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WOBEC 
Rozpoczynamy nową sesję sejmo- 

wią w ciężkich gospodarczych warun- 

kach. Kryzys jest w Polsce mniejszy, 

niż gdzieindziej — lecz jest, bezrobot- 

nych jest mniej — lecz są. Pierwsze 

posiedzenie Sejmu. ,.prócz wyborów 

wice-marszałków (wybór prof. Ma- 

kowskiege, wilnianina, na miejsce p. 

Jana Piłsudskiego, zdaje się być za- 

pewniony, o lewicy w chwili, kiedy 

to piszemy nie wiemy jeszcze, czy bę- 

dzie tentować do objęcia stanowiska 

wice-marszałka po ś. p. Dąbskim) — 

ma na porządku dziennym same spra- 
wy gospodarcze. Nowe opodatkowa- 

nia tantjem, piwa, miodu i wina, oraz 

opłacanie podatków _ bezpośrednich 

w naturze. Według projektu, opraco- 

wanego w ministerstwie skarbu, będą 

mogły być pobierane podatki * bezpo- 

średnie. w węglu, albo też w życie, jęcz 

mieniu, pszenicy, lub kartoilach. Wę- 

- giel wnoszony w ten sposób, będzie 

  

obliczany według miejscowych cen 

rynkowych, natomiast zboża i kartotle 

według cen o 10 proc. wyższych od 

miejscowych cen rynkowych. Z tych 

produktów państwo będzie korzystać 

dla akcji dożywiania i opalania tych 

bezrobotnych, którym skończyło się 

prawo pobierania zasiłków. Państwo 

więc rozpoczyna nową, pozaustawową 

akcję filantropijną. Sądzimy, że dla na- 

szego rolnictwa możność wpłacania po- 

datków w zbożu, lub kartoflach, sta- 

nowić będzie pewną ulgę. 

Należy żałować, że dwie konieczne 

reformy wewnętrzne postępują tak żół- 

wim krokiem. Myślimy tu o koniecznej 

reformie podatkowej i koniecznem zcał- 

kowaniu, skomasowaniu, wszystkich 

instytucyj urzędowych O charakterze 

ubezpieczeń socjalnych. Obywatel pol- 

Ski należy do najnieszczęśliwszych w 

Europie pod względem sypiących się 

mu na głowę znienacka podatków. Oby 

watel francuski płaci swe podatki: raz 

na rok — wszystko jest jasne, wyraż- 

ne,—konkretną cyfrę ciężarów skarbo- 

wych może wziąć pod uwagę, gdy przy 

stępuje do układania sobie planu go- 

Spodarczego na rok. Tymczasem u nas 

taki np. podatek dochodowy, wymie- 

rzany jest z reguły „na wyrost”, a po- 

tem ustalany drogą dramatycznych 

targów z urzędami skarbowemi. Pize- 

cież nie można w, Polsce jechać pocią- 

giem, tramwajem, siedzieć w teatrze, 

kinie, lub restauracji, aby nie słyszeć 

horrendalnych wprost anegdot z racji 

"tego, że wszystkie podatki wymierzane 

są u nas w takim właśnie chaosie, z ja- 

kiego stworzony dopiero został świat. 

/Z tego więc chaosu stworzyć nale- 

ży racjonalny, jasny, zrozumiały dla 

kazdego podatnika * system ciężarów 

skarbowych i samorządowych. Jest to 

sprawa pierwszorzędnej wagi i jest 

to sprawa pilna i źle robią ci, którzy 

myślą że łatając i sztukując system. 

dawny, daleko ujadą. 

Druga, jeszcze bardzie bezspor- 

ną, przez wszystkich uznaną i również 

Pilną, jest reforma instytucyj ubezpie- 

czających społeczeństwo od choroby, 

bezrobocia, nieszczęśliwych wypad- 
ków i t. d. Instytucje te pracują dziś 
w rozbiciu, niezależnie jedna od dru- 
giej, przynosząc minimalne korzyści 
ubiezpieczonym, ponosząc maksymtal- 
me koszty administracyjne. Dlatego, 
aby dostać, ustawowe zabezpieczenie 
dla wdowy po robotniku zabitym w 

nieszczęśliwym wypadku należy jechać 
do Warszawy, bo tylko. centrala war- 
szawska taką sprawę może załatwić. 
 Argumentów za zcałkowaniem, skoma- 
sowaniem tych urzędów w jedną wiel- 

ką instytucje jest mnóstwo. Kontr- 

argumentów niema zupełnie, przynaj- 
- Mniej nikt ich nigdy nie słyszał. Dla- 

CzEgOż więc to się nie dzieje, dlaczego 

te Wszystkie instytucje dotychczas nie 

Są połączone? Urzędnicy ministerstwa 

miesięczna z odniesieniem do domu lub z 

przesyłką pocztowa 4 zł., zagranicę 7zł. Konto czekowe P.K.0- 

Mr, 80259. W sprzedaży detal, cena pojedyńczego n-ru 20 gr. 

SESJI 
ochrony pracy ściągają na siebie za- 

rzut, że utrzymują stan zebezpiecza- 

jący istnienie dużej ilości posad kie- 

rowniczych po tych samodzielnych in- 

stytucjach (lepiej płatnych, niż posa- 

dy na służbie państwowej), na które 

raz po raz ktoś z nich wskoczyć może. 

W społeczeństwie dość jest roz- 

powszechnione przekonanie, że klub 

BB tylko słucha rozkazów rządu, a 

sam niema żadnej inicjatywy. jest to 

przekonanie, które odźwierciadla  tyi- 
ko część prawdy. Również i wielkie 

stronnictwa angielskie, kiedy docho- 
dziły do władzy, to słuchały, swego rzą- 

du, który był jakgdyby komitetem wy- 

konawczym partji. Prawda, że u nas 

stosunki są jeszcze dalej posunięte w 

tym kierunku, ale przecież BB  stron- 

nictwem, partją nie jest i być nie chce. 

Gdyby każdy projekt ustawy przycho- 

dził na plenum Bloku, liczące przeszło 

300 osób, byłoby z tego mało pocie- 

chy, bo obrady w tak licznem gronie 

nie mogą mieć charakteru rzeczowe- 

go. Należy jednak poinformować nie- 

wiedzących, że według regulaminu 

klubu BB każdy z projektów  rządo- 

wych idzie na t. zw. „grupę komisyj- 

па“. W każdej grupie komisyjnej bio- 

ną udział ci członkowie BB, którzy są 

do kompleksu spraw związanych z te- 

matami danej grupy komisyjnej naj- 

bardziej zbliżeni. Takie grupy komi- 

syjne, składające się zarówno z sena- 

torów jak i posłów, rozpatrują każdy 

projekt rządowy wniesiony do Sejmu i 

ustalają swoje decyzje, zatwierdzane 

następnie przez prezydjum Bloku. 

Nie możemy tych uwag 0 zaczy- 

nającej się dziś sesji sejmowej zakoń- 

czyć bez wyrażenia swego oburzenia 

z powodu powtarzających się pogłosek 

o wniesieniu projektu „ustawy“ o kon- 

fiskacie bez odszkodowania ziemi po- 

tomkom uczestników powstań. Bierze- 

my w cudzysłów tą „ustawę**, lecz chęt- 

nie nazwalibyśmy ją jej własnem imie- 

niem. Cat. 

  

  

  

Czwartek ? października 193? r. 
Redakcja i Administracja, Wilno, Zamkowa 2. Otwarta od g. 9 do 4. Telefony: Redakcji — 17-82, Administracji — 228. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów 
Cja nia uwzalędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

niezamówionych nie zwraca. Administra- 

organizacją 
, WARSZAWA, 30.IX (tel. własny). 

Minister Oświaty podał do wiado- 
mości władz akademickich, iż działa- 
jący na terenie młodzieży akademic- 
kiej Związek Narodowy Polskiej Mło- 
dzieży Akademickiej istnieje nielegal- 
nie, gdyż statut jego wbrew wymo- 
gom art. 101 ustawy z dnia 13-go 
lipca 1920 r. o szkołach akademic- 
kich nie jest zatwierdzony przez- mi- 
nisterstwo Wyznań Religijnych i Oświe- 
cenia Publicznego. 

Wobec powyższego ani Zw. Na- 
rodowy Pol. Mł. Akademickiej ani też 
jego organy wykonawcze jak Naczel- 
ny Komitet Akademicki z siedzibą w 
Warszawie oraz oddziały tego komi- 
tetu w miastach uniwersyteckich nie 
mogą być przez władze akademickie 
uznawane, a tembardziej ich działal- 
ność w jakikolwiekbądź sposób po- 

PRZEDSTAWICIELS7T W. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksi 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

— Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. HORODZIEJ 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „„Jedność”, 
ŁIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch. 

T-wa „Lot“, 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K Malinowskiego. 

NIEŚWIEŻ — ul 

  

Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski. 

Zwierzyński. ST. ŚWIĘCIANY 

WARSZAWA — 
    

  

WIŁEJKA POWIATOWA —- ul. Mickiew 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkołacX. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, 

  

„ Mickiewicza 13. 

e, ul, 5 Maja 8. 
21, F. juczewska. 

Tow. Księgarni Kot. „Ruch” 

— M, Lewin—-Biuro G 
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Zw. Narodowy Polskiej Młodzieży Akad. LIGA NARODÓW A KRYZYS GOSPODARCZY 
nielegalną 
pierana. W szczególności nie należy 
zezwalać na Ściąganie przez kwestury 
szkół akademickich składek na rzecz 
Zw. Narodowego Pol. Mł. Akademic- 
kiej względnie jego organów lub 
agend jakoteż dopuszczać aby legal- 
nie istniejące stowarzyszenia studenc- 
kie jak Bratnia Pomoc składki na 
rzecz Zw. pobierały lub popierały go 
z własnych funduszów. 

Równocześnie minister zwraca u- 
wagę, iż na początku b. roku akade- 
mickiego upływa kadencja władz 
Związku Nar. Pol. Młodzieży Akade- 
mickiej oraz, że należy się spodzie- 
wać prób przeprowadzenia na terenie 
akademickim wyborów nowych władz 
Związku co uważać należy jako akcję 
nielegalną, której władze akademickie 
dopuścić nie mogą. 

Projekt nowego kodeksu karnego 
WARSZAWA, 30.IX (tel. własny). 

Komisja kodyfikacyjna przyjęła w dn. 
28-go b. m. projekt nowej procedury 
karnej, a w dniu 29-go sekretarz ko- 

misji złożył projekt ten ministrowi 
sprawiedliwości w celu skierowania 
go do Sejmu łącznie z poprzednio 
złożonym projektem kodeksu karaego. 

Zamach na wicedyrektora P. K. P. 
w Warszawie 

WARSZAWA, PAT. We środę o 
godzinie 12 min. 30 wszedł do gabi- 
netu wicedyrektora warszawskiej dy- 
rekcji P. K. P. osobnik, który po 
krótkiej wymianie zdań z dyrektorem 
oddał doń parę strzałów rewolwero- 
wych. Strzały na szczęście chybiły. 

Sprawcą nieudanego zamachu okazał 
się niejaki Stefan Poniatowski zamie- 
szkały we wsi Wasiliszki pow. szczu- 
czyńskiego, woj. nowogródzkiego, 
były funkcjonarjusz P. K. P. — Po- 
niatowski został aresztowany. 

Okropny pożar w Toruniu 
6 OSÓB ZGINĘŁO W PŁOMIENIACH 

TORUŃ. PAT. — W nocy z 29 na 30 kator budynku Rynkiel Władysław, jego żo- 

'uwydatniały się wszystkie 

września w Kielpinach, pow, Lubawa, wy- na i 3 córki. Ponadto spłonęły zwłoki 3-ty- 
buchł pożar w oberży Ludwika Ostrowskie- godniowego syna Rynkiela, który zmarł przed 
go. Pożar pociągnął za sobą obok strat ma- kilkoma dniami, Również poniósł śmierć w 

terjalnych w kwocie około 15,000 złotych : płomieniach drugi lokator oberży Domżalski 
ofiary w ludziach. W czasie snu spłonęli lo- Teofil, Przyczyny pożaru narazie nie usta- 

lono, Dochodzenie w toku, 

Katastrofa kolejowa pod Częstochową 
, CZĘSTOCHOWA. PAT. — Maszynista 

międzynarodowego pociągu | kurjerskiego 
Nr 202, zdążającego w kierunku Warszawy, 
w dniu 30 września na 102 km. w pobliżu 
stacji Kałomnice, odczuł silny wstrząs i spo- 
strzegł, że przednia część lokomotywy ule- 
gła wykolejeniu. Nie tracąc ani chwili zaha- 
mował on pocąg, zapobiegając wykolejeniu 

i stoczeniu się go z nasypu. Na miejsce wy- 
padku nie stwierdzono śladu  rozkręcenia 
szyn, Specjalna komisja, wysłana z Warsza 
wy, Oraz władze kolejowe z Częstochowy 
prowadzą dochodzenie celem ustalenia przy 
czyny wykolejenia się lokomotywy. Przerwa 
w ruchu trwała około dwóch godzin. 

  

Rezolucja Rady Ligi w sprawie Mandżurii 
GENEWA. PAT. — W dniu 30 września 

miały miejsce układy, przy pośrednictwie u- 
rzędników sekretarjatu generalnego, pomię- 
dzy delegatami Chin i Japonji w sprawie li- 
kwidacji konfliktu w Mandżurji. 

O godzinie 16-ej zebrała się Rada na za- 
powiedziane posiedzenie, jednakże z powodu 
niemożności osiągnięcia zgody na tekst re- 
zolucji ze strony japonii i Chin Rada, po za- 
łatwieniu kilku spraw bieżących, odroczyła 
się PS 

edłożona została rezolucja: 

Rada uznaje wagę deklaracji rządu japoń 
skiego, według której nie ma on 3 sa 
zamiarów terytorjalnych w Mandżurji. 

Przyjmuje do wiadomości: deklarację 
przedstawiciela Japonji, według której rząd 
jego będzie w dalszym ciągu ewakuował woj 

ska w możliwie szybkm czasie do strefy ko- 

lei żelaznej i deklarację przedstawiciela 
Chin, według której rząd jego bierze na sie 
bie odpowiedzialność za bezpieczeństwo 0- 
bywateli japońskich i obrony ich mienia po- 
za strefą kolei żelaznej po ewakuacji wojsk 
mandżurskich. 

Rada żąda od stron, by nadsyłały czę- 
ste i kompletne informacje o sytuacji w Man 
ażurji. 

Rada decyduje zebrać się ponownie we 
środę 14 października rb. dla zbadania sy- 
tuacji, jaka będzie miała miejsce w tym cza 
sie, biorąc pod uwagę możność zebrania się 
wcześniejszego w razie nieprzewidzianych 

a, ni upoważnia swego przewodniczące- 
go do odwołania zwołanej na 14 ara 
nika Rady w wypadku, gdyby, po naradzie 
z innymi członkami Rady, a w szczególno- 
ści z przedstawicelami obu stron zaintereso- 
wanych, zdecydowała ona na mocy infor- 
macyj, które otrzyma, że rozwój wypadków, 
czyniłby to zebranie Rady zbytecznem, 

KTO WYGRAŁ? 
WARSZAWA. (Pat). 30 września w 17 

dniv ciągnienia 5-ej klasy 23-ej Polskiej Lo- 
terji Państwowej główniejsze wygrane padły 
na numery następujące: 15,000—26304, 10.000 

—32436, po 5.000—46578, 100820, 126600, 
= i 193218, po 3,000—5180, 47612, 49313 

2. 

  

Po odczytaniu tej rezołucji przedstawi- 
ciele Chin i japonii złożyli krótkie oświad cy podkreślit, 
czenia, poczem rezolucja została jednomyśl 
nie przyjęta. 

W zakończeniu posiedzenia prewodniczą- 
że zastrzeżenia, uczynione 

przez przedstawicieli obu zainteresowanych 
stron, nie wprowadzają żadnych zmian w 
tekście jednomyślnie przyjętej rezolucji. 

  

POCHÓD KOMUNISTÓW NA RYGĘ 
KRWAWE STARCIE Z POLICJĄ 

RYGA. (Pat). Komuniści w prze- 
dedniu wyborów nie zadawainia- 

ląc się rozklejaniem plakatów 
wyborczych i rozrzucaniem ulo- 
tek zamierzali przeprowadzić 

przegląd sił. W tym celu były ro- 
zesłane sympatykom i członkom 
partji zawiadomienia o mającym 

się odbyć pochodzie na Rygę. 
Miejscem zbiórki miał być park 
1905 roku. Pogłoski o tych za- 

miarach przedostały się do poil- 
cji politycznej, która celem nie- 

dopuszczenia do demonstracji 
roztoczyła baczną opiekę nad 

okolicami tego parku. Pogłoski 
okazały się prawdziwe i podej- 

rzane osoby zaczęły tam się zbie- 
rać w określonym terminie. 

Gdy policja aresztowała kilku 

z nich pozostali rzucili się na po- 

licjantów w celu odbicia areszto- 
wanych. Policja zmuszona była 

użyć broni palnej przyczem je- 
den z komunistów został ciężko 

ranny. 

  

„Wisła i Niemen powrócą do Niemiec“ 
OŚWIADCZENIE PREZYDENTA KOLEI w KRÓLEWCU 

KŁAJPEDA, (PAT) Memeler Allge- 
meine Zeitung podaje z oburzeniem 
treść przemówienia prezydenta dyrekcji 
kolei w Królewcu wygłoszonego pod- 
czas poświęcenia trzech nowych łodzi 
kolejowego związku sportowego w Kró- 
iewcu. Nadając tym łodziom imiona 
„Wisła*, „Niemen* I „Kagat* prezydent 
kolel Moeller oświadczył, że rzek tych 
nie nałeży uważać za granice Prus 

wschodnich I że należy stale pomiętać 
o dniu, w którym Wisła I NRA PRA 
wrócą znowu do Niemiec. Memeler Al- 
Igemelne Zeitung żąda by miarodajne 
czynniki w Niemczech wpłynęły na pre” 
zydenta w Królewcu aby w przyszłości 
nie wygłaszał podobnych przemówień 
l aby same zajęły stanowisko w tej 
sprawie. 

  

Parowiec ładowany złotem 
CHERBOURG. PAT. — Parowiec „Mau- 

ritania* przywiózł tu 100 tys. doi, w złocie 

które są przeznaczone dla Banku Paryskie- 

go. 

  

Druga komisja Ligi Narodów za- 
kończyła właśnie obrady nad proble- 
mami gospodarczemi. Dziś można już 
zająć się wynikami tych obrad, a za- 
razem wskazać na te zarządzenia prak- 
tyczne, które komisja gospodarcza Ligi 
Narodów proponuje dla zlikwidowania 
lub przynajmniej złagodzenia kryzysu 
światowego. 

Dyskusja nad tą kwestią była nad- 
zwyczaj żywa i trwała trzy dni. Wiel- 
kie mowy w dyskusji tej - wygłosili: 
senator  Stodola  (Czeznosłowacja) 
Rollin (francuski minister handlu), 
Posse (Niemcy), Kargawski (Polska), 
Van Langehoven (Belgja), Misjaloko- 
pulos (Grecja), sir Artur Salter (Ang- 
lja), Coli (Holandja), Stucki (ozwaj- 
carja) i Sato (Japonja). Oprócz tych 
krótkie przemówienia wygłosili pized- 

stawiciele republik południowo - ame- 
rykańskich i przedstawicieł Austrji. 

Treścią dyskusji w roku bieżącym 
miał być referat francuskiego ministra 

Rollina, który w swej długiej, obszer- 
nej mowie przedstawił trzy wnioski: 

1) aby w praktyce ostatecznie usunąc 

dotychczasową dysproporcję p uizdzy 

produkcją a zapotrzebowaniem, wy- 

pływającą z powojennego, chaotycz- 

nego potęgowania produkcji; 2) aby 

wprowadzono w życie znany projekt 

międzynarodowej akcji, zmiz*zającej 
do ograniczenia bezrobocia przez wiel 

kie roboty publiczne; i 3 aby zapro- 

wadzono jednolitą międzynarodową 
nomenklaturę celną w międzynarodo- 
wych stosunkach handlowych. 

W rzeczywistości jedne 'w:ż dy- 

skusja nie była prowadzona na szer- 

szem forum. Na konferencji tej jasno 
trudności 

na drodze do rozwiązania kwestji kry- 

zysu gospodarczego, jakie stoią przed 

wszystkiemi narodami Europy i Ame- 

ryki. О ile trzeci wniosek Rollina nie 

wywołał sprzeciwów poważniejszych, 
to wniosek drugi napotkał już na licz- 

ne przeszkody, ponieważ rozdzielanie 
i kierowanie robotami publicznemi w 

poszczególnych państwach napotyka 
na wielkie trudności. Natomiast pier- 
wszy wniosek może pojmowany być 

różnie i nie ulega wątpliwości, że o 

wiele więcej prowadzi on do nieporo- 

zumień, aniżeli do zgody. Wniosek 

konkretny, zmierzający do tego, aby 

„drogą porozumienia międzynarodowe- 

go, regulowano pomiędzy państwami 

produkującemi i konsumującemi popyt 

i sprzedaż zboża, drzewa, papieru, ie- 

dwabiu sztucznego, skóry, materja- 

łów- elektrotechnicznych oraz wyro- 

bów chemicznych był rzeczywiście 

godny uwagi. Oprócz tego wniosek 

francuski mówił, oczywiście w formie 

ogólnej, o zniesieniu taryf celnych i o 

preferencjach. 
Wszystko to prowadziło do tego, 

że dyskusja rozpadła się na kilka czę- 

ści i wykazała różnorodność interesów 
i różnice zdań, które nie tak łatwa r 0- 
gą być usunięte. 

Przedstawiciele europejskich państw 
rolniczych oraz przedstawiciele 
państw Europy środkowej i Niemiec 
wskazywali przedewszystkiem na wiel 
kie znaczenie umów o kontyngentach 
i preferencjach. Przeciwko  preferen- 
cjom natomiast ostro występowali 
przedstawiciele zamorskich państw 
rolniczych, a wielce powściągliwie, a 
nawet wrogo zachowywali się wobec 
tej kwestji przedstawiciele innych 
państw z wyjątkiem Francji. Widocz- 
nie zarysowała się różnica pomiędzy 
interesami południowo-wschodniej Eu- 
ropy a resztą państw europejskich. 
Póki jednak państwom agrarnym nie 
SIT RATY ANKONA ZY ZOO IS SIA 

JUBILEUSZ DZIENNIKARZA 
P. Franciszek Orzechowski na- 

czelny redaktor Polskiej Agencji Te- 
legraficznej w Warszawie obchodzi 
dzisiaj dnia 1 października 25-lecie 
swej pracy dziennikarskiej. Pracę tę 
rozpoczął Jubilat w krakowskiej „„No: 
wej Reformie*, której współredakto- 
rem był do października ”1918 roku, 
W październiku roku 1918 p. Orze- 
chowski przybył do Warszawy stając 
w szeregu inicjatorów i założycieli 
Polskiej Agencji Telegraficznej. 

W latach 1919 — 1930 p. Orze- 
chowski był kierownikiem oddziału 
PAT w Gdańsku. Przed rokiem mia- 
nowany został naczelnym redaktorem 
PAT w centrali w Warszawie. Nako- 
lejnych posterunkach, które zajmował 
dzisiejszy Jubilat zyskał on sobie 
sympatję towarzyszy pracy 1 ogólne 
uznanie dla swej działalnoćci dzien- 
nikarskiej i obywatelskiej. 

będzie zapewniona możność śpienięże- 
nia na zasadzie preferencyj swych u- 
rodzajów, nikt nie może spodziewać 
się. że; państwa te ustabilizują swe 
cła lub zdecydują się je obniżyć. 

Właśnie problem obniżenia taryf 
celnych i przejścia do liberalniejszej 
polityki celnej był tematem wystąpień 
państw zachodnich i północnych oraz 
Ameryki. Ale pod tym względem obraz 
przedstawia się dosyć ponuró. Słusz- 
nie jeden z delegatów zaznaczył, że 
wpływ obrad gospodarczych przy Li- 
dze Narodów jest bardzo znikomy. 
Jest charakterystycznem zapewne, że 
w roku 1927 konferencja gospodarcza 
która odbywała się w Genewie doma- 
gała się od wszystkich państw, aby 
wyrzekły się barjer celnych i powróci- 
ły do zasad wolnego handlu, podczas, 
gdy w roku 1931 o tem wogóle się już 
nie mówiło, a rzeczoznawcy tylko za- 
lecają, aby wytworzono pewnego ro- 
dzaju europejską unję celną, uświada- 
miając jednak sobie bardzo dobrze, 
jak trudno byłoby ją uskutecznić. 

Gdy dyskusja o zniesieniu ochrony 
celnej doszła do punktu kulminacyjae- 
go, nadeszła niespodziewana wiado- 
mość, że Anglja przygotowuje się do 
pięcioprocentowej lub dziesięciopro- 
centowej, a według niektórych źródeł, 
nawet do trzydziestoprocentowej pod- 
wyżki taryfy celnej na wszelkie dowo- 
żone towary. Wiadomość ta wywołała 
wiel ką panikę wśród uczestników ken- 
ferencji, przedstawicieli państw, które 
z Anglją utrzymują żywe stosunki han 
dlowe i jeden z mówców także na- 
tychmiast zaznaczył, że podniesienie 
ceł w Anglji oznacza dla państw eu- 
ropejskich prawdziwą katastrofę. 

Angialskie te wiadomości dopro- 
wadziły nawet do  demonstracyjnych 
wystąpień niektórych państw, zwła- 
szcza północnych. Pomiędzy demon- 
Strującemi państwami znalazły się: 
Belgja, Danja, Holandja, Luxemburg, 
Norwegja i Szwecja. Państwa te po- 
dały wniosek, abv plenum Ligi Naro- 
dów: starało się wpłynąć na poszcze - 
gólne państwa. by w swej taryfie cel- 
nej nie dokonywały częstych zmian, 
bowiem nagłe te zarządzenia powodu- 
ja trudności w międzynarodowych sto- 
sunkach handlowych i naruszają bi- 
lans płatniczy oraz zagrażają stabiliza- 
cji różnych walut. 

Do oświadczenia tego przyłączyłi 
się przedstawiciele wielu innych 
państw, ale wystąpienia ich nie mogą 
wywrzeć żadnego wpływu na bieg 
wypadków w Anglji, gdzie rozwój sy- 
tuacji doszedł do punktu kulminacyj- 
nega. 
- Prawie pod koniec dyskusji o ogól- 
nej sytuacji gospodarczej doszło w 
drugiej komisji do incydentu, który do 
wiódł, jak trudno obradować nad temi 
sprawami i jak trudno znaleźć odpo- 
wiednie wyjście z sytuacji. 

Przedstawiciel Szwajcarji, który 
domagał się przynajmniej stabilizacji 
taryf celnych pod koniec swego prze- 
mówienia dowodził, że stałe podwyż- 
szanie ceł niemieckich i trudności przy 
wywozie do Niemiec doprowadziły do 
tego, że szwajcarski wywóz do №е- 
miec znacznie zmalał, podczas gdy 
niemiecki eksport do Szwajcarji dzięki 
liberalnej polityce celnej Szwajcarii, 
stale wzrasta. Delegat szwajcarski o- 
świadczył, że Szwajcarji nie wypada 
obecnie już nic innego, jak tylko rów- 
nież podnieść taryfę celną, o ile chce 
uniknąć stałego wzrostu pasywy w 
bilansie handlowym. 

Delegat Niemiec nie 
zwrócić uwagę na dziwne pono zjawi- 
sko, że te państwa, które właśnie do- - 
magają się obniżenia taryf celnych, 
idą właśnie w odwrotnym kierunku i 
podnoszą swe cła, a więc postępują 
inaczej, niż tego domagają się cd 
państw innych. 

Przykład ten jasno dowodzi, jak 
dalece oddalone są wnioski genewskie 
od rzeczywistości i jak mało zgodne 
są z życzeniami i żądaniami poszcze- 
gólnych państw. 

Już obecnie można powiedzieć, że 
uchwały genewskie nie będą miały 
bezpośredniego praktycznego znacze- 
nia. Obecnie jasno przejawiły się w 
Genewie życzenia państw wschodnio - 
europejskich i środkowo - europej- 
skich, które chcą kroczyć droga sy- 
stemu preferencyjnego, 
daje widoki rozwiązania kwestyj, zwią- 
zanych z wywozem rolniczym. . 

Reszta państw europejskich będzie 
zmuszona liczyć się z temi usiłowania- 
ad i dostosować dó nich swe taryfy 
celne. 

omieszkał 

który jedynie - 
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DAWNE POMNIKI KRÓLEWSKIE W WILNIE 
oraz ich projekty 

Szczęśliwe odnalezienie szczątków 
królewskich, wraz z ich trumnami i in- 
sygnjami w labiryncie podziemnym na- 
wy głównej Bazyliki wileńskiej, jest 
oczywiście rezultatem skrzętnej a naj- 
gorliwszej pracy sekcji techniczno-bu- 
dowlanej komitetu ratowania świątyni 
od zagrażającej jej ruiny i jest wieko- 
pomną zaiste rewelacją, zasługującą na 
zanotowanie odnośnego faktu historycz 
nego złotemi głoski w annalach Naj- 
jaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. * 

. Snadź wiedzeni jakiemś przeczu- 
ciem zorówno szanowny -ks. rektor Ba- 
zyliki, jak i naczelny kierownik robót 

  

    
  

  

Dawny projekt pomnika Królowej Bar- 
bary Radziwiłówny artysty rzeźbiarza 
berlińskiego Drackiego z roku 1861. 

konserwacyjnych niemal od początku 
kierowani byli ideą odszukania szacow 
nych grobów, właśnie gdzieś w pobliżu 
presbiterjum katedralnego, zaś intuicja 
młodego architekta, uzdolnionego ab- 
solwenta politechniki lwowskiej, p. ]. 
Pekszy dokonała zamierzonego przez 
oną sekcję dzieła. Ponieważ komitet 
ratowniczy Bazyliki z J. E. ks. Metro- 
politą R. Jałbrzykowskim na czele pro- 
jektuje umieszczenie zaprojektowanych 
sarkofagów królewskich w. przyszłem 
mauzoleum, w kaplicy św. Kazimierza, 
tem samem więc spotężnieje w tej ostat 
niej i sam majestat królewskości i naj- 
większe sanktuarjum historycznej kate- 
dry wileńskiej, godnej stanąć obok ka- 
tedry wawelskiej pod względem ze- 
środkowania grobów familji królew- 
skiej. 

Bo przecież w ołtarzu kaplicy, z je- 
go wyżyn, jaśnieje od wieków srebrna 
trumna świętego królewicza, brata te- 
go monarchy, którego zwłoki mają spo 
cząć w mauzoleum zamierzonem, gdzie 
też złożone zostaną i prochy serca i 

IV, a 
wreszcie trumny ze szczątkami dwu 
żon Zygmunta Augusta, królowych 
Elżbiety i Barbary. 

Wracając do sprawy przyszłego 
uczczenia pamięci osób  ukoronowa- 
nych, których grobowce mają być 
wzniesione, mianowicie w podziemiach 
kaplicy św. Kazimierza, nie od rzeczy 
będzie przypomnieć, że niezadługo po 
zgonie Barbary Radziwiłłówny z na- 
kazu królewskiego, wykonane były 
przepyszae pomniki obu  królawych 
przez Jana Cini'ego ze Sienny, (autora 
słynych nagrobków renenansowych bi- 
skupa  Holszańskiego i kanclerza W. 
K. L. Wojciecha Gasztolda), a które 
czasu pożogi katedry i zalewów rzecz- 
pych zburzone zostały. 

W r. 1861 Eustachy hr. Tyszkie- 
wicz, twórca nawpółzniszczonego po- 
tem w r. 1864 „Muzeum  starożytno- 
ści”, podniósł w wileńskiem Tow. Ar- 
cheologicznem myśl wznowienia po- 
mnika dla tyle wyidealizowanej wów- 
czas przez poetów królowej Barbary 
Radziwiiłówny (vide Feliński, Wężyk, 
Odyniec) — i wykonanie pomnika mia 
no już polecić utalentowanemu  rzeź- 
biarzowi wileńskiemu, Henrykowi Dmo 
chowskiemu (twórcy posągu św. Wła- 

TEATR na POHULANCE 
„MATRYKULA 33“ A. MADISA I 

R. BOUCARDA 

Przedewszystkiem: mały rachunek 
sumienia. 

Na premjerze „Matrykuly 33“ by- 
ło mało, bardzo mało publiczności, Na 
górze pustki, w lożach pustki, na par- 
terze trochę publiczności w pierwszych 
rzędach: sprawozdawcy teatralni wi- 
leńskich czasopism, osoby, mające sta- 
łe bezpłatne miejsca, grupka artystek, 
przyglądających się grze swych kole- 
żanek... 3 

Nietylko t. zw. „premjerowej“ pu- 
bliczności, ale wogóle żadnej prawie 
nie było... 

Co to właściwie ma znaczyć?... 
(Znajdują się różne tłumaczenia: 

występy J. Osterwy w „Lutni”, koniec 
miesiąca, nieznana sztuka, odstraszają- 
ca od siebie tematem: przecież coś z 
wojny światowej, — krew, mordy, tra- 
gedje... iepiej więc zaczekać na recen- 
zje w dziennikach... 

Tłumaczenia. niby słuszne, ale... 
Przecież Osterwa występował na Po- 

"hulance w stokroć ciekawszej i pięk- 
niejszej roli, niż rola Andrzeja w „Ład- 
nej historji”. a jednak  „Horsztyński” 
w grywany nieraz przy prawie pustej 
sali. 

Koniec miesiąca — może, 

  

może...   

dysława w katedrze, w kaplicy t. im.) 
Dmochowski przedstawił dwa mo- 

dele i 2 artysta-rzeźbiarz Dracke z 
Berlina. Może najpoważniejszy byłby 
tu bardzo ciekawy, sarkofagowy  pro- 
jekt grobowca żony Zygmunta Augu- 
sta — pomysł Drackego, jakowy to 
projekt przy niniejszem załączamy, ale 
gotycyzm tego pomnika nie harmoni- 
zowałby ze stylem baroka kaplicy. 

Projekty Dmochowskiego pod 
względem stylu, może bardziej by się 
nadawały, chociażby ten oto, ze stoją- 
cą figurą królowej Barbary, który har- 
monizowałby najbardziej z postaciami 
królów, umieszczonych w niszach kapli 
cy św. Kazimierza. 

Fofografje trzech różnych projektów 
pomnika Barbary, zdjęte przez wileń- 
skiego fotografa, Świejkowskiego, w r. 
1862 i stanowiące graficzne pierwowzo 
ry gipsowych modeli monumentu, sta 
nowiły niegdyś własność * Euchachego 
hr. Tyszkiewicza. Obecnie znajdują się 
one w posiadaniu kreślącego te słowa 
i po raz pierwszy zareprodukowane 20- 
stały w warszawskim tygodniku „Zło- 
ty róg" w r. 1912 przy artykule moim 
„Katedra wileńska i pomniki królew- 
skie. 

Później podane zostały te ilustracje 
przez dr. W. Zahorskiego w czasopi- 
smie „Litwa i Ruš“. i 

Wszystkie te fotografje, a może i 
same projekty pomników w  orygina- 
łach, posiadać mogą ks. Radziwiłłowie 
lub Wittgensteinowie, ile że oni to 
nadesłali wówczas komisji archeolo- 
gicznej wileńskiej 1756 rubli na kosz- 
ta budowy pomnika. Im też były posy- 
łane projekty. 

Pozwolenie władzy na wzniesienie 
odnośnego monumentu było już uzy- 
skane, lecz wypadki tragiczne 1863 r. 
stanęły na przeszkodzie urzeczywistnie 
nia szlachetnej tej idei. Z zarządzenia 
gubernatora Paniutina, pieniądze oddać 
wypadło urzędowi powszechnej opieki 
(„Prykazowi“) na rzecz jego ochron i 
szpitali. 

Koncepcje artystyczne  Dmochow- 
skiego i Drackego zasługują na bacz- 
niejszą uwagę i z tego względu, że róż- 
nią się one między sobą odrębnem uję- 
ciem zarówno całości stroju kuólowej 
Barbary,, jak i przedewszystkiem, ubio 
ru jej głowy, z których nawet dwa pro- 
jekty inaczej pod względem konstiuk- 
cyjnym wyobrażają i samą formę ko- 
rony. 

Interesującem byłoby zestawienie, 
odnalezionej obecnie korony Barbary, 
z temi koronami, jakie napotykamy na 
rozmaitych jej wizerunkach, zwłaszcza 
na portrecie olejnym, znajdującym się 
w galerji Radziwiłłowskiej w Nieświe- 
żu. Sulimczyk. 

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) 

ODPOWIEDZI KERALDYCZNE 
Informacje i porady w sprawach heral- 

dycznych udzielane będą przez dział heral- 
dyczny po nadesłaniu 2 zł, w znaczkach 
pocztowych. Zapytania należy adresować „do 
działu heraldycznego*. Na Żądanie dział he- 
raldyczny wysyła odpowiedzi listowne za do- 
datkową opłatą kosztów pocztowych. 

* * * 

Р. J. J. na zapytanie z 'dn. 30.1X—1981 r. 

Stosując się do Pańskiego życzenia wysyłamy 

odpowiedź listowną. 
  

Przy niedostatecznej funkcji przewodu 
pokarmowego, katarze żołądka i kiszek, opu- 
chlinie i stanach zapalnych kiszki grubej, 
skłonności do zapalenia ślepej kiszki, natural 
na woda gorzka | „Franciszka-Józefa* szybko 
ustrwa objawy zastoinowe i bółe w podbrzu- 
SZU. 

wpływa na zmniejszenie frekwencji w 
kinach i restauracjach. 

Oczekiwanie na recenzje — zasa- 
da niecałkiem słuszna i w każdym bądź 
razie chyba nigdy nie stosowana wzglę 
dem kina. 

Ktoś tłumaczył, że wogóle pójście 
do teatru jest kłopotliwe: trzeba się 
ubrać „odpowiednio*, przedstawienia 
kończą się za późno, szczególnie dla 
tych, którzy mieszkają w dalszych 
dzielnicach, wreszcie teatr „drogo ko- 
sztuje“... 

Teatr w Wilnie jest drogi?... — co 
za żarty! 

„Dodaje się komendarz: nie tyle te- 
atr, ile dodatki: bilet można mieć za 
14 — 2 zł., ale — szatnia — gr. 30, 
program gr. 40, stróżowi za otwarcie 
bramy — gr. 30, — razem złoty!.. 

Kino jest dostępniejsze chociażby 
ze względu na brak tych nadprogramo- 
wych danin. 

Dajmy spokój tym porównywaniom 
teatru z kinem, ale musimy już teraz 
zupełnie poważnie zrewidować nasz 
stosunek do teatru i znaleźć jakieś środ 
ki zaradcze, aby utrzymać frekwencję 
na należytym poziomie. 

W stosurku do teatru wogóle Wil- 
no nie jest w, porządku! Musimy to 
stwierdzić z przykrością, ale i zupełnie 
szczerze. 

W swoim czasie entuzjazmowaliś- 
my się z racji „Reduty*, zbieraliśmy 

S.Ł O 

Wrogie wystąpie 
ESSEN. PAT. — Na dworcu w Cham, 

podczas przejazdu francuskich ministrów do 
Paryża, doszło do przykrego zajścia. Miano- 
wicie dwaj hitlerowcy wywołali na peronie, 
podczas postoju pociągu, w którym znajdo- 

wo 

nie hitlerowców. 
mwali sie ministrowie francuscy, wielką awan 
turę, obrzucając stekiem obelg wyježdžają- 
cych ministrów. Policja aresztowała obydwu. 
Okazało się, że byli to posłowie do Reichsta 
gu Kauiman i Feller, obaj z Elberfeldu, 

Giełda paryska nie będzie zamkniętą 
PARYŻ, (PAT). „Agencja Ekono- 

miczna i Finansowa* oświadcza, iż 
jest upoważniona do jaknajkatego- 
ryczniejszego zaprzeczenia pogłoskom 
dotyczącym mających rzekomo nie- 

  

bawem nastąpić: zamknięcia giełdy 
paryskiej czy też zawieszenia tranzak- 
cji terminowych. Agencja stwierdza, że 
tego rodzaju ewentualność ani na 
chwilę nie była brana w rachubę. 

Motywy wyroku w sprawie Voldemarasa 
KOWNO, (Pat). Sąd wojskowy 

ogłosił motywy wyroku w głoś- 
nej sprawie Voldemarasa I lego 
zwolenników. Jak wynika z tych 
motywów, w roku bieżącym by- 
ły przygotowywane dwa zama- 
chy stanu. W lipcu zamachowcy 
mieli zamiar obalić rząd i powo- 
łać nowy z Voldemarasem na 

Tajny skład b 
WIEDEŃ. PAT. — Jak donoszą z Gracu, 

na stacji kolejowej w Rotenmann w Styrji 

znaleziono w składzie drzewa 12 bomb, na- 
ładowanych ekrazytem. Dzienniki wiedeńskie 

wyrażają przypuszczenie, że bomby te prze- 

znaczone były dla dokonania zamachów ko- 

lejowych, gdyż konstrukcja ich przypomina 

Proces © zamach 
WIEDEŃ. PAT. — Przed sądem w Ried 

rozpoczęła się rozprawa przeciwko 2 Albań- 

czykom, oskarżonym o zamach na króla Al- 

banji Achmeda Zogu. Żandarmerja w Ried 
przeprowadziła rozległe zarządzenia, aby 
przeszkodzić ewentualnym ekscesom, Przy 

wejściu na salę poddawano wszystkich przy 

czele. W sierpniu miał być are- 
sztowany prezydent Smetona, 
który w owym czasie przebywał 
w Połądze i miał być powołany 
nowy rząd z Voldemarasem ja- 
ko premjerem. Jak wiadomo sąd 
uznał winę za nieudowodnicną i 
większość podsądnych wraz z 
Voldemarasem uniewinnił. 

omb w Gracu 
konstrukcję bomb, użytych do takich zama 

chów w Niemczech, Jugosławji na Węg- 
rzech. Żandarterja przeprowadziła na miej- 

scu dochodzenie i stwierdziła, że znalezione 
bomby znajdowały się już conajmniej od ro 
ku w wymienionym składzie drzewa. Możli- 
we jest, że ekrazyt został skradziony z ke- 

palń, Śledztwo w toku. 

na króla Albanji 
bywających rewizji osobistej, Po załatwie- 

niu formalności i odczytaniu aktu oskarże- 
nia nastąpiło przesłuchiwanie oskarżonych, 
Wobec gwałtownych ataków oskarżonego 
Azisa Cami na króla Zogu przewodniczący 

zarządził tajność rozprawy. 

I 

650 kilometrėw na godzine 
CALSHOT. PAT. Porucznik-lotnik 

Stainiorth, który posiadł już rekord szybko- 
ści lotu, podjął w dniu wczorajszym nowa 

  

próbę pobicia dotychczasowego rekordu, о- 
siągając przeciętną szybkość 657,76 kim. na 

godzinę, 

Jak zginął hr. Aleksander Skrzyński 
SZCZEGÓŁY KATASTROFY SAMOCHODOWEJ 

W piątek około 3 popoł. na szosie, prowa 

dzącej do Warszawy pomiędzy Ostrowem a 

Krotoszynem wydarzyła się katastrofa sa- 
mochodowa, w której poniósł śmireć na miej 
scu wskutek odniesionych obrażeń b. premjer 
i b. minister spr, zagr. hr. Aleksander Skrzyń 

Ski. 
Ś. p. hr. Aleksander Skrzyński bawił w 

gościnie w Oporowie w pow. ieszczyńskim 

u pułkownika Morawskiego, attache polskie 

go poselstwa w Berlinie. Z Oporowa Skrzyń 
ski wyjechał samochodem płk. Morawskiego 
na polowanie w okolice Częstochowy, Do 

otwartego samechodu marki „Benz Merce- 

des* IA 159 D wsiadły cztery osoby: hr. 

Skrzyński, płk. Morawski, szofer płk. Moraw 
skiego, Mayer, i strzełec-słażący p. Moraw- 
skiego Szymański, : 

Na szosie w odległości około 8 kilome- 
trów od Ostrowa kierujący samochodem pik. 

Morawski mijał jednokonny wóz, Podczas mi 
jania koń wystraszył się i zarzucił w stro- 
nę samechodu. Płk. Morawski wjechał na roz 
mokłą drogę, skąd po minięcu konia usiło- 

wał powrócić na bitą szosę, jednakże z po- 

wodu deiektu samochodu, czy też ze wzglę- 
du na rozwiniętą szybkość ponad 60 kłm,, 

płk. Morawski nie mógł opanować kierowni 
cy i samochód po kilku zygzakach zjechał 
na krawędź szosy, wpadł na kamień i zła- 

mał drzewko. Wskutek uderzenia o kamień 

saniochód przekoziołkował się dwukrotnie, 

poczem z wielkim impetem wpadł do ro- 

wu, gdzie stanął na kołach. Przy wywróce- 

niu się samochodu Skrzyński, poprzednio już 

parokrotnie przygnieciony, wypadł nieprzy- 
tomny na ziemię, kamerdyner Szymański 

padł ze złamaną nogą, kierujący samocho- 
dem płk. Morawski i szofer Mayer, zajmują 

cy miejsca przy kierownicy, wyszli z kata- 

strofy bez szwanku, Nieprzytomnemu Skrzyń 
skiemu pospieszono z pomoca, lecz zmarł on 
w kilka minut po wypadku, nie odzyskawszy 
przytomności. Miejscem straszliwej katastro- 
fy była szosa pomiędzy Lamkami a stacją 

kolejowa Łąkociny. Samochód został roważ 

nie uszkodzony: prawe tylae koło złamane 
z lewej strony samochodu pogięte zostały 
błotniki ochronnie, a z prawej strony całko- 

wicie zdruzgotany stopień, 

CT M M A M 
NIECH WRACA ŻYWA, ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ- 
CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ WYNARODAWIAĆ NASZEJ 

EMIGRACJI 

na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 
o Szkołę Polską. ; 

716% grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą“, 

  

rzystališmy — kto žyw ze znižkowych 
biletów, ale... do teatru nie chodziliš- 
my... „Takie ciężkie sztuki”... „Dość 
mam dramatów w życiu” ect. ect. Wo- 
leliśmy nieco płochą „Lutnię* i kino.... 

Później zjawił się / Zelwerowicz... 
Oburzaliśmy się szczerze... „To nie 
Reduta!'... „Poco te sensacje, bałagan, 
cyrk?“... etc.. etc. Więc w świętem 
oburzeniu  wypełnialiśmy szczelnie 
kina.. 

Podczas tegorocznego przesilenia 
niewielki był w Wilnie ruch (lato... go- 
rąco... i wogóle..), ale rozległy się gło 
sy stanowcze, pełne zapału i wzniosłe 
go uniesienia... „Nikt inny, tylko Zel- 
werowicz!''... 

A gdy zaczęto przebąkiwać o likwi- 
dacji jednego teatru, wyraźnie — „Lut 
ni” jak jeden mąż staneliśmy w obronie 
naszej kochanej budy: 

„Nie damy  „Lutni*, 
rėod!“.. 

Nie daliśmy. Mamy dwa teatry — 
i to niebyle jakie! Ale my... walimy do 

kina... / 
Dyrektor M. Szpakiewicz rozpoczął 

ofenzywę na publiczność w sposób do- 
brze przemyślany: zaatakował ją odra- 
zu na wszystkich frontach. 

Uderzył Słowackim i dwiema spół- 
kar francuskich komedjopisarzy, Ko- 
rzeniowskim i Maughamem. 

Dramat polski, komedje staroświec 
kie, współczesne, ultra nowoczesne, 

skąd nasz 

Ale ten okres, jak się zdaje, nie bardzoskładki na głodujących artystów, ko-sensacje... 

[LA A L! 

Rzeczy tak biegunowo niepodobne 
do siebie, tak uwzględniające wszyst- 
kie gusty i upodobania i tak rzetelnie 
opracowane pod względem  arty- 
stycznym, że nie można sobie wyobra- 
zić człowieka, któryby po poznaniu 
tych sztuk pozostał całkiem zimny, nie 
byłby ani razu poruszony do głębi i 
nie czułby szczerej wdzięczności dla 
artystów, starającym się dogodzić 
wszystkim i dbających o wysoki po- 
ziom wykonania.. 

A jednak... w teatrach jest stanow 
czo za mało publiczności. 

Trzeba więc jaknajprędzej poważ- 
nie się zastanowić nad przyczynami te- 
go zjawiska. 

Nie można dopuścić, aby wielki 
wysiłek zespołu artystycznego był mar 
nowany, aby nam wytykano brak kul- 

"tury i blagę. 
Czy naprawdę musimy tylko dekla- 

mować o potrzebie teatru, lecz tej po- 
trzeby nie odczuwamy?.. 

Bo przecież teatr nie wymaga sa- 
mych tragicznych przeżywań i kotu- 
rnowiego patosu, daje rozrywkę, pogod 
ny uśmiech, żart, wreszcie — widowi- 
ska niemal Kinowe. 

Chociażby ta „Matrykuła 33". Toż to 
kino. Dziesięć obrazów, efektowne sce 
ny, zawiłe sytuacje, na każdym kroku 
— widmo katastrofy, niezwykłe niespo 

dzianki... / 
Bohater — „matrykuta 33“ —- fran 

cuski wywiadowca, docierający do cen 

Premjer Laval o pod- 
róży do Berlina 

JEUMONT. PAT. W czasie drogi 
powrotnej z Berlina premjer Laval o- 
świadczył specjalnemu korespondento- 
wi Havasa, iż ministrowie francuscy 
spełnili w Berlinie misję najbardziej 
delikatną, jaka mogła przypaść im w 
udziale. 

Podsunąłem Brueningowi myśl — 
mówił premjer Laval — utworzenia 
francusko - niemieckiego komitetu. Pra 
jekt ten został zrealizowany w toku na 
szych rozmów. Niezwłocznie będzie u- 
konstytuowany komitet, który zajmie 
się rozważaniem  preblematów gospo- 
darczych, interesujących nasze dwa na- 
rody. Na tem podłożu zrodziła się na- 
dzieja, iż w ten sposób właśnie ustalo- 
no nową metodę postępowania. Wobec 
powagi i trudności zagadnień, jakie 
pozostają do rozstrzygnięcia, inicjaty- 
wa ta może wydać się skromną. 

Nie poświęciliśmy ani cząstki inte- 
resów francuskich, szukając możliwo- 
ści pogodzenia ich w obecnych oko- 
licznościach z koniecznością osiągnie- 
cia solidarności międzynarodowej. 

  

Biała krawatka Lavaia 
i barometryczny papieros 

Brianda 

W związku z pobytem ministrów 
francuskich w Berlinie, Berliner Tage- 
blatt przytacza szereg anegdot popu- 
larnych o obu mężach stanu. 

Tak Lavala jak i Brianda — pisze 
wspomniane pismo — można natych- 
miast poznać: Lavala po białej kra- 
watce, Brianda po papierosie. Biała 
krawatka Lavala jest zazwyczaj długa; 
na wielkie uroczystości zawiązuje on 
ją na węzeł. W białej krawatce La- 
valowi bardzo do twarzy, gdyż sta- 
nowi ona silny kontrast przy jego 
ciemnej cerze i kruczych włosach. 
Nikt jeszcze nie widział premjera Fran- 
cji w kolorowej krawatce! Gdy był on 
jeszcze młodym adwokatem pocho- 
dzącym z ludu biała krawatka wyda- 
wała mu się może najwyższą elegan- 
cją, a teraz jest dla niego symbolem. 
Zawsze musi być czysta, bez naj- 
lżejszego pyłku. 

Papieros Brianda jest niemniej 
słynny. Był on zawsze barometrem, z 
którego można było wywnioskować w 
jakim Briand humorze: wojowniczym 
czy pogodnym. "Zależnie od nastroju 
papieros zwisał mu z ust lub sterczał 
prosto. Papierosy Brianda są odniko- 
tynowane, a liczba 50— 60 sztuk dzien- 
nie została obecnie przez lekarzy ogra- 
niczona. Między Lavalem i Briandem 
jest wiele podobieństw: Obaj nie lu- 
bią patosu w obcowaniu z ludźmi, 
chętnie przebywają na wsi, obaj lubią 
dobrą kuchnię. Briand z zamiłowaniem 
łowi ryby, Laval natomiast poluje. 
Obaj poświęcają się hodowli zwierząt: 
Briand ma owce, Laval — bydło. 
Briand—bretończyk czuje się na mo- 
rzu jak w domu; najwyższą jego przy- 
jemnoscią jest wycieczka własnym 
jachtem. Laval—syn Owernji jest za- 
palonym piechurem. 

Obaj mężowie stanu mają wspól- 
ną wielką zaletę: obaj są wiernymi 
przyjaciółmi swoich przyjaciół. Obaj 
wyszli z najniższych warstw ludo- 
wych: Briand jest synem drobnego. 
oberżysty, ojciec Lavala był ubogim 
chłopem. Laval ciężką pracą dorobił 
się zwolna karjery. Briandowi szło łat- 
wiej, był zawsze dzieckiem szczęścia, 
a potęgą wymowy oczarowywał  tłu- 
my. Laval nie lubi przemawiać na 
trybunie, siła jego spoczywa w mąd- 
rej djalektyce dyskusyjnej i spokoj- 
nej logice. Briand jest gawędziarz i 
w małem kółku lubi opowiadać cza- 
rujące anegdoty, Laval po długiem 
milczeniu rzuca słowa we właściwym 
momencie. Obaj pragną pokoju z 
Niemcami, może jednak innemi droga- 
mi do tego zdążają. 

  

trali wywiadu niemieckiego. 
Bohaterka — wywiadowczyni -—— 

Niemka, kobieta o niezwykłej sile woli, 
zabiiająca w sobie wszelkie sentymen- 
ty i piękne uczucia, jakaś precyzyjna 
maszyna, nie człowiek, w której jednak 
w momencie decydującym budzi Się 
kobieta—szlachetna, jasna, kochająca... 

Akcja rozgrywa się przeważnie w 
niemieckiej centrali szpiegowskiej w 
Hiszpanii, przenosi się jednak do Pary- 
ża i Brukseli, zatacza szerokie kręgi i 
pozwala poznać cały szereg różnych 

typów. 
Literacko rzecz dość licha i nie- 

równa, scenicznie — bardzo efektowna. 
Właśnie słabość literacka sztuki 

jest jej... zaletą, gdyż nie krępuje arty- 
stów i zmusza ich do większej samo- 
dzielności. Niektóre typy trzeba było 
stworzyć niemal niezależnie od auto- 
rów, to też nagle wyjątkowej siły na- 
brały epizodyczne role, wykonane 
przez p.p. Šzurszewską i Kamińską, 
oraz p. Z. Karpińskiego. 

Cz. Szurszewska, jako Janina Car- 
toux, żona bohatera sztuki, dała tak 

wyrazistą, szlachetną i ujmującą syl- 

wetkę kochającej żony i'ofiarnej Fran 
cuski, że przesłoniła sobą inne postacie 
w niemej i efektownej scenie spotkania 
w kościele. 

Wspaniałą Tipperary była H. Ka- 

mińska. Nadzwyczajnym więźniem — 
W. Karpiński. 

Oficerowie wywiadu niemieckiego, ty sztuki, naogół zbyt 

, 

W WIRZE STOLICY 
NOWI STUDENCI 

Znowu się zaroiło w Wadszawie od cza- 

pek studenckich. Czyste, bialutkie — pierw- 
szoroczniacy z uniwerku, zielone aksamitne 

—W.S.H., bronzowe — politechnicy, szare 

— 2 $.G.G.W, Z pod całych, Iśniących dasz. 

ków wyglądają wesołe twarze, Mime star- 

szych, mimo zgryźliwych urzędników, kwe- 
stury, którzy każdemu nowozapisującemu się: 

radzą poniechać studjów i wziąć się do cze- 

goś pożyteczniejszego, mimo jeremiaszowych 

artykułów po gazetach, stękających nad prze 

rostem inteligencji — mimo wszystke nowe 

hordy wtargnęły na 'wyższe uczelnie, 

Co mają biedacy robić? Łatwo krzy- 

czeć: zadużo jest prawników w Polsce, fo- 

ra! weźcie się do czego innego. 

Do czego? Każdy szewc przyzna, że 

przymiera głodem i będzie to słuszne: na jed 

nej ulicy jest 5-ciu szewców, czyłi © 4 za 

wiele, Murarze byliby zadowoleni gdyby 
dwie trzecie koniratrów  pospadało z rusz- 

towań i połamało nogi, jak się zawoła zdu- 
na, to przyjdzie ich dziesięciu, trzech kraw- 
ców szyje: jedne 'najtki przez tydzień, na 

zdezelowany samochód wypada 6 szoferów, 

jeśli grabarz umrze — 20 wyprawi mu dar- 

mo pogrzeb, byle otrzymać jego miejsce... 

Co robić? Kto dziś nie zna tuzina mło- 

dych ludzi, żebrzących o jakiekolwiek zaję- 
cie, pół setki panienek gotowych klapać pół 
doby na maszynie za sto złotych, tysiąca 

starszych osób coby posziy na wszystko za 

kilo kartofli. 

Fachowcy są potrzebni! W jakiej dziedzi- 
nie? Warsztaty ślusarskie, od reperowania 

samochodów, elektryczfte — a więc wyma- 
gające bardzo fachoxvej obsługi, płacą w 

Warszawię 80 gr. — 1 zł. za godzinę, I nikt 
nie pracuje tam więcej, jak 3— 4 godziny 

dziennie i codzień zgłasza się kilku z pre- 
pozycją: „umiem to i owo — może potrze- 

ba?“... : 
Nie, nikt dziś nie jest potrzebny w Pol- 

sce, niema fachu ani dziedziny, w którychby 
się odczuwało — choćby w najmniejszym 
stopniu — braku ludzi, 

Co mają robić? Idą na uniwerek. Nie 

przepracują się tam — to prawda, jest spo 

ro studentów, co wieczorem naradzają się: 

gdzie iść? do kina, kawiarni? a może uczyć 

się. 
Niech coś rozstrzygnie, rzućmy złotówkę 

— jeśli orzeł, to kino, reszka, to de Gastro- 

nomji na wodę sodową, a jak stanie na 

brzeżku — ha, zostaniemy w domu nad ko- 

deksem. 

Są tacy co uczą się zażarcie, kończą 

szybko. Ci z dyplomem magisterskim w kie- 

szeni zaczynają próżnować — nie mogą zna 

leźć pracy. Więc czy nie wszystko jedno 
kiedy próżnować, Karol. 
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szczególnie zaś generał Schultz (M. 
Bielecki) w wielu wypadkach nie byli 
podobni ani do Niemców, ani do ofi- 
cerów. 

Bardzo dobry był por. Behagen 
(W. Zastrzeżyński), niezwykle wyra- 
zisty, choć nieco przeszarżowany — 
major Kuenstler (St. Lochman). 

Rolę tytułową kreował M. Wyrzy- 
kowski, który potrafił stworzyć bardzo 
wymowny. szlachetny i psychologicz- 
nie prawdziwy typ nowoczesnego żoł- 
nierza — rycerza, brzydzącego Się ro- 
botą szpiegowską, lecz  zmuszonego 
walczyć tą bronią ze względu na do- 
bro ojczyzny. 

Bardzo szlachetnie podkreślił uta- 
lentowany artysta mękę serdeczną żoł- 
nierza, który nie w mundurze, nie z 
bronią w ręku, nie po rycersku wałczy 
w obronie. kraju. 

Gdy Cartoux, człowiek bez oblicza 
i imienia „matrykuła 33* — prosi swe- 
go przełożonego o wycofanie go ze 
służby wywiadowczej i przeniesienie 
znów do oddziałów linjowyc, gdy 
mówi o tem, że w razie śmierci syno- 
wi swemu pozostawi tylko ponure mia- 
no „syna szpiega“ — przemawia ze 
sceny żywy człowiek, jednostka, któ- 
ra-się dusi w atmosferze kłamstwa i 
podstępu i która bólem swym i rozter- 
ką oskarża współczesną etykę wojen- 

Tu właśnie zabrzmiały głębsze nu- 
upraszczającej 
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Sensacyjny proces Wardeńskiego 
Trzeci dzień procesu.—Dalszy ciąg zeznania świadków. 

ŚW. KOZIERADZKI 

W dalszym ciągu procesu zeznawał dy- 
rektor hotelu „Połonia - Palace* w Warsza 
wie Kozieradzki. 

Św. Kozieradzki podtwierdził całkowicie 
zeznane hr. Przeždzieckiego i swoje, złożo- 
ne w śledztwie, pozatem zeznał, że w Ban- 
ku Handlowym w Warszawie i w Wileńskim 
Banku Zieniskim znaleziono, że większe su 
my pieniędzy były podjęte przez  Wardeń- 
skiego do celów osobistych. Początkowo 
Wardeński zaprzeczał temu, ale po okazaniu 
mu dowodów rzeczowych, przyznał się. 

Prokurator: W jaki sposób wymie- 
rzano podatki hr, Przeździeckiemu? 

Św. Kozieradzki: Z początku pro- 
siliśmy Urząd Skarbowy, ażeby podatki wy- 
mierzone oddzielnie dla Warszawy i oddziel 
nie dla Woropajewa. Przez krótki czas też 
tak i było. Następnie Urząd Skarbowy uznał, 
że musi wymierzać podatki łącznie dla War 
szawy i Woropajewa, gdyż osoba, która 
podlega opodatkowaniu (t. j. hr. Przeździe- 
cki) jest jedna i ta sama, 

Adw. Petrusewicz: Czy nie jest 
panu wiadomem, że tranzakcje leśne i par- 
celacje ziemi nie były uwidocznione w 
księgach w celu ukrycia istotnego stanu rze 
czy przed Urzędem Skarbowym z polecenia 
tir. Przeždzieckiego. 

Kozieradzki: Tego nie wiem, możli- 
we. 

Petrusewicz: W jaki sposób skła- 
dano zeznanie o obrotach i dochodach maj. 
Woropajewo skarbowi? 

Kozieradzki: W ostatnich dniach 
grudnia nadsyłano z Woropajewa do War- 
szawy wyciąg ksiąg buchalteryjnych, które 
przedkładano Urzędowi Skarbowemu, 

Petrusewicz: Czy nie zdarzało się, 
aby te wyciągi Urząd Skarbowy odsyłał z po 
wrotem, uważając je za nieścisłe. 

Kozieradzki: pia OE KE 
zu wyciągu ksiąg woropajewskich określi- 
ły dochód majątku na 50.000 zł, a Urząd 
Skarbowy uznał, że majątek dał 250.000 zł, 
dochodu. 

ZEZNANIA ADW. NOWICKIEGO 

Adwokat Nowicki potwiedził swoje zezna 
nia złożone w śledztwie. Zeznania te są iden 
tyczne z zeznaniami świadka hr. Przeždzie- 
ckiego i Kozieradzkiego. Pozatem Nowicki w 
związku z uruchomieniem huty Hołubiej ze- 
znaje, że przed uruchomieniem huty posta- 
nowiono zaciągnąć pożyczkę na maj, Woro 
pajewo w wysokości dol. 58.400. Z tej sumy 
348,000 zł. miało pójść na uruchomienie hu 
ty. Jednakże strony nie przewidziały tego, 
co się poten: stało, tj, że Bank Polski po 
zlombardowaniu listów zastawnych Banku 
Ziemskiego potrącił зите należną za kupo- 
ny wówczas płatne, pozatem Bank Ziemski 
potrącił z tej sumy kwotę należną z tytułu 
opłat i rat pożyczki zaciągniętej przez hr. 
Przeždzieckiego jeszcze przed wojna. Z sumy 
tej zamiast 348.000 zł. otrzymano tylko 248 
tysięcy zł. Pozatem mecenas Nowicki ze- 
znał, że odebrał od Wardeńskiego pokwito- 
wania otrzymane na wpłacone przez War- 
deńskiego hrabienu Przeździeckiemu sumy, 

Św. Korkozowicz, administrator 
rolny w Woropajewie, prosi o stawianie mu 

и 

Prokurator: Czy nie polecai šwiad- 
kowi oskaržony nie przeprowadzač tranzak- 
cji leśnych i parcelacyjnych przez ksiegi bu- 
chalteryjne? 

Korkozowicz: Nie. Tłómaczyłem 
Wardeńskiemu, że jeżeli Skarb zechce wie- 
dzieć o istotnym stanie parcelacji majątki, 
będzie mógł zasięgnać iniormacji w Banku 
Ziemskim, w księgach którego są uwidocz- 
nione wszystkie sumy otrzymane z parcela- 
cji znajątku. » 

Prokurator: W jaki sposób i gdzie 
odbywały się tranzakcje leśne i czy wiedział 
pan za jaką cenę lasy były sprzedawane? 

Korkozowicz: Wszystkie tranzak- 
cje i umowy były zawierane w Wilnie. Ja 
otrzymywałem tylko polecenie na wykona- 
nie, które po podpisaniu kierowałem do Cho 
cianowicza do zrealizowania. Przypuszczam, 
że Zingerowi sprzedano lasu za czas od 
1924 r. do 1928 r. na preszło 1,000,000 zł. 

0 to częściowo ładowano na stacji 
Woropajewo, a częściowo kierowano kolejką 
wąskotorową do tartaków Zingera. 

Prokurator: Co może świadek po- 
wiedzieć o trybie życia oskarżonego? 

Korkozowicz: W Woropajewie War 
iski prowadził skromny tryb życia, czasa- 

mi tylko podejmował gości. Natomiast sły- 
szałem, że w Wilnie urządzał wspaniałe przy 

że podejmował swoich przyjaciół kola 
© us “ i w „Polonji“, 

Przyjmę dzieci 

io komplgti 
w śródmieściu od lat 7, 8. Kurs nauk 
oddz. II ewentualnie przygotowanie 

do wstępnej klasy. Informacje w Adm. 

„Słowa* 

 OESERESZETE ESC PETE BASEINAI 

zjawisko walki szpiezowskiej w woj- 
nie współczesnej. : 

Wodług autorów — Francuzów, 
zawinili Niemcy którzy i t.d.. 

‚ Jednak ci sami auiorzy, starający 
Się przedstawić Niemców w możliwie 
Ciemnych barwach, musieli podkreślić 
ukrytą pogardę, którą wywiadowcy 

da” (Ca żywili do „dezertera AE 
oux), jdującego się na ic pack ), znajdującego sie i 

I znowu jeden moment niemy i głęb 
szy; wywiadowczyni niemiecka, Hele- 
na Schweringen, zwalczająca w sobie 
sprzeczne uczucia miłości i pogardy do 
Villarda, w momencie, gdy dowiaduje 
+ Z całą pewnością, iż ma przed so- 

4 Wroga — wywiadowcę francuskie- 
80, czuje pewną ulgę; może go rzano- 
> ze utraci na zawsze.. 

ztuka zawiera ki i ie- mych błysków. lka takich nie 

Helena Schweringen (Irena Breno- 
czy) była doskonałą partnerką Wy- 
Irzykowskiego i dała sylwetkę głęboko 

przemyślaną we wszystkich szczegó- 
ach: umiała odpychać i rozbrajać... 

Na specjalną uwagę zasługuje in- 
Sj nizacja. Reżyserował sztukę dyr. 
Magiewicz, dekoracje projektował W. 
łent Ojnik „którego cechuje wielki ta- 

1 śmiała, lotna myśl. 
koracje odznaczają się siłą i pro 
pozwalającą zapomocą skrom- 
środków wydobywać mocne 

W. Ch. 

            

     

  

stotą, 
nych 

etekty, 

    

Delegat Banku Ziemskiego, który przy- 
był do Woropajewa, opowiadał mi, że War- 
deński przegrał pewnego razu w Klubie Szla 
checkim 3.000 dolarów. 

O godz. 12-ej Sąd zarządził przerwę. 

Po przerwie. 

DALSZY CIĄG ZEZNAŃ KORKOZOWICZA 

Mec, Petrusewicz: Wiele wyrąba- 
w maj. Woropajewo? 

Korkozowicz: Jak stwierdził Urząd 
Ochrony Lasów przeszło 17,652 dzies, lasu. 

Petrusewicz: Czy wie pan, że z0- 
stał całkowicie zakazany wyrąb w majątkach 
Wsropajewo i Postawy i łasy te uznano za 
ochronne? 

Korkozowicz: O tem nic nie wiem. 
Adw. Petrusewicz to same pytanie zada- 

je hr. Przeździeckiemu, który również kate- 
gorycznie stwierdza, że lasy nie są poddane 
ochronie. Wtedy zostaje złożony przez obro- 
nę dokument Urzędu Ochrony Lasów, stwier 
dzający, że lasy Woropajewskie zostały dla 
wyrębu zamknięte i że w związku z nad- 
miernym wyrębem lasu, Wardeński w swoim 
czasie był ukarany grzywną w wysokości 
130,000 z zamianą na miesiąc aresztu, Karę 
tę w swoim czasie odbył, 

Następnie adw. Andrejew przedłożył są- 
dowi kwit wydany przez Korkozowicza Cho 
cianowiczowi na umowę z Zingerem na 
sprzedaż drzewa, pochodzącego z parku. Za 
płatę z tytułu tej umowy (33 tys. zł.) otrzy- 
mai Korkozowicz, Suma ta nie została ujaw 
nioną w księgach, Obrońca żąda złożenia 
umowy sądowi. 

Następnie Korkozowicz zeznał, że : War 
deński przed swoim wyjazdem zagranicę pe- 
życzył od Korkozowicza 700 rub. złotem, 
których dotychczas jemu nie zwrócił, poza- 
tem Korkozowicz zeznał, że przed objęciem 
posady generalnego plenipotenta hr. Przeź- 
dzieckiego Wardeński piastował urząd pre- 
zesa Spółki Drzewnej w Warszawie i że był 
człowiekiem zamożnym. 

Następnie zeznają świadkowie ], Puchal- 
ski Brzozowski, Charko, którzy nic nowego 
do sprawy nie wnoszą. 

Św. Cichocki — buchałter dóbr Woropa- 
jewo opowiada sądowi o prowadzeniu ksiąg 
buchalteryjnych, o sposobie administrowania 
majątkami i o rewizji przeprowadzonej u 

rara w związku z wykryciem na- 
dużyć. 

Następnie powód cywilny adw. Kulikow 
ski prosi Sąd o ustalenie strat poniesionych 
przez p. hrabiego w związku z przeprowa- 
dzeniem dochodzenia administracyjnego, W 
tym celu dodatkowo zostaje zbadany adw. 
Nowicki, który stwierdza, że l. Przeździe 
cki zapłacił mu za przyjazd do Wilna 2000 
złotych. 

Św. Gierzon — kupiec leśny, stwier 
dza, że zawarł umowę na wyrąb lasu bezpo- 
średnio z hr, Przeździeckim, że jemu wpła- 
cił 85000 i że pokwitowanie na wpłacone 
pieniądze otrzymał od Wardeńskiego. | 

Adw. Kulikowski: Czy nie mógłby 

o 

inż. techn., 

w sobotę: dnia 3 
za spokój duszy 

nardyńskim nabożeństwo żałobne. 

   

Świadek powiedzieć, jaki tryb życia prowa- * 
dził Wardeński? 

Gierzon: Nie jestem powołany, ażeby 
składać w tej mierze zeznanie, 

Kulikowski: Jednakże co ludzie pa- 
nu mówili? 

Gierzon: Każdy mówi co jemu się 
żywnie podoba. Ja osobiście nic o tem po- 
wiedzieć nie mogę, 

Św. Bilużyński — kierownik Urzę- 
du Ochrony Lasów, zeznaje, że gospodarka 
leśna w majątkach hr. Przeždzieckiego byla 
prowadzoną w sposób horendalny. 

Jemu osobiście podczas przeprowadzenia 
rewizji utrudniano pracę. Mylnie go inior 
mowano o istotnym stanie rzeczy, Pozatem 
świadek zeznał, że Zinger, który gospoda- 
rował w lesie, jak we własnym, propono- 
wał mu objęcie posady nadleśniczego, po- 
wiadając, że w sprawie wynagrodzenia moż 
na się będzie porozumieć. Świadek jest świę 
cie przekonany, że Chocianowicz był prze- 
kupiony przez Zingera. 

Przez cały czas trwania procesu oskar- 
żony Chocianowicz podnosi kwestję zaginię 
cia dokumentów, które mogłyby wiele rze- 
czy wyjaśnić sądowi. 

Św. Przeździecki twierdzi, że wszy 
stkie dokurienty, które były zabrane Cho- 
cianowiczowi podczas jego nieobecności z 
nadleśnictwa, zostały mu zwrócone w obec- 
ności Wardeńskiego. 

Wardeński natomiast na zapytanie sądu 
odpowiedział, że Chocianowiczowi zwróco- 
no tylko księgę kasową. 

Po tych zeznaniach zarządzono przerwę 
do dnia dzisiejszego. 

  

W KONSULACIE ŁOTEWSKIM 
POPEŁNIŁA SAMOBÓJSTWO 60-LETNIA PETENTKA 

ZASKOCZONA ODMOWĄ WIZY WJĄZDOWEJ 
WILNO. Wczoraj rano w lokalu kon- 

sulatu łotewskiego przy ullcy Pilasko- 
wej targnęła się na życie przez wypi- 
cie esencji octowej 60-letnia Bronisława 
Załma przybyła z prowincji w celu uzy- 
skania zezwolenia na wjszd do Łotwy. 
Okoilczności życiowe staruszki tak się 
ułożyły, że zmuszoną ona była do wy- 
Jazdu na obczyznę. Ze skąpych fundu- 

szów opłaciła niezbędne formalności I 
zdawało się że nic nie stanie na prze- 
szkodzie projektowanemu wyjazdowi. 

Konsulat łotewski prośbę żałmy 
załatwił odmownie. Zrozpaczona sta- 
ruszka tak się tem przejęła, że uslło- 
wała pozbawić się życia. Nieszczęśliwą 
odwieziono do szpitala Sawicz. 

  

  

Dziś 1 W. s. g. 5 m. 15 

Hieronima 
rod Z, s. g. 5 m. 04 

Jana z D. 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO- 
ROLOGICZNEGO U, 5. B. W WILNIE 

z dnia 30 września 1931 r, 
Ciśnienie średnie 762. 
Temperatura średnia --6. 

Temperatura najwyższa -9 
Temperatura najniższa --4. 
Opad w mm. 2. z 

Wiatr północny, 
Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: pochmurno. 

URZĘDOWA 
— Posiedzenie wydziału wojewódzkiego. 

W dniu 28 września, pod przewodnictwem 
wicewoj. Jankowskiego odbyło się 52-gie 
z kolei posiedzenie Wydziału Wojewódzkie 
go, na którem: 1) rozważono projekt po- 
działu kontyngentów detalicznej sprzedaży 
napojów alkoholowych na poszczególne gmi 
ny wiejskie i miejskie woj. wileńskiego, 2) 
rozpatrzono dwie konkretne sprawy z dzie- 
dziny stosowania przepisów  antyalkoholo- 
wych, 3) zatwierdzono uchwałę sejmiku wi- 
lejskiego, wprowadzającą zmiany do statu- 
tu Komunalnej Kasy Oszczędności w Wilej- 
ce, 4) rozpatrzono i zatwierdzono cztery u- 
chwały finansowe rady miejskiej m. Wilna, 
powzięte na posiedzeniu w dniu 24 września 
b. r., 5) rozpoznano 5 odwołań od wymiaru 

podatków, uskutecznionego przez poszcze- 
gólne powiatowe związki komunałne i magi- skiej 

at m. Wilna, $ 
— Egzaminowanie rabinów. — Komisja 

egzaminacyjna z języka polskiego dla kandy 
datów na rabinów i podrabinów, wyzna- 
czyła termin ostateczny egzaminów na dzień 
T pażdziernika rb., godz. 10 rano, w Urzę- 
dzie Wojewódzkim w Wilnie, pokój Nr. 45. 

MIEJSKA 
— Uwagi Województwa do budżetu 

miejskiego. związku z pracami nad ukła- 
daniem newego budżetu miejskiego na rok 
32—33 województwo przysłało do magi- 

tu uwagi w sprawie sposobów budżeto- 
1 

Na wstępie województwo stanowczo wy 
aa się przeciwko zbyt późnemu przed- 

kładaniu budżetu į zapowiada, że na przy- 
Gaza będzie tolerowało tego rodzaju и- 

Ponadto władze wojewódzki j jewódzkie zwracają 
uwagę na potrzebę urealnienia preliminarza 

PARNIKlasór. 
udoskonalonego systemu, bardzo osz- 

czędne i praktyczne w użyciu, tudzież 

gniotowniki, płuczki I sor- 
towniki do kartofli poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11-a. 

Dogodne warunki kupna. 
Żądajcie prospektów. 

ZIPPO ZZOZ ZARA TORZACZY, WY PCARENA 

NIKA 
budżetowego, co rie da. się powiedzieć o 
budżecie na rok bieżący. Poszczególne pozy- 
cje tego bndżetu, jak np. kino miejskie, 
wodociągi i e!tektrownia, były zaliczone jako 
dochodowe, podczas gdy w praktyce przed- 
siębiorstwa te dały deficyt. 

Układając dochody brano pod uwagę ki- 
no "niejskie jako już udźwiękowione i zre 
ganizowane, podczas gdy do dnia dzisiejsz 
go żadnych ulepszeń, które mały zapobiedz 
deficytowi, nie poczyniono, To samo tyczy 
się innych pozycji. 

— Posiedzenie komisji kuit..oświatowej. 
Dziś, w !okalu Magistratu, zbierze się komi- 
sja kulturalno - oświatowa w celu podzia- 
łu subsydjów dla szkół zawodowych  do- 
kształcających. 

— Miejski zakład dła dzieci upośledzo- 
nych. W przyszłym tygodniu Magistrat przy 
stępuje do gruntownego remontu lokalu w 
murach Franciszkańskich w celu dostosowa- 
nia go do potrzeb zakładu dla dzieci umysło 
wo-upośledzonych, 

W porozumieniu z władzami wojewódz- 
kiemi, które wyasygnowały na ten cel 35 ty- 
Sięcy zł., zakład pomieści 30 dzieci, 

— Sprawa majątku synagogi, Władze 
prokuratorskie zainteresowały się gospodar- 
ką w biurze synagogi i wszczęły śledztwo. 
W sprawie tej przystąpiono już do badań 
świadków. 2 

— Straik nauczycieli żydowskich, — W 
gminie żydowskiej odbyło się wczoraj posie- 
dzenie przy udziale przedstawicieli strajku- 
jących nauczycieli. Do porozumienia na ra- 
zie nie doszło, bowiem gmina nie może od- 
razu wypłacić zaległych 25 tys, zł. 

WOJSKOWA 
„— Ponowna rejestracja rocznika 1911. Z 

dniem dzisiejszym miejski referat wojskowy 
przystępuje do powtórnej rejestracji męż- 
czyzn urodzonych w roku 1911, 

— Komisja poborowa. W dniu 7 bm. cd 
będzie się posiedzenie dodatkowej komisji 
poborowej w lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2. 

SZKOLNA 
— Wieczorowe Kursa dla Dorosłych Pol 

Macierzy Szkolnej Z. W, Zarząd Cen- 
tralny Polskiej Macierzy Szkolnej Z, W. ni- 
niejszem komunikuje, że we czwartek d, 1 

października, o godzinie 5 wieczór rozpocz- 
nie się nauka na Wieczorowych Kursach dla 
Dorosiych Zarzecze 5, w lokalu szkoły, pow- 
szechnej Nr. 11, 

  

NADESŁANE 
— Kursy Rozpowszechnienia  Średniego 

Wykształcenia, koncesjonowane przez _ Ku- 
ratorjum O.S.W. (w Wilnie, przy ul, Bisku- 
piej 4-6), Wymienione kursy, pozostające 
pod fachowym kierownictwem, rozpoczęły 
swą pożyteczną pracę wi obszernym loka- 
lu, posiadając do dyspozycji uczniów boga 
tą bibljotekę, gabinet fizyczny, pracownię 
chemiczną, gabinet przyrodniczy oraz wszel- 
kie pomoce naukowe, Wykłady są prowadzo- 
ne przez znanych profesorów szkół średnich 
i obejmują zakres od II — VIII klasy gimna- 
zjalnej. Przy kursach istnieje Bratnia Po- 
moc, mająca za zadanie ułatwić naukę nie- 
zamożnym uczniom(com). Zarząd kursów 
licząc się z ogólnym kryzysem udziela jak- 
najdalej idących ulg przy dogodnych wa- 
runkach spłaty. Przy takich svarunkach pra- 
cy, Kursy całkowicie zastępują co do war- 
tości naukowej 1 wyników gimnazjum, a 
uczniom(com), nie mogącym uczęszcza 
rano do szkół umożliwiają nabycie średnie- 
go wykształcenia, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Reierat Wychowania Obywatelskiego 

przy Zarządzie Zrzeszenia Wojew. Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wilnie, za- 
wiadamia wszystkie swe członkinie, iż we 
czwartek, t. jj 1 października r. b. o godz. 
6 po poł. w lokalu Szkoły Pracownic Gospo 

NAUMA KLECKA 

Absolwenci 

  

Eksportacja zwłok naszego ukochanego I nieodżałowanego 

B. P, 

profesora chemji nieorganicznej 

b. szkoły chemiczno-technicznej w Wilnie 

-go października © godz. 9.30 

STEFANA LINDY 
adjunkta Politechniki warszawskiej, 

technicznej w Wilnie, zmarłego w Warszawie 17-go sierpnia r. b., odbędzie się w kościele 
b. Szkoły Chemiczno- 

po-Ber- 

  

    

odbędzie się dziś we czwartek dn. 1 października z dworca osobowego o godz. 11 rano. 

O czem zawiadamia pogrążona w głębokim smutku 

RODZINA 

  

darczych przy ul. Jagiellońskiej Nr. 3/5 m. 
3, odbędzie się zebranie dyskusyjne. З 

Na porządku dziennym referat p. Janiny 
Klawe p. t. „„Kobieta jako twórczyni nowej 
cywilizacji. 

— Walne Zgromadzenie Drobnych Kup- 
ców i Przemysłowców Chrześcijan w Wilnie 
odbędzie się. dnia 4 października rb., o godzi 
nie 3 p.p., w lokalu przyui, Bazyljańskiej 2. 
Porządek dzieny obejmuje: 1) Sprawozda- 
nie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 2) Wy- 
bory Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 3) Wol- 
ne wnioski, 

Ze względu na ważność spraw obecność 
wszystkich kupców obowiązkowa, 

RÓŻNE 
— Podawanie czasu przez telefon. 

W związku z naszą notatką o podawa 
niu czasu przez telefon, wyjaśnia Dy- 
rekcja „iż w myśl paragraiu 19 taryfy 
telefonicznej, zamieszczonej w urzę- 
dowym spisie abonentów (posiadanym 
przez każdego abonenta) za codzien- 
ne podawanie abonentowi o pewaej po 
rze dokładnego czasu pobiera się spe- 
cjalną opłatę w wysokości 3 zł. mie- 
siecznie. Zatem centrala telefoniczna 
zarówno w Wilnie, jak i w innych miej 
scowościach obowiązana jest podawać 
codziennie dokładny czas tylko tyin a- 
bonentom, którzy zawczasu w miejsco- 
wym urzędzie (agencji) p-t. złożą pi- 
semną deklarację i wyrażą zgodę na 
uiszczenie przypadających z tego tytu 
u taryfowych opłat. Inowacja ta zosta- 

ła wprowadzona przez Ministerstwo P. 
i T. z dniem 1 września 1926 r. 

Instytucja podawania czasu przez 
telefon na podstawie specjalnego po- 
dania i 3 zł. płaconych miesięcznie jest 
to koncepcja czysto biurokratyczna, 
jednym z tych pomysłów biurokratycz- 
nych, których nie brak w naszej Re- 
publice. jest to zupełnie nie życiowe, 
każdy człowiek znający życie rozumie, 
że ani takiego podania nikt składać nie 
będzie, ani też owych 3 zł. nikt opła- 
cać nie będzie myślał. 

Widać rozumieją całą nieżyci0- 
wość specjalnego abonamentu za in- 
formowanie o godzinie przez p. telefo- 
nistki. Że ten zwyczaj w Wilnie przez 
długie lata istniał, to może sprawdzić 
każdy, zapytajmy sie o to ludzi, któ- 
rzy stale w Wilnie mieszkali. Znamy 
ludzi, którzy stale z tego zwyczaju ko- 
rzystali jako z rzeczy notorycznie wszy- 
stkim znanej. Teraz się zmieniło. 

Natomiast z chęcią przyznajemy, iż 
pp- telefonistki mają bardzo ciężką pra- 
cę i nic dziwnego, że często są zdener- 
wowane. Lepiej jest w Warszawie, 

  

$. T P. : 

WLADYSLAW TESECKI 
Urzędnik Państwowy Dyrekcji Lasów 

Zmarł dn. 29. IX 31 r. przeżywszy lat 60. 
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (Nowogródzka 34 m. 1) do Kościoła 
WW. Świętych nastąpi dn. 1. X. 31 r. o godzinie 16.30 (4.30). Msza żałobna 
zostanie odprawiona dn 2—X, — 31 r. o godz. 9 rano, poczem odbędzie się 
eksportacja zwłok na cmentarz po-Bernardyński. 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

'Plastycy a 

Żona, syn, synowa I rodzina 

Niezależni 
LIST DO REDAKCJI 

Szanowny Panie Redaktorze! 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą 0 ła- 

skawe umieszczenie w Pańskiem poczytnem 
pismie listów identycznej treści od Zarządu 
Wileńskiego Towarzystwa Artystow-Plasty- 
ków z dn, 23 września, przesłanych na na- 
sze ręce, Oraz listu otwartego do Pana Pre- 
zesa Wil. T-wa Artystów-Plastyków Ludo 
mira Śleńdzińskiego, 
OZ S załączamy odpisy tych li- 

stów. 
«Uprzejmie prosimy przyjąć wyrazy głę- 

bokiego szacunku i poważania 
Marjan Kulesza 

Wacław Dawidowski. 

LIST PLASTYKÓW DO NIEZALEŻNYCH 
Do Wielmożnych Panów  Marjana Kuleszy 

i Wacława Dawidowskiego w Wilnie. 
Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Arty- 

stów Plastyków, na posiedzeniu swem w 
dniu 23 b. m., po rozpatrzeniu faktu nale- 
żenia członków zwyczajnych Towarzystwa 
do nowopowstałego Towarzystwa Art. Niez., 
uznaż jednoczesne należenie członków do 
dwóch towarzystw 0 odmiennem obliczu 
ideowem za zjawisko niedopuszczalne, de- 
zorjentujące społeczeństwo. i wywołujące ca 
ły szereg niepożądanych nieporozumień. Dal 
sze trwanie tego stanu Zarząd uznał za nie- 
możliwe, wobec czego uprasza się Sz. P, Ko- 
legę o zakomunikowanie w terminie do dnia 
1 pażdziernika r.b., czy Sz. P. Kolega prag- 
kę nadal pozostać członkiem T-wa Art, 
Niez. A 

Decyzję dalszego należenia do T-wa Art. 
Niez. lub brak odpowiedzi w wyżej wiymie- 
nionym terminie bedzię rozumiane, jako re- 
zygnacja Sz. P. Kolegi z członkostwa iw na- 
szem Towarzystwie, 

Prezes Ludomir Śleńdziński 
Sekretarz N. Rouba 

LIST NIEZALEŻNYCH DO PLASTYKÓW 
Wielce Szanowny Panie Prezesie i Kolego! 

W liście z dnia 23 b. m. zechciał Pan, 
Panie Kolego, jako prezes Wileńskiego T-wa 
Artystów Plastyków, zwrócić się do nas, do- 
tychczasowych członków, tego T-wa, z we- 

gdzie wprowadzono telefony automa- zwaniem, abyśmy wystąpili z nowopowsta- 
tyczne. 

— Picadorzy czy policjanci? Wczoraj 
około godz. 6 wiecz. na ul, Mickiewicza przy 
pl. Orzeszkowej motocykl wpadł na wóz cię- 
żarowy i złamał koniowi nogę. 

Po chwili na miejsce wypadku przybyło 
kilku policjantów, którzy uradzili konia dobić. 

W międzyczasie, koło płaczącego po ko- 
niu dorožkarza, zebrał się ogromny tłum 
przechodniów. Tłum był tak wielki, że ruch 
na ulicy odbywał się z trudnością. Przez 
chodnik ledwo się moźna było przecisnąć. 
Wiele młodzieży szkolnej i t, d. Wobec tego 
audytorjum, które, bez przesady, liczyło oko- 
ło 500 osób, policjanci po gromkich zapowie- 
dziach, rozstawianiu przechodniów, (czyt. wid- 
zów) przygotowaniach it. d. rozpoczynali 
widowisko. Widowisko wstrętne, przygnębia- 
jące, ohydne, makabryczne: strzelanie w cho= 
rego konia, Tłum naturalnie wydawał okrzyki 
współczucia i grozy, inni ze wstrętnym za- 
ciekawioniem patrzyli na krwawą arenę, na 
którą zamieniona została ulica Mickiewicza. 
Jak w hiszpańskim cyrku! Rolę picadorów 
odegrywali policjanci. Padł jeden strzał, dru- 
gi.. widocznie żle celowano bowiem musiano 
oddać aż 5 strzałów nim koń się wywróciłłl! 

Urządzenie tego półgodzinnego widowiska 
wołało ogromne oburzenie wśród mimowol- 
nych Świadków egzekucji, której z powodze- 
uiem można było uniknąć, chociażby przez 
wezwanie rakarza," albo zabicie konia spraw- 
niej, bez zapowiedzi, nie zacinającemi się re- 
wolwerami i bez cyrkowych wstępów. 

Władze policyjne  najprawdopodobniej 
zrozumieją całą niewłaściwość aranżowania 
tego rodzaju widowisk na ulicy i poinformu- 
ją swych podwładnych jak należy zachować 
się w takich jak powyższy, wypadkach. 

— Instytut badania raka. Otwarcie in- 
stytutu badania raka, który, jak wiadomo, 
mieścić się będzie przy ul. Połockiej 6, na- 
stąpi w dniu 15 października, 

— Klub sportowy 
zawiadamia swe członkinie i sympatyczki, że 
rozpoczyna swą działalność z dniem 5 paź- 
dziernika roku bieżącego, 

Informacyj udziela i przyjmuje zapisy do 
poszczególnych sekcyj Sekretarjat w ponie- 
działki i czwartki od godziny 17 do godziny 
18 w lokalu Kasyna Oficerskiego — ul. 

Mickiewicza 13, 

TEATR I MUZYKA 

albowiem jednoczesne, 
należenie do dwu nazwanych wyżej i o od- 
miennem obliczu ideowem towarzystw, jest 
zjawiskiem niedopuszczałnem, 
cem społeczeństwo i wywołującem cały sze- 
reg_ niepożądanych nieporozumień, 

mi 
uzasadnić rzeczony list, wypadnie nam prze- 
dewszystkięn: wskazać na brak podstawy 
prawnej i zasady ideowej, któreby, jak są- 
dzimy, w pierwszym rzedzie winny cecho- 
wać podobne wystąpienia. 

łego Witeńskiego Towarzystwa Niezależnych 
Artystów Malarzy, lub zrezygnewali z god- 
ności członków T-wa Artystów Plastyków, 

zdaniem  Pańskiem, 

dezorjentują- 

ego rodzaju wezwanie, jako mające za- 
sadnicze znaczenie i uzasadnione przytem po 
wołaniem się na interes społeczeństwa, skła- 
nia nas, Panie Kolego do obrania dla odpo- 
wiedzi tej drogi, ażeby umożliwić i społe- 
czeństwu zrozumienie tej sprawy. 

Przystępując do oceny motywów, które- 
i Wielce Szanowny Pan Kolega zechciał 

Podstawą prawną do wyeliminowania 
kogokolwiekbądź z członkostwa pewnej or- 
ganizacji — 
nizacji, przewidujące: kiedy i w jaki - 
padkach + 2 i 
stąpič, Takim przepisem 'w Statucie T-wa 
Artystów Plastyków jest artykuł, na podsta- 
wie którego członek Towarzystwa może być 
wyeliminowany w wypadku stwierdzonej 
działalności jego na szkodę nazwanego T-wa 
natomiast niema w tym statucie 
zabraniającego swoim członkom brania u- 
działu w innych stowarzyszeniach artystycz 
nych i tego rodzaju przepisów niema mw žad 
nej chyba organizacji artystycznej. 

powinny być przepisy tej orga- 

podobne wyeliminowanie może na- 

przepisu, 

żeństwo Fredeny* głośnej komedji Picarda i 
Jaegera Szmidta na czele świetnie z, 
AE Re batutą reżyserską K. 

„ Wichrowskiego 
Rodziny Wojskowej udział w sztuce. 

lego 
yrwicz- 

jednocześnie _ biorącego 

W piątek, ата 2 b,m. i w sobotę dnia 3 

występy Ordonki, w Wilnie, po czem udaje 
się ona na dwumiesięczn 

— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś we 
czwartek dnia 1 b. m. po raz trzeci głośna 
sztuka A, Madisa i R. Boucarda pełna pogo- 
dy i humoru „Matrykuła 33" grana koncerto- 
wo przez cały zespół z p. M. Wyrzykowskim 
w roli niezrównanego (wywiadowcy ip. I. 

— Hanka Ordonówna w Wilnie, Dziś na- Brenoczy w roli uroczej kusicielki — szpiega 
reszcie po raz pi 

b. m. ukaże się Hanka Ordonówna 
ierwszy, w czwartek dnia 1 na czele, Reżyserja dyr. M. Szpakiewicza, 

4 swoim dekoracje pomysłu W. Makojnika. Sztuka ta 
utęsknionym wielbicielom w roli niezrówna- ciesząca się niezwykłem powodzeniem 
nej w) wykonaniu dotąd nie słyszanych prze- wszystkich scenach 

na 

europejskich _ doznała 
bojowych piosenek, oraz głównej roli „Mał- entuzjastycznego przyjęcia u tutejszej publicz 

objazd po Polsce. W 

U nas w Połsce i zagranicą artyści jed- 
nocześnie biorą udział w stowarzyszeniach i 
wystawach kilku organizacyj, nawet o od- 
miennych kierunkach, czego żywym  przy- 
kładem jest, między innemi jednoczesny 
udział Wielce Szanownego Pana Kolegi na 
wystawach obrazów Wileńskiego T-wa Ar- 
tystów Plastyków i „Rytmu* w 1929 r. w 
Poznaniu. Nikogo przecież to nie zdziwiło 
„nie zdezorjentowało i nie wywołało niepo- 
rozumien“, bo jest to tak naturalne i logicz- 
ne, ježeli się zważy, że my artyści służymy 

i pracujemy nie dla jakiegokolwiek towarzy- 
stwa czy też kierunku, lecz tylko dla sztuki i 
tylko jej dobro winniśmy mieć na celu, a nie 
interes tego, czy innego Towarzystwa, 

Czyż można stawiać nam zarzut, że na- 
leżymy do Stowarzyszenia Artystów №ега- 
ieżnych, których hasłem jest stworzenie wa— 
runków dla pracy artystycznej z uwzględe 
nieriiem własnej indywidualności, nieskrępo= 
wanej pewnym określonym kierunkiem w 
sztuce (czego niestety niema w T-wie Ar- 
tystów-Plastyków). Należenie do Towarzy 
stwa nawet o odmiennem obliczu ideowem 
nie uważamy za działalność na szkodę To- 
warzystwa Artystów-Plastyków: różnica po- 
glądów i kierunków w sztuce wytwarza spo 
tęgowanie ruchu i życia artystycznego. Przy- 
kro nam było dowiedzieć się o stanowisku, 
zajętem w tej sprawie przez Zarząd W, T. 
A, P. z Szanownym Prezesem na czele, 
znajdującem swój wyraz w liście Zarządu 
T-wa z dn. 23 września b r. Wobec rozbież 
nych poglądów między nami i Zarządem W. 
T. A, P. w sprawie jednoczesnego należenia 
do dwóch Towarzystw) Artystycznych, nie 
wdając się w dociekania prawne, zgłaszamy 
swoją rezygnację z godności członków Wi- 
leńskiego T-wa Artystów Plastyków. 

Niniejszy list otwarty przesyłamy do re- 
dakcyj pism miejscowych i pozamiejscowych 

Marian Kulesza 
Wacław D: 

ZE 

Od Redakcji. Zamieszczając powyż 
szą korespondencję w tej interesującej 
sprawie, nie możemy nie zaznaczyć, że 
całkowicie jednak rozumiemy powody, 
które kierowały Wileńskiem Towarzy- 
stwem Artystów Plastyków w ich de- 
cyzji. Natomiast motywacja Niezale- 
leżnych nie jest oparta na argumentach 
poważnych. Oczywiście, rozumie każ- 
dy że można na różnych wystawach, 
w różnych miastach wystawiać — i 
nie o to tu chodzi. Wileńscy plastycy 
stanowią pewną grupę, pewną nawet 
szkołę, jednem słowem ludzi, którzy 
chcą do pewnego stopnia pracować ra- 
zem. Natomiast „niezależni* jak to 
wynika nietylko z samego tego wyra- 
zu, lecz także choćby z ostatniego pun- 
ktu powyższego listu, nie chcą być ni- 
czem skrępowani. A więc skoro tak, 
więc jasne, iż nie mogą pozostawać 
w grupie, której o wyrobienie tej pew- 
nej spoistości chodzi. — Jest to tak 
jasne, że tylko artystycznej niekonse- 
kwencji, należy przypisać ten fakt, że 
niezależni chcą jednak pozostać zależ- 
nemi od Plastyków, innemi słowy po- - 
zostać członkami tego Towarzystwa. 

Niniejsza notatka redakcyjna nie 
ma nic wspólnego z krytyką artystycz- 
nego poziomu niezależnych i ich wy- 
stawą, która będzie u nas omówiona 
przez pióro fachowe. 

ności żywo oklaskuiacej kuia 33a askującej dn. 2 b. m, „Matry- 

— Popołudniówka w Lutni. Dnia 3 b. m. 
o godz. 4 po poł. nieodwołalnie po raz ostat 
m po cenach o 50-proc. niższych dla mło- 
dzieży szko!nej „Panna mężatka" w koncer 
towej grze całego zespołu ze znakomitą St. 

ysocką jednocześnie reżyserem sztuki, oraz 
L Wołłejką na czele, 

— Popołudniówka Na oohulance 3 b m. o 
godz, 4 pp. po cenach o 50 proc. niższych dla 
młodzieży szkolnej „Horsztyński* ]. Słowac 
kiegp z niezrównanym wi roli Szczęsnego 
Juljuszem Osterwą. 

W niedzielę o godz. 4 po cenach zniżo- 
nych ,„Horsztyūski“. Są to nieodwołalnie 
ostatnie pożegnalne występy znakomitego 
gościa w tej sztuce 

(Dokończenie kroniki na str. 4-2j).  



Katastrofa awionetki w Baranowiczach RADJO WiLENSKIET So 
W. czasie dwukrotnego niefortunnego 

startu awionetki Nr 22 Aeroklubu Poznań 

skiego, pilotowanej przez Jurka Wacława, 

' aparat uległ katastrofie tuż za lotniskiem w 
Baranowiczach, Konstruktor Morrison i pilot 

Jorek zostali przygnieceni kadłubem. Samo- 

łot z rozstczaskanem śmigłem i zerwanem 
podwoziem skapotował. Morrison odniósł 

ciężkie obrażenia klatki piersiowej, zaś pi- 

lot Jurek — ogólne potłuczenia. Przyczyną 

katatsroify była zła pozycja przy starcie i 

nieopanowanie maszyny przez pilota. 

WYCIECZKA POSŁÓW z. LUBEL- 
SKIEJ ZWIEDZA OSZMIAŃ- 

SZCZYZNĘ 
W d. 28 września bawiąca w Wilnie 

wycieczka posłów z. lubelskiej z preze 
sem tamtejszej grupy regjonalnej prof. 
U. S. B. sen. Stefanem Ehrenkreutzem 
na czele zwiedziła powiat oszmiański. 

W tymże dniu wycieczka zwiedziła 
ruiny zamku i kościół w Holszanach, 
szkołę rolniczą w Antonowie, słynny ko 
ściół w Borunach i tamtejsze semina- 
rjum nanuczycielskie. Następnie po 
zwiedzeniu ruin zamczyska wielkich 
książąt litewskich w Krewie zatrzyma- 
no się dłużej w Oszmianie, zwiedzając 
głównie tamtejszą jedyną na ziemiach 
wschodnich hydroelektrownię i nowo- 
cześnie urządzony nowy gmach szko- 
ły powszechnej. 

Wieczorem starosta Suszyński 1 ma 
gistrat m. Oszmiany podejmowali g0- 
ści obiadem. Wycieczkę przyjmowano 
wszędzie niezwykle serdecznie. Posłom 
z ziemi lubelskiej towarzyszyli na te- 

_ renię powiatu i udzielali wyjaśnień sta 
rosta Suszyński i były marszałek Sej- 
mu wileńskiego dyr. Łokuciejewski, 
zaś z ramienia Rady Wojewódzkiej B. 
B. W. R. w Wilnie towarzyszył wy- 
cieczce bos. Dobosz. 
ESI ISTAT SADTRIIS RRT 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Miejski: Miłość Teresy Rott. 
Hollywood: Madame Szatan. 

Casino: Król żebraków, 

Stylowy: Pieśń Gaballera. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wściekły kot pokąsał przechodzą 

cą przez podwórko Ch. Orzechowską (R. 
Šmiglego 18). _ 

Poszkodowaną skierowano do zbadania. 
— Spadłze schodów i odniósł po- 

ważne obrażenia głowy 8-letni H. Kleczkow 
ski (Równe Pole 5), uczeń szk. pow. przy 
ul. Zarzecznej 16. Odwieziono go do szpita- 
la. 

— (Ciężkie warunki materjalne skłoniły b. 
kelnerkę rest. „Jar“, Antoninę  Giecewicz 
(Garbarska 8) do targnięcia się na życie 
przez wypicie esencji octowej. 

W szpitalu Sawicz uratowano ją. 
— Okradziono sklep Dawida Rudomiń- 

skiego (Zawalna 28). Złodzieje zabrali za 
pas żelaza wartości 340 złotych, 

е — Podczas goszczenia w mieszkaniu L. 
Kotupajło (Sawicz 9) Annie Sidorowiczowej 
(Jasna 35) skradziono z przedpokoju palto. 

— Maszyna drukarska w zakł. 
Zawadzkiego zmiażdżyła rękę Władysławo- 
wi Zieleniowi (Młynowa 2). Чра 

— Napiła się esencji w niewyjaśnionych 
okolicznościach Pelagja Pietrowa  (Bakszta 
nr 10). Leży w szpitalu Sawicz. 

— Śmierć pad pociąziem, — W 
dniu 29 bm. o godzinie 17,30, pod pociąg 
osobowy Nr 736, zdążający z Wilna do Lan 
dwarowa, rzucił się Michał Moczulski, iat 
62, z zawodu furman, mieszakjący przy ul. 
Fabrycznej 34 i zgiąnł na miejscu, 

Wypadek miał miejsce na przejeździe tuż 
za miastem. Co było powodem rozpaczliwe- 

"go kroku narazie niewiadomo, 
WILNO-TROKI, 

— Bigamista. Koło Mickun zatrzymano 
Adolfa Bruna poszukiwanego przez policję 
warszawską za bigamję, 

  

GŁĘBOKIE 
. — Budowa gimnazjum. Nareszcie po prze 

łamaniu wielu trudności i przeszkód formal- 
nych, mimo kryzysu gospodarczego, rozpo- 
częto w Głębokiem budowę gimnazjum na 

| "wzgórzu, nad jeziorem Głębokie, skąd rozpo- 
__ ściera się malowniczy widok na jezioro, na 

miasto Głębokie i okołice, Roboty budowła- 
ne prowadzi p. inżynier M. Smorygo z Wiil- 
na systemem monolitowym z glino-drzewa, 
Gospodarczy dział przy budowie prowadzi 

"p. dyr. Kozicki. Według obliczeń dyr. Kozi- 
 ckiego budowa sposobem gospodarczym bę- 
dzie o 50 procent tańsza, co przy obecnym 

kryzysie finansowym ma ogromne  znacze- 
nie. Dodać należy, że plac pod budowę gim- 

'nazjum ofiarował bezpłatnie p, Emeljanow. 
‚ — Koło Przyjaciół Harcerstwa. Przy gim 

nazjum im. Unii Lubelskiej w  Głębokiem, 

dzęki inicjatywie dyrekcji, zostało utworzo- 
“ne Koło Przyjaciół Harcerstwa, które będzie 
moralnie i materjalnie popierać harcerstwo. 

2 — Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet. 
Z pówodu wyjazdu z Głębokiego przezeski 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, p. put 

    

SYDNEY REILLY. 

"_ Bolszewicy, którzy oddawna uwa- 

żali cudzoziemskie misje, za ogniska 

kontrrewolucji, wysypali wszelkiego ro 

dzaju oskarżenia na swych gości. Na 

_ stacji towarowej spłonęło kilka wago- 

nów żywności, bolszewicy ogłosili, że 

' był to akt zbrodniczy członków misji 

_ francuskiej. Moskwa umierała z głodu 

i trzeba była zrzucić na kogoś winę za 

głód. ; 

Zawarłem znajomość z pułkowni- 

kiem artylerji łotewskiej  Berzinym. 
Bolszewicy zhańbili później imię jego, 

przedstawiając go, jako prowokatora, 
ale ja czuję się w obowiązku zazna- 
czyć stanowczo, że Berzin był prze- 

dewszystkiem wzorowym żołnierzem . 
Jako porządny człowiek i szczery pa- 

-lunwoy I MOJUSIN HZpIMeUSIU в) 
stów. 

Francuzi mieli w Moskwie swego 
 ągenta De - Vertemont, z którym mia- 

łem się poznać. 

| Czułem instynktownie (uczucie to 
jest zawsze bardzo silne, gdy nerwy 
są w ciągłem napięciu wobec niebez- 

pieczeństwa życia), że nie należy ni- 

koniu ufać i lepiej jest nie spotykać 

_ się z tym człowiekiem. Ale w końcu 

" musiałem się zgodzić na spotkanie z 
agentem francuskim. 

7 Wydznca Stanisław Mackiosios           

kownikowej Kalińskiej, przewodnictwo nad 
Związkiem obejmuje p, inżynierowa M. Snar 
ska, wiceprzewodnicząca Związku. 

— żeński hufiec szkolny. Przy gimnazjum 
im, Unji Lubelskiej w Głębokiem powstał 
żeński hufiec szkolny. Komendantką hufca 
jest p. Zofja Drozdówna. W dniu 29 wrze- 
Śnia na inspekcję hufca szkolnego przybyła 
z Grodna okręgowa komendantka PWK, p. 
H. Piwońska. ŻW 

SPORT 
ZAWODY W CHODZIE NA 50 KLM. 

O MISTRZ. POLSKI 

WILNO. W dniu 4 października 1931 r. 
odbędą się zawody w chodzie na 50 k!m, o 
mistrzostwo Polski, 

Zawodyl org. WKS 1 pp. Leg. Zbiórka 

zawodników w dniu 4.10 1931 r, na boisku 

sportowem WKS 1 pp. Leg., o godzinie 9,30 

(Koszary 1-ej Brygady). Start i meta na 
boisku sport. 1 pb, Leg. Początek zawodów 

o godzinie 10-ej. Zgłoszenia należy kicro- 

wać do dnia 3.10 pod adresem WKS 1 pp. 
Leg. — Koszary I Brygady D-two 1 pp, leg. 

W zawodach moga brać udział zawodni 
cy wszystkich klas klubów zrzeszonych w 

PZLA, na starcie muszą okazać. się ostat- 

niem badaniem w Poradni Sp. Lek. 

2Е ŚWIATA 
UCZNIOWIE MISTRZA DARWINA,. 
W wielkiem „Zoo“ londyńskiem dokony- 

wał obecnie pewien uczony doświadczeń z 
maipami, Chciał mianowicie przekonać się o 
ich zmyśle kombinacji. I tak w klatce 'mło- 
dego szympansa ulokował u szczytu wiązkę 
bananów. Małpa nie mogła jej dosięgnąć. 
Uczony: umieścił w różnych miejscach k!atki 
parę lekkich skrzyń drewnianych, przesuwał 
je, umieszczał jedna na drugiej... Za chwilę 
szympans zepchnął je wszytkie razem, pou- 
stawiał w cokół i wdrapawszy się na jego 
szczyt, zerwał najspokojniej banany. Wobec 
tego uczony postanowił ponowić swe do- 
świadczenie z innymi szympansami Mając 
jednak wrażenie, że go krępuje obecność 
człowieka, zamknął szympansa w pokoju za- 
inscenizowanym jak powyżej a następnie 
sam wyszedłszy spojrzał przez dziurkę od 
klucza; — z jej drugiej strony śledziło go 
już jednak oko ciekawej małpy... 

Ofiary 
Mieczysława Prynczewska na odbudowę 
O Trynitarskiego składa pierścionek 

złoty. : 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„MADAME SATAN* 

(„Hollywood“) 
Wielkie nazwiska mają tę złą stronę, 

że od nich wymaga się zawsze rzeczy «wieł- 
kich, stale doskonałych. Tak się ma sprawa 
z Cecilem de Mille'em. A przecież i on jest 
człowiekiem i może się omylič. No i omylit 
się, a wulgarniej mówiąc sfuszerował swój 
film „Madame Satan*! Jeżeli można się by- 
ło zachwycić „Dynamitem* i podziwiać w 
nim doskonałą koordynację ruchu i dźwię- 
ku — to w różnym stopniu nałeży zganić 
„Madame Satan“, Dlaczego? Dlatego, że tu 
są błędy, które sam Cecile de Mille wytyka 
innym reżyserom. Zarzuca: on im między in- 
nemi brak dobrych tematów, płaskość idei i 
fatalność scenariusza — a jąkiż jest temat 
„Madame Satan* jeżeli nie banalny? Od- 
rzaćmy wstawki t. zn. bal na Zeppelinie i ba 
lety i cóż wówczas pozostarf:? Nudna, nie- 
interesująca pół-farsa! W dodatku ani za 
grosz prawdy psychologicznej, rażąca nie- 
współmieryość przyczyn i skutków i roz- 
wlekłość scen kwalifikują film do kategoryj 
najgorszych, A tą, co stanowi jaką taką 
wartość (t. zn. zdjęcia z Zeppelina), jest zu 
pełnie niezwiązane z treścią fitmu, Wygląda 
to tak, iakby do dekoracyj Zeppelina doro- 
biono film. Doskonała bohaterka „Dynami- 
ki“ Kay Johnson ratowała swoją rolą honor 
„Madam Satan“ — ale banalność przytło- 
Czyła i ją. * 

Podobač się mogą sceny zbiorowe, ilu- 
strujące zabawy plutokracji amerykańskiej, 
ale próżno szukać w filmie tym myśli lub 
idei głębszej poza bulwarową koncepcją 
„trójkąta”, który dopiero rozwiązuje się dzię 
ki burzy, Zeppelinowi i spadochronom! Za- 
iste góra porodzita mysz! 

Do kompletu jeszcze jedna uwaga! Tego 
„typa”, który redaguje i układa napisy pol- 
skie, należy ugotować żywcem, pokrajać na 
kawałki i przepuścić przez maszynkę od mie 

sa. Tad. C. 

  

  

„W kraju tajemnic i zbrodni 
Dla większego bezpieczeństwa wy- 

braliśmy, jako miejsce naszego spotka 
nia, mieszkanie konsulatu amerykań- 
skiego — jedynego konsulatu, który 
uniknął napadu bolszewickiego. Fran- 
cuski konsul przedstawił nas wzajem- 
nie, nie wymieniając nazwisk, zresztą 
wiedzieliśmy aż nadto dobrze, kim je- 
steśmy. Ku memu wielkiemu zdziwie- 
niu przedstawiono mi R. Marchanda, 
znów nie wspominając mego nazwi - 
ska. Marchand był również tajnym a- 
gentem francuskim. Przykre przeczu- 
cie wzmogło się we mnie po poznaniu 
tego człowieka. Marchand zapytał 
mnie wprost o nazwisko, powiedzia- 
łem pierwsze lepsze, które przyszło mi 
na myśl. Nie pamiętam już, jak się 
wówczas nazwałem, ale w liście, wy- 
drukowanym później w „Izwiestjach*,, 
Marchand nazwał mnie Reissem. 

Chociaż Marchand przedstawił mi 

się, jako korespondent francuskiego 

dziennika, wzbudził we mnie: dziwną 
nieufność. Dyskretnie wyprowadziłem 
de Vertemonta do sąsiedniego pokoju, 
aby umówić się co do dalszych spot- 
kań i współpracy. Musiałem  przytem 
poinformować go o pewnych szczegó- 
łach naszej organizacji. Pokój, w 
którym rozmawialiśmy, był duży i źle 

SŁ O W о 

  

CZWARTEK, DNIA 1 PAŻDZIERNIKA 

11.58: Sygnał czasu. 
12.10: Komunikat meteorologiczny z War 

szawy. 
12.20: Muzyka popularna (nowe płyty). 
12.35: Koncert szkolny z Filharmonii 

Warszawskiej. 
16.45: Komunikat dla żeglugi z Warszawy 

16.50: „Pierwsi polegii w legjonach“ — 
odczyt z Warszawy, wygłosi mjr, W. Lipiń- 
ski. s 

17.10: Muzyka symfoniczna (nowe płyty) 
17.35: „Wartość zagadnienia dziedziczno- 

ści w wychowaniu* — odczyt z Krakowa 
wygłosi prof. E. Godlewski. 

18.00: Koncert poppołudniowy. Węks- 

19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 169* — 
Listy radjosłuchaczów omówi Witold Hule- 
wWicz. 

19.25: Pogadanka gospodarcza. 
19.35: „Jak należy szukać Sfinksa w Pa- 

ryżu” — feljeton wygłosi Jadwiga Piotrowi- 
czowa. 

19.50: Komunikaty z Warszawy. 
20.15: Muzyka lekka z Warszawy. 

: Komunikaty z Warszawy, 
.35: Koncert pieśni Eugenjusza Dzie- 

wulskiego w wykonaniu Olgi O!tginy (sopran 
koloraturowy). 

Giełda Warszawska 

z dnia 30 września 1931 r. 

   

WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,91, — 8,93, — 8,99. 
Belgja 124,50 —124,81 —124,91. 
Gdańsk 173,85 — 174,28 — 173,42. 
Holandja 359,00 —359,90 —358.10. 
Londyn _ 35,00 — 34,50 — — 34,40. 
Nowy York 8,925 — 8,945 — 8,905. 

Nowy York kabel 8,929 — 8,949 — 8,909. 
Paryż 35,15 — 35,24 — 35,06., 
Praga 26,44 — 26,50 — 26.38. 
Szwajcarja 175,00 —175.43 —174,57. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3 proc. pożyczka budowlana 30,—. 
4 proc. inwestycyjna 80,50 — 81,— 
5 proc. konwersyjna 4325. 
7 proc. stabilizacyjna 53,— 51,50 
8 proc. L. Z. B. G. K. i B. R., obligacje B. 

G. K. 94. 
Te same 7 proc. 83,25. 
8 proc. Warszawskie 61.25. 
8 proc. Częstochowy 52,—. 
8 proc. Łodzi 58,75 — 58,25. 

Akcje: B. Polski 112,50 

ji AA НЛ 

60,50  61,— 

  

  

BANK MS RES 
OBWIESZCZENIE 

Pisarz Hipotęczny przy Wydziale Hipo- 
tecznym Wydziału Zamiejscowego w Lidzie 
Sądu Okręgowego w Wilnie obwieszcza, że ° 
wszystkie księgi hipoteczne dóbr ziemskich 
i miejskich powiatów: Lidzkiego, Szczu- 
czyńskiego i Wotožynskiego, od dnia 3 paž- 
dziernika 1931 roku zostały przeniesione z 
Wydziału Hipotecznego w! Wiinie do Wy- 
działu Hipotecznego w Lidzie, \ 

Lida, dnia 1 paždziernika 1931 roku. 
(—) Kazimierz Kontowtt 

Pisarz Hipoteczny przy Wydziale 
Hipotecznym Zamiejscowego Wy- 

działu w Lidzie, 

AAB MMA KME РО ЕЕБ 

  

MIEJSKIE 
SAŁA MIEJSKA 
Ostrobramska 5 

Od godz. 8—10 
i 10—12 nocy 

  

Od dnia 28-go września 1931 r, 
Dla młodzieży od godz. 4—6 i 6—8 wieczorem. 

Najweselsze arcydzieło humoru w rol. gł. 
Pat I Patachon. Nad program: 

MIŁOŚĆ TERESY ROTT 
FIRCYK W ZALOTACH i TYGODNIK P. A. T. 

„Zaczarowany dywan” 
śmiertelny skok komedja w 3 aktach 

Wzruszający dramat erotyczny w rol. głównej 
Olga Czechowa. Nad program: 

Koncertowa orkiestra pod batutą P. M. Salnicklego. Początek 
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 

„HOLLYWOOD- 
Mickiewicza 22, 

tel. 15-28 

Dziś! Nowe wielkie arcydzieło króla reżyserów Cecil B. de Mille'a 
AA DARE SZATAŃ w rol. gł. KRD UO z DENNY 

Wielki bal na ,Zeppelinie. Gigantyczna katastrofa w przestworzach. Niebywała wystawa. 5000 statystów. 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Na l-szy seans ceny zniżone od 60 gr. Początek o godz. 

4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2-ej 

  

BŹWIĘKOWE KINO 

CGJINO KRÓL ŻEBRAKÓW 
„Metropolitain* w N. Yorku Jeannette Mac Donald. Cały tilm w kolorach naturalnych. Ze 
względu na wysoką wartość artystyczną dla młodzieży dozwolone. 

Dziś! Wielka epopea filmowa! Muzyka R. Dzimsa. 

cze kobiet 
Śpiew—Chór—Tańce, W rol. gł. Król śpjewaków božysz- 

Denis King i najsłyn. Śpiewaczka opery 

Nad program: Dodatei 

  

  

SIELKA 47. tai. 15-41 dźwiękowy „Foxa* i rysunkowy dodatek dźwiękowy Fiejszera. Następny program „Syn białych 
gór". Na pierwszy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4. 6, 8 i 1015. 

Dźwiękowy Dziś! Najnowszy superszlager 1931 r. Poraz pierwszy w Wilnie, Przebój Światowy. 100 proc. dźwiękowe arcydzieło 
« » Е i Es 

Kino-Teair e To konflikt miłości i nienawiści. To 100 proc. 

STYLOWY" p. t. IEŚŃ GA BALLERA dźwiękowy dramat w 10 akt. Godne tylko 
98: Ada 35 wielkiego Douglasa Fairbanksa w rolach głównych płomienny hiszpan Don Jose, Klive Brook, Ken Maynard, 

a i żywiołowa piękna i gorąca Dorota Jordan wykonują przecudne najpiękniejsze melodyjne pieśni i romanse. Nad 
program: Humor, Satyra i śmiech! Najnowsza atrak:ja p. t. Cud XX wieku:wybitnie salonowa kom.-farsa w 8 akt. 

  

[LEKARZE] Dr. 
Łukiewicz DOKTOR 

żeldowicz choroby 
chor. skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- powr 6 cił 

czowych, od 9—do 1, Ul. Mickiewicza 44, 

weneryczne i 
skórne 

5—8 wiecz. Przyjmuje chorych pry- 
TT watnych 5 — 7 

DOKTÓR I чеч 

ZELDOWICZOWA „DOKTOR 

KOBIECE,  WENE- Szyrwind 
RYCZNE NARZĄDÓW choroby weneryczne, 

skórne 1 moczopiciowe 

    

MOCZOWYCH 

dza adna a re 
uł. Miekiawicza 24. . i 

tel 27.7 

TJ A) MUMS 
Sa 

GD TANI 
wielki wybór 

poleca 

skład mebli 
    

   
В. Łokuciewski Hilbftta 23 
OOOO OOO 

Przeprowadziłem się 
Lekarz = Dentysta 

Stanisław Gintyłło 
ul. Jagiellońska 9, tel. 15-16. 

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

nich zapisów. 

Gablnet Roentgenowski. 
м, Lampa „Soliux“. 

ŽĄBAJEIE 
we wszystkich aptekach 1 
układach apiecznych zxuaaego 

šrodka od adcisków 

Prow. A. PAKA 

  

  

  

W. JUREWICZ 
były majster firmy 

Paweł Bure 

poleca wielki wybór zegarów i bi- 
żuterji oraz precyzyjna naprawa : 

po cenach zniżonych 

Wiino, A. Mickiewicza 4. 

  

  

   
   

Е Restauracja 

„BP 

A“ € 

oświecony. iZajęty rozmową, nie odra- 
zu zauważyłem, że Marchand wszedł 
za nami i zapewne słyszał część na- 
szych szeptów. 
, W najbliższą niedzielę przyszedłem 
do „Cafee Tramble“ na Twerskini bul- 
warze, gdzie można było jeszcze wszy- 
stko dostać, coprawda, za fantastycz- 
ne ceny. Szedłem, kołując i ciągle 
sprawdzając, czy nikt mnie nie śledzi. 

W kawiarni przysiadł się do mnie 
Berzin, któremu przedstawiłem szcze- 
gółowo mój plan. 

— Organizacja łotewska w Piotro- 
grodzie jest już gotowa, — mówiłem. 
— Powstanie momentalnie, po naszem 
wystąpieniu w Moskwie. Przedewszy- 
stkiem trzeba aresztować Lenina i Tro 
ckiego i zrobić to tak, by nie wzbu- 
dzić paniki w mieście. Z chwilą, kiedy 
oni będą w naszych rękach, bolsze- 
wizm się skończy. Ludność i większa 

część armji stanie przy nas. 
Wszystko było gotowe. Berzin roz- 

dawał hojnie ruble. 
Broń, która miała powalić bolsze- 

wików, była już wykuta. Pozosi 
ło tylko wybrać najodpowiedniejsz 
chwilę. 

— Trocki jedzie doMoskwy! 
'Twarz artystki Fride pałała, oczy bły 

szczały triumfująco. Byliśmy wszyscy 
czworo w mieszkaniu przy Szereme- 
tjewskim zaułku. Fride przyniosła właś 

ЕЕ Mickiewicza 11 
telef. 593 

  

Zmiana programu kabaretowego 
atrakcyjno-przebojowego 

od 4 października (w niedziele i święta) 

DANCING 
POPOŁUDNIOWY 

  

pZIŚ 

  

  

od 5.30 do 8 wiecz. 

z występami artystycznemi 

Wstęp na „dancing* wraz z kawą lub 
herbatą z ciastkiem 2 zł. od osoby. 

nie kopje rozkazów do armji, danych 
jej przez brata. 

— Trocki jedzie do Moskwy! To 
bardzo ważna dla nas nowina, Kon- 
stanty! W końcu miesiąca otworzy się 
w Teatrze Wielkim Zjazd Rad. Mają 
tam przemawiać Lenin i Trócki, który 
przedstawi sytuację na froncie prze- 
ciw Kołczakowi. Czy nie doskonałe no 
wińy wam przywożę? 

Dobre nowiny. Nie można było ma- 
rzyć o czemś więcej. Trocki powraca 
do Moskwy! Szefowie bolszewizmu 
zbiorą się pod dachem Teatru Wielkie- 
go. Podczas otwarcia Zjazdu Łotysze 
będą stać na warcie przy wszystkich 
wejściach. To ułatwiało nam działanie. 

— Sprawa przybiera doskonały 0- 
brót, — oznajmił Berzin, któremu przy 
niosłem dobrą nowinę tegoż jeszcze 

wieczoru. — Słyszałem również, że 
Trocki przyjeżdża na Zjazd Rad do 
Moskwy. Doskonale. Pułk łotewski bę 
dzie miał powierzoną ochronę gmachu 
teatru. Cóż mamy teraz robić? Nara- 
zie nic! Wszyscy trzej. dowóccy 
trzech łotewskich pułków są z nami. 

Nie potrzebujemy się więc niepo - 
koić o to, który z trzech pułków bę- 
dzie zaszczycony majwiększem zaufa- 
niem. Na dany znak żołnierze zamkirą 
wszystkie drzwi i skierują karabiny ku 
publiczności. Lenin i Trocki zostaną a- 

resztowani. Wszystko to takie proste. 
— Tak, Berzin, ale trzeba powie- 

    

Ž: Hryniewiczowej. 

ul. WIELKA 48 18 m9. 
Prolog 10-11 4-7 Wilno, 

DOKTOR 

Blumowicz 
cheroby weneryczne, 
skórne i moczopłciewe 

WIELKA £1 
921, cd9—113—5 

w.Z P 26 

  

tel. 

  ——— 

DOKTOR 

A. Cymbler 
Cheroby weneryczne, 
skórce i marząda m6- 
czowego, Mickiewicza 
12, róg Tatarzkiej przyj- 

waje 9—2 i 5—8, 
Tel. 15-64. LORALE 

Dr. Kenigsber 
choreby 27 i DO ODNAJĘCIA 
ryczne i moczopłciowe 4 ARO z kuchnią 

ładne, na 1 piętrze, 
Micklamaa 4, cena 120 zł. Tamże 7 

od 9-12 | 4_g pokoi 180 zł. bardzo 
-.. ładne. Wilno, Słowiań- 

pz 2a, właścicielka.R 

KOREROYZZNAKEZARA „neblowany, stonecz- 
AKUSZERKA ny do wynajęci g 
ŚMIĄŁOWSKA Wilno, Rawicza 1 

m. 19. 
przeprowadziła Się ul. mm mm 

Dwa oddzielne Zamkowa 3 m. 3. Ga- 

POKOJE 
binet kosmetyczny, u- 

do wynajęcia, 

Wilno, 

  

  

  

wągry, łupież, brodaw- 

włosów. ZO Er OS 

pującem wejściem, słc- 
WÓSKETYRE neczny, Z używalnoś- 

cią łazienki, oglądać 

kosme ty k iwynajęcia Wilno, Lu- 

kobiecą Odnajmę mieszkanie 3 

jej skazy i braki. Masaż koje umeblowane rów- 

Wypadanie włosów iŚw. Ignacego 8. m. 11. 

nalnej 

suwa zmarszczki, piegi, 

ki, kurzajki, wypadanie Wilno, Żawalna 7-2. 

mama dla pana 

WRS COWOZZNOKCEA Pokó z niekrę- 

ы od 4—7. Wilno, Zyg- 
GABIN ET muntowska 4 m, 2, 

dla samot- 
Racjonalnej POKÓ nego do 

leczniczej dwisarska 1 m. 12, 
WILNO, i i 

Mickiewicza 31—4 Šalia: mu Iokatorowi 

Urod konserwu- pokojowe z kuchnią i 
je, dosko- wszelkiemi wygodami. 

nali, odświeża usuwa Tamże są 1 lub 2 po- 

twarzy i ciała (panie). nież z wygodami. Do- 
S ne opalanie cery, piedzieć się Wilno, ul. 

łupież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo- Dwa pokoje 

umeblowane z wygo- 
Codziennie od g.10—8 dami do wynajęcia. 

  

  

W. Z. P. 43. Wilno, Pańska 4-2. 

+ dla aka- 
9łosa R Pokó damiczki 

z utrzymaniem, można 
smarszczki, wągry, bro- z łortepjanem. 

dawkii kurzajki usiewa Wilno, Sierakowskiego 
Gabinet ° 

zz kosmetyk е а6 
20, m. 10, 

1-2 pokoje 
do wynajęcia z używ. 
kuchni i  wygodami 

Witoldowa 7 

  

czniczej 

W.Z.P. MB, m. 1. 

K. DĄ 

  

PIANINA, FORTEPIANY, 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE I ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ _ WVNAJĘCIE 

BROWSKA 
ul. Niemiecka 3, m. 6. 

   

    

  

Poszukuje się Do sprzedania 
6 A R A Z męskie futro 

na skunksach z bobro- 
na 3 samochody z ka- wym kołnierzem, Kam- 
nałem. Wilno, Skrzyn- czatka, Wilno, Mickie- 

ka pocztowa 144, wicza 15 m. 17 ogl. 
minu £OdZ. 15 — 17. 

DOM RYBY w śródmieściu z zabu- 
dowaniami, dużem pod- Żywe i wędzone ceny 
wórzem oddam w dzier- rynkowe, ser litewski 
żawę. Zgłaszać się odpełno tłusty kg. 2.80, 
5—7. Wilno, Pohulanka kiełbasa litewska kg. 
28, m. 2. tel, 10—26. 4.40, konserwy ryb- 

ne, puszkowe, pudełko 
od 1 zł. poleca 

DAL $t, BENELI $-ka 
Wilno, Mickiewicza 23, 

"Tel. 8-49, 

    

    

DZIEWCZYNKA 
Inteligentna do dziec. Oszczędności 

ka potrzebna zaraz. swoje złote i dolary 

  

Wilno, Dąbrowskiego ułokuj na wysokie 
Nr. 3 m. 9. oprocentowanie.  Go- 

rój 6 —- tówka twoja jest zabe- 
i a zpieczona złotem, sra- 

# odzinę brem i drogiemi Kamie- 
rancuskiego niami.Wil. Tow. Handl. 

za pokój udzieli dyplo- Zastawowe (LOM- 
mowana w Paryżu na- BARD) Plac Katedralny 
uczycielka. Wilno, Pań- Biskupia 12 Wydaje 
ska 7—3. pożyczki pod zastaw: 

- złota, srebra, brylau- 

POSADA*”: tater, i t. p. —8 

na wyjazd PIANINO 
natychmiast do 8-let- 
niej dziewczynki, Po- Mocne, z dobrym to- 
trzebne świadectwa. Hem zł. 1100 sprzedam. 

Wilno, Boułałowa Gó- Wilno, Kijowska 4-10, 
ra 19 m. 2. 

    

———— - UWAGAI 
OBUWIE, pantofle dam- 

dzielem Jekcyj skie i męskie, różne 

w zakresie gimnazjal- mątecjały wełniane i 
nym z językiem iran kamgarnowe, damskie i 
cuskim za pokój. Ofer- męskie, różne jedwabie, 
ty do administracji Pod bielizna, swetry i try- 

„studentka”, kotaże, letnie palta dam 
skie i męskie, garnitu= 

Dyplomowana ry, różne futra i skór- 
nauczycielka (Univer-ki futrzane, dywany 

sity College London) perskie, różne meble 
po dłuższym pobycie Stołowe i salonowe, 
w Londynie wróciła ielektroluxy, kasy og- 
udziela lekcyj angiel- nio-trwałe, serwis an- 

skiego w grupach įgielski, maszyny do 

oddzielnie. Wilno, ul.Szycia i pisania, piani- 

Słowackiego 1, m. 30.na i łortepiany, 2 mo- 

  

  

  

  

  

  

  

LICYTACJ 

Wileński lombard „KRESOWJA” 
Wilno, Hetmańska 1, (róg Wielkiej 53) tel, 722 

podaje do ogólnej wiadomości, że 12, 13 i 14 października 
r. b. o godz. 4-ej p.p. odbędzie się w lokalu lombardu 

licytacja niewykupionych I nieprolongowa- 
nych zastawów. 

od Nr. 50.008 do Nr. 100.000 i od Nr. 
UWAGA! 

dzieć zaraz dowódcom pułków łotew- 
skich, żeby wybrali najpewniejszych i 
najodważniejszych ludzi. Niech ogio- 

szą swoim żołnierzom, że każdy z peł- 

niących tego dnia wartę w teatrze, do- 

stanie 10,000 rubli nagrody. 
Berzin był pewny zwycięstwa. Po- 

gwizdywał i podśpiewywał tak, jakby 
zjazd wodzów bolszewickich w Mo- 
skwie był jego własnem dziełem. 

Ja zaś postanowiłem na wszelki 
wypadek przedsięwziąć wszelkie moż- 
liwe środki ostrożności. Powinno się 
zawsze przewidywać możliwość prze- 
granej. Bolszewicy mogli nie poddać 

się i rozpocząć bitwę. Łotysze mogli 
stracić w ostatniej chwili energję i 
przytomność. Postanowiłem byc ko- 
niecznie w krytycznej chwili w teatrze 
z paczką najpewniejszych i najodważ- 
niejszych pomocników. 

Podzieliłem się temi uwagami 2 
Berzinem i razem  przeprowadziliśmy 
wywiad w Wielkim Teatrze. Postano- 
wiliśmy, że Łotysze wpuszczą muie 11 

moich pomocników przed zebraniem 1 
pomogą nam ukryć się za kulisami. Bę 

dziemy uzbrojeni w ręczne granaty i 

gotowi na wszelkie ewentualnošci. : 

Zjazd został odłożony na 6 wirześ- 

nia. Tem lepiej dla nas. Mogliśmy, ma 

jac więcej czasu, lepiej wszystko przy 

gotować. 
-_ Postanowiłem wykorzystać czas, 
który pozostawał do terminu zjazdu, 

W dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjnych 
lombard nie będzie przyjmować. 

A 

  

1 do Nr. 5530. 

Tel. 8—38, tory elektryczne, samo- 
esse chody, motocykle, bry= 

lanty, zegarki i wiele 
różnych pozostałych z 

i licytacyj fantów sprze- 
daje LOMBARD Bisku- 
pia 12. 

|z6uBy] 
| ZGUBIONY 

kwit lombardowy 
Nr. 103.271 (Biskupia) 

unieważnia się, 

na jazdę do Piotrogrodu, w celu poro- 
zumienia się z G., i wydania ostatnich 
rozporządzeń. 

, Ważnem było przytem dowiedzieć 
się, w jakim stanie znajdowała się or- 
ganizacja łotewska w Piotrogrodzie i 
na ile nasze stosunki z nią pogłębiły 
się i rozrosły. Pożytecznem byłoby za- 
brać ze sobą Berzina, który mógłby 
przyjgotować nowe wydanie łotew - 
skich proklamacyj. 

Spotkaliśmy aut! 
Grybojedowskim: Berzin był gotów je- 
chać zaraz. Dałem mu swój adres w 
Pietrogrodzie, gdzie mieszkałem pod 
nazwiskiem kupca Massino. 

W nocy 28 sierpnia 1918 roku fo- 
warzysz Rejliński wyjechał do Piotro- 
grodu z przepustką, podpisaną przez 

Wiaczesława Orłowskiego, przewodni- 
czącego wydziału karnego „Czeki*. 

ROZDZIAŁ IL. - 
KLĘSKA! 

› W Piotrogrodzie znów byłem ture- 
ckim kupcem Massino i prosto z dwo:- 
ca udałem się na ulicę Targową, gdzie 

w domu nr. 10 było moje mieszkanie. 
Gospodyni czekała mnie z obiadem: 
zupa, ryba, kurczę i butelka wina. O- 
kazało się, że Berzin już był w Piot- 

trogrodzie i dowiadywał się o mnie 

przed paru godzinami; potem miał zo- 

baczyć się z przyjaciółmi Łotyszami i 
obiecał wstąpić nazajutrz. 

Redaktor w. z. Witold Fatarzyt: 

      

się z nim na zaułku 
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