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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7zł. Konto czekowe P.K.O. 
Nr, 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr. 

udział Województwa 
Wileńskiego 

Ww ŚWIADCZENIACH NA RZECZ 
SKARBU 

(początek patrz NrNr: 152, 153, 197 i 198). 

W poprzednim artykule, omawia- 

jąc świadczenia województwa  wileń- 

skiego z tytułu podatku przemysłowe- 

go, przytoczyliśmy liczby świadectw 

przemysłowych, wykupionych za r. 

1927 i 1928. Do odnośnego zestawie- 

mnia wkradł się błąd, polegający na 

tem, że w r. 1928 ogólna ilość świa- 

dectw przemysłowych i kart rejestra- 

cyjnych przedsiębiorstw sprawozdaw- 

czych i niesprawozdawczych wynosi- 

ła 22301/2047 a nie 19961/1824 (ta 

ostatnia cyfra, w postaci ułamku, doty- 

czy ilości świadectw przedsiębiorstw 

niesprawozdawczych). 

Porównanie liczb, dotyczących ilo- 

ścł świadectw nie wykazuje większych 

zmian w r. 1928 w zestawieniu z ro- 

kiem 1927. Ogólna liczba świadectw i 

kart rejestracyjnych rocznych nieco 

wzrosła (z 21968 na 22301) przy jed- 

noczesnem zwiększeniu się liczby kart 

rejestracyjnych i liczby świadectw 

przedsiębiorstw sprawozdawczych, a 

zmniejszeniu się liczby świadectw 

przedsiębiorstw  niesprawozdawczych. 

Zmniejszyła się liczba świadectw i 

kart rejestracyjnych półrocznych (z 

3375 na 2047). Pozatem zauważyć się 

daje wzrost liczby świadectw niższych 

kategoryj. 

Liczba wykupionych na terenie Wi- 

leńszczyzny świadectw i kart rejestra- 

cyjnych rocznych stanowiła w r. 1927 

— 3,5 proc., zaś w r. 1928 — 3,4 proc. 

ogólnej liczby w całej Polsce. Odnoś- 

ny procent dla świadectw i kart reje- 

stracyjnych półrocznych wynosi 5.2 

proc. w r. 1927 i 3.6 proc. W r. 1928. 

Co się tyczy podatku przemysłowe- 

go od obrotu, to liczba płatników (po- 

zycyj wymiarowych) tego podatku by- 

ła następująca: 

Wyszczególnienie 
1. Przedsiębiorstwa nie- 

r.1927 r. 1928 

  

sprawozdawcze: 18623 18336 
w tem a) handlowe: 14968 14561 

kategorja I 18 18 
. 11 1116 1176 
» ш 8672 8349 
» IV 5162 5018 

b) przemyełowe: 2914 3014 

kategorja I — — 
5 If 1 — 
ь ш 3 4 
> М 30 43 
2 у 110 141 

. VI 240 285 
2 VII 656 696 
» VII 1872 1895 

c) zajścia prze- 
mysłowe 74 nm 

d) samodzielne 
wolne zajęcia 
zawodowe 669 690 

2. przedsiębiorstwa spra- : 
r  akiacas 208 366 
w tem a) handlowe: 150 242 

kategorja 1 9 8 
+ uo. 21 69 

- 11 114 148 

» 1 6 17 

b) przemysłowe: 58 124 
kategorja 1 — -- 

1 1 1 
» 11 — 1 
. 1 6 13 
» V. 3 7 
» М 7 12 

» Vil 5 19 
» VIII 36 71 

Razem liczba płatników 18831 18702 

Z porównania liczby płatników po- 

datku przemysłowego cd obrotu wyni- 

ka, że liczba płatników uległa nieznacz 

nej zmianie in minus w roku 1928 w 

zestawieniu do roku 1927 (o 129 

mniej). Ogólne zmniejszenie się nastą- 

piła kosztem przedsiębiorstw handlo- 

wych  niesprawozdawczych we 

wszystkich innych kategorjach przed- 

siębiorstw widzimy odwrotnie wzrost 

ficzby płatników. Z. Harski. 

  

Kto wygrał? 
WARSZAWA. PAT. — 24 b. m,, w 12-m 

dniu ciągnienia 5 klasy 23 Polskiej Loterji 
Państwowej główniejsze wygrane padły na 

PZA następujące: 20 tysięcy złotych — 
66.073, pa 15 tysięcy — 55.621 i 91,231, 

Po 5 tysięcy — 70,194 i 201,609, po 3 tysiące 
— 63,466 i 157,420. 

  

Redakcji — 17-82, Administracji — 228. 

Opłata pocztowa uiszczona. ryczałtem. 
Redakcja rękopisów 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

niezamówionych nie zwraca. Administra- 

   

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

BIENIAKONIE — Buiet Kołejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimieraw. 
GRÓDNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jedność. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgamia T-wa „Ruch'*. 

  

     CENY OGŁOSZEŃ: 

      

    Zagrariczne 50 proc. 
do miejsca. Terminy 

liga Narodów wobec konfliktu chińska - japońskiego 
„Wynajdywanie sposobów uspokojenia..." 

DEKLARACJA p. LEROUX 

GENEWA. (PAT). Zgodnie z de- 
cyzją, powziętą na wczorajszem 
poufnem posiedzeniu Rady, prze- 
wodniczący Rady, hiszpański mi- 
nister spraw zagranicznych Le- 
roux. złożył w dniu 24 b. m. na 
publicznem posiedzeniu Zgroma- 
dzenia następującą deklarację: 

W charakterze przewodniczą- 
cego Rady pragnę oświadczyć 
Zgromadzeniu co następuje: 

Sprawa konfliktu między Chi- 
nami i Japonią jest badana przez 
Radę. Są prowadzone narady po- 
między Radą a przedstawicielami 
Chin i Japonii i mamy nadzieję, 
że osiągną zadz walające rezulta- 
ty. Rada zamierza złożyć Zgro- 
madzeniu dokładne expose wte- 
dy, gdy okoliczności sprawy nato 
pozwolą. Tymczasem Rada pole- 
ciła mi zapewnić Zgromadzenie, 
że poświęca tej Sprawie cały 
swój czas I całą uwagę, jak na 
to zasługują interesy pekoju i 
poszanowania, które winna jest 
stronom. 

Następnie przewodniczący 
Zgromadzenia wygłosił również 
deklarację, która brzmi: Pozwa- 
lam sobie złożyć następującą 
dekiarację, która nie wywoła dy- 
skusji. Jest rzeczą oczywistą, że 
jak długo konflikt nie został 

wniesiony na Zgromadzenie jest 
rzeczą Rady wyszukanie Sposo- 
bów dła wprowadzenia uspoko- 
jenia, ale w sytuacji obecnej jest 
rzeczą przedewszystkiem konie- 
czną, aby Liga Narodów mogła 
liczyć na poparcie opinii pubiicz- 
ne] wszystkich krajów. 

Poparcie to nie będzie z pew- 
nością odmówione, jeżeli usiło- 
wania nasze będą zgodne z tem, 
czego się od nas oczekuje. W tym 
względzie nie wystarczy, aby Ra- 
da pracowała bez przerwy w 
miarę możności na posiedzeniach 
publicznych aż do czasu, kiedy 
utrzymanie pokoju będzie za- 
pewnione. Trzeba jeszcze, aby 
Zgromadzenie nie rozwiązało się, 
dopóki nie zamanifestuje zainte- 
resowania wszystkich członków 
Ligi dla sprawy pomyślnych wy- 
ników akcji tak bardzo wielkiej 
dla naszej instytucji. Mam na- 
dzieję, że Rada przed końcem 
sesji Zgromadzenia zakomuniku- ? 
je nam o stanie Sprawy, aby 
Zgromadzenie mogło przedsta- 
z w tej mierze swe stanowi- 
sko. 

NARADY BEZ REZULTATU 
GENEWA, PAT. — W ciągu czwartku 

przewodniczący Rady oraz 4 członkowie 
Rady, zaproszeni przez niego, mianowicie 
angielski, niemiecki, francuski i włoski, na- 

musz —— 

Szczegóły ofenzywy Japońskiej 
BERLIN. PAT. — Tutejsza sekcja Kuo- 

mintangu otrzymała z Chin następujący te- 
legram: 

Trzech obywateli amerykańskich z bry- 
tyjsko - amerykańskiego t-wa handlu tyto- 
niem w Mukdenie zostało zabitych przez żoł 
nierzy japońskich. Władze japońskie miano- 
wały burmistrzem miasta Mukdenu pulkow- 
nika, który zawsze wiystępował dotychczas 
za wojną z Chinami, Zmusza on ludność do 
udzielania pomocy wojskom japońskim. 
Wszystkie szyldy uliczne zostały zmnienione 
na napisy w języku japońskim, 

Lotnicy japońscy rzucali bomby w okoli- 
cy Sin-Hung-Den i Dacuzan i strzelali z ka- 

rabinów maszynowych do ludności na cli- 
cąch Mukdeau. Flota japońska zebrała się 
w Nagasaki i oczekuje rozkazu do adplynię 
cia, 

Równocześnie odjechały z Dajren wielkie 
jednostki marynarki wojennej do Tjen-Tsin 
i Tsing-Tao. Chińska policja w Czang: Czun 
została aresztowana. W czasie obsadzunia 
gmachów miasta przez oddziały japońskie 
wiele osób utraciło życie, wiele budynków 
uległo zniszczeniu. 

Do Szanghaju zawinął szereg japońskich 
okrętów z połeceniem strzeżenia tutejszej ko 
lonji, Wśród ludności chińskiej w Szaghaju, 
Hankou, Tjen-Tsin, Pekinie i Nankinie panu 
je wielkie wzburzenie. 

Niemieckie oświetlenie wypadków 
NA DALEKIM 

BERLIN. (PAT). W dniu 24 b. m. uka- 
= a następujący komunikat półurzę- 

5 

Już od tygodni nadchodziły do Eu- 
ropy z Dalekiego Wschodu wiadomości 
o ERICA się katastrofie między Ja- 
ponją a Chinami, Sprawy przybrały po- 
ważny obrót dopiero z chwilą, gdy 
wzburzenie ogarnęło  armję japoń- 
ską. Japońscy lotnicy wojskowi za- 
częli rozrzucać po kraju odezwę, wzy- 
wającą ludność |apońską do walki z 
Chińczykami, lecz i wówczas można się 
było spodziewać polubownego załat- 
wienia konfliktu, bo odpowiedzialne I 
inne wyższe Instancje obu krajów bez- 
wątpienia sobie tego życzyły. 

Jeżeli mimo to doszło do kryzysu 
wojennego. to stało się to jedynie dla- 
tayo, ponieważ podrzędne organa dały 
się unieść fałszywie zrozumianemu pa- 
trjotyzmowi i pociągnąć do nierozważ- 
nych czynów. Chiny, rozbite finansowo 
i militarnie przez walkę o swój przy- 
szły ustrój wewnętrzny, 
bezsilnemi wobec nap :du Japońskiego. 

Z drugiej strony marsz na Pekin lub 
Nankin nie przynosi żadnego ilścia lau- 
rowego. W t. zw. umowie waszyngtoń- 
sklej 9 mocarstw z dnia 22.1X 1922 roku, 
do której potem również I Niemcy 
rzystąpiły, Japonja wyraźnie uznała 
ntegrainość państwa chińskiego, lecz 

pozostalyby . 

WSCHODZIE 
na podstawie rozmaitych Innych umów 
zajmuje w Mandżźżurji wyjątkowe stano- 
wisko. Jednakowoż trwałe obsadzenie 
Mandżurji przez Japonię byłoby wbrew 
umowie waszyngtońskiej I uprawnltoby 
do interwencji wszystkich państw, któ- 
re umowę tę podpisały. : 

Dotychczas niema żadnych podstaw 
do twierdzenia, że Japonja pogwałc.ła 
umowę waszyngtońską. Możliwe jest, 
że mają rację cl, którzy utrzymują, ża 
czas ku temu nigdy nie był pomyśl- 
niejszy, jak obecnie, kiedy ani Amery- 
ka, ani Angija, zajęte wielkiemi trud- 
nościami gospodarczemi I finansowemi 
we własnym kraju, nie zaryzykują in- 
terwencji zbrojnej na Wschodzie, a dia 
Rosji nadarza się sposobność zaanekto- 
wania całej Mandżurji północnej, a tem 
naj I wschodnio-chińskiej kolel że- 

ej. z 

Argumentacja tego rodzaju jest chl- 
merą polityków, zapatrzonych w chwilę 
obecną, zapominających 0 fakcie, że 
aneksja Mandżurji nigdy nie mogłaby 
być zapomniana przez Chiny I že sto- 
sunki chlńsko-japońskie zatrute byłyby 
nazawsze do tego stopnia, iż przyjazne 
współżycie obydwu sąsiadujących ze 
sobą narodów I uregulowanie wymiany 
handlowej byłoby niemożliwe przez 
szereg pokoleń. Dla rezultatów tego 
a nie opłaci się anektować Man- 

urji. 

Echa konfliktu w Berlinie 
BERLIN. (Pat). Konfilkt Japońsko- 

chiński w Mandźurji znalazł ina ZE 
w zachowaniu się studentów japoń- 
skich i chińskich w Berilnie. W trzech 
restauracjach chińskich wywieszone zo- 
stały plakaty, zawiadamiające, że stu- 
denci japońscy nie będą mogil odtąd 
korzystać z tych lokalów. Niemiecka 
policja polityczna wydała właścicielom 

rastauracyj polecenie usunięcia tych pia- 
katów. Zarządzenie to wywołało w ko- 
łach studenckich wielkie wzburzenie. 
Studenc i postanowili bojkotować re- 
stauracje dopóty, dopóki nie zastosują 
się do ich żądań. Właściciele restaura"” 
cyj zwrócili się z interwencją do posel- 
a: a: jednak uznało 
się za niekompetentne w tej sprawie, 
Zatarg trwa dalej. "m 

— — — ннн — 

Pogłoski o dymisji min. Curtiusa 
BERLIN. (Pat). W tutejszych 

kołach pariamentarnych panowa- 
ło wczoraj przekonanie, że mini- 
ster spraw zagranicznych Cur- 
tius natychmiast po powrocie z 
Genewy poda się do dymisji. 

Ewentualna dymisja Curtiusa za- 
leżna jest jednak od rezultatów 
dzisiejszej jego konferencji Z 
prezydentem Hindenburgiem oraz 
z kancierzem Brueningiem. 

—. [< — 

radza'i się nad sprawą zatargu chińsko - ja- 

pońskiego Pozostawali oni w kontakcie z tu- 

tejszymi przedstawicielami dwóch państw 

powiaśnionych. Tymczasem napływały nowe 

telagramy, dotyczące położenia w Mandžu- 

rii, O godznie 19 min. 20 w gabinecie sekre- 

tarza generalnego Ligi zebrała się Rada na 
posiedzenie poufne, 

Na zebraniu tem, które trwało trzy kwa- 

dranse, sprawy nie posunięto naprzód, gdyż 

przedstawiciel Japonji pozostaje w dalszym 

ciągu bez Ścisłych instrukcyj swego rządu, 

Postanowione wysłać depeszę do rządu Sta- 

nów Zjednoczonych za pośrednistwem tutej- 

szego przedstawiciela. Depesza ta przyjmuje 

do wiadomości telegram sekretarza stanu do 

spraw zagranicznych w Waszyngtonie, otrzy 

many w nocy z 23 na 24 bm. Depesza, któ- 

та Rada wysyła 24 bm, wieczorem, nie za- 

wiera żadnych  propozycyj; będzie tylko 

stwierdzeniem, że rząd Stanów „Zjednoczo- 

nych i Rada dizałają jednomyślnie i równo- 

legle w sprawie wypadków w Mandżurii. 

STANOWISKO AMERYKI 
GENEWA. (PAT). Poseł Stanów 

Zjednoczonych w Szwajcarji, Wilson, 

wręczył w czwartek przed południem 

przewodniczącemu Rady Ligi Narodów 

„, Leroux, notę sekretarza stanu, Stim- 

Sona, w którei Stimson oświadcza, że 

rząd amerykański przyłącza się całko- 

wicie do stanowiska Ligi Narodów w 
sprawie załatwienia chińsko-japońskie- 

go zatargu w Mandżurii. 

JAPONJA ZGADZA SIĘ NA 

KOMISJĘ INWESTYGACYJNĄ 
GENEWA. (PAT). Na tajnem po- 

siedzeniu Rady Ligi Narodów, pod 

naciskiem Lorda Cecila i Massigli'ego, 

delegat japońsk* zgodzić się miał in- 

terwenjować u swego rządu o wysła- 

nie do Mukdenu komisji inwestyga- 

cyjnej, złożonej wyłącznie z osób cy- 

wilnych. 
  

RAPORT W SPRAWIE KO- 
MISJI EUROPEJSKIEJ 

GENEWA (PAT). Zgromadzenie 

Ligi Narodów przyjęło raport w spra- 

wie prac komisji europejskiej. Spra- 

wozdawca, omawiając działalność tej 

komisji, zaznaczył m. in., że ma ona 

co roku przedstawiać sprawozdania 

komisji studjów Lidze Narodów i mo- 

że odwoływać się o współpracę do 

organizacyj technicznych Ligi Naro- 

dów. Państwa, będące członkami Ligi 

Narodów, a nie wchodzące w skład 
komisji europejskiej, mają prawo u- 

czestniczyć w posiedzeniach tej komi- 
sji i wypowiadać swoje uwagi. Komi- 
sja może również nawiązywać kontakt 

z rządami państw, nie będących człon- 

kami Ligi narodów. 
Minister Flandin, zabierając głos, 

zauważył, iż współpraca komisji euro- 

pejskiej z Ligą marodów nie wyklu- 
cza oczywiście prowadzenia przez ko- 

misję specjalnych studjów poza ra- 
mami organizacyj technicznych Ligi, 

gdyż może zajść pilna konieczność 
utworzenia specjalnych komitetów czy- 
sto europejskich. 

PRZED WIZYTĄ FRANCUSKĄ 

w Niemczech 

BERLIN. PAT. — Jako podstawa 
do rokowań berlińskich między fran- 

cuskimi i niemieckimi mężami stanu, 

jak się dowiaduje „Frankfurter Ztg.'— 

przygotowany został w Paryżu memo- 

  

rjał, zawierający _ przedewszystkiem 

francusko - niemiecki program gospo- 

darczy, 
Najważniejsza propozycja dotyczy 

stworzenia stałego komitetu francusko- 
niemieckiego, złożonego z 40 członków. 

Między innemi reprezentowani mają 

być w komitecie referenci odpowied- 

nich ministerstw francuskich i niemie- 
ckich. 

Komitet ten dzielić się ma na nastę- 
pujących 5 komisyj, po 8 członków w 
każdej: pierwsza komisja robót publi- 
cznych, które mogłyby być podjęte 
wspólnie przez Francję i Niemcy, a w 
pewnych warunkach również i na za- 
mówienie innych krajów; druga komi- 
sja transportu przewiduje współpracę 

linij morskich oraz napowietrznych i 

najwyższą kontrolę komunikacji kolejo 
wej; trzecia komisja handlu, mająca 
zbadać przedewszystkiem skutki istnie 

jącego niemiecko - francuskiego  trak- 
tatu handlowego, czwarta komisja prze 
mysłowa, zajmująca się w pierwszej lii 
nji rozbudową istniejących  kartelów; 
piata komisja finansowa, zajmująca 
się rozdziałem francuskich kapitałów w 
niemieckich przedsiębiorstwach i od- 
wrotnie. 

nadesłane miłimetr 50 gr. Kronika reklamowa miłimetr 60 gr. W 

K Malinowskiega. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski.. 

K. Smarzyaski. 
Zwierzyński. 

    
   

  

do 
   

    

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkotneX. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza i3. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, uł, 3 Maja 8. 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kot. „Ruch* 

NIE TDS IIS 

wiersz milimetrowy jednoszpzitowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za teksiem 15 gr. Komunikaty oraz 
numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne o 50 proc drożej Administracja nie przyjmuje zastrzeżeg co 

druku mogą być przez Administrację zmieniane lnie. Za d i tarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

  

Sprawa komunikacji kolejowej 
pomiędzy Polską a Litwą w Hadze 

Replika delegata Polski 
HAGA. PAT. — W rozprawie, to- 

czącej się przed Stałym Trybunałem 
Sprawiedliwości, który ma orzec, czy 

Litwa jest zobowiązana do nawiązania 
komunikacji kolejowej z Polską, repli- 

kował delegat polski p. Mrozowski, 
zbijając interpretację delegatów litew- 

skich konwencji kłajpedzkiej, rezolucji 

Rady Ligi Narodów oraz artykułu 23 
paktu Ligi. 

Pan Mrozowski przypomniał słowa 

ministra Zaleskiego, wypowiedziane 
w Genewie, że Litwa zawdzięcza Pol- 

sce utrzymanie niepodległości, gdyż w 

razie klęski Polski w 1920 roku, przed- 

stawiciel Litwy nie byłby tu obecny. 

Przewodniczący Trybunału zamknął 

Wpływy obniżenia 
funta w Niemczech 
BERLIN. PAT. — Koła niemieckie 

oczekują z niepokojem dalszego rozwo 

ju sytuacji w Anglii. Eksporterzy nie- 

mieccy na niejednym rynku międzyna- 

rodowym będą musieli stoczyć walkę 

ze wzmożoną konkurencją angielską, a 

nawet dumpingiem, przyczem spadek 

kursu funta wpłynie i na sam rynek 
angielski przez ewentualne wprowadze 
nie tam ceł ochronnych. Panuje jed- 
nak przekonanie, że kryzys finansowy 
Angfiji musi się odbić ujemnie na han- 
dlu zagranicznym Niemiec, chociażby 
z tego powodu, że Wielka Brytanja 

jest najważniejszym klijentem Rzeszy. 

Wywóz towarów niemieckich do 
Anglii osiągnął w ubiegłym roku 1200 
miljonów mk. Wielka Brytanja jest naj 
groźniejszym konkurentem Niemiec na 
węglowym rynku światowym. Gdyby 
rząd angielski rzeczywiście miał za- 
miar znieść dawny parytet funta i o- 
przeć walutę na niższej podstawie, to 
należy się liczyć z tem, że poziom cen 
angielskich znacznie spadnie. O ile pła 
ce zarobkowe nie wzrosną w tej samej 

proporcji, to przemysł angielski może 
się stać dla przemysłu niemieckiego 
niebezpiecznym konkurentem. 

Dzienniki, popierające ciężki prze- 
mysł, domagają się gwałtownie znacz- 
nej obniżki płac zarobkowych w Niem 
czech, ażeby móc utrzymać eksport na 
dotychczasowym poziomie. Niemieckie 
sfery, rolnicze interesują się specjal- 
nie kwestją, czy na wypadek dalszego 
obniżenia wartości funta również i Da- 
nja obniży swą walutę. Konkurencja 

duńskich płodów rolniczych na rynku 
niemieckim znacznieby wówczas wzro- 
sta. Również i te sfery niemieckie, któ- 
re włatpią, aby rząd angielski zdecydo- 
wał się na dewaluację funta, liczą się 
z ujemnym wpływem kryzysu angiel- 
skiego na gospodarkę niemiecką. 

Jest rzeczą niemal pewną, że An- 
glia wprowadzi wówczas cła ochron- 
ne, a nawet zakaz wwozu. jedynie co 
Niemców pociesza, to pewność, iż ka- 
tastrofa angielska nie.może zmusić wie- 
irzycieli angielskich do wycofywania 
swych wkładów. Układ o zatrzymaniu. 
kredytów zagranicznych w Nieinczech 
został podpisany jeszcze przed zao- 
strzeniem się kryzysu angielskiego. Od 
wrotnie, podnoszą się głosy, aby wy- 
zyskać obecny niski kurs funta i już te- 
raz rozpocząć spłatę długów angiel- 
skich, których termin upływa dopiero 
za 5 miesięcy. 

Co do przedstawicieli gałęzi prze- 
mysłowych, które zawsze korzystały z 
kredytów angielskich, ta zdają sobie 0- 
ni sprawę, że do czasu wyjaśnienia sy- 
tuacji w Anglji, nie będzie można za- 
ciągnąć kredytów w bankach brytyj- 
skich. Niemiecki przemysł  cukrowni- 
czy, finansowany dotyciiczas przez 
wielkie banki brytyjskie, będzie zmuszo 
ny, wobec zmiany stosunków,  rozej- 
rzeć się za innemi źródłanii kredytowe- 
mi. Jasne jest jednak, že w  obecneį 
sytuacji Niemiec uzyskanie kredytów 
gdzieindziej będzie możliwe tytko na 
gorszych o wiele warunku. Bezpo- 

; Średnie szkody dla gos2»*arstwe nie- 
mieckiego mogą rów eż powstać z te 
go powodu. W obrotach towarowych 
zagranicznych kalkul:cia prowadzona 
była dotychczas przeważnie w funtach 
angielskich. 

  

KTO SZYBKO DAJE, TEN. DWA RA- 

ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 
CZEKA! 

Konto P.K.O. nr. 82100 

posiedzenie, rezerwując Trybunałowi 
prawo postawienia dodatkowych py- 
tań. 

Formalnie procedura ustna nie zo- 
stała jeszcze zamknięta, natomiast dy- 
skusję wważać można za zakończoną. 

Silva rerum 
Wspaniałe, radosne, olbrzymiej do- 

niosłości odkrycie grobów królewskich 
w naszej Bazylice, znalazło głośny. od- 
dźwięk w całej prasie polskiej. 

Niema dziennika, któryby nie pod- 
kireślił powagi i znaczenia dokonanego 
odkrycia. Pięknie i mocno mówi o skar 
bach wileńskich Dzień Pomorski (Nr. 
219). 

Odnalezienie prochów monarszych w pod- 
ziemiach wileńskich głośnem echem odbije 
się po całej Polsce, Jesteśmy narodem Cczczą- 
cym wiernie dostojną przeszłość i nisko chy- 
limy czoło przed majestatem królów naszych. 

Szczęśliwi w Zorzach Poranku budując 
masz Jasny Dzień dzisiejszy, z kornemi Ser- 
cami kiękamy u sarkofagów królewskich, któ 
re w zapomnieniu i pyle, skryte tak długo 

„zgniły, rozpadły 
niewoli. 

  

przed profanacją wrogów, 
się, zniszczały przez lata 

Р, stanie straž honorowa.,. 
Na straży grobów królewskich staiią żoł.- 

nierze Polski Niepodległej! 
Te same białe orły, które zdobią zbut- 

wiałe trumny i szczątki szat królewskich, ja- 
śnieją na drogich polskich czapkach, nad ja- 
snemi;, młodzieńczemi oczami wpatrzonemi 
w Światłość Wolności! 

Słońce lśni na stali ich bagnetów, goto- 
wych każdej chwili do obrony Dostojnej Prze 
szłości, mozolnej mrówczej pracy Dnia Dzi- 
siejszego i Słonecznego Jutra Polski Mocar- 
stwowej. 

Grobów królów śniących w katedrze wi- 
leńskiej sen o potędze Rzeczypospolitej nie 

sprof: je jeż nigdy wróg! 
- Na straży grobów monarszych stać będą 
Żołnierze Rzeczypospolitej! 

Warszawa ma starą troską z powo- 
du teatrów. Aczkolwiek zatarg ZASP-u 
ze Zw. Dyrektorów został już zlikwi- 
dowany, jednak sprawy organizacyjne 
na nowych zasadach nie są należycie 
wyjaśnione. Kandydat na stanowisko 
dyrektora warszawskich teatrów, red. 
Krzywoszewski nie może porozumieć 
się z magistratem, który chce skorzy- 
stać z sytuacji i uchylić się od mate- 
rjalnej odpowiedzialności za losy tea- 
trów. 

tem: 
: Obecną sytuację teatrainą pragnąłby ma- 

gistrat warszawski wykorzystać w tym kie- 
runku, aby zrzucić ze siebie wszelkie obo- 
wiązki w stosunku do teatru, Chciałby pry- 
watnemu przedsiębiorcy wynająć teatry dra- 
matyczne, dostarczając tyiko lokału, opału, 
światła, rekwizytów i kostjumów, natomiast 
ućhylając się od jakiejkolwiek pomocy pie- 
niężnej. Teatry, które przynosiły dotychczas 
około 3.000 zł, deficytu dziennego, nagle ma- 
ją się stać samow.ystarczalne. Tę samą me- 
todę zastosowano do opery, która do niedaw. 
na kosztowała miljonowe sumy, jak długo 
była w zarządzie miejskim. Oczywiście, że 
trudno będzie znaleźć dzierżawcę, któryby 

A > m te eni? ka w 
my: rych naw: oracje, upione 
przez przedsiębiorcę, miałyby przechodzić 
automatycznie na własność miasta. W ten 
sposób magistrat warszawski wprost unie- 
możliwia otwarcie paru teatrów w stolicy, 

INic też dziwnego, że w tych wa- 
runkach otwarcie teatrów prędko na- 
stąpić nie może: 
Dwa wielkie bloki teatralne — każdy po 

y- 

cami organizacyjnemi. Obaj dyrektorzy 
aaa zadanie: au A Spółk * 
swoje teatry w rodzaj zrzes: w е 7 
Ш(Ёогаші‚'{атутоиеч{'вю‚ aby dokonač deli- 
kafnej i trudnej operacji odcięcia kompleksu 
teatrów od miasta, w którem były dotych- 
czas związane. Łatwo pojąć, ile przytem na- 
stręcza się problemów. Obniżyć ceny miejsc, 
podnieść poziom artystyczny teatrów i zmie- 
nić je z deficytowych w dochodowe, lub 
conajmniej samowystarczalne, oto zadania, 
jakie postawił sobie nowy dyrektor. Jeżeli 
tego dokona, okaże się tęgim or: 

Bądź co bądź wszystkie teatry nie ruszą 
pelną parą wcześniej, niż w paździemiku. © 

Organizacja życia kulturalnego i 
podtrzymanie richu artystycznego wy- 
maga wielkiej energji i pomysłowości. 
Krakowskie Towarzystwo Przyjaciół 
Sztuk Pięknych wypuściło akcje, upo- 
ważniające posiadaczy do stałego od- 
wiedzania wystaw, oraz do udziału w 
losowaniu obrazów, przeznaczonych na 
premje. 

Na 20 zakupionych akcyj dyrekcja wyda- 
jedną akcję darmo. Akcje te mają jak każde 
prawo, brania udziału w losowaniu i na każ 
dą z nich przypada bezpłatna ja. Lo- 
sowanie odbędzie się w październiku. Na 
następnej wystawie będą wystawione dzieła 
przeznaczone do tego losowania, Można 
więc będzie przy szczęśliwej  konjunkturze 
zdobyć zadarmo dzieło sztuki. 

Kto wie, czy nie należałoby i Wil- 
nu w pewnym stopniu skorzystać z 
przykładu Krakowa? Lector. 

ii. Kurjer Codz, (264) tak pisze o 

   



Zasady organizacyjne B. B. W. R. 
STRESZCZENIE REFERATU POSŁA STANISŁAWA DOBOSZA 

NA ZJEŻDZIE NIEDZIELNYM 

Na Zjeździe organizacyjnym Rady Woje- 
wódzkiej BBWR w Wilnie w niedzielę dnia 
b, m. poseł Stanisław Dobosz jako sekre- 
tarz Rady i Kierownik Sekretarjatu Woje- 
wódzkiego BBWR wygłosił referat informa- 
cyjny, wyłuszczając w nim zasady organi- 
zacyjne w myśl ustalonego regulaminu i in- 
strirkcyj, opracowanych przez władze naczel- 

ne Bloku. 

Powstaniu BBWR w r. 1928 przyświeca- 
ło szczytne hasło: „Prawem  naczelnem — 
dobro Państwa*". Hasło to nie pozostało 
czczym irazesem na wszelkich drukach we- 
wnętrznych organizacji, lecz ma najistotniej- 
sze zastosowanie w życiu i działalności na- 
szej organizacji, łączącej w sobie szereg 
grup politycznych i dziesiątki znanych z 
swej chlubneį pracy związków i stowarzy- 

Już przy wyborach parlamentarnych w 

r. 1928 społeczeństwo nasze zdało swój 

pierwszy egzamin służby dła Państwa, u- 

znając wysunięte przez B,B.W.R. hasło za 

ideę przewodnią, rugującą ciasne interesy 

klik i partyj. 

: Przy ostatnich wyborach okazało się, iż 
za tak skonstruowaną organizacją opowie- 

działa się olbrzymia większość obywateli 

Państwa bez różnicy wyznania i narodowo- 

Po takim wstępie poseł Dobosz uwypu- 

kla zarysy organizacyjne Bloku, którego 

podstawową formą są Koła. 

Wszyscy członkowie BBWR, zamieszku- 
jacy dany teren wiejski, czy miejski lub 
przynależący do jednego środowiska w więk- 
szych ośrodkach tworzą Koła organizacji. 
A zatem Koła dzielą się na wiejskie, miejskie 
i środowiskowe, to jest Koła pocztowców, 

nauczycieli, kołejowców i t, d. 

'W siedzibie każdej gminy jest Komitet 

Kół i działaczy społecznych, powołanych 

przez prezesą Rady Powiatowej. 

Na czele Komitetu gminnego stoi prezes 

powołany przez prezesa Rady Wojewódzkiej. 

W siedzibach powiatów, jak z tego wynika, 
znajdują się Rady Powiatowe, których człon- 
kowie powoływani są przez prezesa Rady 
Wojewódzkiej, prezes zaś, przez prezesa 
głównego organizacji. W skład Rad Powia- 
towych wchodzą prezesi Komitetów  gmin- 

nych i organizacyj, mających swą siedzibę 
w ośrodku powiatu. 

Rada Wojewódzka składa się z prezesów 
Rad Powiatowych, przedstawicieli woje- 
wódzkich organizacyj społecznych i zawo- 

dowych, wchodzących w skład Bloku, Na 
czele jej stoi prezydjum (prezes, trzej wice- 
prezesi, sekretarz i kierownicy © sekcyj), 
powołane przez prezesa organizacji w War- 
szawie, 

Przy rozszerzaniu ram organizacyjnych 
BBWR kieruje się zasadą zdobywania jako- 
ści, a nie ilości członków. Do B.B.W.R, mo- 

że należeć każdy obywatel, bez różnicy na- 
rodowości i wyznania, mogący wykazać się 
pracą społeczną. 

B,B.W.R. ód zarania swego istnienia po- 

stawił sobie za zadanie: ё 
1) POBUDZENIE SPOŁECZEŃSTWA 

DO SZUKANIA ZADOWOLENIA I RADO- 
ŚCI W REZULTATACH SWEJ PRACY; 

2) PODNIESIENIE KULTURY, I O- 
ŚWIATY; 

3) PODNIESIENIE GODNOSCI CZŁO- 
WIEKA I 

4) UTRWALENIE W NIM POCZUCIA 
HONORU WŁASNEGO | ZBIOROWEGO, 
BĘDĄCEGO ZARAZEM HONOREM PAŃ- 
STWA. 

W zakończeniu tego referatu poseł Do- 
bosz wzywał delegatów Zjazdu do wzmo- 
żenia jeszcze bardziej intensywnej pracy na 

gminny BBWR. składający się z prezesów terenie Kół i powiatów Wileńszczyzny. 

ES GKEDIEUTEI —————— 

Drugi Zjazd Matematykėw Polskich 
WILNO. — W dniu 23 bm,, po uroczy- 

stem otwarciu uczestnicy drugiego zjazdu 
matematyków polskich pod kierownictwem 
p. dziekana Ferdynanda Ruszczyca zwiedzili 
górę Zamkową, kościół św. Anny oraz dom, 
sv którym mieszkał niegdyś Miekiewicz. 

O godz. 16 przewodniczący zjazdu prof. 
Dickstein wygłosił odczyt p.t.: „Wroński, 
Balzano, Comte — filozofowie - matematycy 
t9-go stulecia”. Prof. J. Rudnicki odczytał 
nader interesujący referat słynnego matema- 
tyka polskiego prof. Stanisława Zaremby pt. 
„Pogląd na współczesny stan teorji poten- 
cjału* (prof, Zaremba, przebywając zagrani 
cą „nie mógł przybyć na zjazd). 

Po tych odczytach odbyły się posiedzenia 
w poszczególnych sekcjach. W sekcji pierw- 
szej (logika podstawy matematyki) pod prze 
wodnictwen! prof, Kuratowskiego (Lwów) 
wygłosiłi komunikaty pp. Adolf Lindenbaum, 
Stanisław Jaśkowski (obaj z Warszawy). W 
sekcji VI pod przewodnictwem prof, J. Rud- 
nickiego (Dydaktyka, historja matematyki) 
p. prof. Petre - Sergescu (Cluj), «wygłosił 
komunikat pt.: „Sur les traits essentiels des 
mathematiques dans 1 antiguite“. Dr, A, 
Birkenmajer mówił na temat: „Stanowisko 
historji matematyki w nauczaniu uniwersy- 
teckiem*. Obrady sekcji zakończyły się wy- 
sunięciem szeregu wniosków, które zostaną 
poddane dyskusji na najbliższem płenarnem 
posiedzeniu. 

Pierwszy dzień zjazdu zakończył się ze- 
braniem towarzyskiem w !okalu Ogniska A- 
kademickiego. 

W dn, 24 bm. prof. Sorbony Arnaud De- 
njoy, prezes Francuskiego Towarzystwa Ma 
tematycznego i prof. Wacław Sierpiński wy- 
głosili na płenarnem posiedzeniu odczyty z 
dziedziny teorji zbiorów. Prof. Sierpiński za- 
komunikowat, že prof. Godofredo Garcia z 
Peru nadesłał szereg swoich prac, dedykując 

ię zjazdowi. Sekretarz zjazdu prof, Stefan 
Kempisty podał do wiadomości, że nadeszły 
depesze z życzeniami od prof. K. Petry z 
Pragi, rektora Uniwersytetu we Lwowie 
prof. K. Bartla i dr, Jacob, Pozatem prof. 
Sekeliarion i jego asystent Georgio z Grecji 
nadesłali prace wraz z listem. z życzeniami. 

. Podczas przerwy obiadowej uczestnicy 
zjazdu zwiedzih uniwersytet. W godzinach 

PARNIKIkarroru 
udoskonalonego systemu, bardzo 0sz- 

czędne i praktyczne w użyciu, tudzież 

gniotowniki, płuczki I sor- 

townikl do kartofli poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11-a. 

Dogodne warunki kupna, 

- Żądajcie prospektów. 

  

      

Ea 

Twórczość poetycka Bi 
„Naród poetów * — tak określił 

Białorusinów w którymś ze swych 
wierszy poeta białoruski jan Kupała. 

Nie jest to bynajmniej li tylko hi- 
perbola poetycka, lecz zdanie, oparte 
na rzeczywistości! Wystarczy pobież- 
nego rzutu oka na współczesną twór- 
czość literacką Białorusinów, by się 
przekonać o jego słuszności. Powiieść 
białoruska wciąż jeszcze znajduje się 
w powijakach; twórczość dramatyczna 
stawia pierwsze kroki i jedynie tylko 
poezja rozkwita coraz to wspanialej!. 

W miejsce starej gwardji „nasze- 
miwców* (zwanych tak od gazety 
„Naszaja Niwa''), których część już 
zeszła z tego świata (M. Bohdano- 
wicz; Oleś Harun), część zaś dusi się 
w  zatrutej atmosferze czerwonego 
Mińska (Kupała, Kołas, Biaduła), wi- 
dzimy wyrastający na naszych oczach 
zastęp nowych nazwisk, nowych ta- 
lentów. Proces ten daje się obserwo- 
wać zarówno w Polsce, jak i po tam- 
tej stronie kordonu. 3 

Rezygnując narazie ze znajomości 
z pieśniarzami Białorusi Sowieckiej, 
przyjrzyjmy się tymczasem twórczości 
poetyckiej Białorusinów wileńskich w 
przekroju ostatniągo dziesięciolecia. 

popołudniowych odbyły się posiedzenia w 
poszczególnych sekcjach, 'Na uwagę szer- 
szej publiczności zasługują referaty, wygło- 
szone w sekcji XI. 

Prof. Kazimierz Jantzen i inż. Bronisław 
Bielecki, inspektor ministerjałny matematyki, 
mówili o niedomaganiach szkoły średniej w 
zakresie nauczania matematyki. Prof, Stra- 
szewicz z Warszawy wygłosił komunikat z 
dziedziny nauczania geometrji wykreślnej w 
szkole średniej. 

Wieczorem uczestnicy zjazdu byli obec 
ni na przedstawieniu w teatrze miejskim na 
Pohulance. 

  

  
Tygodnik ilustrowany Nr, 38. Numer za- 

wiera niezwykle żywą, ciekawie iłustrowaną 
relację "jednego z uczestników wyprawy ро!- 
skiej w Alpy p.t. „La Meije, góra Polakow“; 
pióra J. A. Szczepańskiego. W tymże n-rze 
znajdujemy nieznane dotychczas nieogłasza- 
ne drukiem utwory Wyspiańskiego z epoki 
jego młodości, Są to urywki z pamiętnika i 
wiersze miłosne poety. W artykule wstępnym 
(„Wiry czerwonoruskie*) mamy omówienie 
naszej sytuacji politycznej na tle odśrodko- 
wych dążeń pewnych grup  „mniejszościo- 
wych. Zajmujący przegląd „Idej i zdarzeń, 
wydarzeń i nastrojów aktualnych; przegląd 
Boya „balzakowiskiej podróży do Polski”, 
kronika artystyczna, odcinku powieściowe, 
dział mody, oto, co składa się na różnorod- 
ną trześć numeru. 

Nasza Przyszłość — wrzesień. Zeszyt za- 
wiera następujące artykuły: 

K. Koźmińskiego — „Piatiletka a pogo- 
towie wojenne Sowietow“, A. Romera — 
„Zagadnienie Anschlussu“, A, Bajkowskie- 
go — „Ochrona twórczości wynalazczej“ , 
Jana Bobrzyńskiego — „Nawrót do etatyz- 
mu?', -M. Gedrusa — „Po równi pochyłej”, 
A. Starodworskiego — „Psychosfera w Z. 
S. S. R.“ oraz Władysława Studnickiego — 
„Rosja sowiecka w polityce światojwćj". 

Droga — Nr. 9 — Na wyróżnienie za- 
sługują następujące artykuły: 

A. Hertza: „Ś. p. Tadeusz Hotėwko“, 
W Lewandowskiego: „Drogi rozwoju gospo 
darczego Polski w I. 1926 — 31“, A. M. 
Bocheńskiego:— „O decentralizację kulturał- 
ną"_ oraz T. Grzebieniowskiego:—,„Čwierč- 
KE sprawy polskiej w AngHi — 1831— 

„Bogaty dział literacki, oraz recenzyjny oży 
wiają treść numeru. я 

S 

ałorusinów wileńskich 
Jest ona dla ogółu polskiego. niewiele 
mniej egzotyczna, niż, dajmy na to, ja- 
pońska, lub chińska, jednak za- 
sługuje na bliższe jej poznanie. 

Zacznijmy od starszych z pośród 
młodszych. Są nimi: Eljasz Lewczyk, 
L. Rodziewicz i K. Swojak. 

ELJASZ LEWCZYK. 

Pierwszy Lewczyk, jeszcze 
przed wojną, ogłosił drukiem tom poe- 
zyj swych pod skromnym tytułem: 
„Czyżyk biełaruski*. Po przeczytaniu 
poezyj tych czytelnik „przychodzi do 
przekonania, że ubrana w formy orni- 
tologiczne skromność autora jest naj- 
zupełniej uzasadnioną, wiersze bowiem 
— istotnie — nie odznaczają się więk- 
szym polotem, ani oryginalnością! 

Ostatnio p. Lewczyk zainteresował 
się metodyzmem i w roku 1930, przy 
pomocy metodystów amerykańskich 
wydał solidny co do rozmiarów zbiór 
pieśni religijnych tej sekty w tłuma- 
czeniu białoruskiem. Nosi ten zbiór 
nazwę  „Bożaja Lira* i posiada dwie 
edycje: jedna z nich — większa (204 
Str.!) — zaopatrzona jest w nuty, dru- 
ga — mniejszego formatu — zawiera 
same tylko teksty (186 str.). 

SE 0 w o 

SYTUACJA POLITYCZNA W ANGLII 
DODATKOWY BUDŻET 

LONDYN. PAT. — W dniu 24 b.m. 
ogłoszony został dodatkowy  prelimi- 
narz budżetowy w wysokości 20.700 
tysięcy funtów, z czego 13,700 tysię- 
cy przeznaczonych jest na cele zwal- 
czania bezrobocia i 7 miljonów na do- 
datkowe kredyty na fundusz drogowy. 

HASŁA WYBORCZE 
LABOURZYSTÓW 

LONDYN. PAT. — „Daily Herald“ 
podaje, że rozpoczynający się 5 paź- 
dziernika kongres Labour Party, wo- 
bec aktualności wyborów, uchwali 
platfownę wyborczą, która — wi 
dziennika, obejmować będzie 5 nastę- 
pujących punktów: 1 wrogie stanowi- 
sko wobec ceł protekcyjnych w obec- 

  

nym stanie przemysłu, 2) kontrola pu- 
bliczna banków oraz wogóle finansów, 
3) plan rekonstrukcji przemysłu i rol- 
nictwa, 4) zniesienie odszkodowań i 
długów wojennych w drodze porozu- 
mienia międzynarodowego, 5) nalega- 
nie w tej samej drodze na jak najszyb- 
sze rozbrojenie. 

USTĄWA FINANSOWA 
LONDYN. PAT. — Izba Gmin przy 

jęła w drugiem czytaniu ustawę finan 
sową 277 głosami przeciwko 238. 
HASŁA wyborcze labourzystów 

DEMONSTRACJE BEZROBOT- 
nych 

LONDYN. PAT. — W dniu wczo- 
rajszym w kilku miastach prowincjo- 

ERIE „ODER TOYS ZREBZS REY EERODAEO ZOZ 

Wymiana informacyj o zbrojeniach 
POMIĘDZY POLSKĄ A Z.S.S.R. 

WARSZAWA. PAT. — Dnia 23 
b. m. nastąpiła między rządem polskim 
a Związkiem Socjalistycznych Republik 
Rad wymiana informacyj o stanie zbro- 
jeń obu państw w związku z pracami 
przygotowawczemi do powszechnej 
konferencji rozbrojeniowej. Charge 
d'affaires Rzeczypospolitej w Moskwie 
wręczył rządowi ZSSR treść odpowie- 
dzi rządu polskiego na kwestjonarjusz 

Rady Ligi, złożonej 15 września w se- 
kretarjacie i podanej już do wiadomo- 
ści publicznej. Komisarz spraw zagra- 
nicznych Litwinow wręczył naszemu 
charge d'affaires odpis informacyj o 
zbrojeniach ZSSR, który rząd sowiecki 
złożył w sekretarjacie Ligi Narodów z 
przeznaczeniem wyłącznem dla konfe- 
rencji rozbrojeniowej. 

LISTA OBROŃCÓW BYŁYCH WIĘŹNIÓW 
BRZESKICH 

WARSZAWA, 24.9 (tel, własny). 
Lista obrońców w procesie brzeskim 
ma być znacznie rozszerzona, dowia- 
dujemy się bowiem, że z dnia na dzień 
zgłasza się coraz więcej adwokatów 

polskich. W procesie bytych więźniów 
brzeskich bronić będą nie tylko adwo- 
kaci warszawscy, ale szereg najwybit- 
niejszych przedstawicieli palestry pol- 
skiej z innych miast. 

Pierwsze posiedzenie Sejmu 
WARSZAWA, 24.9 (tel. własny). 

Marszałek Sejmu dr. Świtalski wy- 
znaczył plenarne posiedzenie Sejmu na 
dzień 1 października r=b., o godzinie 
4-ej popołudniu. Na porządku dzien- 

Grożny pożar 
WARSZAWA, PAT. — W dh. 24 b. m. 

przed południem wybuchł pożar w posesji 
braci Trotenheim przy ul. Naler<ki 35. 

W podwórzu tej posesji znajduje się wiel 
ki budynek, w którym mieszczą się gisernia 
i maszyny rotacyjne redakcji „Unzer Eks- 
pres* oraz skład papieru spółki akcyjnej 
Faiteg i Drestaw. 

nym żnajduje się wybór dwuch wice- 
marszałków Sejmu, na miejsce ś. 
Dąbskiego i ministra Jana Piłsudskie- 
go. Następnie pierwsze czytania rzą- 
dowych projektów ustaw. 

w Warszawie 
Pastwą płomieni pierwsze _ piętro 

budynku, w którym mieściły się składy fir- 
my Fafteg i Dresław oraz przyległa do bu- 
SE oiicyna. 5 

'd płomieni zajęły się przył domy przy 
ulicy Gęsiej i Dzikiej, zdzia Jednak sody 
ogniowej udało się pożar stłumić w zarod- 
ku, Straty wynoszą kilkaset tysięcy złotych. 

Zakończenie centralnych zawodów lotniczych 
Rozdanie nagród 

WIARSZAWA. PAT, -— Wczoraj w kasy 
nie 1 pułku lotniczego odbyło się uruczyste 
zamknięcie centralnych wojskowych zawo. 
dów totniczych. W wielki>į sali kasyna zebia 
li się zawodnicy wraz z korpusem — ойсст- 
skim 1 puiku lotniczego. 

O godzinie 11-eį przybyli: szei departa- 
mentu aeronautyki płk. rilot Rayski w to- 
warzystwie zastępcy nłk. pilota Sendcka i 
dowódcy 1-ej grupy aeronautycznej pik. 

pilota auralie'a, witaui krótkim meldun- 
kiem przez dowódcę 1 pułku łotniczego płk, 
pilota: inž, Widena. 

W krótkiem, żołnierskiem przemówieniu 
szef departamentu ueronautyki dziękował za 
wodnikom i podkreślił ich zasługi, poczem o- 
głosił kolejność zdobytych miejsc przez za- 
wodników, wręczając int nagrody. 

Pierwsze miejsce zdobyli . obserwa- 
tcr Jarząbek i sierżant pilot Marciniak, dru- 

gie miejsce — ppor. obserwator Jakszewicz 
i plutonowy pilot Kuszczyński, trzecie miejsce 
— por. obserwatór Kubieniec i sierżant pilot 
Simiński, 

Zawody odbywały się w bardzo ciężkich 
warunkach atmosierycznych, dlatego też wy 
czyny tam uzyskane podkreślają wartość na 
szych załóg lotniczych i ich doskonałe przy- 
gotowanie wyszkoleniowe. Załoga, która 
zdobyła pierwsze miejsce, otrzymała oprócz 
nagród indywidualnych jena przychodnią 
dla swej eskadry w postaci z rozpięte- 
mi skrzydłami na postumencie marmurowym. 
Nagroda ta może być zdobyta na własność 
eskadry po trzykrotnem zdobyciu pierwsze- 
go miejsca w zawodach centralnych w okre- 
sie 6 lat przez załogi tej samej eskadry. 

Po rozdaniu nagród zawodnicy i zapro- 
szeni goście byli podejmowani przez dowód- 
cę i korpus oficerski 1 pułku lotniczego. 

  

Prześladowania religijne w Mińsku Litewskim Z 
ZAMKNIĘCIE ŚWIĄTYŃ 

MIŃSK. Od kilku tygodni na 
Białorusi Sowieckiej prowadzo- 
na jest intensywna kampanja 
antyreligijna. Organizowane są 
wiece i zebrania w zakładach i 
fabrykach, na których „uchwala- 
ne" są z góry nakazane rezolu- 
cje domagające się zamknięcia 
świątyń i oddania ich pod kiuby 
komunistyczne. Szczególnie in- 
tensywną agitację prowadzą „beż- 
bożnicy* w Mińsku. W wyniku 
tej akcji sowiet miejski w Miń- 
sku postanowił w przeciągu 

L. RODZIEWICZ. 
O wiele ciekawszą jednostką jest 

drugi z wymienionych wyżej poetów 
— L. Rodziewicz, który przed kilku 
laty wyjechał do Mińska. 

Pierwszym jego debiutem poetyc- 
kim jest malutki, lecz jakże wartościo- 
wy zbiorek poezyj p. m. „Biełaruś, 
wydany w r. 1922 w Wilnie. Nawroty 
do tradycji i szlachetczyzny przepla- 
tają się w nim z nutkami rewolucyjne- 
mi i jaskrawym radykalizmem społecz 
nym. 

Pozatem cechuje 
patrjotyzm białoruski. 

W formach poetyckich, zastosowa- 
nych przez Rodziewicza w tym zbior- 
ku, łatwo się daje zauważyć wpływ 
twórczości poetyckiej  modernistów 
rosyjskich, a także poetów rosyjskich 
doby rewolucyjnej. Każdy z wierszy i 
każda impresja prozą, zawarte w 
zbiorku  „Bietaruš“, są zaprawdę, 
Krwią serdeczną pisane, napęczniałe u- 
czuciem, pełne szczerego patosu, to 
też nie dziw, że w trakcie czytania, 
uczucia autora sugestyjnie udzielają 
się i czytelnikowi, sprawiając to, że 
krótkich tych,. dziwacznych nieraz, 
wierszyków mie można czytać inaczej, 
niż bez głębszego wzruszetia! 

Oto, na próbkę, kilka zwrotek 
jednego z wierszy Rodziewicza, zawar 

zbiorek gorący 

trzech dni zerwać umowy najmu 
(świątynie w Bolszewji są jak 
wiadomo dzierżawione przez gmi- 
ny religijne) i przekazać kościół, 
cerkiew i 10 synagog na rzecz 
urządzenia tam klubów komuni- 
stycznych. 

Organizacje bezbożników w 
ciągu dwóch dekad mają przy- 
stosować odebrane świątynie dla 
celów prowadzenia w nich agita- 
cji antyreligijnej urządzenia mu- 
zeów propagandowych i t. p. 

tych w omawianym przez nas zbiorku: 
„O, biezpatolnaja, bieł-czystaja, 

„Z worahami nieraszuczaja, 

„Da ciabie, ziamielka kamianistaja, 

„Prypadaju ad boli piakuczajel..* 

— woła z rozpaczą autor, inyśląc © 
swej nieszczęsnej Białorusi. 

Co za bezpośredniość i szczerość 
odczucia bije z każdego niemal słów- 
ka tych zwrotek! Jak przekonywującą 
jest boleść patrjotyczna autora nad 
niedolą jego ojczyzny! Jakie w tych 
zwrotkach znać wprost zachłyśnięcie 
się szlachetnym sentymentem! 

Oprócz poezyj próbował także Ro- 
dziewicz sił swych na polu twórczości 
dramatycznej, pisząc kilka, wcale nie- 
przeciętnych, a nieraz wybitnie orygi- 
nalnych sztuk i obrazków scenicznych. 
W .tych utworach Rodziewicza  prze- 
ważają raczej wpływy dramatopisarzy 
Zachodu. 

K. SWOJAK. 
Dość niezwykła jest również syl- 

wetka trzeciego z zacytowanych wy- 
żej pieśniarzy białoruskich — K. 5wo- 
jaka. ja 

Swojak, właściwe nazwisko które- 
go brzmi Stepowicz, brat b. posła bia- 
łoruskiego A. Stepowicza, zmarł przed 
kilku laty od suchot. Ten, zgasły w 
kwiecie wieku, młody ksiądz  białoru- 

  

nalnych odbyły się demonstrącje bez- 
robotnych. W Liverpool demonstrowa- 
ło 8 tysięcy bezrobotnych, którzy za- 
atakowali policję, zostali jednak  roz- 
proszeni. W Glasgow odbył się pochód 
6 tysięcy bezrobotnych, w Birmingham 
—.5 tysięcy. 

SECESJA Z PARTJI PRACY 
LONDYN. PA. — Według donie- 

sień dzieników wieczornych 20 deputo 
wanych opuści Labour Party, w tej li- 
czbie 2 byłych ministrów ma w 
dniach najbliższych przejść da obozu 
rządowego. Zmniejszyłoby to możli- 
wość ogłoszenia wyborów do parla- 
mentu w niedalekiej przyszłości. 

Barometr giełdowy 
LONDYN. PAT, — Giełda czwartkowa 

była ożywiona. Akcje poszły w górę. Angiel- 
skie obligacje państwowe pozostały bez 
zmian Wałuty notowano w południe: dołary 
3.97 — 4.02, franki 100—102, guldeny 9 i 
pół — 10, marki 17—18, Funt wykazuje na- 
ogół lekką tendencję zniżkową. Stopa pro- 
centowa Banku Angielskiego nie uległa zmia 
nie, 
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NOWY POSEŁ CHIŃSKI w 
WARSZAWIE 

SZANGHAJ. PAT. — Rząd chiński 
mianował p. Wang-Kuang-Ky posłem 
nadzwyczajnym i ministrem pełnomoc- 
nym Chin na Polskę i Czechosłowację 
« siedzibą w Warszawie. 

* 

Minister Wang-Kuang-Ky urodził się w 
1867 r. Po ukończeniu studjów zostaje mia 
nowany sekretarzem państwowym Н, а ро- 
tem I kat. oraz radcą Il klasy w posełstwie 
chińskiem rwi Holandji. 3 

W roku 1907 bierze udział w drugiej kon 
ferencji pokojowej w Hadze, jako przewodni 
czący delegacji chińskiej. W latach 1907— 
1910 pełni obowiązki radcy poselstwa w Ro- 
sji i bierze czynny udział w rokowaniach w 
sprawie zmian w traktacie handlowym chiń- 
sko - rosyjskim, W roku 1912 udaje się do 
Belgji w charakterze ministra pełnomocnego. 
W 1915 zostaje przeniesiony do Rzymu, jako 

P- minister pełnomocny. 
W roku 1920 reprezentuje Chiny na mię- 

dzynarodowej konferencji rolnej w Rzymie. 
W r. 1921 opuszcza Włochy i do 1924 pełni 
obowiązki ministra peinomocnego w Holan- 
dji. W r. 1924 udaje się do Genewy jako 
przedstawiciel Chin na międzynarodowej 
konferencji do walki z opjum. W 1028 roku 
został mianowany radcą przy komisji trak- 
tatów w chińskiem ministerstwie spraw za- 
granicznych. 

  

Zwolnienie od opłat poczto- 
wych korespondenc]i komite- 
tów. do spraw bezrobocia. 
'WARSZAWIA, 24.9 (tel. własny). Mini- 

ster Poczt'i Telegrafów zwolnił od opłat 
pocztowych wszelką korespondencję wpły- 
wającą i wychodzącą z naczelnych komite- 
tów do spraw bezrobocia wojewódzkich ko 
mitetów lokalnych, Tem samem  korespon- 
dencja prywatna, jak i większe przesyłki 
skierowane do jednego z komitetów będą 
Zwiolnione od opłat. Zarządzenie to obowią- 
zuje od dnia 1 października r. b. 

[| Do kompletu. 
przedszkola 
polsko = francuskiego 

z początkami nauczania, 

przyjmę dzieci kilkoro, inteligentne z 
dobrej rodziny, od 6 do 8 lat, 
Zapisy od 9-tej rano do 2-ej pp. 

Pańska 4 m. 4. (Obok Łukiszek) 

  

W Nowogródku 

ogłoszenia oraz prenumeratę 

KURJERA crówz GRÓDZKIEGO 

„SŁOWA" 
przyjmuje 

Wł. Michalski — kiosk gazetowy 
Wielki Rynek róg Grodzieńskiej 

  

ski, za życia chętnie uciekał przed za- 
glądającą mu coraz natrętniej м о- 
czy śmiercią do zaklętych ogjrójców 
poezji i Piękna, szukając w twórczo- 
ści poetyckiej pociechy i zapomnienia. 

Rezultatem tych ucieczek przed ży- 
ciem, a zarazem źwierciadłem jego u- 
czuć, nastrojów i zainteresowań jest 
wydany w Wilnie w r. 1925 zbiór poe- 
zyj Swojaka p. t. „Maja Lira", Znaj- 
dujemy w nim następujące działy: 
poezje religijne, patrjotyczne, miłosne, 
wreszcie impresje i wiersze różnej tre- 
ści. Tłoczona jest „Maja Lira" czcion- 
kami łacińskiemi, co także należy o- 
becnie do rzadkości! 

Poziom poszczególnych utworów 
zbioru jest nierówny: zdarzają się tam 
istne perełki (zwłaszcza wśród impre- 
syj), są jednak i wiersze niefortunne, 
rażące swym brutalnym realizmem, lub 
niewłaściwą dla poezji terminologią. 
Nie zdołał także autor uniknąć pewne- 
go powtarzania się tematowego (na- 
przykład w poezjach patrjotycznych). 

Cenną pozycją w twórczości Swo- 
jaka stanowią jego, dość licznie repre- 
zentowane w zbiorku, poezje religijne 
(naśladawnictwa psalmów i t. p.), a 
to z tego przedewszystkiem wzgledu, 
że tego rodzaju twórczość w literatu- 
rze białoruskiej należy naogół do 
rzadkości. 

Wojna w Mandżurii 
Mimo, że pierwszy okres krwawych 

starć nie nosi jeszcze znamion wojny, 
wypowiedzianej oficjalnie przez rządy 
stron wiodących spór, a wojennej krwa 
wej praktyce nie towarzyszy. proklama 
wany urzędowo stan wojenny. 

Skomplikowana sytuacja towarzy- 
sząca nagłemu wybuchowi konfliktu 
łączy się zarówno ze sk:ysyn: i tajem- 
niczym charakterem ludów wschod- 
nich, jak i z niewyjaśnioną sytuacją we 
wnętrzną przedewszystkiem w Chinach, 
rozprzężonych przez anarchję, jak i do 
pewnego stopnia w japonji, wzorowo 
zorganizowanym organiźmie państwo- 

m. 
Początkowy przebizy konfliktu da 

się łatwo ogarnąć i ocenić. Japonja 
twierdzi, że pozostająca w jei włada- 
niu kolej mandżurska zagrożona zosta- 
ła przez oddziały chińskie, że inieresy 
japońskie w Mandżuri, w sferze wpły- 
wów japońskich, narażone zostały na 
szwank, że życiu obywateli japonskich 
grozi niebezpieczeństwo, ostatecznym 
zaś powodem starcia jest zamordowa- 
nie kapitana japońskiego Nakamury 
przez żołnierzy chińskicn w Mandżurii. 

Wojska japońskie, które występując 
do walki, zajęły zrazu Mukden, były 
nieliczne, a przewaga ich nad chińczy- 
kami tłumaczy się znaną oddawna wyż 
szością armji japońskiej — oraz nie- 
wyraźną taktyką faktycznego władcy 
Mandżurji Czang-Su Lian'a, który woj 
skom swoim wyda? rozkaz niestawiania 
oporu. 

Jakie motywy kierują w tym wypad 
ku młodym Czang-Su-Lin'em, który o0- 
dziedziczył władzę po ojcu swym, sta- 
rym bandycie Czang-Co-Lin'ie, trudno 
odrazu przeniknąć. Wiadomo, że Czang 
Co-Lin cieszył się przez czas długi 
wszechstronnem poparciem Japonji, do 
póki nie wyleciał w powietrze z po- 
ciągiem, wysadzonym podobno przez 
agentów japońskich. Czy Czang-Su-Lin 
prowadzi odrębną politykę, czy też 
zdaje sobie sprawę ze swej słabości, 
tego narazie nie można przesądzać. 

Na wieść o napadzie na Mukden, 
zawrzało w olbrzymiem mrowisku chiń 
skiem, rozdziełonem dotąd krwawemi 
linjami nieustającej wojny domowej. 
W momencie, gdy nadeszła ta wieść 
Czang-Kai-Szek, szef rządu centralne- 
go w Nankinie, najpotężniejszy czło- 
wiek w Chinach i kandydat na konsty- 
tucyjnego i republikańskiego ich jedy- 
nowładcę, wyprawił się na południe. 
aby poskromić buntujący się znowu 
czerwony Kanton. Obecnie wraca do 
Nankinu, a równocześnie nadchodzą 
wieści o zamiarze ugaszenia wojny do- 
mowej i utworzenia wspólnego frontu 
przeciw wrogowi. Narazie front ten 
przejawia się we wzmożonym bejkocie 
towarów japońskich i w antyjapońskich 
ekscesach wzburzonych tłumów. Ol- 
brzymie Chiny jednak nie są zorganizo 
wane, a rząd w Nankinie deliberuje i 
deliberuje. 

Ale i w akcji japońskiej, mimo po- 
czątkowego brutalnego impetu, znać 
jeżeli nie wahanie, to pewne wyczeki- 
wanie, Działania wojenne, jak wiado-- 
mo, są również akcją polityczną i dy- 
plomatyczną. Japonja rozpoczęła akcję 
bardzo nielicznemi siłami, nadając jej 
charakter zarówno manifestacji, jak i 
stworzenia faktów dokonanych na ogra 
qiczonym zrazu terenie. Chodzi o woj- 
skowe zabezpieczenie i utrwalenie ja- 
pońskiej stery wpływów w Mandżurji. 

  

Odpowiedzi herałdyczne 
— Panu S$. D. przy uł, Mickiewicza: 
Ród pański pieczętuje się herbem Jastrzę 

biec (I). Na tarczy w polu błękitnem pod- 

kowia złota (względnie żółta) końcami do 

góry, w środku krzyż. Na hełmie nad koro- 

ną jastrząb ze skrzydłami trochę do lotu 

wzniesionemi, w prawą stronę tarczy skie- 

nowany z dzwionkami i pęcinami w szponie 

prawym trzyma takąż jak na tarczy podko- 

wę z krzyżem, 

— Pani M. K. z ul.Zamkowej : 

Barwy herbu Leliwa są następujące: Pół- 

księżyc i sześcioramienna gwiazda — złote 
w polu biękitnem, Pióropusz z pawich piór w 

kolorach naturalnych. Księżyc i gwiazda nad 
koroną — również złote i w tejże pozycji— 
gwiazda nad księżycem, między jego ro- 

gami. Ę 

  

Poza nieoczekiwanym w twórczości 
kapłana pierwiastkiem erotycznym, są 
również, do pewnego stopnia, niespo - 
dziankłą takie zjawiska, jak przeplata- 
nie światopoglądu  chrześcijańskiego 
autora wierzeniami pogańskiemi - 
wian i Litwinów, oraz napotykane w 
zbiorku nutki radykalizmu  spoteczne- 
go, dość zresztą rzadkie! Zasługują tu 
wreszcie na uwagę  manifestujące się 
w twórczości Swojaka wpływy litera- 
tury polskiej, które znać nawet w 
słownictwie autora. 

S. STANKIEWICZ. 

Poza trzema, poznanymi przez nas 
przed chwilą autorami, do starszych 
reprezentantów młodszego pokolenia 
odnieść należy także i Stanisława Stan- 
kiewicza, autora dwóch zbiorków poe- 
zyj: „Śmiech nia hrech!* (1926) i „Z 
majho wakonca" (1928 r.). 

Mimo, że autor jest księgarzem Zz 
zawodu i od „X“ lat zamieszkuje w 
mieście, zaś na wieś wyrywa się tylko 
od czasu do czasu, zachował on w 
stanie nienaruszonym swą psychike 
wieśniaka i na wszystkie zjawiska 
świata zewnętrznego reaguje pod tym 
właśnie kątem. |, 

Wiersze Stankiewicza są prostoli- 
nijne i nieskomplikowane; form poety- 
ckich używa najpospolitszych, wysło- 

  

  

   



  

  

Obrady wileńskiej Rady Miejskiej 
Wczoraj Wileńska Rada Miejska praco- 

wicie spędziła wieczór, W ciągu 3 i pół go- 
dzin załatwiono 25 punktów porządku dzien 
nego, 10 wniosków nagłych oraz omówiono 
2 interpelacje. 

Obradowano spokojnie i rzeczowo, zresz 
tą świadczyć o tem może i lość przedebato- 
wanych kwestyj. - 

Na pierwszy ogien poszto uchylenie przez 
Urząd Wojew. uchwały Rady, domagającej 
się podniesienia pracownikom miejskim dod. 
komunalnego do wysokości 25 proc., wza- 
mian skasowanego dodatku 15 proc. do upo 
sażeń, : 

Rada z rezygnacją decyzję tą przyjęła, 
uchwalając, w ramach swych uprawień, pod 
nieść dodatek komunalny z 10 proc, na 15. 

Następnie przyjęto projekt budżetu do- 
datkowego w kwocie 150 tys. zł, na pokry- 
cie strat, spowodowanych powodzią, jak rów) 
mież projekt stworzenia funduszu pożyczko- 
wego w sumie 75 tys. zł, przeznaczonego 
dła właścicieli nieruchomości, uszkodzonych 
przez powódź, 

Asygnowano też 27 tys. zł, na budowę 
leżaków przy oddz. dla gruźlików i ną re- 
mont oddziału dla dzieci gruźliczych w szpi+ 
tału zakaźnym, Dalej upoważniono  Magi- 
strat do zaciągnięcia wi Zakł, Ubezp. Prac. 
Umysł, pożyczki długoterminowej w kwocie 
150 tys zt. na uregulowanie rachunków z ty- 
tułu robót kanalizacyjno - wodociąg. i roz- 
budowę elektrowni, której oprócz tego do- 
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Dziś 25 W.s.g. m. (8 

li > akis Z, s. g. 5 m. 15 

Cyprjana 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEQ 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 24 września 1931 r, 

Ciśnienie średnię 758. 
Temperatura średnia 4-9. 

Temperatura najwyższa +-12, 

Temperatura najniższa --6. 

Opad w mm. — 
Wiatr: Północno-wschodni, 

Tendencja barometryczna: spadek. 

Uwagi: Silny wiatr, 
    

— Z żałobnej karty. W tych dniach roz- 

stał się z tym światem znany przemysłowiec 

i właściciel fabryk š. p. Arnoid Mozer. Zmar- 
ły przed wojną na tutejszym terenie wiele się 

przyczynił do pobudzenia rodzimego przemy- 
słu. Z-chwilą odrodzenia Ojczyzny ś, p. Mo- 
zer nieomieszkał uruchomić zniszczone zakła 
dy przez wojnę. Nadto uruchomił nowe dzia- 
ły, jaka to fabrykę drożdży i inne. W obec- 
nym kryzysie zgon tak zasłużonego prze- 

mystowca, jest wieiką stratą dla naszego spo 
łeczeństwa, 

Cześć Jego pamięci! 

URZĘDOWA 
— W dniu wczorajszym, 24 września, p. 

wojewoda Z. Beczkowicz wyjechał w spra- 
wach służbowych do Warszawy. 

— Osobiste. Prezes Okręgowego Urzędu 
Ziemskiego inż. Stanisław Łęczyński wyje- 

chał na dwa dni do Warszawy w e 

służbowych. Nieobecnego prezesa zastępo- 

wać będzie naczelnik Wydziału Urządzeń Rol 

nyck p. Tadeusz Žemojtel. 

MIEJSKA 
Sprawa pożyczki angielskiej. Do 

Łondynu wyjechał prof. Jundziłł w towarzy- 
stwie radcy prawnego magistratu Bagińskie 
go w sprawie omówienia kwestji rejestra- 
cji obligacji pożyczki angielskiej. 

— Nowa karetka Pogotowia Ratunkowe- 

   

go, Na potrzeby Pogotowia Ratunkowego 
Magistrat nabędzie trzecią karetkę firmy 
„Chawrolet“. 

WOJSKOWA 
— Zarząd Koła P.0,W. w Wilnie uprasza 

osoby zainteresowane o zgłoszenie się do 
Sekretarjatu Koła, ul Żeligowskiego 4 w lo- 
katu Federacji w Środy, czwartki i piątki od 
18 do 20 celem odebrania legitymacyj i opła- 
cenie załegłych składek. 

AKADEMICKA 
— Kasa im Mianowskiego zawiadamia, 

Że w r. b. akademickim dysponuje stypen- 
djum w sumie zł. 3,000 — z funduszu im. 
š. p. Edwarda Sachsa, przeznaczonem — w 
myśl zapisodawcy — dla studenta Wydzia- 
tu fizycznego, lub fizyczno-matematycznego 
Uniwersytetu w Warszawie, Poznaniu, lub w 
Wilnie, Polaka, wyznania  chrześcijańskiego. 

Podania nadsyłać należy do Biura Kasy 
im. Mianowskiego do dn. 15 października r,b. 

POLICYJNA 
— Przedszkole Rodziny Policyjnej Koła 

m. Wiłna przyjmie jeszcze kilkoro dzieci | 

dano w budżecie inwestycyjnym 36754 zł. 
plus 35 tys, zł. na budowę rozdzielni, pius 
50 tys. zł. na rozszerzenie sieci kablowej. 
Uchwalono też przywrócenię pracownikom 
Elektrowni wynagrodzenia za pracę nadpro- 
gramową, co dotyczy w pierwszym rzędzie 
zapłat za pełną ofiarności pracę w czasie 
powodzi, 

Wobec braku planu regulacyjnego miasta 
Rada odesłała do Komisji Gospodarczej wnio 
sek Magistratu o uznanie wszystkich tcre- 
nów położonych w obrębie wielkiego Wilna 
za tereny budowiane. 

Niezadawolenie wywołało zwrócenie się 
do Magistratu firmy Arbon 0 częściową 
zmianę ucowy w punkcie dotyczącym kon- 
cesji, Sprawę tę skierowano do połączonych 
komisyj technicznej i finansowej. 

We wnioskach nagłych uchwalono m. in, 
powołanie specjalnej Komisji w składzie rad- 
nych Chakiela, dra ESĖ Czernichowa 
Stępniaka oraz Sukiennickiej dła zabadania go 
spodarki Kina Miejskiego oraz złożenia w 
tej sprawie relacji w ciągu miesiąca. Uchwa 
lono też doniosłą propozycję radnego M, 
Staniewicza, określającą termin złożenia 
przez Magistart budżetu na rok 1932—33 na 
dzień 1 grudnia. 

Sprawą „pionów* ma się zająć Kom. Rew. 
Rady. 

Już po 12-ej przewodniczący p. wice- 
prezydent Czyż ogłosił posiedzenie za zam- 
knięte. 

  

RONIKA 
od lat 4 do 6. Zapisy przyjmuje i informacji 
udziela kierowniczka codziennie od godziny 
8-ej do 14-ej, Mostowa 9, 

RÓŻNE 
— Izba Rzemieślnicza w Wilnie podaje 

do wiadomości zainteresowanych, że przy 
majątku Ejszyszki pow. Lidzkiego woj. No- 
wogródzkiego tworzy się kołonja rzemieślni- 
cza, składająca się z 5-ciu działek, które 
mogą być sprzedane reflektantom, posiada- 
jącym odpowiednie danę na warunkach do- 
godnych, wraz z zabudowaniami, Bliższych 
informacyj w tej sprawie udziela Biuro Izby 
przy ul. Mickiewicza Nr. 23 m. 5. 

— Podawanie czasu przez ' telefon. 
W r. 1927, czy 1928 zostało wyda- 

ne przez prezesa wileńskiej dyrekcji 
poczt i telegrafów rozporządzenie, że 
panie telefonistki na pytanie abonenta 
będą mu podawały czas dokładny. 

Inowację tą przyjęto z prawdziwem 
uznaniem, gdyż Wilno, nie mając ani 
strzału armatniego o 12-ej, jak miało 
przed wojną, ani zegaru publicznego, 
normującego czas właściwy, było po- 
zbawione możności regulowania swych 
zegarków. Zresztą podobne rozporzą- 
dzenie obowiązuje i w innych miastach 
europejskich. 

. Dopiero wczoraj od burkliwej tele- 
fonistki Nr. 23 dówiedzieliśmy się, że 
tego rozporządzenia przestrzegać nie 
myśli. Zapytana o ta „kierowniczka“ 
wyjaśniła, że „kiedy to rozporządzenie 
było!* w tonie pogardy dla dawniej 
wydawanych rozporządzeń i również 
wyraziła opinię, że czas przez telefon 
podawany nie będzie. Było to przed 
godziną 5 wieczór. 

Wobec tego chcielibyśmy 
miejsca zapytać się Dyrekcji Poczt i 
Telegrafów, czy istotnie omawiane 
rozporządzenie zostało oficjalnie uchy- 
lone, czy też dzieje się to tak z inicja- 
tywy samoczynnej pań  telefonistek 
Nr. 23 i 10. 

Dodać także należy, że dotychczas 
panie telefonistki bardzo uprzejmie u- 
dzielały odpowiedzi na pytania, która 
godzina i o żadnych z tego powodu 
incydentach nie słyszeliśmy. 

— Wyjaśnienie. W związku z notatką, 
zamieszczoną w Nr. z dn, 23 b. m. p. t. 
„Echa akcji przeciwko Konsystorzowi prawo 
sławnemu”, zgłosił się do naszej redakcji p. 
Sergjusz Soroko, który prosił o wyjaśnienie: 
1) že wzmiankowane jednodniówki białoru- 
skie nie były wydane w celu zdyskredytowa- 
nia Konsystorza prawosławnego, a w celu 
jedynie zwrócenia uwagi odnośnych władz 
na panujące tam stosunki; 2) że nie został 
skazany na miesiąc więzienia, a na miesiąc 
aresztu; 3) że skazany został wyłącznie za 
obrazę Konsystorza. Kwestja przeprowadze- 
nia lub nie dowodu prawdy nie może 
być komentowana, ponieważ przewód sądo- 
wy przeprowadzony był przy drzwiach zam- 
kniętych. 2 

— Strajk nauczycieli żydowskich zażegna 
ny, Gmina żydowska na środowem  posie- 
dzeniu postanowiła wypłacić nauczycielom 
szkół żydowskich 5 tysięcy złotych, tytułem 
a conto pensyjnych. W ten sposób został za- 
żegnany strajk, którym grozili nauczycieło- 
wie. 

Nauczyciela historji z pełu. | 
kwalit, i 5—6 letn. prakt. poszukuje 
się: Wieczorowe Kursy. Biskupia 4—5 | 

z tego 
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OCHRONA BAZYLIKI 
WILEŃSKIEJ 

Władze policyjne, chcąc zabezpie- 
czyć się przed ewentualnemi próbami 
naruszenia odnalezionej w podziemiach 
Bazyliki krypty, wyznaczyły specjainą 
służbę obserwacyjną z pośród funkcjo- 
narjuszów policji śledczej, którzy mają @ 
za zadanie przytrzymywanie  wszyst- 
kich znanych policji podejrzanych, któ- 
rzy, korzystając z otwarcia Bazyliki, 2 : 
wraz z ludnością dostają się do wnę- ŚR 
trza. 

Wczoraj policja zatrzymała już 
dwóch kręcących się w tłumie 
dziei. 

PORWANY PRZEZ 
BOLSZEWIKÓW 

Koło Rakowa strażnicy sowieccy uprowa @ 
dzili na swoje terytorjum Jana Zyganowskie. 
go, mieszkańca wsi Olenie pod Rakowem. 

Podobno podejrzany był przez bolszewi- 
ków o wydawanie ich szpiegów, którzy prze 

dostawali się na nasz teren. 

Na skutek interwencji władz K.O.P. boł- 
szewicy wydali porwanego, tłomacząc, że 

ujęto go na terytorjum sowieckiem, 

MORD POD BRASŁAWIEM 
W osadzie Adamowo, gminy dry- 

świackiej, pow. brasławskiego, został 
zamordowany właściciel tej osady Ste- 
tan Staniewicz. 

Znaleziono go martwego w miesz- 
kaniu z kilku ranamy postrzałowenni. 

Na podstawie wyników oględzin 
miejsca zbrodni można wnioskować, że 
miał tu miejsce mord rabunkowy. 

TAJEMNICA ŻYDOWSKIEJ 
KASY POŻYCZKOWEJ 

Przed niedawnym czasem z zamknięte- 

go biurka dyrektora Pierwszej Żyd. Kasy 

Pożyczkowo - Oszczędnościowej zginęło w 

dość zagadkowych okolicznościach 400 do- 

larów, będących własnością Langborda. 

Powiadomiona o tem policja nic nie mo- 

gła wskórać, bowiem przestępca nie pozo- 
stawił żadnych śladów i śledztwo utknęło 
na martwym punkcie. 

Dopiero przedwczoraj podczas porządko- 

wania ksiąg w biurze Kasy znaleziono zwi- 
tek dolarów wetknięty między książki. Jak 
okazało się były to pieniądze skradzione 
Langbordowi, 

Kto je ukradł i schował, pozostaje nara. 
zie przynajryniej tajemnicą. 

ERSEPEI SE TTA SAITEK 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance, Pohulan- 

ka — Osterwa — Horsztyński. 
Afisz pójdzie do archiwum teatralnego, 

przechowa go bibljoteka uniwersytecka, oraz 
historyk sztuki lub regjonalista bo: 

Nikt nie może być prorokiem... 
Juljusz Słowacki 
Za grobem czekał zwycięstwa... 
Otworzyły się przed prochami Jego groby 

Królów na Wawelu... 
Teatr na Pohulance gra (ostatnie już dni) 

Horsztyńskiego, 
Jak Wiiio odpowie na dzieło krwią 

ser poety swego pisane?! deczną pc 
W niedziełę 27 b. m. o godz. 4-ej „Horsz 

tyński* będzie grany po cenach  zniżonych 
jako popołudniówka. 

„— „Matrykuła 33%, Skromny tytuł, pod 
którym czai się cała moc i patos, inny, od- 
rębny, niż był patos trubadurów, czy roman 
tyków — idzie od sceny patos wysiłku wszy 
stkich wiadz człowieka, Wyścig pracy. Idą 
czasy nowe, przed któremi nie schowamy 
strusim zwyczajem głowy w piasek, nie od- 
grodzimy się murowanym wałem Chińczy- 
ków — jeśli nie chcemy dzielić ich losów, 
Granie „Matrykuły 33' fo rozwiązywanie lo- 
sów z naszą odwieczną krynicą Zachodu. 
Matrykuła 33 to nowość i sensacja —sen- 

sacja jak mało wiemy 0 zmianie duszy 
współczesnej. 

„Matrykuła 33" ukaże się we wtorek, W 
poniedziałek przedstawienie zawieszone z 
powodu premjery w Lutni. 

— Teatr Miejski w ,Lutni*, Dziś w piątek 
dm. 25 b. m. „Święty płomień" — Maugha- 
ma, którego widz słucha z uwagą, z zacie- 
kawieniem śledząc świetną grę wszystkich 
wykonawców, ze znakomitą p. St. Wysocką 
w roli matki sparaliżowanego lotnika, któ- 
ra jednocześnie ciekawie wyreżyserowała tę 
RE 

sobotę dnia 26 b.m, „Świ omiefi“. 
Niebawem znika ona z afisza, a, ustąpić 
miejsca przemiłej, zawsze mile witanej przez 
publiczność, żądnej wesołego spędzenia cza- 
su „Ładnej historji"  Caillaveta ń Flersa, w 
pomysłowej reżyserji znakomitego gościa Ju- 
ljusza Osterwy, który jednocześnie ukaże się 
w A Andrzeja. 

sobotę dnia 26 b. m. o 4 a 
dla młodzieży (50 proc. AOR a w = 
dzielę o godz. 4 po po.po cenach zniżonych 

Arnold M 
SH) 

PRZEMYSŁOWIEC, 
FILISTER KORPORACJI COŃCORDJA RIGENSIS, 

opatrzony Św. Sakramentami, po długich I ciężkich cierpieniach zmarł dnia 24 września 

1931 r. w wieku lat 60. 

odbędzie się w piątek dnia 25 września o godz. 16.30. 

Nabożeństwo żałobne w tym że kościele 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (Wilno, ul. Cicha 5) do kościoła w Nowej: Wilejce 

rozpocznie się w sobotę 26-go września o godz. 

10-ej, poczem nastąpi pogrzeb w grobach rodzinnych na miejscowym cmentarzu. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych, pogrążona w smutku 

ае ВЫ RODZINA   

  

O czem zawiadamiają 

  

PRZEMYSŁOWIEC 
Zmarł dnia 24 b.m. 

Arnold Mozer 
O tej niepowetowanej stracie swego niestrudzonego i cenionego Szefa zawiadamiają 

ZARZĄD I PRACOWNICY 

W dniu 24 września b. r. zmarł 

ARNOLD MOZE: 
PRZEMYSŁOWIEC 

W zmarłym tracimy nieodżałowanej pamięci zacnego i cenionego Szefa. 

Zakładów Przemysłowych A. Mozer i S-wie w Nowo-Wiiejce 

Nowewilejskiej Fabryki Drożdży Sp. z. o. o. 
p    

  

   

DYREKCJA i PRACOWNICY 

w 

  

Z powodu śmierci nieodżałowanego 
b. szefa 

ARNOLDA MOZERA 
wyrażają głębokie współczucia pozo- 
stałej rodzinie 

Tarłowscy 

  

ukaże się pogodna „Panna mężatka”, W so- 
botę w, o godz. 20 „Święty płomień". 

— Hanka Ordonówna w Wilnie, Na zew 
ten każdy pośpieszy aby ujrzeć  ulubienicę 
publiczności, niezrównaną pieśniarkę Hankę 
Ordonównę w jej nowych kreacjach, w ja- 
kich się ukaże w dniach 1, 2, 3 października, 
na czele zespołu w „Małżeństwie Fredeny“. 
Bilety po cenach specjalnych są już do na- 
bycia w. kasie. 

CO GRAJA W KINACH? 
Miejski: Za grzechy brata. 
Hollywood: C. K. Feldmarszałek, 
Helios: Biekitny express. 
Casino: Triumf mitošci. 
Stylowy — Generai Grack 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Nieostrożny strzał studenta. — 

Wczoraj wieczorem student U. S. B. 
Franciszek Stefanowicz (Bakszta 21) 
manipulując rewolwerem spowodował 
wystrzał, raniąc się poważnie w bok. 

Zamach samobójczy, Len- 
czecka Zofja, lat 47, zam. przy ul. 
wej 28, w celu pozbawienia się życia wypi- 
ła esencji octowej. Pogotowie odwiozło de- 
speratkę do szpitała Sawicz w stanie nieza- 
grażającym życiu. Przyczyna — nieporozu- 
mienie z mężem. 

nouogiddzka 
— Urzędowa. W dniu wczorajszym pan 

wojewoda Biernacki przyjął: wiceprezesa za 
rządu głównego Związku Młodzieży Ludo- 
wej p. T. Bernasia z Warszawy, prezesa 
Wojew. Zw. Mł. Ludowej na województwo 
nowogrodzkie p. Jana Płatosa i p. starostę 
powiatu nowogródzkiego Hryniewskiego, któ 
ry w tych dniach powrócił z urlopu iwypo- 
czynkowego, 

Posiedzenie Rady Woje- 
wódzkiej Zw. Osadników Woj- 
skowych odbędzie się w Nowogródku w 
dniu 27 października o godz. 13-ej. 

Echa sprawy podpalenia 
domu mec, Aleksiuka. Sprawa poża- 
ru domu mec. Aleksiuka na zaułku 
Ogrodowym, o czem  donosiliśmy w dniu 
wczorajszym, przybrała sensacyjny obrót. 
Najwięcej komentarzy wywołał fakt zastoso 
wania przez władze prokuratorskie, które pro 
wadzą energiczne dochodzenia, aresztu wzglę 
dem miec, Aleksiuka, Mec. Aleksiuk dotąd 
pozostaje w dyspozycji władz prokurator- 
skich. Krążą domysły, że mec. Aleksiuk sam 
dok podpalenia z chęci zysku, gdyż dom 
był oszacowany na 40,000 zł, a znacznie niż 
szej był wartości, a rzeczy i meble były za- 
asekurowane na sumę około 60,000 zł. 

Również nie brak i pogłosek dementują- 
cych domysły skierowane przeciw mec. A- 
leksiukowi. Mówi się mianowicie o tem, że 

godzin pożarze w dniu onegdaj- w parę po 
Cedro- szym, jakieś dwie niewiasty znalazły w ryn- 

sztoku w pobliżu domu mec, Aleksiuka nale- 
żącą do tegoż szkatułkę platynową, zawiera- 
jącą kosztowności i cenną biżuterję. Fakt ten 
świadczyłby o usiłowaniu podpalenia domu 
mec. Aleksiuka w celu okradzenia go, gdyż 

mec. Aleksiuk znany był w okolic 
ma zaa > 

— Graniczne, W dniu wczorajszym na 
odcinku garnicznym pow. Stołpeckiego, prze 
kroczyło granicę państwową z Rosji sowie- 
ckiej 5 obywateli sowieckich, pochodzących 
z rejonów: kopylskiego, słuckiego, kojdanow 
skiego i uździeńskiego. 

Uciekinierzy opowiadają, że przekroczyli 
granicę do Polski przed zestaniem ich przez 
władze sowieckie na Syberję, w związku z 
kolektywizacją, którą teraz przeprowadza się 
w Resji sowieckie ze zdwojoną aktywnością. 

  

X Dołoj laryngologję! Rzecz dzie- | 
je się na posiedzeniu Rady Miejskiej 
m. Baranowicz dn. 23 września 1931 
roku. Posiedzenie, według utartego już 
zwyczaju, trwa od godz. 8 wieczór do 
2 w nocy, z jedyną jasną chwilą — 
przerwą na herbatę i kanapki. Atmo- 
sfera wyjątkowo podniecona: dwie 
wielkiej wagi sprawy na porządku 
dziennym — kompresja budżetu na rok 
1931—1932 i statut etatów pracowni- 
ków miejskich. Tu dopiero mogłyby 
się ujawnić wszystkie osobiste animo- 
zyjki i sympatyjki panów radnych, tu 
dopiero mogłyby powyłazić wszystkie 
szydła z worków, jak to obrazowo po- 
wiedział radny Izykson, znając widocz 
nie dobrze swych współkolegów, wie- 
dząc aż nadto dokładnie, co tam gdzie 
piszczy w trawie. Ale p. radny Izyk- 

(Dokończenie na stronie 4-0j) 

  

wienie się—prymitywne i takież tematy, 
słowem, Ot, takie sobie wiesszyki „czło 
wieka poczciwego*. Mimo, że nie po- 
siadają one większej wartości litera- 
ckiej, nie pozbawione są jednak pew- 
nej racji bytu, jako pokarm duchowy 
dla prostaczków, ujęty w sposób dla 
nich zrozumiały i dostępny, poruszają- 
cy tematy dła tych ludzi ciekawe i bli- 
skie. 

Czy może być coś bardziej odpo- 
wiadającego upodobaniom i psychice 

kmiotka białoruskiego, niż takie, na- 
przykład narzekanie: 

„Kali projdzie zima? 
„Usio czakaje nasz brat, 
„Bo u nas chleba nima, 
„Użo ad samych Kaład! 

„Ni adnoj pyliny! 

„Stali pustki kruhom, 

„l Boh znaje, jak my, 

„Užo zimu pražywiom!..“ 

Analogiczne do reszty poezyj wa- 

bory, reprezentują również i utwory hu- 

morystyczne Stankiewicza, którym po- 

Święcony jest w całości zbiorek p. t. 
„Śmiech nia hrech*, 

N. ARSENJEWA. 
Poczet poetów młodszych otwiera 

Natalja Arsenjewa — córka guberna- 
tora rosyjskiego — żona oficera pol- 
skiego — utalentowana poetka biało- 

ruska! 
Zaiste, niezwykłe zestawienie szcze- 

gółów biograficznych!.. 
Na Parnasie białoruskim Wilna zaj- 

muje jedno z miejsc naczelnych, jako 
subtelna impresjonistka i zdolna tłu- 
maczka. Zbiorowe wydanie jej dotych- 
czasowych poezyj ukazało się w r. 
1927. Większy ten zbiór poezyj nosi 
tytuł: „Pad sinim niebam* i liczy 141 
stron in octo. 

Lwia część tych poezyj to — im- 
presje, są tam jednak i większe utwo- 
ry. Do osobliwości książki należą te- 
maty, oparte o świat mitologji ludo- 
wej] oraz naśladownictwa „bylin* ro- 
a (poemat „Lebiadzinaje wozie- 
ra“). : 2 

Do właściwości ujemnych autorki 
należy zbytnia rozlewność i łatwość 
wierszowania, dzięki czemu do zbior- 
ku jej trafił szereg utworów, popraw- 

nych, lecz przeciętnych. Większa se- 
lekcja wierszy i skondensowanie treści 
niektórych z nich wyszłyby tej książ- 
ce z pewnością na dobre! 

Inną jeszcze wadą poezyj Ar- 
Senjjewowej, będącą zresztą w sta- 
nie zaniku, jest niezbyt popraw- 
na biatoruszczyzna | jej utwo- 
rów, przetykana licznemi rusycyzma- 
mi; dostizec je można łatwo i w 
przytoczońych niżej fragmentach: 

„Cicha płyu miesiąc, miż chmarau prazry- 

[stych... 
„Zory ranili chałodnyja ślozy, 
„Wiecier irwausia miž klonau biazlistych, 
„Wiečcio katychau maukaliwych biarozau..- 
„Tajali piamy tumannyja cieniau 
„U srebry śniahow biezkaniecznych, zimo- 

[wych... 
„Świetła było ad małocznych prawieńnian, 
„Świetła było ad małocznych pramieńniau, 

(wych... 

A oto inny jeszcze fragment z wier- 
szu ku czci wiosny: 

„Wsiudy zielena, zielena, ziełena! 
„Prabudziłaś Pryroda ad sna, 

„Świetławokaju, czudnaj 'kniahiniaju 
„Paziraje spakojna Wiasna!“, 
Poprzednikami Ars.ujewej, jako ta- 

lentu kobiecego w literaturze białoru- 
skiej, są: poetka rewolucjonistka — 
„Ciotka* (Paszkiewicz - Kiejrysowa) 
i Konstancja Bujto — pieśniarka miło- 
Ści. 

, Zaznaczmy tu nawiasem, że Arse- 
njewa przełożyła już vodobno na ję- 
zyk białoruski całe „Dziady“ Mickie- 
wicza (z wyjątkiem części Ill.ej), ta 
jednak praca nie została icszczė dru- 
kiem ogłoszona, z wyjątkiem niewiel- 
kiego fragmentu (scena w kaplicy). 
umieszczonego przed paru laty w „Stu- 
denckiej Dumce*. 

Przejdźmy do jeszcze młodszych a- 

deptów poezji białoruskiej. Są nimi: 

Żyłka, Hryszkiewicz, Wasilok, Bartul, 
Iljaszewicz i Maszara.. 2 

Większość z nich to studenci bia- 
łoruscy; niektórzy,  (Hryszkiewicz, 

Bartul, lljaszewicz) rozpoczęli swa 
twórczość jeszcze na ławie gimnazjal- 
nej. 

W. ŻYŁKO. 

Czołowe miejsce wśród nich i wo- 
góle na Parnasie białoruskim w grani- 
cach Polski, zajmuje Włodzimierz 
żyłko, —subtelny impresjonista, spad- 
kobierca duchowy Maksyma апо- 
wicza — protoplasty impresjonizmu 
białoruskiego, twórcy „„Wianka'. 

Żyłko — student białoruski pi 
szeregu lat przebywa już poza Wiu- 
nem, Paw Pradze Czeskiej, od lat 
paru zaś w Mińsku. Jest on autorem 
dwu tomów poezyj. к 

W pierwszym — p.n. „Ujawlef- 
nie* (1923 r.) — poświęconym przez 
autora L. Rodziewiczowi, pod „wpły- 

wem twórczości którego Żyłko się pod- 
ówczas znajdował, widać wyraźnie 
niezdecydowanie autora i poszukiwa- 
nie najbardziej mu odpowiadających 
form wyrazu poetyckiego. Naśladuje 
on tu niewolniczo styl i formy poetów 
Rosji rewolucyjnej, posługując się 
przytem właściwemi im terminami try- 

wjalnemi, ordynarnemi. 
Całkiem inaczej wygłąda zato na- 

stępny, większy nieco od poprzednie- 
go, zbiorek poezyj Żyłki p. t. „Na ro- 
stani* (Na rozstajach), wydany w 
Wilnie w r. 1924. 

Żyłka obrał tu już wyraźnie drogę, 
po której ma nadal kroczyć, jest nią 
droga wiełkich symbolików - moderni- 
stów rosyjskich z Błokiem na czele. 

yZbiorek „Na rostani“ liczy zaled- 
wie 46 stron rozmiaru 16-stki, ale za- 
to w nim niemal, że się nie spotyka wier 
szy słabych, przeciętnych!.. Spotykamy 
w tej książeczce szereg wręcz cudow- 
nych drobiazgów; nastroje odznaczają 
się wyjątkowym artyzmem; nad wszy- 
stkiem góruje ton subtelnej melancho- 
lji, zmieszanej z mistycyzmem. 

Posłuchajmy takiego naprzykład 
wierszyka, w którym poeta mówi o 
swej duszy: 

„Dusza maja tužliwiaja, 

„Lileja miž balot. 
„Wzrasła jana maukliwaja 
„U bahni sonnych wod: 
„Joi, śnicca nieba innaje, 
„Dzie sonieczna wiasna 
„l pieśniaj saławjinaju 

„Atruczana jana”... 

lub innego, poświęconego Matce: 
„Ty czakajesz syna, wiedaju! 
„Z ślozau wiedaju, z tuhi, 

„Wpali woczy, huby bledyja, 

„Staryć, siwić los błahi! 

„I kak łuczyć niehodnaja 

„Dola zhinuč wi czużynie, 

„Nia wzdychnie dusza niwodnaja 

„Nie wspamianie pra mianie!“ 
„Tolki ty zhaworysz paciery, 
„Nad niadolaju majoj, 
„Tołki woczy maje maciery 
„Zatumaniacca šlazoj!“ 

Na specjalną wzmiankę zasługuje 
wyjątkowo piękny i silny wiersz Żył- 
ki, poświęcony Wilnu, a drukowany 
w „Studenckiej Dumce* i „Doświt- 
kach*. Niestety, brak miejsca uniemoż- 
liwia nam przytoczenie go tutaj w ca- 
łości, zacytowanie zaś fragmentów 
tylko nie da należytego pojęcia o tym 
majstersztyku. 

W. HRYSZKIEWICZ, E. BARTUL. T. 
ILJASZEWICZ. MASZARA. 

Przejdźmy do reszty wspomnianych 
przez nas poetów. Otóż, jest to mło- 
dzież, która szuka jeszcze właściwego 
wyrazu. Poziom poezyj ich jest bar- 
dzo nierówny: obok wierszy warto- 
ściowych spotykamy tam nieudolne 
pierwociny, wepchnięte do zbiorku, je- 
dynie dlatego, „żeby więcej było!,* 
czy też wprost przez. sentyment dla 
tych literackich grzeszków wczesnej 

(Dokoń: na str. 4-€j) 
* 

 



4 

son, występujący w imieniu Koła Ży- 
dowskiego, przywdział tym razem togę 
Rzymianina i przemawiał ze wspania- 
łym gestem istinnego obywatela i pa- 
tris urbis. Szydło zasię ukrył pod swo- 
ja białą togą tak starannie, że najspryt 
niejsze obmacywanie go do niczego nie 
doprowadziło. Trudno: on zna tylko 
jedno prawo: salus urbis i dlatego i w 
imię tego — walaj! wszystkim pracow 
nikom miejskim obniżyć po jednym 
stopniu służbowym, począwszy od sa- 
mego burmistrza, a kończąc na uczeni- 
cach Apteki Miejskiej. Nie, przepra- 
szam, uczenic apteki p. lzykson nie 
chce kompresować. Także zdrożne za- 
miary miało nieliczne, mniejszościowe 
Koło Polskie. Przeciwnie, wobec cięż- 
kiej sytuacji ekonomicznej, radny Izyk 
son chętnie idzie z pomocą uczenicom 
aptekił Gotów im podnieść wynagro- 
dzenie o 25 zł. i nawet przyjąć je- 
szcze jedną praktykantkę do apteki. 
Czyżby te cztery uczenice były szy- 
dłem p. lzyksona, cztery uczenice, ukry 
te pod togą Rzymianina? 

Jakkolwiek jest, nieugięte stanowi- 
sko radn. Izyksona i Kola Žydowskie- 
go zwyciężyło. Maleńkie Koło Polskie 
musiało ulec: kompresyj i redukcyj do- 
Ikonano tak, jak tego sobie większość 
życzyła. A żeśmy wspomnieli już Rzy- 
mian, na posiedzenie Kołu Polskiemu 
powiedzmy rzymską mądrość życiowią: 
maior pars meliorem vicit. 

Tylko w jednym momencie zachwia 
ła się postawa p. Izyksona i jego zwo- 
lenników — gdy przyszło do głosowa- 
nia nad kompresją Ośrodka Zdrowia. 
Przyczyną zachwiania się była siła wyż 
sza — niezrozumiały i trudny wyraz: 
przychodnia laryngologiczna. Pomie- 
szano ją z rentgenologiczną, wreszcie, 
'ako zbyt trudną da wymówienia i zgo 
ta ciemną a zawiłą pozycję, chciano po 
prostu skreślić z budżetu. Na koj czort 
nam łaryngołodja! Od zamachu więk- 
szości radnych uratował laryngologję 
dr Kiziewicz, lekarz miejski. 

— А dopuśćmy — powiedział — 
jak dzieciak będzie miał polip w nosie, 
gdzie go posłać? 

Polip w nosie! To przekonało rad- 
nych. Starsi, siwowłosi i  siwobrodzi, 
poczęli kiwać poważnie głowami. La- 
ryngologja ocalała. 

Przychodnia jagliczna była już wię- 
cej zrozumiałą, natomiast „wenericzna* 
mie budziła już żadnych wątpliwości, i 
skutkiem tego pewnie zwiększono na 
nią ryczałt o 50 z. 

Na takich to walkach i utarczkach 
upłynął czas do godz. 2 w nocy. Kom- 
presja budżetu i uchwalenie etatów 
pracowników miejskich stały się fak- 
tem; pozostaje jeszcze oczekiwać rze- 
czy najważniejszej: zatwierdzenia po- 
wyższych uchwał przez władzę nad- 
zorczą, którą jest Wydział Powiatowy. 
Może Bóg da, że nie pójdzie to tak ła- i 
two i trzeba będzie coś niecoś skory- 
gować. 

/Na zakończenie stwierdzić muszę 
z żalem, że tow. Machay był tym ra- 
zem nieobecny. Tak robić nie wolno, 
tow. Machayu. Nie wolno zostawić bez 
głowy jedynego pozostałego członka 
frakcji PPS., tow. Mieziana. Zdezorjen- 
towany zupełnie, cóż miał czynić osa- 
motniony? Powstrzymywał się uparcie 
przez cały czas od głosowania. 

X Urlop p. burmistrza. Z dniem 'dzisiej- 
szym burmistrz Baranowicz p. Senkowski 
zaczął korzystać z 4 tygodniowego urlopu. 

słoniińrka 
— Ruch sekclarski w Słonimszczy- 

žnie. Raz po raz słyszy się tu o coraz licz- 
niej odprawianych nabożeństwach sekciarskich 
i przejściach z prawosławja, a nawet katoli- 
cyzmu na ewangelicyzm, babtycyzm i inne 
sekty. Głównemi ośrodkami tego ruchu są: 
Słonim i Dereczyn. Na terenie gminy dere- 
czyńskiej specjalnem powodzeniem cieszą się 
metodyści, którzy mają tam swego kaznodzie- 
ję Grabińskiego. Ostatnio, w dniu 20 b. m. 
Grabiński urządził zebranie modlitewne we 
wsi Wojniłowce pod Dereczynem, na które 
pomi także przełożony sekty z Warszawy 

und Chamberz. Na nabożeństwie tem by- 
ło około 50 osób. 

— Słonim uczci 600-letalą rocznicę 
bitwy pod Płowcami. W dniach 26 i 27 
b. m. zostanie urządzony tu obchód 600-let 
niej rocznicy bitwy pod Płowcami, Organiza- 

  

torzy obchodu nakreślili plan w ogólnych za- 
rysach, na który m. in. w dn. 26-IX. r. b, 
złoży się capstrzyk organizacji p. w., hufców 
szkolnych i innych, następnie obozowisko na 
stadjonie, pogadanki obozowe i t. p. - 

Następnego dnia po nabożeństwie odbę- 
dą się zawody sportowe i akademja. 

— Tydzień „Dziecka w Słonimie. 
Onegdaj zorganizowany został „komitet ty- 
godnia dziecka* w Słonimie, na czele które- 
go stanął p. inż. K. Michalski, Komitet orga- 
nizacyjny uchwalił urządzenie tygodnia w 
czasie od 27-X. do 3 października r.b. włącz- 
nie i ustalił prcgram jego: 

27-IX. w godzinach południowych — od- 
czyt dla matek w Domu Ludowym, 

1-X. 1931 r. pochód dzieci przez ulice 
miasta, odczyty w szkołach, kwesta. 

218 X. od godz. 14 do 17-ej bal dzie- 
cięcy w Domu Ludowym, godz. 17-ta przed- 
stawienie dziecięce i konkursowa deklamacja 
także w Domu Ludowym. 

— Posiedzenie Zarządu Ligi Mor- 
skiej I Kojo. jalnej. W dn. 21 b. m  od- 
było się posiedzenie Zarządu Ligi Morskiej 
1 Kolonjalnej, na którem złożone zostało 
sprawozdanie z dotychczasowej pracy i na- 
kreślono plan jej na najbliższą przyszłość. 
Poza szeregiem czynności organizacyjnych na 
wymienienie zasługuje postanowienie urządze- 
nia jeszcze w bieżącym okresie kąpieliska w 
Słonimie. Ponadto zapadła uchwała urządze- 
nia w b. roku ślizgawki. 

© 

SĮ @ 
EC yganie kradną. W Luborach gm. 
tarnowskiej przed kilku dniami przejeżdżali 
cyganie. Po ich odjeździe nocną porą zginę- 
ło z niezamkniętego chiewa u gospodarza 
Grzebina Mikołaja 4 owieczki, ze stodoły 
u Bujnickiej Marji 1 worek z 4 pudami 
żyta, 2 koszule domowego wyrobu i 1 ręcz- 
nik, u Szmarowej Wiktorji dwa nowe worki, 
oraz u Alfirowicza Konstantego z pod stodo- 
ty rówinież 2 nowe worki. 

Poszkodowani rzucają podejrzenie o do- 
konanie kradzieży na cyganów, którzy przed 
kilku dniami przejeżdżali przez wioskę. 

Może to i słuszne. 

— Przewiezienie zwłok tragi- 
cznie zmarłych lotników fra n- 
cuskich, W dniu 23 bm. przez stację 
garniczną w Stołpc: przewieziono z Rosji 

  

ach 
sowieckiej zwłoki dwu lotników francuskich: 
Messuina Rene i le Brix Joseph Marie, 

Obaj lotnicy zginęli w katastroiie, 
wydarzyła się im w dn, 12 bm. koło Ufy nad 
Uralem, podczas lotu z Paryża do Tokjo, 

Zwłokom tragiczną śmiercią zmarłych lot 
ników towarzyszył trzeci współtowarzysz nie 
szczęśliwego lotu, który uratował się, przy 
pomocy spadochronu, skącząc z płonącego 
samolotu, Uratowany lotnik, z wielką troskli 
wością zajmował się transportowaniem zwłok 
na Ei w 

rumny ików nakryte były flagami o 
barwach narodowych francuskich, oraz licz- 
nemi wieńcami, 

Oprócz uratowanego lotnika zwłokom to 
warzyszyli przedstawiciele władz francuskich 

polskich, oraz członkowie rodzin tragicznie 
zmarłych kotników, 

nierdlierka 
— Z działalności BBWR, W dniu 

20 bm. w Mrycewiczach odbyła się gminna 
konferencja poselska BBWR, na którą przy- 
było zgórą 200 osób. W charakterze prele- 
gentów występowali: poseł G. Szymanow- 
ski, który mówił o ś, p. Tadeuszu Hołówce, 
o sytuacji gospodarczej w kraju, o kryzysie 
i sposobach zwalczania kryzysu, o spółdziel 
niach producentów inwentarza żywego i kre 
dytach dla drobnego rolnictwa. Senator O. 
Jeleński mówił o sytuacji politycznej i zna- 
czeniu Polski w polityce międzynarodowej, 
Przemówienia były wysłuchane z wiełkiem 
zwa doi poczem Mia się 0- 
żywiona dyskusja w sprawach ogólnych i 
Pa: az e żaka as 0d- 

ylo sie posiedzenie i jscowi 
Koła BBWR z udziałem Szymanów. 
skiogn i senatora O. Jeleńskiego, na której 
omėwicno program pracy na terenie gminy 
hrycewickiej w okresie jesiennym i zimo- 
wym. 

Następnego dnia podobna konferencja 
odbyła się w Siniawce, przy prze- 

106 nsbó, poczem na ledzeniu Za- 
rządu miejscowego Koła BBWR ustalono 
płan pracy na najbliższy okres, 

SŁOWO 

TURGIELE 
Okradzenie kościoła. 

W kościele turgielskim skonstatowano 
kradzież różnych przedmiotów, jak 
obrusy, pokrowce i popiersia aniołów. 

Złodziej zakradł się najprawdopo- 
dobniej do kościoła przed jego zam- 
knięciem i splądrował ołtarze gdy służ- 
by w tym czasie nie było. 

ZAHACIE 
— Propagandowa Orka w ZSSR. Obec- 

nie mieszkancy Zahacia mają możność oglą 

dania iluminacji, urządzonej w Sowietach 

przy granicy. 
Przy samej granicy zainstalowano kopę 

lamp karbidowych, rzucających snopy świat 
ła i umożliwiających traktorom pracę w no 

cy, gdyż traktory już od szeregu dni i no- 

cy snują bez wytchnienia St. 

я POSTAWY 
— Złodziej w pociągu. Rubinowi Rubino- 

wiczowi z Postawi skradziono w pociągu 
wartościowy pierścionek. 

Z POGRANICZA 
— Przemytnicy. Koło Olkienik za- 

trzymano 3 przemytników, niosących więk- 
szą ilość sacharyny niemieckiej. 

Zniszczenie słupa gra- 
nicznego. Pod Rakowem straż sowiecka 
zniszczyła nasz słup graniczny. 

— Zatrzymanie podejrzanego. Koło Rado 
szkowicz zatrzymano podejrzanego  osobni- 
ka, przybyłego z Sowietów, przy którym zna 
leziono większą sumę pieniędzy w obcej wa 
lucie. 

Z SĄDÓW 
ŁUKJANOW PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM 

Wczoraj Sąd Okręgowy iw Wilnie rozpo- 
znał sprawę organizatora głośnej w roku ub, 
ucieczki więżniów z więzienia wojskowego 
na Antokolu, Aleksandra Lukjanowa, 

Lukjanow odpowiadał obecnie za wielo- 

krotne kradzieże, dokonane na terenie m. 

Wilna. 

Sąd: po przeprowadzeniu przewodu i prze 
słuchaniu stron skazał oskarżonego na zam- 
knięcie w więzieniu zamieniającem dom po- 
prawy na przeciąg 4 i pół lat. 

Wkrótce Łukjanow stanie przed Sądem 

Wojskowym, przed którym będzie odpowia- 

dał za dość liczne grzechy. 

RADJG WILEŃSKIE 
PIĄTEK, DNIA 25 WRZEŚNIA 1931. 

11,58 Sygnał czasu. 
12,05 Muzyka popularna (płyty). 
13.10: Komunikat meteorologiczny, 
16,40 Program dzienny. 
16,45 Komunikaty dla żeglugi z Warsza- 

  

wy. 
1650 Pogadanka francuska z Warsza- 

wy. 
17,10 Koncert życzeń (płyty). 
17,35 Przemówienie ks. biskupa dr. Wł. 

Bandurskiego i wywiad dyr. Hulewicza z 
prof. Juljuszem Kłosem, dr. Stanisławem 
Lorentzem i prof. Ferdynandem Ruszczycem 
na temat odkrycia grobów królewskich w 
Bazylice wileńskiej, Transmisja na wszyst- 
kie stacje połskie. 

18,00 Muzyka lekka ze Lwowa. 
19.00 „Polakom na Kowieńszczyźnie". 
19.20: „Ciotka Albinowa mówi”! — mo- 

nolog humorystyczny. 
19,55 Komunikaty z Warszawy. 
20,15 Koncert symfoniczny z Warszawy: 
23,50 Komunikaty i muzyka taneczna z 

Warszawy. 

Glełda Warszawska | 
z dnia 24 września 1931 r. 
WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,91 — 8,93 — 8,89. 
Białogród 15,75 — 15,79 — 15,71. 
Gdańsk 173,50 — 173,95 — 173,12. 
Nowy York 8,925 — 8,945 — 8,905, 
Nowy York kabel 8,929 — 8,949 — 8,909. 
Paryż 35,15 — 35,25 —- 35,06. 
Praga 26,44 i pół — 26,51 —26,38. 
Szwajcarja 174,20 — 174,63 — 173,77. 
Wiedeń 125,40 — 125,71 — 125,09. 
Włochy 45,30 — 45,42 — 45,18, 

PAPIERY PROCENTOWE: 
5 proc. pożyczka konwersyjna 43,75. 8 

proc. L. Z. BGK t BR, obl, BGK 94; te same 
7 proc. — 83,25. 7 proc, L. Z. ziemskie do- 
larowe 70,50. 8 proc. warszawskie 64,50 — 
64,25 — 65,50. 8 proc, Łodzi 61,50. 10 proc. 
Siedlec 66,50. 6 proc. obl. m. Warsz. 1926r, 
VI em. 42, 

AKCJE: 
Bank Polski 113. Lilpop 12,75. 

  

  

PIERWSZORZĘDNI 
FRYZJERZY LUDOMIR i FRANCISZEK 

Mickiewicza 11 (róg Śniadeckich) vis a vis Czerwonego Sztralla Tel. 17-54 
SALONY: DAMSKI I MĘSKI. MANICURE. 

Wykonanie pierwszorzędne. — Czystość wzorowa, — Ceny zniżone. 

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrebramska 5 

Od dnia 23-go września 1931 r. Potężny, wzruszający drama 

ZA GRZECHY BRATA 
rek i Haroldem Murrayem w rolach głównych. Nad program; Na 
ilustrowany. Koncertowa orkiestra pod batutą P. M. Salnicklego. 

Tozgrywający się na pustynnej dalekiej 
północy z Lols Meran, najsłodszą z akto- 

ograniczu wschodu i zachodu i Tygodnik 
oczątek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10 wiecz 

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

  

Dźwiękowe Kino 

„HELIOS“ 
ul. Wileńska 23. 

Tel. 926. 

Otwarcie sezonu! Potężne arcydzieło dźwiękowe! Wytw. Mežrabpom-Rus-Moskwa. 
Real. genjaln. twórcy „Pancernik Potiomkin" Sergjusza Eisensteina 

BŁĘKITNY EXPRESS 
w filmie biorą udział wielcy artyści teatrów rosyjskich, Małżeństwo z rozsądku według arcydzieła ANTONA 
CZECHOWA, z udział art, Moskiewskiego Teatru Artystycznego. Moskwina, M. Czechowa i Nataiji Wołodko. 

Dodatki dźwiękowe: Na pierwszy seans ceny zuiżone od 60 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
Wkrótce: Najnowsze przeboje sezonu: „Szary dom'* i „Tabu* 

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOGD: 
Mickiewicza 22. 

tel, 15-28 

Dziś! Dawno oczekiwany przebój świata! 

С, К, FELBĄARSZARE 
rujący śpiew! Przepiękna muzyka. W rol. gł. Vlasta Burlau, Roda-Roda, Felicja Malteu. 

Nad program: Dodatek rysunkowy i tygodnik „Foxa*, Na 1-szy seans ceny zniżone od 60 gr. 
Początek o godz. 4, 6,8 i 10.30, w dnie š 

Przepiękny dźwiękowiec z życia woj- 
skowego. Nadzwyczajny humzorł Cza- 

wiąt. o godz. Ż-ej 

  

DŹWIĘKOWE KIRO 

CGIJIN 
Dziś przebój dźwiękow,. 

prod, 1931 — 32 

(Trzykrotne 

"TRYVUĄF 4KIŁOŚCI 
wesele) 

Potężny dramat dwojga serc na tle życia emigrantów w Ameryce. W rol. gł. Nancy Cerrai i 
ulubieniec kobiet Charles Roggers. 

  

  

WIELAA 47. tel. 14-47 Nad program: Tygodnik dźwiękowy „Foxa*. Na pierwszy seans ceny znižone, 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8i 10.15, w sobotę i niedzielę o godz. 2-ej. 
Następny program Arcydzieło dźwiękowe „Król żebraków* 

Dźwiękowy Dziś najnowsze i najpiękniejsze 100 proc. dźwiękowe arcydzieło, Szereg przepięknych cygańskich romansów 
I pieśni w rosyjskim Kera | psu wozka GENERAŁ GIRACIĘ Gy szatan) 

„STYLOWY“ | Monumentalny arcypotežny 100 proc. dźwiękowy dramat w 12 akt. ilustrujący Wojnę bałkańską — Rasja 
Wielka 36 Turcja. W rol. gł. ulubieniec John Barrymore i urocza Marlon Nixon.     
GGN © © © © ©© © © © ©©©©6© ©6068 

$DRZEWKAŻ 
i KRZEWY OWOCOWE 

Zaaklimatyzowane, wychowane na miejscu w szkółkach. 
Nowy wielki I dobry wybór 

OBWIESZCZENIE ; 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

IX ręwiru Konstanty  Karmelitow zamiesz- 
kały w Wilnie, przy uł. Gimnazjalnej 6 m. 14 
na zasadzie art. 1030 U, P. C. podaje do wia 
domości publicznej, że w dniu 5 październi- 
ka 1931 roku o godzinie 10 rano w Wilrie 
przy ul. Wielka Pohulanka Nr. 8 odbędzie 
się sprzedaż z licytacji należącego do D. H. 
M. Mączyński i W, Adamowicz majątku ru- 
chomego, składającego się z 5 skrzyń kawy, 
każda skrzynia zawiera 50 kg. 1 po 100 pa- 
czek, oszacowanego na sumę 620 złotych na 
zaspokojenie pretensyj Wi» Pryw. Banku 
(H-o) w Lidzie i T. Kiersnowskiego w sumie 
2100 zł. z procentami : kosztani. Opis rze-- 
czy i szacunek takowych  przejrzany być 
może w dniu licytacji zgodnie z art. 1046 
U.P.C. 

Komornik sądowy K. Karmelitow. 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

IX rewiru Konstanty  Karmelitow zamiesz- 
kały.w Wilnie, przy uł. Gimnazjalnej 6 m. 14 
na zasadzie art. 1030 U, P. C. podaje do wia 
domości publicznej, że w dniu 5 październi- 
ka 1931 roku o godzinie 10 rano w Wilnie 
przy ul. Kalwaryjskiej 21 — 18 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji należącego do Mojżesza 
Baranowskiego majątku ruchomego składają- 
cego się z kredensu dębowego koloru czar- 
ao o 7 drzwiczkach i tyluż „przedziałach, 
o 2-ch szufładkach na tumbach z rzeźbą, z 
podłużnem lustrem, górna część oszklona, z 
pianina fabryki Zimmermann Nr. 37351 ko- 
loru czarnego, oszacowanego na sumę 1750 
Zl. na zaspokojenie pretensyj Wil. Pryw. Ban 
ku Handlowego w sumie 1543 zł. 75 gr. z 
procentami i kosztami. 

Opis rzeczy i szacunek takowych przej- 
rzany być może 'wi dniu licytacji zgodnie z 
art. 1046 U.P.C. 

Komornik sądowy K. Karmelitow. 

RAA EPA EA AGS 
OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
Władysław Cichoń, zam. w Wilnie przy 
ulł Góra Bouffałowa 19, na zasadzie art. 1030 
U.P.C. ogłasza, że w dniu 26 września 1931 
r. od godz. 10 rano w Wilnie, przy ul. Ostro- 
bramskiej Nr. 22 odbędzie się Sprzedaż z 
przetargu publicznego ruchomošci, należą 
cych do Hirszy Remży i składających się z 
urządzenia mieszkaniowego i naczynia ku- 
chennego i książek żydowskich, oszacowa- 
nych na sumę 3.395 złotych. 
Wilno dnia 15 września 1931 r. 

Komornik sądowy WŁ. Cichoń. 

„Urząd Wojewódzki Białostocki na zasa- 
dzie art. 4 ustawy z dnia 24 października 
1919 r. (Dz. U. R. P: Nr. 88 poz, 478) i 
rozporzadzenia ministerjalnego z dnia 16-1X 
1921 r. (Dz. U.P.R. Nr, poz, 678) w brzmie 
niu $ 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wew 
nętrznych z dnia 20-VIII 1926 r, (Dz. UR.P. 
Nr. 93 poz. 545) podaje do powszechnej wia 
d mości ,że Anuszewicz vel Januszewicz An- 
toni urodzony dnia 25 sierpnia 1895 roku w 
Łapach-Barwikach pow. Wysoko-mazowiec- 
kiego, syn Adama i Juljanny z Lapiūskich 
zam. w Łapach pow. wysoko-mazowieckiego 
wniósł podanie o zmianę nazwiska rodowego 
„Anuszewicz vel Januszewicz“ na nazwisko 
„Januszewicz“. 

Przeciw uwzględnieniu prośby ższej 
mogą zainteresowani zgłosić w Urzędzie Wo 
jewódzkim Białostockim w terminie 90-dnio- 
wym od dnia ogłoszenia niniejszego zarzu- 
ty, salia a urodzenia. 

wojewodę dr. Raczyński 
Naczelnik Wydziała  Administracyjnego. 

polecają na sezon jesienny Szkółki 
przy Kolonji Wileńskiej 

Wilno, Zawalna 
Ceny przystępne. 

  

Kucharka 
gospodyni poszukuje 
pracy. Posiada majlep- 
sze Świadectwa. Wilno. 
Piotra i Pawła 13—3. 

ET 

  

Mazelewskie 8 

Plany „eski, 
6—2 8 T SNY sensei 

prace miernicze wyko- 
nuje mierniczy przy- 

siegiy 
Włodzimierz ZEJTC 

  

NIE PYTAJ NAWET! 

dostałem w sklepie 

  

Wszak przekonałem Cię, że najładniejszy krawat, 

modne rękawiczki skórkowe i elegancką koszulę 

Baranowicze, Sadowa 
11 telefon 222. 

Bryczkę 
używaną, powozik na 
żelaznych — cbręczach 
lub gumach, kupię. 
Olerty z ceną: S, Jutan, 

Niemiecka pod 
„bryczka”. 

  

FRLICZKI 
tel. 6-46. 

  

FRANCISZKA 

| EKARZE ! 

Zamkowa 9, 

Dr. Kenigsberg 

LOKAL 

choroby skórne, wene- 

   
Pokój 

ryczne i moczopłciowe elegancko umeblowany, 

Mickiewicza 4, suchy, słoneczny z 

  

        

Mieszkanie 

    

Ryby 5r'i mac. 
do wynajęcia od zaraz Sępy litewskie pelno 5 pokoj i kuchnia, SU-tłąste na główki kg. che, słoneczne. Wilno,>g0 Kawa z pularni Popowska | 4 m. 12. Jana Arnolda w War- 
Oglądać od 11 do 12 i szawie od 7 zł. za kg. od 5 do 7 wieczor, Poleca 
A R D. H. St Banell S-ka. 

      

tel. 10-90. wygodami do odnaję- REM 

4 cia. Wilno, Mickiewicza ilno. Mickiewicza 23. 

Od 9—1214—8 43m. 2. Oglądać od Pokój slonccznų = 
+ godz. utrzymaniem, Wilno : Ę dam" 5 IFYSY aiącze) Go 
pokój z A anais u "duże pokoje zPizedania siedrogo w 

ki . Ż 1 fiolet 
KOSMETYKA teletonu i tades DWA do wynaję- Wym Panda B 

Wilno, Zygmuntowska cia. Wilno, Styczniowa 

GABINET —— 
Poszukuje się Racjonalnej 

kosmetyki mieszkania 
leczniczej 2 lub 3 pok. z kuchnią. 
WILNO, Pożądane wygody. 

Mickiewicza 31—4 OE do „Słowa* 
a kobiecą Z, 

Urod konserwu- 

= Dwa pokoje 
, 

ч je, dosko- 
odświeża usuwa i 

jej skazy i braki, Masaž Aa PY 2. 
twarzy i ciała (panie), (!1cznie 4 A ROE 15 
Sztuczne opalanie cery, a) a 
Wypadanie włosów įC8iKOWIem utrzyma: 
łupież. Najnowsze zdo- niem do wynajęcia. Su- 

t „walska 7—5, godz. 4—7 
= sj so (od Zakretowej). 

Codziennie od g. 

  

10—8 R 

W. z. P. 48.[JĘ) Idea o 
października. Może być 

9łosa irąkczer-używalność / kuchni. 
woność, Oglądać g 1—6 ppoł. 

zmarszczki, wągry, wy Dąbrowskiego 

dawkii kurzajki usuwa 

enea Gedi6 nry te BENE Kosmetyki 

„*EVA“ (Paris) 
Leczniczej 

J. Hryniewiczowej. 
ul. WIELKA 46 18 mó, WE . 657, 11 — 
Przyj. w g. 10- I 14-7 Rozgładzanie i odświe» 

W. Z. P. M 28, zanie twarzy. Leczenie 
wągrów i  pryszczy. 
elektryzacja W.Z.P. 

  

          

  

u ogrodnika. 
  

  

  

m. 5. 2 

Pokó 
do wynajęcia. Ši Z 6 u B Y 
ska 9—10. Drugie wej- 
ście z ogródka, 

Dra senu Skradzione 
Dowód osobisty oraz 

POSADY Książeczkę wojskową, 
p ua T Abra- 
ата syna rahama 

Lektorka SRakdewiaa, zam. w 
języka Sngiaiskiega Baranowiczach  przy 
przy uniwersytecieUŚB ul. Oficerskiej 1, w 
udziela lekcji języka dn. 14 września D. r., 
angielskiego. Dąbrow- unieważnia się. 
skiego 12 m. 3. s 

3808006668 
LICYTACJA 

Urząd Wojewódzki Wiłeński podaje do 
publicznej rwiadomości © mającej się odbyć 
w dniu 25 września 1931 r. o godz. £2 rane 
przy ul. Marji Magdaleny 2 sprzedaży z 

licytacji e pary koni wyjazdowych, po- 
wozu parokonnego i uprzęży. 

Za wojewodę (—) W. Hrykorowicz 
Naczelnik Wydziału 

эеооссосоввое 
Sprzedaje się plac 
przy ul. Kalwaryjskiej 162, obsz. 1 
dzies. Można czekeiski O wernnkach 
al. Wileńska 15 m. 3 lub ni. Ogórko- 
wa 46. (koniec). 

  

  

      

  

młodości. Pozatem jednak spotykamy 
w tych zbiorkach wielkie bogactwa 
form poetyckich, mie wyłączając naj- 
nowszych, co świadczy o znacznem о- 
czytaniu młodych poetów. 

Zwraca w nich także uwagę inte- 
ligenckie, „miastowe* podejście do te- 
matu, wówczas, gdy przedtem spoty- 
kało się przeważnie w poezji białoru- 
skiej z chłopskim prymitywizmem i 
nieodłącznemi jego atrybutami w po- 
staci trywjalnošci, rubaszności, oraz 
plytkiego, ckliwego sentymentalizmu. 

Najbardziej obficie reprezentowane 
są w twórczości omawianych przez 
nas poetów działy: patrjotyczny i mi- 

_ łosny; opisy przyrody; impresje. U nie 
których dochodzą jeszcze do tego mo- 
tywy historyczne, religijne, wioskowe, 
proletarskie, (apoteoza pracy fizycz- 
nej), mitologja ludowa, wreszcie im- 
presje prozą poetycką pisane i drobne 

_ przekłady. ^ 
в Personalja pomienionych młodzień- 
ców przedstawiają się następująco: 

1) W. Hryszkiewicz (katolik, do- 
dajmy nawiasem) — absolwent gira- 

mi, pierwsze — to wpływy domu ro- 
dzinnego i pozostałość z dziecinnych 
lat, drugie — skutek lektury i otocze- 
nia w wieku późniejszym. 

2) Wasilok (recte Kościewicz , 
brat jednego z działaczy, białoruskich 
w Wilnie) jest autorem zbiorku p. t.: 
„Szum barawy* (rok 1929, 124 strony 
rozm. 16-stki), 

3) Eugenjusz Bartul — student 
U.S.B. — przywędrował do nas z Łot- 
wy i jeszcze w tej ostatniej wyróżnił 
się swym talentem poetyckim wśród 
młodzieży gimnazjalnej. Pierwszy tom 
jego poezyj jest już przygotowany do 
druku. Są to utwory, zamieszczane w 
przeciągu kilku lat w gazetach i perjo- : 
dykach biatoruskich w Wilnie, Spoty- 
kamy wśród tych utworów i rzeczy 
dłuższe, jak naprzykład symboliczna 
bajka udramatyzowana p. n.: „Knia- 
ziowna'* (Księżniczka) ; legenda o słyn 
nym zbóju Maczeku; przekład „Świte- 
zi'* Mickiewiczowskiej (patrz miesięcz 
nik „Bietaruskaja Kultura“ nr. nr. 1, 2, 
3. Wilno. Rok 1927). 

4) Teodor Iljaszewicz — uczeń gim- 
_ nazjum białoruskiego w Wilnie, stu- nazjum białoruskiego w Wilnie; wciąg 

dent, przebywający od lat kilku na u- nięty do pracy wywrotowej siedział z 
_ niwersytecie w Pradze, to attor tomu tej racji czas pewien na Łukiszkach; 

_ poezyj p. t.: „Wiesnawyja melodji*, wydał tom poezyj p. n. „Wiesnapieś- 
gdzie motywy religijne i narodowe ni* (Wilno, 1929 r.). Rodzajem twór- 

' przeplatają się z jaskrawo-proletarskie czości zbliżony w pewnym stopniu do 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. |= 

  

Żyłki zapowiada się, jako wybitniejszy 
talent. 

5) Maszara, autor tomiku poezyj p. 
n.: „Malunki“ (Wilno, 192 JAE S 

Ciekawym rysem twórczości tych 
młodych jest usiłowanie, by do ponu- 
rej, pesymistycznej i biadającej, jak do 
tąd, poezji białoruskiej, wprowadzić 
ton radości, wesela, optymizmu, wiary 
we własne siły i w lepszą przyszłość 
narodu. Jakoś jednak nieswojsko po- 
czciwcom z tym mażorowym tonem! 
Czuć w tem jakąś pozę fałszywą, ja- 
kąś sztuczność!... 

W. DUBOWKA. 
Wspomnijmy tu na ostatku o je- 

szcze jednym poecie białoruskim, dość 
luźno zresztą związanym z twórczo- 
ścią Białorusinów wileńskich. Jest nim 
student W. Dubowka, zamieszkujący 
na terenie Białorusi Sowieckiej, który, 
gdy mu bolszewicy nie zechcieli wy- 
drukować w Mińsku jego zbiorku im- 
presyj p. n.: „Stroma“ (Urwisko), ja- 
ko pozbawionego treści klasowej, przy 
słał go do Wilna, gdzie się też i uka- 
zało to dziełko w druku w r. 1923. 

Drugi tomik poezyj Dubowki p. n.: 
„Tnyścio* wyszedł w parę lat potem 
już na miejscu,, to znaczy w Mińsku. 

Otóż młodzieniec ten odznacza się 
między innemi swoistym stylem poety- 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo* Zamkowa 2, 

ckim i posługuje się nader oryginal- 
nym słownikiem. 
dziedzinie językowej posuwa Dubow- 
ka nieraz tak daleko, że niektóre jego 
wiersze stają się niemal łamigłówką, 
nad którą trzeba się dobrze nabiedzić, 
nim się zrozumie, o co w niej chodzi! 
Oto przykład: 

„Mitusicca listota miacielicaj, 
„Mitulžynnaja byccam džwina, 
„Pa asielicy lonam paścielicca 
„Zawichrycca kwiacista jama...“ 

Zaiste, powiedziećby tu można: 
„Mądre główki, zgadujcie!", jak to się 

“ pisze w „Słówku*. 

„Czytając wiersz podobny pewno 
niejeden, najbardziej nawet rodowity, 
Białorusin musi w zakłopotaniu „czu- 
chać patylicu”, siląc się zrozumieć zna 
czenie tej kwiecistej terminologii! 

Żart jednak na stronę! jest w tym 
zbiorku i szereg bardzo ładnych rze-. 
czy, jak, dajmy na to, taka oto impre- 
sja, ubrana w formę klasyczną: 

„Czas bry!ancisty, załacisty, 
„lmczycca w dal, jak dziki koń, 
„A my na im — ubor kwiacisty. 
„Czas brylancisty, załacisty, 
„Nastrój u sercy palić czysty, 
„U naszym pohladzie wahoń. 
„Czas bryłancisty, załacisty, 
„Imczycca w dal, jak dziki kon?“ 

    

Większość utworów, omówionych 

kała się edycji książkowej, drukowa- 
ną była w pojedynkę, w gazetach i 
czasopismach białoruskich, wychodzą- 
cych w Wilnie, częściowo zaś na Łot- 
wie i w Pradze Czeskiej. 

W przeważnej swtj części — jak 
widzieliśmy —  poezia Bialorusinow 
wileńskich rozwija się w płaszczyznie 
liryki; utwory c charakterze epickim 
należą tu do rzadkości, większe suk- 
cesy wykazuje w tej ostatniej dziadzi- 
nie Minsk (wielka epcpsa włościańska 
J. Kołasa: „Nawa'a Ziamla“). 

Warto tu jeszcza podkreślić, że z 
wyjątkiem pis'wszych czterech star- 
szych poetów, reszta —. pod wzglę- 
dem wyznaniowym -- to w przeważa- 
jącej ilości prawosławni, oraz to, że 
większość omawianych: przez nas j0e- 
zyj tłoczona jest „grażdanką', 

Niektóre książk zwłaszcza ostat- 
nio wydane, zwracają uwagę ozdabno- 
ścią i artyzmem swej szaty zewnęti1z- 
nej. 

PRZEKŁADY 

Na ostatek słów parę o przekta- 
dach poetyckich na białoruski z ję- 
zyków obcych, którego to działu tem- 
bardziej nie można pominąć milcze- 
niem, że posiada on w Wilnie kilka 

dość cennych pozycyj w swym dotych- 
Tę oryginalność w przez nas poetów wcześniej, niż docze czasowym dorobku. 

A więc: 1) Krawcow Makar (pseu- 
donim) przełożył dwa poematy Ler- 
montowa: „Demon“ (wydany w 1926 
roku) i „Mcyri“ (1924 r.); 2) B. Dru- 
cki: Bajki Kryłowa (tomik I-szy uka- 
zał się w druku w r. 1926, H-gi w r. 
1928); 3) I. Hudok: poemat „Dwie- 
nadcač“ A. Bloka (1926 1.); 4) S. Pia- 
jun wreszcie przetłumaczył х rosyi- 
skiego „Cudowną noc* — bajkę sce- 
niczną wierszem w 3 aktach Solowjo- 
wej - Allegro. 

Kończąc niniejszem nasz krótki za- 
rys o poezji białoruskiej w Wilnie, 
chcielibyśmy tu jeszcze zaznaczyć, ze 
oprócz wymiienioaych przez nas auto- 
rów, że się tak wyraziin/, uznanych, 
składa w Wilnie hekatomby na ołta- 
rzu Poezji bia'oruskiej cały legjon in- 
nych jeszcze, przygodnych, lub po- 
czątkujących — pnerów, zasypujących 
swemi, nieraz wcale wartościowemi, e- 
laboratami redakcje pism i perjedyków 
białoruskich oraz o'gany młodzieży 
białoruskiej w Wilnie. 

  
  

K. Smteczyński. 

Redaktor w. z. Witold Fataczyfiski,  


