do 6 p. p. 

Studenci otrzymujący patent „With 
dustinction'* wysyłani będą na koszt 
Instytutu do Londynu do Hugo's Insti- 
tute. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z Wileńskiego Towarzystwa Nowo- 

czesnego wychowania. We czwartek, dnia 
24 b. m., o godzinie 8 wiecz., odbędzie 
się w sali Kuratorjum (Wolana 10) odczyt 
dr. Stefana Brokowskiego na temat: „Ob- 
serwacje nad twórczością dzieci na tle ich 
pobytu w kolonji letniej w Leoniszkach". 

Wstęp wolny. 
— Z Giełdy towarowo - zbożowej. 

Pierwsze zebranie Giełdy towarowo - zbo- 
żowej odbędzie się w dniu 28 b, m. w loka 
lu Izby Przemysłowo - Handlowej. 

— Turniej szachowy. Zarząd Klubu My- 
śliwskiego zawiadamia, iż w dniu 26 wrześ- 
nia r. b., o godzinie 19-ej, odbędzie się w 
tokału Klubu przy ul. Mickiewicza Nr 11 ze- 
branie członków sekcji szachowej. Celem ze 
brania będzie zorganizowanie sekcji szachi- 
stów połączone z wyborami Zarządu sek- 
cji, tudzież opracowanie regulaminu turnie- 
jowega. Proiektowany turniej szachowy roz. 
pocznie się w pierwszych dniach październi- 
ka r. b. 9 

Osoby posiadające znajomość gdy szacho 
wej i życzące brać czynny udział w turnie- 
ju, proszone są o zapisywanie się do turnie- 
iu. 3 5 : 

|| Klub czynny od godziny 17-ej codzien- 
nie 

RÓŻNE 
— Organizacja sprzedaży inu, Biuro 

sprzedaży Inu ma się zorganizować w Wil- 
me. 

Konferencja w tej sprawie ma się odbyć 
w tych dniach z udziałem wszystkich ekspor 
terów Inu w Izbie P.-H. 

— Wilenskiego T-wa Artystow 
Plastyków podaje do wiadomości artystów 
miejscowych, że ottzymał od Instytutu Pro- 
pagandy Sztuki w Warszawie blankiety zgło 
szeń, oraz inne druki w związku z organizo- 
waną przez J. P. S. Wystawą Sportową w 

Warszawie. - 
Chcący wziąć udział w wymienionej wy- 

stawie mogą się zgłaszać po wymienione 
druki do kancełarji Szkoły Rzemiosł Artystycz 
nych w godzinach przedpołudniowych. Zgło- 
szenia oraz przeznaczone na wystawę dzieła 
— należy przesłać do Warszawy najdalej 
do dnia 15 pażdziernika b.. r. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś w czwar 

tek dn. 24 b, m, i w dnie następne „Święty 
płomień" — Maughama w reżyserji St, Wy- 
sockiej, akcję której to sztuki od początku 
do końca widz śledzi z zapartym oddechem. 
Sztuka ta grana koncertowo przez cały ze- 
spół z p. Stanisławą Wysocką w roli matki 
na czele, zejdzie niebawem już z afisza, 

W sobotę dn. 26 b. m. o godz, 4 po poł. 
dla szkół i w niedzielę 27 b. m. o godz. 4 po 
pol, dła publiczności „Panna mężatka" ko- 
medja w 3-ch aktach J. Korzeniowskiego z 
p. St. Wysocką w roli pułkownikowej na 

czele, ы 2 t 
W piątek dnia 25 b. m. „Święty płomień" 

Maughama, Teatr dobrze ogrzany. 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś we 

czwartek dn. 24 b. m. XII scen dramatycz 
nych J. Słowackiego „Horsztynski“ z kapital 
nym w roli Szczęsnego p. Juljuszem Oster- 
wą na czele świetnie zgranego zespołu, Dra- 
mat ten grany będzie już tylko ostatnie dni. 

„Horsztyński* ukaże się po raz pierwszy 
po cenach zniżonych dla młodzieży szkolnej 
w niedzielę o godz. 4 po poł, 

W piątek „Horsztyński* J. Słowackiego. 
— wys Hanki Ordonówny. Dnia 1, 

2 i 3-go października ukaże się w Wilnie 
po dłuższej niebytności znakomita artystka 
Hanka Ordonówna. Ukaże się w nowej po- 
staci — nietylko jako świetna pieśniarka, ale 

U nerwowo chorych i cierpiących psy- 
chicznie, łagodnie działająca naturalna woda 
gorzka „Franciszka-Józefa przyczynia się 
do dobrego trawienia, daje im spokojny, 
KÓW od ciężkich myśli sen. Żądać w apte 
kach, 

cena 2 dolary) wydanie z ilustracjami 
Hermana  Struck'a. Urywki tego, о- 
prawdy pięknego poematu, przetłuma- 
czone są na język polski (patrz „No- 
we życie* r. 1924), a jednocześnie au- 
tor tłumaczy go na język żydowski 
dła N. - Yorkskiego  „Cukumftu“ i 
warszawskiego „Momentu'*. 

Oto początek jego: 
„Wilno, babuniu Ty wielka, Ty, mia- 

sto stołeczne żydowskie, 
Jerozolimo Gotnsu, pociecho wschodnie- 

go Narodu! 
Twoja korona łatana, — dach nito sta- 

rej bóżnicy, -— 
W oczach Twych wnuków wznioslejsza, 

niż złocone kopuły: 
Twoim fartuchem wytartym, utkanym 

w lwy i korcny, 
Co jak parocheth wygląda, nieraz im łzy 

ocierałaś, 
Słynne Twe miodowniczki na Purim, po- 

a trawy na Pesach, 
Biedę im osładzały, cieszyła ich pieśń 

Twych pisarzy; 
Nawet Twoi wodziarze z krynicy Tory 

czerpali. е 
Ściany, nasiąkłe tradycją i weonią sobot. 

nich przysmaków, 
Pieśń, ,„Gospodarza Małego" snuje Wilja 

po brzegach, 
Lipy, szemrząc, wtórują strofy pieśnia- 

rza Michała. 

Po pewnym czasie opuszcza Wil- 
no, udając się do Paryża. Studjuj2 fi- 
lozofje i przyrodoznawstwo. Podróżu- 
je, pisze. 

W tym okresie powstaje poemat 
„W górach" (Behariem) oraz kilka 

ЗОРО О 

WIELKIE ZALETY SAMOCHODÓW 2 

„OŚWIĘCIM - PRAG 
są powodem ich popuiarności 

Liczne podziękowania i 
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Kielce — Staszica 2, 

© 

„Ošwiecim-Pragi“ upoważniają do określenia tych samo- 

chodów, jako najbardziej nadających się na nasze drogi. 

Mocne podwozie, silny, elastyczny motor, wygodna, piękna 

w linji karoserja— oto cechy charakterystyczne samochodów 

„Oświęcim - 

  

Wilno, Ostrobramska 5. 

® m. „OŚWIĘCIM - PRĄGA" 
3 Centrala: w. aka róg Fredry. 

Oddziały: 

8 Katowice -- Opolska 19,| Lublin — Kapucyńska 6, | Sosnowiec—Dęblińska 7, 

Lwów — Akademicka 5, 

Włocławek—Toruńska 2,| Poznań—Pl. Wolności 11,| Toruń — Kaz. Jagielloń- 

& Kraków—Kremerowska 6,| Częstochowa—|I Aleja 42 

e 
66 ® 

wyrazy uznania nabywców 

Praga" 

Łódź — Piotrkowska 173, 

czyka 2. 

i jako artystka komedjowa, mianowicie w 
sztuce Picarda i Jacger-Szmidta p. t. Mał- 
żeństwo Fredeny — odtworzy rolę tytułową, 
która to rola da pole do popisu rozległej 
skali talentu Ordonówny. 

Szereg nowych piosenek, Świetna obsada 
sztuki z p.p. Betcherową, Wyrwicz-Wichrow 
skim, Orłowskim,  Jaśkiewiczem i Mileckim 
ną czele, złożą się na całość wysokiej warto- 
ści artystycznej. 

Po występach w Wilnie cały zespół uda- 
ie się na objazd ziem polskich na przeciąg 
dwóch miesięcy. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Miejski: Za grzechy brata. 
Hollywood: C. K. Feldmarszatek, 
Helios: Błękitny express, 
Casino: Triumf miłości. 
Stylowy: Krwawy szt.-kapitan Gubaniew 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
Usiłowanie samobójstwa, 

Anacki Szymon (ul. Żelazna-Chatka 29, przy 
zbiegu Soijannej i Miłosiernej) usiłował po- 
pełnić samobójstwo przez wypicie esencji 
octowej. Pogotowie ratunkowe, po udziele- 
niu pomocy, odwiozło desperata do szpita- 
la Żydowskiego w stanie, nie budzącym 
obaw o życie. Przyczyna narazie nieznana. 

— Obiecał ożenić się. Niewia- 
domska Marja (Tatarska 5) powiadomiła 
policję, że T. Aleksander, bez stałego ar 
sca zamieszkania, wyłudził od niej w róż- 
nych odstępach czasu 90 złotych gotówką, 
srebrny zegarek damski, poduszkę i prze- 
ścieradło — łącznej wartości 147 złotych, 
Pretekstem były rzekome zamiary matrymo- 
njalne Truskowskiego. Zatrzymano go, 

. — Napad na drodze, Andrałojć 
Józef m-c wsi Kompiany gm. Worniańskiej 
pow. Wiłeńsko-trockiego, gdy powracał z 
pociągu wileńskiego ze stacji Gu je, zo- 
stał po drodze, w lesie koło młyna Kotkow- 
skiego, napadnięty przez dwóch nieznanych 
osobników, uzbrojonych w krótką broń pal- 
ną. Osobnicy ci mieli zrabować meldującemu 
portieł, zawierający 15 złotych gotówką i za- 
świadczenie wojskowe, Po dokonaniu rabun 
ku zbiegli w niewiadomym kierunku. , 

Kradzież pieniędzy. Brynblant  Berawi 
zam. ut. Żydowska 11, skradziono z miesz- 
karia 100 zł. 

innych — hebrajskich, stawiających 
go w rzędzie czołowych pisarzy neb- 
rajskich, jak Balik, Czernichowski. 
, Krytyka coraz bardziej zajmuje się 
jego twórczością, podkreślając, że jest 
poetą krewkiej, zdrowej młodzieńczo- 
ści, lecz poetą, który zaznał już goryczy 
i sceptycyzmu. 

Silna indywidualność nie ulega 
wpływowi znanego literata I. L. Pere- 
ca, którego jest sekretarzem _ osobi- 
stym przez pewien czas. 

Pisze nadal wiersze oryginalne, a 
te, w których o Wilnie mowa, owiane 
są pewną tęsknotą. 

Po powrocie do Wilna od roku 
1927 ogłasza epopeje z życia Żydów 
w Szkłowie.. W Szktowie przewojen- 
nym. Przeciwnik bolszewizmu stara 
się utrwalić dawne życie żydów w Ro 
sji, stawia pomnik miastu, z którego 
pochodzi. 

Redaktor i wydawca największego 
w Ameryce dziennika żydowskiego 
„Forwerts“ — Ab. Kahan drukuje te 
rzeczy. 
. Ten sam Kahan, który w ozdobnej 
jednodniówce „Wilnianińć' (Der Wil- 
ner), wydanej w N. Yorku przez sek- 
cję wileńską organizacji robotniczej 
„Arbajtterring", pisał w artykule, za- 
tytułowanym: „Przez całe życie tęsknię 
do Wilna..." „,...przez 39 lat tęskniłem 

za Wilnem, zanim miałem to szczęście 
ne: je znawu w 1919 r." 

czem pisze dziś jer — 
Szkłowie? O Wilnie? ee 2 

rudno na to pytanie odpowiedzieć. 
Wyjechał niedawno do Paryża i tam 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„С. K. FELDMARSZAŁEK" 

Mówią jedni: „Śmiech, to zdrowie”. Ra- 
cja! Inni znów powiadają: „śmiejmy się, kto 
wie czy Świat potrwa jeszcze trzy tygodnie!" 
— osobiścię wolę mniej beznadziejny śmiech, 
bardziej pogodny, beztroski.., 

„Hołlywood* pomyślał o tem, że dzisiaj 
najbardziej właśnie brak dobrego Śmiechu i 
dał przezabawną muzyczną komedję z życia 
sławnych C, K. wojaków. Średnio uważny 
widz spostrzeże, wijącą się nić parodji i gro- 
teski.. Obeznany z życiem  wojskowem 
szczerze się uśmieje z nadzwyczajnej sytua- 
cji „improwizowanego feldmarszałka — in- 
spektora sił zbrojnych C. K. armji! Dosko- 
nałe krzywe zwierciadło nieubłaganego po- 
rządku rzeczy w wojsku... Inspekcja... ćwi- 
czenia polowe... groźne oko lustratora... sa- 
mowładna pani pułkownikowa i krótkotrwa 
ty urok władzy samozwańczego  fekdmar- 
szałka,., 

Odtwórca rołi główmej, znany konik cze 
ski Vlarta Burian przewyższył w tym filmie 
samego siebie. Widziałem Buriana parę: ra- 
zy (grał on zazwyczaj z popularną ongiś u 
nas, a obecnie w Wiedniu — Anny Ondrą). 
Zawsze uderzał mnie jego żywiołowy talent 
komiczny, raczej dźwiękowo - komiczny. 
Bo prócz fonicznego głosu ma Burian nad- 
zwyczajny dar groteski muzycznej, Jego pio- 
senka w „Feldmarszaiku“ ilustrowana ru- 
chami rąk, to majstersztyk swego rodzaju... 

„Kto lubi śmiech i dobre filmy, niech pój- 
dzie do „Hollywood”, Warto. Tad. C. 

  

Młocarnie motorowe 
Wichter'ego i Wolskiego 

Młocarnie maneżowe 
Wichterlego i Sp. Akc. „Kraj* 

Tarki i bukowniki do koniczyny 
Motory 

Muaktellsa i Massey - Harrisa 
Maneże: 

Wolskiego i Sp. Atc. „Kraj* 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
i Wilno, uł. Zawalna 11-a 
  

pracuje obecnie. # 
* * * 

Młode Wilno, młoda poezja żydow- 
ska, plejada idąca na zmianę tych, o 
<tórych wspomnieliśmy. 

, Liczna i mało znana. Stawiająca 
pierwsze, niepewne kroki. Najtrudniej 
o nich pisać, 
Czyja gwiazda zabłyśnie, czyja zginie 
w tłoku? P zę 

Pisze wiełu. Jest cała grupa, Gru- 
pa proletarjacka, gdyż większość 
to młodzież robotnicza, samouki nie- 
mal. Moment pracy, życie socjalne, 
przebijają się w ich twórczości, na- 
równi z przywiązaniem do Wilna i je- 
70 okolic. 

Lejzer Wolf wybija się dziś na czo- 
ło tej grupy. Pierwsze prace jego dru- 
kowane były w .Literarisze Bletter" i 

-. Poemat „Dziedziniec szkolny" (sy- 
nagogalny) (Wilner Szulhojf) zwrócił 
na niego uwagę oraz cykl grotesek wi- 
leńskich. 

A. Wogler, liryk, twórca wierszy 
na tematy krajoznawcze i motywy lu- 
dowe. „ME 

Szymon Kagan pochodzi z Trok. 
Zna język (gwarę) cygański i życie 
ich. Tłumaczy wiersze cygańskie na 
język żydowski.. 

Z większych rzeczy jego wydana zo- 
stała „Ballada trocka*, w której mówi o 
życiu Cyganów, Karaimów i Żydów. 

Dalej idą następni: Sz. Sagało — 
motywy socjalne. M. Lewin — opowie 
ści z życia wileńskiego, Ch. Sołowiej- 
'zyk i inni. Młodsi, jeszcze 1niej zna- 

ni. W. Tatarzyński, 

з 

e OPIEKA NAD MŁODZIEŻĄ 
Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU OPIEKI RODZICIELSKIEJ PRZY PAŃSTWO- 
WEM GIMNAZJUM ADAMA MICIEWICZA W  NOWOGRODKU 
Przed kilku dniami, w związku z 

otwarciem nowego roku szkolnego, od- 
było się w Nowogródku walne zebranie 
Komitetu Opieki Rodzicielskiej przy 
państwowem gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza. W zebraniu brało udział 
około 100 osób, Zarząd Komitetu z pre 
zesem p. wicewojewodą  Godlewskim, 
oraz delegat Kuratorjum, naczelnik 
wydziału szkolnictwa średniego p. Głu 
chowski i personel nauczycielski gimna 
"um z dyr. Bańskim na czele. 

Jednym z najważniejszych punktów 
zebrania, było sprawozdanie z działal- 
ności Zarządu Komitetu w roku szkol- 
nym 1930 — 31, oraz program prac 
Komitetu na rok bieżący. Jak wynika 
ze sprawozdania, Zarząd w swej dzia- 
łalności kierował się następującemi 
wytycznemi: udzielania w jaknajszer 
szym zakresie pamocy w kształceniu 
się młodzieży niezamożnej, z tem jed- 
nakże, że z pomocy tej korzystali jedy- 
nie uczniowie i uczenice, którzy wyka- 
zali należyte postępy w nauce przy 
wzorowem sprawowaniu się i pilności, 
dalej ustalono zasadę, że pierwszeń- 
stwo do otrzymywania zapomóg mieli 
uczniowie klas starszych, gdyż ucznio- 
wie z młodszych klas, kształcić się mo- 
gą w szkołach powszechnych, gdzie 
nauczanie jest bezpłatne. Pozatem roz- 
winięto szeroką działalność w kierun- 
ku zapewnienia młodzieży rozrywek 
kulturalnych, przez organizowanie wy- 
cieczek krajoznawczych, urządzanie 
wieczorów z programami koncertowo- 
literackiemi i t.p. 

Na opłacenie wpisowego za nieza- 
możnych uczni, wydatkowano ogółem 
kwotę 3.094 zł. w formie zapomóg dla 
113 uczni. Opłacono w bursach: mę 
skiej 895 zł. i żeńskiej 615 zł. razem 
1,510 zł. Udzielono subwencji Kotu 
Przyjaciół Harcerstwa przy gimnazjum 
w sumie 1,132 zł. co umożliwiło wy- 
słanie gimnazjalnej drużyny  harcer- 
skiej w lecie r. b. na Hel, nad polskie 
morze. Dalej udzielona zapomogi w 
kwocie 100 zł. męskiemu hufcowi szkoł 
nemu w celu umożliwienia odbycia wy- 
cieczki krajoznawczej do Wilna i Trok, 
oraz zapomogi w kwocie 115 zł. żeń- 
skiemu hufcowi szkolnemu w celu 
umożliwienia urządzenia wycieczek 
krajoznawczych, na wyjazd do Słoni- 
ma na poświęcenie sztandaru i na wy- 
cieczkę do Baranowicz. W związku z 
uroczystościami _ Mickiewiczowskiemi 
w Nowogródku, zakupiono 25 tomów 
poezji Mickiewicza i rozdano takowe 
(razem z 25 tomami takichże książek 
zaofiarowanych przez prezesa Kcmite- 
tu p. Godlewskiego) tym uczniom i 
uczenicom, którzy według opinji Dy- 
rekcji i Rady Pedagogicznej wykazali 
najlepsze postępy w naukach i najwięk 
szą piłność. 

Dochody Komitetu wyniosły 6460 
zł. 01 gr., w tem: opłaty członkowskie 
od rodziców 3,000 zł. subwencje ze 
Skarbu Państwa udzielone przez p. wo- 
jewodę Beczkowicza 1,000 zł. p. wo- 
jewodę Biernackiego 300 zł. i z Magi- 
stratu m. Nowogródka 200 zł. wreszcie 
dochód z urządzonego przez Zarząd 
Komitetu „Tygodnia ucznia* — 1,393 
zł. 25 gr., oraz saldo z roku szkolnego 
1929 — 30 — 517 zł. 49 gr. 

Reasumując powyższe stwierdzić 
należy, że Zarząd Komitetu wyczerpał 
wszystkie możliwości, aby wykonać 
powierzone sobie zadania. Wykonane 
prace były tylko zrealizowaniem czę- 
ści zamierzeń Zarządu. Z braku šroad- 
ków zaniechano podjętej inicjatywy 
budowy bursy przy gimnazjum. 

Po tem sprawozdaniu, wygłoszo- 
nem przez p. prezesa  Godlewskiego, 
dr. Lewin odczytał sprawozdanie ra- 
chunkowo-kasowe, p. Kleniewski — 
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, po- 
czem na wniosek przewodniczącego 
walnego zebrania, dr. Szymanowskie- 
"0, ustępującemu Zarządowi zebranie 
jednogłośnie udzieliło absolutorjum. 

Po dłuższem przemówieniu delega- 
ta Kuratorjum p. naczelnika Głuchow-= 
skiego na temat współpracy Komite- 
tów Rodzicielskich z Dyrekcjami Szkół 
w sprawach wychowawczych, oraz 
udzieleniu cennych wskazówek, które 
zebrani przyjęli z dużem zaintereso- 
waniem, p. prezes Godlewski przedsta- 
wił zebranym plan prac na następny 
okres roczny, tak co do istotnych za- 
dań Komitetu w zakresie pomocy uczą 
cej się w gimnazjum młodzieży, jak 
-ównież co do gromadzenia funduszów 
"a ten cel potrzebnych, zwłaszcza, że 
finansowe możliwości kurczą się i za- 
chodzi konieczność rachowania więcej 
na własne siły i środki. Następnie p. 
prezes Godłewski zaapelował do ze- 
branych, aby każdy członek Komitetu 
Rodziciełskiego zapisał się na członka 
Kola Przyjaciół Harcerstwa, z uwagi 
na doniosłą rolę harcerstwa w wycho- 
waniu młodzieży. 

W celu zwiększenia wpływów Ko- 
mitetu, na wniosek p. prezesa Godlew- 
skiego uchwalono zorganizować w ro- 
ku szkolnym 1931 — 32 zbiórkę na 
rzecz niezamożnych uczniów, oraz usta 

w kolekturze 

P. K. O Nr. 81.051 

łono jednorazowe wpisowe dla nowo- 
wstępujących członków w wysokości 
20 zł. ew. płatnych w 2-ch ratach. Po” 
zatem uchwałono, że opłaty członkow- 
skie za pierwsze półrocze, powinny 
być wniesione przez członków w uie- 
przekraczalnym terminie do dnia 2 H- 
stopada r. b, 

Pewną pożyteczną nowością, wpro 
wadzoną do programu prac na rok bie- 
żący — było uchwalenie na wniosek 
p. Tomaszka zorganizowania pomocy 
korepetytorskiej dla uczniów, potrze- 
bujących takiej pomocy. — Korepe- 
tytorami będą uczniowie starszych kias 
gimnazjum. 

W końcu posiedze:ia, na prezesa 
Komitetu jednogłośnie powołano do- 
tychczasowego prezesa p. wicewoje- 
wodę Godlewskiego, a na członków 
Zarządu, w głosowaniu tajnem: p. p. 
dyr. A. Zubelewicza, sędzinę Jodko- 
wą, d-ra Lewina, mec. Zeldowicza, 
prez. Łuczaja, mec. Rożdziestwieńskie- 
go, mec. Gumenera 1 p. Marmursztej- 
na. Na zastępców: p.p. Pawlucicwą, 
d-ra Szymanowskiego, oraz inż. Chniie 
lińskiego. Do Komisji Rewizyjnej: pre- 
zyd. Kleniewskicgo, p. Szwaranowicza 
i p. Ktuboka. 

Na zakończenie sprawózdania do- 
dam jeszcze słów parę, poświęconych 
Dyrekcji gimnazjum. W sprawozdaniu 
z działalności Zarządu Komitetu Ro- 
dzicielskiego było podkreślane, że Za- 
rząd Komitetu utrzymywał stały kon- 
takt z Dyrekcją i personelem nauczy- 
cielskim, urządzając wspólne zebrania, 
przyczem Zarząd Komiteiu z radością 
konstatując faki dużej poprawy w za- 
chowaniu się młodzieży gimnazjalnej, 
oraz podniesienie poziomu nauczania, 
złożył Dyrekcji i personelawi nauczy- 
cielskiemu wyrazy prawdziwego uzna- 
nia. 

Jest to dowodem, że między Zarzą 
dem Komitetu Rodzicielskiego a Dy- 
rekcją i personelem nauczycielskim, 
istniała ta wzajemna współpraca, jąka 
w trosce o dobro uczącej się młodzieży 
powinna być utrzymana między rodzi- 
cami, a wychowawcami. Naczelny po- 
stulat nowoczesnych prądów w szkoł- 
nictwie: „Kontakt między domem a 
szkotą“ — na terenie państw. gimna- 
zjum im. Adama Mickiewicza w Nowo- 
(gródku — jest realizowany i temu też 
właśnie zawdzięczać należy owocne 
wyniki, osiągnięte w kierunku wycho- 
wania i nauczania młodzieży, za co 
Komitetowi  Rodzicielskiemu i Dyrek- 
cji, oraz personelowi nauczycielskiemu 
tego gimnazjum -— należy się głęboka 
wdzięczność. Veg. 

  

W Nowogródku 

ogłoszenia oraz prenumeratę 

KURJERA Grówziieso 

„SŁOWA” 
przyjmuje 

Wł. Michalski — kiosk gazetowy 
Wielkł Rynek róg Grodzieńskiej 

nowogiódzka 
— Urzędowa. W dnia wczorajszym pan 

wojewoda Biernacki przyjął: prezesa Rady 
Wojewódzkiej, p. senatora Konstantego 
Rduttowskiego, oraz p. J. F. Bertin Deux z 
maj. Sielce, pów, lidzkiego. 

— Z Wojew 'o Komitetu LOPP. — 
W dniu 21 b. m. odbyło się posiedzenie Pre 
zydjum Wojewódzkiego Komitetu LOPP, na 
Za a zwrócić się do p, woje 
wody Biernackiego z prośbą o przyjęcie go- 
dności prezesa Komitetu. P. wojewoda go- 
dność prezesa Wojewódzkiego Komitetu 
LOPP przyjął. 

Na temże posiedzeniu przyjęto do wiado 
"ności protokół Komisji międzyminśsterjalnej, 
która orzekła, że prace na nowootwartem 
lotnisku w Baranowiczach były solidnie i bar 
dzo dokładnie wiykonane. 

Pozatem, Prezydjum Komitetu uchwaliło 
przyznanie nagrody, w postaci pięknie wy- 
konanego albumu Ziemi Nowogródzkiej, dla 
tej maszyny, która w 4 kraj, konkursie awjo 
netek turystycznych osiągnie największą 
sprawność. Jak wiadomo, konkurs odbędzie 
się w dniach od 25 bm. do 1.10 r. b, 

— Zagadkowy pożar na zauł- 
ku Ogrodowym. Dnia 22 bm, o 
nie 2-ej w nocy w domu mec. 
siuka trz 

  

ne; 

BAI AS Poj w 3 

ża. 1 tylko dzięki akcji 
żarnej, pożar ugaszono. 

Na temat tego pożaru 
najrozmaitsze domysły, Dom 

a ов O . Z powodu rze- 
iesių do jedn: mieszkała, zań & Чн ок Ft 

(Dokończenie na str. 4-е]) 

10.000 zł. na Nr. 88695 
znów padły wczoraj 
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WILNO, WIELKĄ 44 Tel. 4-25 Ę 
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® = Cjdui, który p. Koziutę wziął pod swcją 0- ; Od dnia 23 go września 1931 r. Potężny, wzruszający dramai 

Czy cu Kier polski będzie prze- aż I en o a “ JEJSKI E ZA GRZECHY BRATA rozgrywający się na pustynnej dalekiej 

mycany z powrotem do Polski? 
Wobec utwierdzenia przemycania cukru 

polskiego, sprzedanego za granicę, z powro- 
tem do kraju i sprzedawanie go tutuj po ce- 
snach nmormatnych, zaintersowaly się tem zja 
wiskiem siery  handlowe, kak cukru 

ynosi poważne straty nietylko dla prze- 
moiowaiców lecz i Skarbowi Państwa, wo- 

  

mentu, między rzemieślnikami a mec, Alek- 
siukieim, właścicielem domu wynikło  niepo- 
rozumienie, 

Nie ulega ości, że dom został pod 
pałony. Ale kto go podpakł? 

Z POWIATU 
— Pożar. W dniu 21 bm., we wsi Ho- 

iyń, gm, lubczańskiej, pow. nowogródzkie- 
go, w zabudowaniach gospodarza Mikołaja 
Kota wybuchł pożar, który przerzucił się na- 
stępnie na sąsiednie zabudowania, W: rezul- 
tacie spłonęło dwa domy mieszkalne, 2 sto- 
doły ze zbiorami, 2 chlewy i sprzęty gospo- 
darcze ogólnej wartości 9,800 zł. Przeprowa 
dzone niezwłocznie dochodzenie wykazało, 
że pożar powstał z podpalenia, którego na 
fie zemsty osobistej dokonał sąsiad M. Ko- 
ta, Kot Stefan, Podpałacz został aresztowa- 
ny. 

  

X Posiedzenia. Dziś, 23 września, 

odbędą się posiedzenia Wydziału Po- 

wiatowego” w gmachu Starostwa 0 

godz. 13 i posiedzenie Rady Miejskiej 

a godz. 20. < 

x Statut etatów pracowników miej 

skich. Specjalna Komisja powołana do 

opracowania statutu etatów pracowni- 

ków komunalnych, podobno ukończyła 

swe prace. W skład jej wchodziło czte- 

rech urzędników Magistratu, pięciu 

przedstawicieli Rady Miejskiej i dele- 

gat Związku Pracowników  Komunal- 

nych, razem solidny decemvirat, który 

parę miesięcy łamał sobie głowę nad 

organizacją aparatu urzędniczego Ma- 

gistratu i ustaleniem stosunków służbo 
wych urzędników miejskich. Z chwi- 

lą zatwierdzenia i ewent. wejścia w ży 

cie wymienionego statutu ustaną 
wreszcie możliwe dotychczas nieporo- 

zumienia i niespodzianki w stosunkach 

służbowych Magistratu, jak dotąd bo- 
wiem nie były one uregulowane żad- 
nym statutem, a opierały się na róż- 

nych tradycjach, niekiedy zwyczajach jem 
iub poprostu dowolnościach. Uchwałe 
mie statutu spodziewane jest w ciągu 
września. 

. — Budowa kaplicy w Žerebkowiczach 
pod Lachowiczami. W ostatnim czasie w 
Żerebkowiczach, gminy lachowickiej powstał 
Komitet Budowy Kaplicy, na którego czele 
stanął generał Jasiński z kpt. rez. Kułakow- 
skim. Sama wieś Żerebkowicze, licząca kil- 
kaset mieszkańców, jako też i okoliczne wio 
ski, a zwłaszcza gęsto porozrzucane tutaj 

osadników wojskowych, dotkliwie od- 
czuwały tutaj brak kościoła katolickiego, al- 
bowiem najbliżej znajdujący się kościół ka- 
tolicki jest w samych Lachowiczach, <dda- 
lonych o 15 klm. od Żerebkowicz, Z tych to 
powodów w Żerebkowiczach powstał Komi- 
tet, który skwapliwie przystąpił do groma- 
dzenia materjału budowlanego, wraz odpo- 
wiedniego funduszu budowy. Plac pod bu- 
dowę kaplicy samorzutnie p. ge- 
nerał Jasiński, zas gromadzeniem materjału 
budowlanego, zajął się goriwie p. kpt. Ku- 
łakowski. już z wiosną 1932 roku Komitet 
zamierza przystąpić do budowy kaplicy, wo- 
bec czego w przyszłym roku należy się spo- 
dziewać poświęcenia nowej świątyni katolic- 
kiej w Żerebkowiczach, Ze swej strony mu- 
simy podkreślić, że przy zapale z jakim Ko- 

mitet wziął się do pracy, piękne zamiary wi 
szybkiem tempie zostaną zrealizowane, 

A-wicz. 
„X, Bijatyki, Dwie bijatyki — jedna we 

wsi Huta, gminy ostrowskiej, druga w Horo- 
dyszczu, zakończyły się dla poszkodowanych 
nietylko porządnem waniem, ate 1 о- 
kradzeniem. A Aleksander _Horbik, 
przy pomocy kija z 1 na Janie Petrase- 
wiczu 212 zł,, w asza zaś w podob- 
a RE Benedykt Rawiński stra 

X Amatorzy Diirkoppów. Po raz drugi 
zdarzyła a= EA kradzież 2 
weru maz] iirkopp. Sprzątnięto go z przed 
sklepu przy ul, Szeptyckiego, gdzie go 
zostawił płut. Klemens Zwiechrzówaki 22 
na KOP. Dobra firma Diirkopp, więc po- 

_ X Swawolny Mikoła':«, To synalek Ta- 
cjany Rusak z osady Zlabin. Narcbił sna'ce 
szkody, bo w złości wytłukł jej 10 dzbanów 
z miekiem. 50 złotych popłynęło. 

Aoniirka 
Q zniżki turysty. M LŽ czne, Dowiadujem: 

się, že Zarząd Oddziatu Polskiego Twa kra 
joznawczego w Słonimie zwrócił się do władz 

centralnych tej instytucji z wnioskiem o za- 
Aiczenie Sianima do rzędu stacyj kolejowych, 
do których i od których przysługują ulgi ko- 
lejowe (25 proc.) turystów. Stanowisko 
swoje zarząd motywował tem, że 
raz Części j staje się objektem turystycznym 
dla pojedyńczych osób i zbiorowych wycie- 
czek ze względu na swe położenie i znajdu- 
jące się w najbliższej okolicy zabytki history 
czne (religijne) i architektoniczne, jak: Ży- 

rowice, Synkowicze, Różana, Albertyn i t. p., 
że Słonim, leżąc nad Szczarą, staje się corzz 
bardziej ożywionym punktem wypado 
dla wycieczek turystycznych wodnych szla- 
kiem Szczara — Niemen — Jeziora Augu- 
stowskie — Narew — Wisła z jednej i punk- był do 
tem końcowym na trasie z Wołynia i Pole- 
sia po przez kanały Królewski i Ogińskiego 
z drugiej strony, Obie te trasy w roku bie- 
żącym były znacznie ożywione przez wy- 
cieczki ze Lwowa, Krakowa, Warszawy, 
Wilna, Bydgoszczy, Łomży i inne. 
„| Fakt, że miejscowy oddział Ligi Morskiej 
i Kolonialnej ma dostateczne urządzenia dla 
przyjmowania zo rodzaju wycieczek, a 
śstniejąca wytwórnia kajaków i łodzi daje 
możność taniego (od 30 zł.) zaopatrywania 
się turystów w tabor, co jeszcze bardziej 
przyciąga turystów do Słonima jako punktu 

wypadowego. я . 
Inicjatywa Zarządu Słonimskiego Oddzia 

łu P. T, K., zdaniem naszem, winna zna- 
łeźć odpowiednie poparcie i u władz kole- 
jowych, przyznanie bowiem 

ożywienia ruchu na kolei. 

Wydawca Stanisław Macziewiet. 

Słónim co- Ch. 

ulg turystycz- 
nych dla Słonima przyczyni się znacznie do lai 

bec czego Izba Przemysłowo - Handlowa w 
Wilnie zwróciła się do władz, wskazując na 
rozwinięte na granicy z Łotwą przemytnic- 
two, a przytem przedłożyła odpowiedni 
wniosek, mający na celu uniemożliwienie 
kontrabandy cukru na teren Polski, 

nolpėcka 
— Przedsiawiene „Rodziny Policyjnej" 

Stowarzyszenie „Rodziny Policyjnej“ w Stol 
pcach wystawiło pod reżyserją p. Gałązki 
komedję w dwóch aktach pod tyt  „Bur- 
mistrz z Wielkich Kozłowic' „Pobratymca", 
oraz jedoaktówkę Feldmana „O.S,S.", 

Przechodząc do omówienia sztuki, za- 
znaczyć trzeba, że. „Burmistrz z Wielkich 
Kozłowic'* jest sztuką, jak na dzisiejsze cza 
sy wielce nieaktualną, wymagającą od re- 
żysera umiejętnego skreślenia monologów i 
scen, które niepotrzebnie osłabiają tempo 
akcji i stanowią tylko zbędny bałast, jak 
również sztuka wymaga pewnych modyfika- 
cyj, któreby ją bardziej zaktualizowały, 

Tak opracowana sztuka mogłaby liczyć 
na pewne zainteresowanie publiczności, któ 
ra — nawiasem mówiąc — wielce była znu 
żona przewiekłem tenipem akcji, przyczem 
niedostateczne opanowanie tekstu przez a- 
matorów i zbyt intensywna praca suflera 
przykro odbiły się na całości, powodując 
więłce niemiłe przerwy, wypełniane przez 
aktorów rozpaczliwemi gestami w stronę 
budki suflerskiej. 

Reżyser i odtwórca rołi Burmistrza p. 
Gałązka przedstawia z siebie dosyć jeszcze 
surowy materjał aktorski. 

Z opracowania reżyserskiego obu sztuk 
aż nadto dobrze można wywnioskować, że 
p. Gałązka nie zdaje sobie jeszcze sprawy, 
nietylko z rołi reżysera, w teatrze amator 
skim, ałe także i z odpowiedzialności, jaką 
na siebie bierze. : 

Rola Honoraty w ujęciu p, Buhaczowej 
nię odpowiada: ani interpretacją, ani 
glądem zewnętrznym tendencjom autora. 
wiadomo, dłaczego, p. Buhaczowa zrobiła z 
Honoraty ciostrę miłosierdzia. 

Toż samo zresztą można powiedzieć o 
roli lldefonsy, granej przez panią Witkow- 
ską. Jedynie warunki zewnętrzne i charakte 
ryzacja ratowały jako tako sytuację. 

Pan Zarembowski w skromnej rołi O- 
nóżki ratował, jak mógł, sytuację; sceny, w 
których p. Zarembowski brał udział, były 
przeprowadzone z całym realizmem i wyczu 
ciem sytuacji, 

Pan Hotownia dał nam naogół dość dob 
ra syłwetkę Frygowskiego, jakkołwiek ciąg- 

poprawianiem nieznośnych binokli za- 
słaniał sobie ręką całą twarz. 

W epizodach p.p. Jarociński (Szmulek) i 
Różycki (Jan) dali nam zaledwie surogat 
swoich postaci. 

W jednoaktówce Fełdmana o lakonicz 
nym tytule „O.S,S." p. Michnickń w roli Cy- 
cerona był bezbarwny i przez ustawiczne 
chodzenie po scenie połowę tekstu swojej 
roli wypowiedział na wiatr. Onufry pana Ja- 
rocińskiego był przeszarżowany. 

Połowę swej pracy p. Jarociński poświę- 
cił na interpretację głosową roli, co mu się 
w całej rozciągłości nie udało. 

W epizodach. p. Buhaczowa (żona Cy- 
cerona), Witkowska (Stanisława), Różycki 
(Otto) i Zarembowski (Senkenberg) PZ. 

  

— Ograbienie podróżnych w 

ju publicznego. 
— Znów pożar, W nocy z 21 па 22 

z nieustalonej dotychczas przyczyny wybuchł 
pożar w chlewie, należącym do Stanisława 
Jaškiewicza, zamieszkałego w Zabłociu, 
skutkiem czego spalił się tenże chlew oraz 
dom mieszkalny będący pod jednym: dachem 
wraz z całym inwentarzem. 

Poszkodowany straty oblicza na 4000 
złotych. 

nieriilievka 
— Zagadkowe morderstwo, W 

dniu 21 bm. dzieci Konstantego Szkody, zam. 
w maj, Hanusowszczyzna, znalazły w po- 
bliskim lesie wiszące na drzewie zwłoki mło- 
dej kobieby. Jak następnie wykazało docho 
dzenie policyjne, b to zwłoki mieszk. wsi 
Zaturje, gm. howeźniańskiej Olgi Kłokiel, Za 
chodzi podejrzenie, że Kłokiel została zamor- 
dowaną 1 @ upozorowania samobójstwa, 
zwłoki zbrodniarz powiesił. 

DROHICZYN 
Po wypoczynku letnim w naszem zyciu 

szkolnem i obywatels 1 zaszo wiele 
zmian: Odeszli wczorajsi, przyszh dzisiejsi. 
W gimnazjum państwowem zmieniono dy- 
rektora. P. Bolesiaw Srokowski wyjechał 
na posadę dyrektorską do Płozka, na jego 
miejsce ma przyjechać ktoś inny, в 

Nim co będzie --- nauczycielstwo zajmu- 
je się grą w cenzurowanego, Jo ktorej do- 
puszczono zaufanych obywateli csiedla. In- 
ni znowu, jak mnie mówiono, zaczęji uczyć 
się małego katechizmu, ażeby móc odrożnić 
mszę św. od nieszporów.... 

W miejscowem seminarjum biskupa Ło- 
zińskiego widzimy trzech nowych natczy- 

  

  

    

-cieli; dwaj z nich mają barwną przeszłość 

Gao “8 

Wielką szkodą cla žycia spolecznego w 
Drohiczynie n. B. była śmierć ś. .p. Fran- 
ciszka - Tadeusza  Kazarskiego, aptekarza 
miejscowej : 
Od Wj wielu (20) lat p, Kozarski był 

sparaliżowany i z tego powodu mógł tylko 
w wózku przesiadywać. W ostatnich miesią 
cach życia już musiał leżeć w łóżku. © 

Długa choroba nauczyła tego człowieka 
€ głębszej teologji i filozofji. Czytał wiele i u- 

miał myśleć logicznie: miał, -— jak mówią 

na wsi, — klej w głowie, więc był z musu 
nieruchomy, ale nie bezczynny. Każdego 
umiał zainteresować, często obudzić i oży- 

wić ideą pracy dla dobra wyższego. Świat- 
lošė wiekuista niech mu świeci, bo i on 

* 4 
W koncu sierpnia w seminarjum odbywa 

ły się ćwiczenia duchowne dla kapłanów 
diecezji pińskiej, Między innymi był ks. Fran 
ciszek Słuczanowski z diecezji łuckiej. W 
czasie rekolekcyj zachorował i w pierw- 
szych dniach września — zmarł. Wieczny 
mu pokój. 

* * 
Mamy tež nowego komendanta posterun- 

ku policyjnego. 
* 

Magistrat tutejszy nie może ostatecznie 
zdecydować się, co zrobić z placem mia- 
steczka: wybrukować, czy też zrobić ogród 
— park? Coś, widać, będzie, bo ruch budo- 
włany zarysowuje się wyrażnie i żywo. 

> X Michał Rutkowski, 

ORLA 
— rejonowe i poświęcenie sztan 

daru Ochoti. Straży Pożarnej w Orli, pow. 
Szczuczyńskiego, Uroczystość tę rozpoczął 
capstrzyk orkiestry miejscowej straży w dniu 

* * 

pociągu sowieckim. Na stacji grani- 10 września, zaś właściwa uroczystość miała 
cznej Stołpce, z pociągu pośpiesznego, przy- miejsce w niedzielę 20 września. Już o godz, 

byłego z Moskwy, wysiadły trzy kobiety 
wprost nagie i zanoszące się od płaczu. 

Jak dowiadujemy się, są to 

8 rano o Święcie tem, które było śwłętem 
nietylko miejscowej straży, lecz i całego mia 

Grwataiki steczka, dał znać hejnał wodegrany z wieży 
kościelnej. O godz. 10 po zbiórce przed re- 

czechosłowackie, p, Franciszka Stejskał wraz mizą udano się do kościoła parafjalnego na 
z córkami, które w drodze powrotnej do kra uroczyste nabożeństwo, gdzie ks. proboszcz 

ju zostały podczas snu ograbione do tego 

stopnia, że dalszą podróż musiały odbywać 
w bieliźnie i w wypożyczonych od pasażerów 
częściach garderoby. 

Grabieży dokonano przez okno w 
konduktora pociągu. 

Poszkodowanemi zajęli się współtowarzy 
sze podróży. 

Z tego widać, że poczucie cudzej włas- 

oczach 

ności nie istnieje w raju bołszewickim skoro 
takie rzeczy dzieją się na oczach urzędników 
bołszewiekich. 

e E. 

lidžka 
I 

— „Tydzień Dziecka" w Lidzie. Obchód 
„Tygodnia Dziecka” na terenie miasta Lidy, 
został zapoczątkowany wystąpieniem zespo- 
łu „Reduty Wileńskiej" w kinie „Nirwana”, 
który dał na tenże cel pewną kwotę oraz 
zbiórkę uliczną, która przyniosła 656 zł. 

W szkołach powszechnych z inicjatywy 
komitetu—sekcji dziecka odbyły się odczyty, 
którę wygłosiłi p. lekarze lidzcy, 

W dniu 4 października odbędzie się @а! 
szy ciąg Tygodnia, który zostanie w tymże 
driu TŁ konkursem najzdrowszego 
dziecka do . 

Konkurs odbędzie się w Stacji Opieki nad 
Matką i Dzieckiem. ‚ : 

Obecnie przyjmowane są już zgłoszenia 
do konkursu we wszystkich stacjach Opieki 
nad Matką i Dzieckiem w Lidzie, jak: chrze- 
ścijańskiej, żydowskiej „Toz* oraz Kasy 

orych. В 
Konkurs przewiduje 3 nagrody dla naj- 

zdrowszych dzieci. 
— Katastrofa lotnicza. Wedle 0- 

ch informacyj, w dniu 18 wrzešnia, 
lądował o 2 km, od Were- 

eroklubu, skiego A pilo- 
towany przez por. 

      

    

    

Zakrzewskiego Bronisla- 
wa z Oobserwatorem Nielubszycem  Grzego- 
rzem. Wy: aparat leciał z Wilna do 
Lidy, łecz z powodu gęstej mgły zmuszony 

lądowania. Podczas ule- 
gło złamaniu tylne podwozie, Lotnicy wy- 
szli bez szwanku. 

— Zachciało mu się strzelać, W dniu 21 
września b. r., O lzinie 18, szedł sobie 
spokojnie ledwie się trzymając na nogach 
obywatel miasta Lidy, z ulicy Sadowej, na- 
zwiskiem Koziuta Michał. 

Że przy takich podróżach każda droga 
prowadzi do domu, względnie do nowego 
miejsca zabawy, zaszedł zobie i pan Koziu- 
ta aż na ulicę 3-go Maja akurat tam, gdzie 
jest restauracyjka. 

Do niej jednakże nie wstąpił, a zatrzy- 
mał się przy wylocie ulicy Sadowej, 

Tu coś mu się przywidziało. Wydało mu 
p że ga ktoś napada. Postanawia się bro- 
nić, 
„Wyjmuje więc rewo'wer i zaczyna strze- 
c 

"Traf jednak zrządził, iż na rogu był puli.. 

Pilichowski wygłosił podniosłe kazanie za- 
chęcając do dalszej owocnej pracy i niesje- 
nia pomocy bliźnim, poczem złożony został 
raport przez naczelnika rejonu A. S$. Gdulę 
p. staroście J. Sieilawo Kolejno przystąpiono 
do poświęcenia sztandaru, którego rodzicami 
chrzestnymi byli dwie pary, a mianowicie: 
p. Starosta Siedlawo z księżną Czetwertyń- 
ską oraz hrabia Rostworowski z panią Toł- 
pyhową. Po zaprzysiężeniu chorążego, Oraz 
oddziału straży orlańskiej nastąpiło wbijanie 
gwożdzi pamiątkowych do sztandaru. e- 
monja ta została zakończona przemówieniem 
p. starosty Siedlawy, który w jędrnych sło- 
wach dał wyraz zadowoleniu z wyników pra 
cy na polu społecznem. O godz. 13,30 roz- 
poczęto konkursy strażackie, do których sta 
wały straże z terenu trzech rejonów: orlań- 
skiego, żołudzkiego i lebiodzkiego, straże z 
Lipiczanki, Zaczepicz, Skrzybowców,  Dyr- 
wańców. Ogrodnik, Bohdanowców 1 Orli, w 
ogólnej ilości 188 strażaków, Komisja sę- 
dzeiowska w składzie druhów, J. Siedlawy, 
L. Wadasa, T. Pawłowskiego, |]. Pieńkow- 
ski i J. Lastowskiego przyznała | miejsce 
OSP. Ogrodniki, II Bohdanowce, III — Or- 
la, po zgłoszeniu których zostały wręczone 
nagrody w postaci uzbrojenia osobistego. 
Uroczystość tę zakończyło przemówienie p. 
starosty Siellawy poczem odbyta się defilada 
przed władzami związku okr. i sądem kon- 
kursowym. Następnie straże udały się na 
wspólny, skromny posiłek, wydany przez 
miejscową straż. O godzinie 18 _ rozjechały 
się straże w 'miłym nastroju, wynosząc nie- 
zatarte wspomnienie, Bardzo dobrze zorga- 
nizowane + przeprowadzone zawody, wyka- 
raly znaczny postęp w wyszkołeniu wszyst 
kich straży, co naieży przypisać oprócz pra- 
przedewszystkiem wysiłkom Związku Okrę- 
gowego, oraz poparciu władz samorządo- 
wych. Strażak. 

jl We w 
— Podpalenie dla asekurac e wsi 

Łukjanowicze, gm.  miadziołskiej wybuchł 
pożar, niszcząc dobytek czterech chłopów. 

Okazało się, że ogień został podłożony 
przez Aleksandra  Czerniawskiego, który 
chciał uzyskać premjum asekuracyjne. 

Przeddzień pożaru Czerniawski wyniósł z 
Gomu rzeczy i ukrył w lesie, gdzie je jednak 
odnaleziono. 

OSZMIANA 
— Na widok rabusiów uciekł przez okto. 

Nocy wczorajszej do mieszkania Stanisława 
Bieńkuńskiego we wsi Dorgiszki, gm. hol- 
szańskiej, usitowało wedrzeć się 4 uzbrojo- 
nych osobników. 

Bieńkuński, widząc bandytów, uciekł 
przez okno i ukrył się w ogrodzie. 

Napastnicy zauważyli uciekającego i od- 
dali do niego kilka strzałów, a następnie 

zbiegli, “ 
SOROK TATARY 

— Remont meczetu, Podczas lata doko- 
nano tu niezbędnego remontu Świątyni ma- 
hometańskiej. Świiątynię ogrodzono nowym 
parkanem i pomalowano na ko!or żółto-pia- 
skowy. Wnętrze zaś jej przedstawia się na- 
der ubogo, poprostu gołe ściany i nic więcej. 
Całą wewnętrzną ozdobą świątyni jest tylko 
ołtarzyk, przed którym imam odprawia mo- 
dły na cześć Ałłacha i Mahometa. Ubóstwo 
świątyni tłumaczy się małą parafją i td. 

Dnskamnia Wydawaictwa „Slowao“ 

z 

SALA MIEJSKA 

Ost: sbiamsks 5 

północy z Lols Moran, najsłodszą z akto- 
rek i Haroldem Murrayem w rolach głównych. Nad program; Na pograniczu wschodu ; zachodu i 
ilustrowany. Koncertowa orkiestra pod batutą P. M. Salnickiego. Początek seansów o godz. 4,6, 8 i 19 wiecz 

Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od godz. 3.30 do 10 w. 

  

BIWSEKUWE KIRO 

C6/INS 
Dziś przebój dźwiękowy 

prod. 1931 — 32 

Potężny dramat dwojga serc na tle życia emigrantów w Ameryce, W rol. gł. Mancy -Cosroł i 
TRYVUĄF 4EŁOŚCI 

ulubieniec kobiet Charles Roggers. 
Nad program: Tygodnik dźwękowy „Foxa*. Na pierwszy seans ceny zaitome. 

  

  

    

WIELAA 47. tai. 14-61 Początek seansów o godz. 4, 6, 8i 10.15, w sobotę i niedzielę o godz. Z-ej. 
Następny program Arcydzieło dźwiękowe „Król żebraków” 

Dźwiękowy Dal e i agp lec proc. dźwiękowe arcydzieło. Szereg przepięknych cygańskich romansów 
I pieśni w rosyjsi Kantas || potaręykia GERERAŁ GIRACIE Giaty szatan) 

„STYLOWY Monumentalny arcypotężny 100 proc. dźwiękowy dramat w 12 akt. ilustrujący Wojnę hbałkańską — Rosja I 
Wielka 36 Turcja. W rol. gł. ulubieniec John Barrymore i urocza Marlon Nixon. й 

SPORT 
Wyniki raidu moto- 

cyklowego 
DESZCZ NAGROD SPLYNAL 

NA ZAWODNIKOW 

Wczoraj wieczorem ogłoszone zostały 
wyniki raidu motocyklowego Wilno — Gro- 
dno — Wilno, poczem przewodniczący jury 
inż. Krukowski rozdał nagrody zwycięzcom. 
Nagród tych było dużo, od klubu, różnych 
firm i osób, za zwycięstwa w różnych ka- 
tegorjach ustalonych na podstawie litrażu, 

Nagrodę firmy Essbrich — Motor za naj- 
lepszy czas na 300 kubikowym  Exelsior'ze 
uzyskał Sitarski, Firmy „F. N.“ za takiż wy- 
nik na niaszynie „FN“ 350 cmt. B. Moroz, 
F-my Dunlop, za najlepszy czas na oponach 
tej firmy — P, Pimonow: F-my B.S.A, za 
najlepszy czas na 500 cmt.—też P. Pimonow, 

Dalej: A. Pilatowski uzyskał nagrodę 
i-my „Motosacoche”, jadąc na 500 cmt. 

. Dyr, Sitarski uzyskał ponadto nagrody: 
firmy Vacuum Oil C-ny, za najłepszy czas 
dnia, uzyskany przez zawodników posługują- 
cych się oliwą Gargoi: i komandora Sobec- 
kiego — za najlepszy czas dnia. 

Jeden z najstarszych motocyklistów wi- 
leńskich uzyskał nagrodę prezesa Klubu p. 
Sitarskiego za ukończenie raidu w  najgor- 
szych warunkach technicznych. — Mówio- 
no o nim (myślę, że jest w tem nieco prze- 
sady), žė, imitując doskonałych rowerzy- 
stów Barańskich, przybył na metę, trzyma- 
jąc w jednem ręku pęknięty łańcuch, a w 
drugiem... przednie koło. W każdym bądź 
razie zawodnik ten wykazał serce sportowe 
i za mu się należą słowa uznania. + 

Był nim p. B, Moroz. 
Dotąd mówiliśmy o nagrodach firm zain- 

teresowanych i osób. Teraz podamy nagro- 
dy klubowe. Pierwszą, odena, za 
ką klasę jazdy uzyskał Palewicz na „N 5. 
U.*. Wiózł on damę na bagażniku. 

Pani za wytrzymałość należałaby się też 
nagroda. 

Pierwsze nagrody w poszczególnych ka. 
tegorjach uzyskali: 

200 cmt, — Ignatowicz (D.K.W.), 300— 
Sitarski (Excelsior), 350 — Moroz (F. N.), 
500 — Pimonow (B.S,A.), 557 — Urmiaż 
(B.S.A.) i 750 — Olszewski (Indian), 

Drugie: 350 — T. Kleber (Gillet) i 500— 
SEE (N.SU.). 

, Ponadto każdy zawodnik otrzymał pa- 
miątkową plakietę. 

. Licząc się z powodzeniem, jakiem cieszył 
się raid, zarząd Klubu projektuje zorganizo- 
wać w początkach października następny 
>. 4a trasie: Wilno — Oszmiana — Wil- 

no. 
O ile pogoda dopisze zgromadzi on za- 

pewne jeszcze większą ilość zawodników. 
Dałby Bóg! Już czas, aby Wilno ruszyło z 
martwego punktu. 

Jury raidowe stanowiła grupa osób, któ- 
rych zasługą jest, że. impreza ta udała się, 
Oto ich nazwiska: przewodniczący — inż. 
Krukowski, komandor — ). Sobecki, wice- 
komandor — inż. Stełmasiewicz, komisarz 
techniczny -— inż. Szostakowski, kom, dro- 
gowy — S, Wirowski, kom. sportowi B. Ry- 
dlewski i A, Felitan, starter — W. Andruko- 

  

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
wiru IV-go, zamieszkały w Wilnie, przy ul. 
Piłsudskiego 6, na zasadzie art. 1030 U,P.C., 
ogłasza, że w dniu 24 września 1931 r., od 
godziny 10 rano w Wilnie, przy ul. Rudni- 
ckiej Nr. 27, odbędzie się sprzedaż z prze- 
targu publicznego ruchomości, należących 
do Urji Słuckiego, składających się z 'manu- 
faktury, oszacowanej na sunię zł, 3000. 

Komornik (—) A. Maciejowski. 

Zgoda, jednak trzeba nie zapominać, że 
każdy niemal parafjanin jest człowiekiem 
dość zamożnym i ofiar na tak doniosły cel 
szczędzić nie powinien, Prawda, że dziś są 
cieżkie czasy, jednak też prawda, że i w lep- 
szę czasy prawie nic się nie ofiarowało. 

J. Hopko. 
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Pokój "esy 
z utrzymaniem lub o- Szkółki Podzameckie     biadami. Wilo, Mo- 
stewa 25—7. 

FRANCISZKA HR. ZAMOYSKIEGO 0 

poczta Maciejowice, woj. Lubelskie De wynajęcia 

    

polecają na sezon jesienny > a ah 
Wilno, Zygmuntowska Po cenach znacznie zniżonych 
20 m. 8. 

DRZEWKA! KRZEWY OWOCOWE| oo wynajęcia 
unieszkamie 4 gokojo- 
we z kuchnią i elektry- 
cznością. Wilno, P 
św. Pio-tra i Pawła M 
5—1 u właściciela. 

     

   Drzewka | krzawy ozdobne, iglaste i Iśclaste 

Cenniki wysyłamy na żądanie. 

  

    

  

PIANINA,FORTEPIANY| uczenice 2 
i FISHARMONJE piczyanieca. «Opieka 

zapewniona, — Wilmo, KRAJOWE | ZAGRANICZNE 

  

T TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI |Ą nina Mazarakowa. 
SPRZEDAŻ _ WYNAJĘCIE = 

Poszukuje się 

K DĄBROWSKA |, mieszkania ° 
Wiino, ul. Niemiecka 3, m. 6. Pożądane wygody. — 

Zgłoszenia. do „Siowa“ 
«а Т. С. 

£ obiadami dia solid- 
nego-ej,przy intefigent- 
nej rodzimie. ' Wilmo, 
Zakretowa 11 m. 4. 

  

  

RADIU WILEŃSK:: 
CZWARTEK, DNIA 24 WRZEŚNIA 

11.58: Sygnał czasu. 
12.05: Muzyka operetkowa i lekka (pły- 

  

DOKTOR 

Biumowicz 
chereby weneryczne 
skórne i moczopicje *« 

ty). 
13,10: Komunikat meteorologiczny. 
16.40: Program dzienny. 

  

  

16.45: Komun. dła żeglugi z Warszawy. WIELKA 21 
16.50: „Roła owadów i handiu ziemio- tę 921, od9—113— Poszuku 

płodami* — odczyt z Krakowa, wygłosi prof. w Zz.P. Y я ję г 
K. Simm. Ё —- ее POSAdY | ochmistrzyni, 

17.10: Utwory Schuberta (płyty) DOKTOR praztyczna, mam Świa- 
17.35: „Z życia naszych owoców" — od 5 i di dectwa, Wilna, Kalwa- 

czyt z Krakowa, wygłosi prof. K. Rouppert. zyrw n ryjska 49 m. 9. 
18,00: Koncert popołudniowy, poświęco- czoroby  weneryczae | DORA 

ny muzyce ludowej. skóre | moczopiciowe Lektorka 
19.00 „Skrzynka pocztowa Nr. 168" — Wielka 19, od 9 de Įszyka 

ksty radjosłuchaczów omówi Witotd Hułe- 3—7 przy uniwer! 
wicz, dyr. progr. R. W. | udziela lekcji języka 

19.20: Program na piątek. : ; Dr angielskiego. Dabrow- 
19.25: „Kulturalny ruch žydowski w Wil e skiego 12 m. 3. 

nie" — odczyt. ® & ev e rag S 

19.40: Kom. meteorologiczńy z Warsz. Ł k Rutynowana 
19.45: „Jugosławja — kraina słońca — l IEWICZ ma „org 

teljeton z Warszawy wygłosi Stanisław Kar- choroby weneryczne i posady na wyjazd. Te- 

  

wicki, skórne 
20.00: Opera z Belgradu powrócił Nars y. 22.00: Słuchowisko z Warszawy. ul. Mickiewicza 44, gotowuje do 4 ki e 22.00: Komunikaty i myzyka taneczna z Przyjmuje chorych pry-z wielkim  gowodze- 

Warszawy. watnych 5— 7 niem. Ma powa'ne za- 
or świadczenia. Adres w Gi id w k DOKTOR Sodalicji mę Piotra 

l efda warszawSka Zeldowicz (ma, Zam 
TS chor, skórne, wene-6 30. 

ryczne, narządów mo- 
z dnia 23 września 1931 r. czowych, od 9—do |, 

Pozn ed WALUTY I DEWIZY: 5—8 wiecz, Ё ' 
Dolary 8,91 — 8,93 — 8,89. DOKTÓR 

izeznowiczowa De sprzedania 
okazyjnie męskie futro 

KOBIECE,  WENE na skunksach z bobro- 
RYCZNE NARZĄDÓW wym kołnierzem, Kam- 

Bukareszt 5,32 — 5,33 i pół — 5,30 

Holandja 360,30 — 361,20 — 359,40, 
Nowy Work 8,925 — 8,945 — 8,005. 

pół 

  

Nowy York kabel 8,929 — 8,949 — 8,909. MOCZOWYCH , czatka, Wilno, Mickie- 
KŻ a — 35,31 — 35,13. R SR S Ra k, s, 17 ogi 

aga 26,44 i pół — 2651 — 26,38. Loc godz. —1T. 
Szwajcarja 17355 — 17398 — 17312, № Micklemicza 4 —. 
Berlin w obrotach nieof. 211,85. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

‚ 3 proc, pożyczka budowłana 31. 4 proc. 
inwestycyjna 82. 5 proc. konw 44,50—43,75 

Emma o OszczedRošti 
ы „6 4 TY g s JĄ Swoje złote 
Ana“ 5 925 Malokoj ma 

tówża twoja jest zabe- 

          

— 44,50. 10 proc. kolejowa 19,56, 8 proc. T pieczona złotem, sre- 
L. Z. BGK i BR., obl. BGK 94, Te same 7 PABINE brem I drogiemi kamie- 

* proc. — 83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie niami. Wł. fow. Fsadl. 
46,50. 8 proc. warsz, 64—65,50. kosmety ki Zaciawone (LOM- 

leczniczej BARD) Płac Katedrsiny 
AKCJE: WILNO. Biskupia 12 Wydaje 

Bank Polski 115. Lilpop 12,75. Haber- Mickiewicza 31—4 pożyczki goć zastaw: 
busch 66,50, kobiecą złota, srebra, bryian- 
| Sórzedalc GE" Glać | Uro konserwu. 107 futer, €Ł p. —B 

je, dosko- В 
prze aje $ ę piac nali, Kr usuwa Spółdzielnia 

WILNO — TROKI 
Włamanie. Nieznani sprawcy przedostali 

się oknem do mieszkania Aleksiuka Pawła, 
we wsi Grygie-Zapieńskie, gm. turgielskiej i 
skradli różne rzeczy wartości 323 zł. — W 
wyniku dochodzeń ustalono, że kradzieży do- 
konali Fedorowicz Feliks i Bartoszewicz Wła 
dysław ze wsi Bigierdy gm, turgielskiej. Obu 
zatrzymano, Rzeczy zwrócono poszkodowa- 
nemu. 

LANDWAROW 
— O kolej do Landwarowa, Mieszkańcy 

Landwarowa z roku na rok, coraz bardziej 
zacieśniają węzły swej zależności od Wilna. 
Poza młodzieżą szkolną wielu jest tutaj 
urzędników państwowych i samorządowych, 
którzy pełnią swe czynności służbowe w Wil 

. nie, mieszkają zaś stale w Landwarowie, Są 
wreszcie i tacy, którzy w dzień pracują na 
miejscu, wieczorem zaś jadą do Wilna kształ 
cić się na różnych kursach fachowych. 

W okresie, kiedy rzucane są hasła walki 
z kląską urbanizacji, dojazd mieszkańcówi 
Landwarową do Wilna jest ze wszechmiar 
pożądany. Najważniejszą jednak  bołączką, 
którą cierpią mieszkańcy Landwarowa, wie- 
rząc w przychylne, w najbliższym czasie jej 
rozwiązanie, jest kwestja późniejszego po- 
ciągu w stronę Landwarowa. Mianowicie 
wieczorem po odejściu warszawskiego po- 
ciągu o godz. 20. min. 35 komunikacja z 
Landwarowem jest przerwana (w tym bo- 
wiem mniej więcej czasie odchodzi również 
ostatni samochód). Pozostający zatem na 
ważnych zebraniach służbowych, czy też 
osoby, które żadną miarą nie mogły do godz, 
20-ej załatwić swych spraw, zmuszeni są 
do pozostania na noc w. Wilnie. Ostatni 
pocieszyciel — wagon osobowy, wychodzą- 
cy z Wilna o godz. 23 min. 30, doczepiany 
do pociągu towarowego, skądinąd bardzo 
niedogodny, gdyż do Landwarowa jechało 
się nim najmniej półtorej godziny, i ten od 
pewnego czasu przestał kursować, 

Czy władzę kolejowe nie mogłyby u- 
względnić wołania Landwarowa i zarządzić, 
by pociąg pośpieszny, wychodzący z Wilna 
o godz. 23 zatrzymywał się  jaknajkrócej, 
chwileczkę chociażby w Landwarowie. 

  

  

  

przy ul, Kalwaryjskiej 162, obsz. 1 
dzies. Można częściami, ©) warunkach 
ul. Wileńska 15 m. 3 lub ul. 

jej skazy i braki. Masaż Hipoteczno - Kredy- 
twarzy i ciała (panie). towa Poznań, Staszi- 

  

  

OEÓrKO- Sztuczne opalanie cer) y.ca 7, udzieła  długo- 
24 46c 6konjes), : Шурпдшіер włosów iterminowego kredytu 

łupież. Najnowsze zdo- hipotecznega. 
LĄD у JCIE bycze kosmetyki racjo- šaka - 

A nalnej koncer- 
Codziennie od g. 10—8 

SIS Aaa T towa     

  

we wszystkich aptekach I 
składsch sptecznych zuancge 

$гобка od odcisków 

Prow. A. PAKA 

  

na 660 miejsc do wy- 
najęcia ma koncerty, 
wido 

wi trzęay 

Br ślagećrea „prznia i t, Es 
| le przyciemnia kemNQ domość: Wielka 47, 

ireguluje. Maquiltage. wejście có ui. Koań-   

  

Niniejszym Zarząd Okr. Sp. Sp. 
Rol. „Zorza* w Mołodecznie podaje 
do wiadomości, iż b. kierownik p. 

Korobiejnik Nikanor 
z dn. 8 b. m. nie jest członkiem Za: 
rządu i pozbawiony jest prawa pod- 

  

Gabinet + ge Skiej. (Sekretacjać Kon- 
Kosmetyki di6 serwatorjum). 
Leczniczej Ce — — 

J, Hryniewiczewej. Pożyczki 
ul. WIELKA A 18 m. cję 5000 dolarów 
Przyj.wg. № - 11 4-7 poszukuję 

W. Z. P. 8%, 
hipote- 

kę po Wił. a ziem. 
na majątek w kulturze 
w pow. Wileńskim. 

   
  

  

  

pisywania w imieuiu wymienionej i Oferty proszę kiera- 
Spółdzielni. wać do Baska Kredy- 

żę towego Jagieliońska 7, 

NAJTANIEJ : PW” RR 
Dwapokoje Sprzedaje się 

kupuje się dobre towary u Głowiń- półciężarówka 
sklego. Polecamy wełny i szewioty 
na mundurki, pończochy, pończoszki 

dziecinne i skarpetki. 

UWAGA — WILEŃSKA 27 

ładnie umeblowane — 
(łącznie lub pojedyń. P Wie nowa w b. dob- 
czo) z częściowem lub JT" stanie dowiedzieć 

całkowitem  utrzyma- się Re 
niem do wynajęcie. Su. Klerewców ы 

      

  

walska 7—5, godz. 4275 T. P. Wilno, Ho- 
(ed Zakretośnej): lenderaia 12, | 

Stowarzyszenie  Właścicieli 3 lub5 ok Skradzione 
Nieruchomości m. Wilna P s- Dowód osobisty oraz 

podaje do wiadomości swych członków, mieszkanie Książeczkę wojskową, 
ładne, słoneczne wydane ua imię Abca- 
ze wszelkiemi hama syna Abrahama 

wygodami  SŚmajkiewicza, zam. w 
poszu k uj Ę Baranowiczach przy 

Oferty: ul. Mickiewicza ul. Oficerskiej 1, ® 
28 m. 2, tel. 6-54, du. 14 września B. r, 

ья **»-— unieważnia się. : 

że druki odwołania w sprawie dodatku 

Котиса!тево są do nabycia w biarze 
Stowarzyszenia, ul. Zawalna i, m. 2 

od godz. 5 — 7 wiecz. codziennie, 
Zarząd       

Redaktor w. z. Witold Patarzyńskć. 

Mickiewicza 15-13, Ja- | 
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