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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

niezamówionych nie zwraca. Administra- 

cia nia uwzslędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Redakcja rękopisów 

Redakcji — 17-82, Administracji —- 228. 

  

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy 

HORODZIEJ 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'**, 

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

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

— Dworzec Kolejowy — K. Smarzvński. 
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Ratuszowa — Księgarnia [aźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA —- Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgaruia Polska — St. Bednarski.. 

Zwierzyūski, 

    

  

Powojenna Polska a Rosja TERROR ANTYPOLSKI NA ŁOTWIE 
NIESŁYCHANE ZARZĄDZENIA WŁADZ ŁOTEWSKICH. — ZAWIESZENIE 
WSZYSTKICH ORGANIZACYJ POLSKICH. ZAMKNIĘCIE GAZETY „DZWON". 

Pan Władysław Studnicki napisał więk- 

szą krytykę książki p. Romana D'mowskie- 

go, gdzie cyframi statystycznemi dowodzi 

błędności tez p. Dmowskiego w dziedzinie 

jego horoskopów ekonomicznych. Jeden u- 

stęp ze swej pracy pozwolił p. Studnicki wy- 

drukować w naszem piśmie. Red, 

Wśród szeregu twierdzeń błędnych 

znajdujemy od czasu do czasu całkiem 

słuszne twierdzenia w. książce p. R. 

Dmowskiego. Np. pisze on: „nie rozu- 

miemy ani położenia międzynarodowe- 

go, ani położenia naszych sąsiadów, a- 

ni nawet naszego własnego”. Najlep- 

szym dowodem na to twierdzenie jest 

książka p. Dmowskiągo, szczególniej 

jego stosunek do Rosji i Niemiec. 

O p. Dmowskim Bolszewicy mogli- 

by powiedzieć to samo, co kiedyś mó- 

wili o innym naszym polityku: „On do 

tego stopnia kocha Rosję, że i w nas 

czci Rosję. 

Dmowski uderzył w ton prasy $0- 

wieckiej, która stale twierdzi, że przy- 

gotowuje się napad na nią państw ka- 

pitalistycznych, przedewszystkiem Pól- 

ski, która jest sługą międzynaradowe- 

go kapitału. Ta agitacja jest prowadzo- 

ną dla trzymania opinji sowieckiej w 

naprężeniu, dla usprawiedliwienia przed 

rosyjskim narodem niepowodzeń sowie 

ckiej gospodarki. Ta opinja utrwalająca 
się wciąż w Rosji jest siłą motorową 

wojny Rósji z jej sąsiadami. Z jednej 

strony agitacja sowiecka dowodzi wciąż 

że Rosja ma być napadniętą, z drugiej 

dodaje że zwycięstwo jest pewne, gdyż 

po stronie Rosji stanie międzynarodo- 

wy proletarjat. 

Otóż przeniknięcie ideą, że ma na- 

stąpić napad, który musi skończyć się 

zwycięstwem Rosji, jest siłą motore- 

wą prącą do wojny. Stąd wojna So- 

wietów jest dziś najbardziej prawdopo- 

dobną ze wszystkich wojen w Europie 

iw Azji. Występowanie więc w obro- 

nie Sowietów przed napaścią Polski 
może mieć tylko dodatnie konsekwen- 

cje dla Sowietów, ujemne dla Polski, 

osłabiając dążności obronne narodu. 

W rozdziale „Komiwojażer w kło- 

pocie“ spotykamy ustępy jakby zapo- 

życzone z prasy sowieckiej: „„wresz- 

cie dowiedział się (przedstawiciel mię- 

dzynarodowego kapitału) o sowieckim 
planie „pieciolecia“, planie uprzemy- 
słowienia Rosji. Ten plan spędził mu sen 

z oczu; zamiast pola do eksploatacji, 

Rosja gotowa stać się niebezpiecznym 

wspėlzawodnikiem“ (129 i 130 str.). 

Nie bardzo przelakt się przedstawiciel 

kapitału międzynarodowego sowieckiej, 
piatiletki; dostarcza bowiem jej ma- 

szyn i instalacyj. Kryzys, znaczna ilość 

bezrobotnych w państwach przemysło- 

wych czyni je skłonnemi do udzielania 
długiego kredytu na maszyny 

biarki. Dzięki tym kredytom przywóz 

do Rosji w 1930 r. był o 25 proc. więk- 

szy, niż w 1929 r., chociaż w 1930 r., a 

może i dlatego, że obroty handlu mię- 

dzynarodowego uległy skurczeniu. 

P. Dmowski pisze: „bolszewicy mie- 

li prawo niszczyć Rosję, zamieniać w 

gruzy to, co wczoraj było zbudowane, 

mordować ludzi tysiącami, niszczyć 
moralnie i fizycznie całe pokolenie 

dzieci, zaprowadzać tyranję i ucisk, ja- 
kiego nawet Rosja nigdy nie widziała, 

zamieniać państwo w jedno więzienie 
šledcze...“ (Str. 130). 

W innem miejscu swej książki pi- 

sze: „Niezależnie od tego, jaką trwa- 

łość ma przeznaczoną ustrój sowiecki, 
: sowiecka Rosja jest Rosją, a więc trwa- 

łem, nadto pierwszorzędnym  czynni- 

kiem zewnętrznego położenia naszego 

państwa”. „Rosja istnieje dziś jako 

nasz sąsiad i to sąsiad najważniejszy, 

jak to przyszłość niezawodnie poka- 
że”. ...Rosja zbliża się do roli pierwszo- 

rzgdnej w stosunkach światowych”. A 
więc zamienianie w gruzy, mordowa- 
nie ludzi tysiącami, niszczenie moral- 

ne i fizyczne całego pokolenia dzieci, 

i obra-. 

zaprowadzenie tyranji i ucisku jest 

drogą do pierwszorzędnej roli w sto- 

sunkach światowych. Dziwna logika. 

Wartość każdego ustroju określa się 

teni, jaki typ ludzki on wytrwarza. W 

Rosji Sowieckiej mamy selekcję in mi- 

nus. Dzisiejsze np. niszczenie t. zw. 

kułaków w Rosji Sowieckiej jest ni- 
szczeniem najwybitniejszych jednostek, 

wyłaniających się z masy chłopskiej. 

W pierwszych zaś latach było niwe- 

czenie rosyjskiej inteligencji. 

Dmowski z jednej strony przepo- 

wiada Rosji świetną przyszłość, z dru- 

giej sfirony twierdzi, że będzie szacho- 

wana przez Chiny, a przez to nieczy- 

ną. 
Stojąc w obronie Rosji bolszewi- 

ckiej, p. Dmowski twierdzi, że: „Od 

początku istnienia naszego odbudowa- 

nego państwa, nie mieliśmy żadnych 

dowodów na to, žeby Sowiety na se- 

rjo przedsiębrały wyprawę na Polskę 

w celu jej zniszczenia. Jeżeli widzieliś- 

my bolszewików pod Warszawą w 

1920 r., było ta tylko konsekwencją 

wyprawy kijowskiej, mającej na celu 

oderwanie Ukrainy od Rosji" (str. 

235). 
P. Dmowski nie rozumie istoty kon- 

fliktu zbrojnego z Rosją bolszewicką 

w 1919 i 1920 r. Konflikt ten rozpo- 

czął się o ziemie wschodnie dawnej 

Rzeczypospolitej i był walką © nasze 

istnienie polityczne i zachowanie po- 

rządku prawno - ekonomicznego Eu- 

ropy. 
W listopadzie 1918 r. Rosja bolsze- 

wieka oświadczyła, że chce pozosta- 

wać z Polską w stosunkach  pokojo- 
wych, zaznaczając przytem, że nie 

graniczy nawet z Polską, tylko z 

Ukrainą, Białorusią i Litwą. Była to 

negacja naszych praw do ziem wschod- 

nich. Pod tym względem Rosja Sowie- 

cka nie różniła się od carskiej, kade- 

ckiej i od rządu Kiereńskiego. 

Skąd ustępowały wojska niemie- 

ckie — tam przychodziły bolszewickie, 

a za niemi komisarze bolszewiccy. 
„Wiele wypadków wskazuje na po- 

litykę agresywną, imperjalistyczną so- 

wieckiego rządu rosyjskiego, którego 

wojsko najechało Litwę i Białoruś, za- 

prowadzając tam sowiecką administra- 

cję, ujarzmiając narody, odmawiając im 

prawa stanowienia o swym losie. Po- 

nieważ pewna część tych  terytorjów 

jest bezsprzecznie polską, to kroki te 

godzą wprost w żywotne interesy Pol- 

ski“ — pisał rząd polski 30 grudnia 

1918 r. 
Pułki rosyjskie o nazwach  pol- 

skich wykazywały chęć wejścia do 

byłego Królestwa. 

Kząd sowiecki tłumaczył, że pułki, 

noszące nazwę miast polskich, składa- 

ja się z żołnierzy, pochodzących z tych 

miast. Rosja Sowiecka szłaby do Pol- 

ski nie z hasłem ujarzmienia, lecz za- 

prowadzenia ustroju sowieckiego, 

wcielenia Polski do grona sowieckich 

rzeczypospolitych. Byliśmy ogołoceni 

okupacją Niemiec i Austrji, które blo- 

kadą angielską były ogładzane. Rosja, 

uchodząc z naszych ziem, paliła, ni- 

szczyła, przeobrażała w korzeniu wsie 

i miasta. Szereg bitw i potyczek zni- 

weczył bogactwo naszego kraju. Na 

podłożu nędzy, zburzonych  warszta- 
tów, braku pracy mógł u nas z łatwo- 
ścią rozwinąć się bolszewizm, lecz 

wojna z bolszewikami od tego nas u- 

chroniła. Wojna wytwarza niechęć, 
nienawiść do przeciwnika — więc i do 

jego psychologii, do jego ideologji. 
Władysław Studnicki. 

  

KkTO WYGRAŁ? 
WARSZAWA. PAT. — 2 b. m., w 

19 dniu ciągnienia 5 klasy 23 Polskiej 
Państwowej Loterji Klasowej główniej 
sze wyragne padły na numery: po 10 
tysięcy zł. — 11.512 i 144.707, po 5 
tysięcy zł. — 145.721 i 158.829. 

RYGA, (PAT). Wyznaczone na 

dzień 2 października 4 wiece pol- 

skie w Dyneburgu i kilka na pro- 

wincji nie doszły do skutku z 

powodu interwencji policji, która, 

opierając się na decyzji sądu o- 

kręgowego w Sprawie zawiesze- 

nia wszelkiej działalności wszyst- 

kich organizacyj polskich, cofnę- 

ła uprzednio wydane zezwolenia. 

RYGA, (PAT). Na mocy decyzji 

sądu okręgowego prefektura w 

Dyneburgu zamknęła redakcję 

jedynego piśma polskiego na 

Łotwie „Dzwon'. Wobec tego, że 

nakładu ostatniego numeru po- 
licja nie zdążyła skonfiskowac, 

numer ten został rozkolporto- 
wany. Na wydawców Pisma Spl- 

sano protokół i zostaną oni po- 

ciągnięci do odpowiedziainości. 

Wszystkie powyższe zarzą- 

dzenia noszą wyrażne cechy te- 

roru i zmierzają ku sterorryzo- 

waniu ludności polskiej w przed- 

dzień wyborów. 

Nie wolno wykładać religji po polsku 
RYGA. PAT. — Ministerstwo oświa 

ty zabroniło wykładania religji w szko- 
łach polskich w języku polskim. Mini- 
sterstwo odmówiło dalej zezwolenia 
nauczania następującym siłom nauczy 
cielskim polskin: w Dynebrugu p. Ła- 

pińskiemu, radnemu, kandydatowi do 
Sejmu, w  Jaunsudrabenach — Karło- 
wiczowi, w Swetach — pp. Rójko i 
Kraczynowi, w Kaplewie — p. Piłde- 
gowiczowej. Zwolnienie powyższych sił 
nauczycielskich równa się zamknięciu 
szkół polskich. 

Co mówi dyrektor departamentu szkolnego 
RYGA PAT. — Na mocy zarządzenia mi 

nistra oświaty dyrektor departamentu szkol- 

nictwa udzielił korespondentowi PAT. wy- 
wiadu w sprawie zwolnienia nauczycieli szkół 
polskich. 

Czy wiadomości, podane w pismach, o 
zwolnieniu nauczycieli polskich odpowiada- 

ją prawdzie? — zapytał korespondent, 

— Wiadomości te nie odpowiadają cał- 

kowicie prawdzie. Zwolnionych zostało jedy 
nie 5 nauczycieli, to jest Rójko, Traczun, Ła 

piński, Piłiegowiczawa Anna i Karłowicz. 

— Jakie były powody zwolnienia? 

— Powody były natury politycznej. Mi- 

nisterstwo spraw wewnętrznych zostaio za- 

wiadomione, że wymienieni ustosunkowują 

się wrogo do państwowości łotewskiej i pro 
wadza akcję antypaństwową. 

— Czy zarządzenie p. ministra nosi cha- 

rakter stały, czy też chwiłowy? 

-- Zwolnionym nauczycielom nie zostalo 

odebrane prawo nauczania — jedynie zabro 

niono nauczanie w tych szkołach, w których 

dotychczas wykładali. Zwolnieni będą mo- 

gli ubiegać się o posady w szkołach pol- 

skich, położonych w innych miejscowościach, 

— Czy pozbawienie szkół sił nauczyciel- 
sksch nie jest równoznaczne z zamknięciem 

tych szkół? 

— O zamknięciu szkół nie może być na- 

wiet mowy, gdyż 1) sił nauczycielskich poł- 
skich na Łotwie jest poddostatkiem i 2) jak 

już poprzednio powiedziałem, zwolnieni mo- 

gą zająć stanowiska nauczycielskie w in- 

nych szkołach. 

Ziemiaństwo śpieszy Z pomocą bezrobotnym 
WARSZAWA, 2.X. (tel. własny)* 

Rada Naczelna Organizacyj Ziemiań- 
skich wezwała ziemiaństwo do złoże- 
nia na pomoć dla bezrobotnych po 
jednym centnarze kartofli z każdego 
ha ziemi zajętego pod uprawę ziem- 

niaków. Zastosowanie się ziemiaństwa 
do tego wezwania da mniej więcej 
400.000 centnarów kartofli na akcję 
doraźnej pomocy dla bezrobotnych, 
prowadzonej.przez Naczelny Komitet 
dla zwalczania bezrobocia. 

Posiedzenie komisji skarbowej 
WARSZAWA, PAT. — W dniu 2 b. m. 

o godzinie 12-ej, odbyło się posiedzenie ko- 
miisjj skarbowej, na którem dokonano wy- 
borów sekretarza ©raz  wiceprzewodniczą- 
cego. Wiceprzewodniczącym został pos. Czer 
nichowski (BB), sekretarzem komisji pos. 
Idzikowski (BB). 

Następnie odbyło się posiedzenie komi 
sji oświatowej, na którem dokonano przy- 
działu referatów, oraz komisji prawniczej. 
Na posiedzeniu komisji prawniczej dokona- 
no wyboru wiceprzewodniczącego komisji, 
którym został pos, Paschalski (BB), oraz 
dokonano przydziału referatów. 

Poseł japoński u Marszałka Piłsudskiego 
WARSZAWA. PAT. — W dniu 2 

b. m., o godzinie 13, p. Marszałek Pił- 
sudski przyjął w Belwederze na dłuż- 
szej audjencji posła japońskiego p. 

Kawai oraz malarza japońskiego Sen- 
rin Kirigaye, który wręczył podczas 
audjencji p. Marszałkowi obraz swego 
pedzla. 

Nowy wyrok na sabotażystów ukraińskich 
LWÓW. (Pat). „Gazeta Poranna“ do- 

nosi, że przed sądem przysięgiych w 
Brzeżanach odbyła się rozprawa prze- 
ciwko 10 Ukraińcom, oskarżonym o 
zbrodnię zdrady stanu, podpalenie I 
wymuszenie. Sędziowie przysięgii R 
twierdzili postawione pytanie, wobec 
czego trybunał wydał wyrok, skazują” 

cy jednego z oskarżonych na 7 lat cięż- 
kiego więzienia, obostrzonego ciemnicą 
raz do roku I twardem łożem co kwar- 
tał, jednego—na 5 iat cląžkianė więzie- 
nia, 3—na karę po 3 lata ciężkiego wię- 
zienia, 3—po 2 lata ciężkiego więzienia 
i 2 po 10 miesięcy ciężkiego więzienia. 
Wszystkim zaliczono areszt śledczy. 

Proces uczniów komunistów w Częstochowie 
CZĘSTOCHOWA. PAT. — W dniu 2 

b. m, na wokandzie Sądu Okręgowego znaj 
dowała się sprawa 4 uczniów gimnazjów 
państwowych, oskarżonych o to, że będąc 
członkami komunistycznej partji Polski, zor- 
ganizowali, wraz z innymi, wśród uczniów 
miejscowych gimnazjów państwowych koła 
Związku Młodzieży Komunistycznej, kołpor- 
towali bibułę komunistyczną i agitowali na 
rzecz Związku. Sąd przesłuchał świadków, 

w tem nauczycieli gimnazjów i kilku byłych 
uczniów. Zeznania świadków wypadły ob- 
ciążająco tylko dla jednego z oskarżonych, 
który, jak się okazało, był w kontakcie z 
miejscowymi komunistami. Sąd uznał win- 
nyn: byłego ucznia 8-ej klasy I gimnazjum 
państwowego Mojżesza Pereca i po zasto- 
sowaniu okoliczności łagodzących, ze wzglę 
du na jego młodociany wiek, skazał go na 
1 rok więzienia, 

  

Zakończegie 4-g0 
WARSZAWA. PAT, — W dniu 2 b. m. 

nastąpiło zakończenię raidu 4-go krajowego 
konkursu samolotów turystycznych, Na lot- 
nisku cywilnem w Warszawie lądowały, 
przy pięknej pogodzie, kolejno samoloty, 
biorące udziat w konkursie. Pierwszy © go0- 
dzinie 16.06 wylądował RWD 4 z por, Žwir- 
ko i Wigurą (Aeroklub Warsz.), drugi — 

raidu awionetek 
RWD 4, Chołodyński i Szwencer (Poznań), 
trzeci — RWD 7, Drzewiecki i Grzeszczak 
(Warszawa). Pilotów sportowych powitał 
na lotnisku minister komunikacji, „władze 

LOPP, przedstawiciele prasy i publiczność. 

Dotychczas nie wylądowały samoloty: PZL 5 
Kowalczyk i Gawron (Śląsk) i poza kon- 
kursem Ś 1 — Ruser i Bernachiński. 

ZAMKNIĘCIE TEATRU POL- 
SKIEGO 

RYGA. (Pat). Korespondent PAT 
udał się do radcy prawnego wydziału 
teatralnego ministerstwa oświaty p. 
Krodersa w sprawie vdmówienia przez 
to ministerstwo zezwolenia na występy 
w teatrze polskim 4 artystom. 

Pan Kroders oświadczyli: Odmowa 
nastąpiła ze wzgiędów czysto formal- 
nych. Teatr polski nie zarejestrował się 
w myśl ustawy ze stycznia r. b., która 
wymagała zarejestrowania wszystkich 

teatrów prywatnych do dnia 14 sierpnia 
I dlatego ministerstwo oświaty nie mo- 
gło udzielić zezwolenia na występy 

artystom obywatelem obcym. Cbecnie 
wszystkim formalnościom stało się za- 
dość i jutro minister oświaty ponownie 
rozpatrzy całokształt sprawy. Nie mam 
żadnaj wątpilwości, że sprawa zostanie 

pomyślnie dla teatru polskiego załat- 
wiona. 

* 

Posunięcia rządowe na Łotwie w 

stosunku do Polaków przybierają co- 

raz bardziej ostry kurs. Piękne wyja- 

śnienia czynników oficjalnych udzie- 

lane polskiej dyplomacji przeczą fak- 

tom, których jesteśmy Świadkami. 

Zdziwienie i oburzenie wywołał fakt 
zawieszenia Związku Polaków, jedy- 
nej polskiej reprezentacji na Łotwie. 
Zapewne ma się to przyczynić do 

zmniejszenia zwycięstwa polskich list 

przy wyborach. Tak silnego napięcia 
w stosunku między Polakami a Łoty- 
szami nie było dotąd, a posunięcia 

rządowe stają się tem mniej zrozu- 
miałe, że Polacy w ostatnim sejmie 

zajmowaji miejsce w koalicji rządo- 

wej. Takie ustosunkowanie się do pol- 

skiej mniejszości wywołuje zrozumiałe 

oburzenie wśród polskięgo społeczeń- 

stwa. 

W Wilnie zwołane jest zebranie 
Komitetu Wykonawczego Pomocy Po- 

lakom na Łotwie, które poweźmie od- 

powiednie, zdecydowane uchwały, zdą- 

żające do zaprotestowania przeciw 

prześladowaniu Polaków na Łotwie. 

Społeczeństwo polskie potrafi z god- 

nością zareagować na niecne napaści 

na rodaków w Łotwie. 

OBRADY SEJMU 
WARSZAWA. PAT. — Piątkowe posie- 

dzenie Sejmu, będące dalszym ciągiem po- 

siedzenia czwartkowego, marszałek dr. Świ- 

talski otworzył o godzinie 10 min. 40, 
W. dalszej dyskusji pierwszy zabrał głos 

pos. Baran (Kl Ukr.), który, omawiając 
sprawę kryzysu ekonomicznego wsi ukraiń- 

skiej, zaznaczył, że nie otrzymuje ona tej 

samej pomocy, co wieś polska. Mówca wy- 

raża zdanie, że zarówno rząd obecny, jak i 

poprzedni, przyczyniły się w zbyt małym 
stopniu do poprawy ekonomicznej wsi ru- 

skiej, Bezrobocie wsi jest ciężkie, zwłaszcza 

w województwach wschodnich i południowo 

wschodnich. Dlatego też przedstawiciele lud- 

ności ukraińskiej przyłączają się do żądań, 

wysuniętych wczoraj przez pos, Róga, wi 
sprawie umożliwienia swobodnego rozwoju 

wsi. 
Pos. Jeremicz (Białorusin) omawia spra- 

wę kryzysu na wsi białoruskiej, którą ob- 

ciążają nadmierne pożyczki prywatne. Pos, 
Jaremicz skarży się, że rząd zastosował wiel 
kie oszczędności w dziedzinie oświaty bia- 

toruskiej. 
Na tem dyskusję wyczerpano, poczem 

iwiszystkie projekty ustaw odesłano do о4- 

powiednich komisyj. й 
Z kolei sekretarz odczytał interpelacje i 

wnioski. Termin następnego posiedzenia 

Sejmu marszałek poda pisemnie do wiado- 

mości posłów. 

W KLUBIE UKRAIŃSKIM 

WARSZAWA, 2X. (tel. własny). 

W związku z wypuszczeniem Z wię- 

zienia ostatnich dwóch pesłów ukraiń- 

skich, a mianowicie dr. Dymitra Le- 

wickiego i dr. Lubomira Makaruszki 

dokonano w dniu 2-go b. m. wyboru 

prezydjum klubu ukraińskiego w na- 

stępującym składzie: prezes dr. Dymitr 

Lewicki, vice-prezesi pos. Łucki i du. 

Zahajkiewicz. 

! 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkołaeX. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
SLONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—biuro Gazetowe, uł, 3 Maja 8. 

WiLEJKA POWIATOWA — ui, Mickiewi:za 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ 
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Silva rerum 
Troska o młodzież, dążenie do no- 

wych, lepszych form wychowania i do 
najdoskonalszej organizacji szkolni- 
ctwa — często się zaznacza na łamach 
polskich czasopism. 

Wiadomości Literackie — Nr. 39 
zwracają uwagę na wielką rolę, jaką 
może odegrać odpowiednio zorganizo- 
wany teatr dla młodzieży. 

Ani pedagogowie, ani rodzice, ani kie- 
rownicy nie zdają sobie dotąd sprawy z waż 
ności teatru w akcji wychowawczej. Nietyl- 
ko wśród szerdkiej publiczności, ale nawet 
wśród świata nauczycielskiego, powszechny 
jest pogląd, że dzieci chodzą do teatru dla 
zabawy, że teatr to miejsce rozrywki w nie- 
dzielę i święto, dobre dla odpoczynku. Niko- 
mu nie przychodzi na myśl, że teatr można 
nietylko porównać, ale awić znacznie 
wyżej od wszelkich „poważnych' zajęć ucz- 

nia. GB 

Wychodząc z tych przesłanek, au- 

torka artykułu wyciąga słuszny wnio- 

sek, że 
Publiczność, która od wieku szkolnego 

przejdzie przez umiejętnie prowadzony 
teatr, nie zadowoli się byle jakim sztuczy- 
dłerm, będzie „płaciła i wymagała”. Będzie 
chodziła do teatru nie dia „zabicia czasu”, 
ale z wrodzonej najkonieczniejszej potrzeby. 

Nowy Kurjer — Nr. 221 mówi na 
temat wciąż aktualny: o potrzebie roz- 
budowy i pewnej moralnej rehabilitacji 
szkolnictwa zawodowego: 

Inteligent bez zawodu, to malkontent, 
chory moralnie, pesymista, zatruwający du- 
Szę innym, podczas, gdy „Ograniczony“ Za- 
wodowiec jest trzeźwym, spokojnym, facho 
wym obywatelem kraju, świadomym praw i 
obowiązków w stosunku do Rzeczypospoli- 
tej. 

gg A lekceważmy więc szkolnictwa zawo- 
dowego w roli kopciuszka, a popierajmy je, 
bo ono jedynie stworzyć może lepszą przy- 
szłość naszej chorej Ojczyźnie, pod wzglę- 
dem rozwoju gospodarczego. 

Gazeta Lwowska — Nr. 221 poru- 
sza bardzo poważne zagadnienie prze- 
pracowania młodzieży szkolnej, znajdu 
jąc przyczynę tego w wielkiej ilości pi- 
śmiennych ćwiczeń klasowych, w nie- 
umiejętnem zadawaniu materjału do 
pracy w domu wreszcie w przeładowa- 
niu klas. 

Rady na te niedomagania są jednak 
mętne: 

Dla zaradzenia tym niedomaganiom, nale- 
żałoby przedewszystkiem zredukować ilość 
zadań szkolnych, uregulować system zada- 
wania do domu, a co najważniejsze — ułat- 
wiać młodzieży przygotowanie się w domu. 

Uregulować — jak? Ułatwiać 
jak? Zredukowanie zaś ilości zadań 
szkolnych, tylko pogorszyłoby sytua- 

cję. 
Jedno jest pewne, że na wychowa- 

nie i nauczanie naszej młodzieży mu- 
simy zwrócić większą uwagę i młodzie 
ży tet energicznie dopomagać. 

Diatego też z wielkiem zadowole- 
niem czytamy w Przeglądzie Wydaw- 
nictw Nr. 3, wydawanem przez Książ- 
nicę Atlas T. N. S. W. o zwiększeniu 
ilości stypendjów: 

Wzorem lat ubiegłych uchwaliła Rada Nad- 
zorcza naszej instytucji wypłacić w najbliż- 
szym roku szkolnym  stypendja uczniom, 
wzgl. uczenicom państwowych szkół śred- 
nich polskich, oraz gimnazjów, względnie 
szkół polskich wogóle, w Gdańsku, Charbi- 
nie, Niemczech, Francji i Ameryce Południo- 
wej. Ilość tych stypendjów, z których każde 
wynosi zł. 200, — podwyższono do sześć- 
dziesięciu, — Indywidualne zawiadomienia 
na ręce dyrekcyj odnośnych zakładów z0- 
stały już rozesłane. 

Tyle różnych głosów na niewyczer- 
pany temat organizacji nauki i wycho- 
wania. Żeby jednak zachować w dzi- 
siejszym przeglądzie prasy pewną ca- 
łość, podamy na zakończenie ciekawłą 
wiadomość o udziale Polaka w komisji, 
mającej przeprowadzić reorganizację 
szkolnictwa w Chinach! 

Na prośbę rządu chińskiego © pomoc. w 
organizacji szkolnictwa Liga Narodów dele- 
gowała do państwa „żółtego smoka* komi- 
się, składającą się z prof. Beckera, byłego 

iego ministra oświaty, prof. Lengevina 
College de France, prof. Tawney'a z Londy- 
nu i dr. M. Falskiego, b, naczelnika wydziału 
w. Ministerstwie W.R. i O. P. Komisja ta ma 
już w najbliższym czasie przybyć do Chin i 
przystąpić do opracowania wniosków refor- 

my ь ь 
Swoją drogą skład tej komisji jest 

ciekawy: Niemiec, Francuz, Anglik i 
Polak!... Bezstronność gwarantowana, 
czy są zapewnione owocne wyniki — 
pytanie. Lector. 

  

KLUB LUDOWY WYCOFAŁ SIĘ 
Z PREZYDJUM SEJMU 

WARSZAWA, 2.X. (tel. własny). 
Na skutek wczorajszej uchwały klubu 
Ludowego o wycofaniu się z prezy- 
djum Sejmu poseł dr. Michałkiewicz 
(Ki. Lud). złożył dziś do rąk mar- 
szalka Sejmu pisemną rezygnację ze 
stanowiska sekretarza Izby. 

Klub Ludowy nie będzie również 

obsadzał stanowiska vice-marszalka 
po Ś. p. Janie Dąbskim. 
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GŁOSY ' CZYTELNIKÓW. 

Kryzys gospodarczy a szkoła zawodowa 
W ostatnim okresie „wyścigu pra- nym dorobkiem w stanie organizacji rą Lavala do Waszyngtonu obiegają w śro- 

cy* wszystkie narody znacznie wzmog 
ły dążenia do racjonalnego kształcenia 
młodzieży, aby bardziej się udoskona- 
lić w uzdatnieniu praktycznem do ży- 
cia gospodarczego. 

Stosunek ten społeczeństwa do za- 
wodu dobitnie charakteryzują ostatnie 
wiadomości z Londynu, gdzie wieczo- 
rowe szkoły zawodowe naliczają trzy- 
sta tysięcy słuchaczy, rekrutujących 
się z bezrobotnych, którzy imają się 
nauki zawodow, aby tem łatwiej zna- 
leźć pracę. 

Społeczeństwo nasze również za- 

czyna doceniać znaczenie szkolnictwa 
zawodowego, to też niedawna w ca- 
łym prawie kraju urządzono obchody, 
akademje, odczyty i konferencje pra- 
sowe, pod znakiem „tygodnia prapa- 
gandy szkoły zawodowej” . aby jak - 
najszerszy ogół wiedział, że wiele ma 
my jeszcze do zrobienia w tym kierun 

"Nasze Wilno w tej pracy nie po- 
zostąje w tyle i dziś po ruinie powojen- 
nej poszczycić się może wcale pokaž- 

KRET Z POROST O RI OKT III WIR 

O raidzie awionetek 
na Porukanku 

Tegoroczny raid awjonetek ma się 

"ku końcowi, jesteśmy już w trakcie 

“| trzeciej konkurencji konkursu, a mia- 

| 

  

   

        

    

  

   

nowicie „regularność lotu“. Odbywa 

się ona na trasie przeszło 2,500 kim., 

przyczem warunki startu były wielce 

niepomyślne. Projektowano start Z 

Warszawy o godzinie 5 rano, lecz z 

powodu ulewnego deszczu między War 

'szawą a Białymstokiem termin startu 

dwukrotnie odkładano, 
Skutkiem wielce niepomyślnych 

warunków atmosferycznych / zamiast 

projektowanych 23 mszyn, startowało 

13 w godzinach poopłudniowych. Dwu 

krotnie zbierająca się publiczność na 

lotnisku w Porubnaku ujrzała o godz. 

14-ej pierwszy samolot prowadzony 

przez por. Chorzewskiego - R.W.D. 2), 

w chwilę później lądował por. Żwirko 
na R.W.D. 5. Do godziny 16 przybyła 
reszta samolotów pomysinie. 

Przyjmował na lotnisku w  Paru- 
banku Aeroklub Wileński, który urzą- 

_dził dla zmuszonych nocewać w Wil- 
nie lotników, skromne przyjęcie. Po 
przenocowaniu uczęstnicy raidu udali 

się w dalszą drogę. 
Pomimo kilkakrotnego zawodu pu- 

_ bliczności na lotnisku było dużo, ży- 
wo przyjmowała lądujących pilotów 0- 
raz z ciekawością przyglądała się sa- 

- molotom. 
Z Wilna bierze udział samolot M. 

N. 5 o sile 65 H. P., wówczas gdy jego 
konkurenci mają po 160 H.P. Należy 
podkreślić, iż naogół na  Porubanku 
pomyślano o wszystkiem, zabezpieczo- 
no przewody elektryczne wysokiego 

" napęcia w ten sposób, iż staraniem Ko 
mitetu kolejowego LOPP ustawiono 
czerwone światło sygnałowe ra wypa- 
dek gdyby lądowanie miało się odby- 
wać w nocy, także Komitet wyasygno- 

" wał odpowiednią kwotę na urządzenie 
herbatki lotnikom, ufundował nagredę 
w postaci złotego zegarka, wartości 

° 517 złotych, który został oddany do 
dyspozycji zarządu głównego LOPP w 

wyczyn. 
„Ponadto Komitet koleżowy LOPP 

" w Wilnie wyasygnował na organizację 
_ IV-go raidu awjonetkowego 3 tysiące 

złotych tytułem bezwrotnej subwencji 
| 12 tysiące tytułem pożyczki Komiteto- 

wi Głównęgo w Warszawie. Pośród 
_" zebranej na Porubanku publiczności 
znajdował się wiceprezydent miasta p. 
Czyż, przedstawiciele Aeroklubu Wi- 
 leńskiego, Wojewódzkiego Komitetu 
LOPP, Kolejowego Komitetu i wielu in- 
nych. 
? į Sędzią konkursu był major Kamiń- 
"ski. 

Nowopowstalej organizacji arty- 
stycznej i grupie inicjatorów należy się 

__ wielkie uznanie za uczyniony  wisiłek 

  

   

  

) 

ZA 
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w celu zespolenia pokaźnej liczby ar- 
 tystów — malarzy i za zorganizowanie 
obecnej wystawy w gmachu powysta- 
wowym w ogrodzie  Bernardyńskim. 
Towarzystwo liczy obecnie koło 25 

członków, z większością ich jesteśmy 
już zaznajomieni z wystaw innych 
(„Wil. Tow. Art, Plastyków", „Bra- 
ctwa Artystycznego” Wydz. St. P. 
USB., „Wystawy Stałej*). Pewne zdzi 

 wienie wzbudza u zwiedzającego wy- 
‚ Stawę swą  niestosownością — sama 

nazwa towarzystwa. Wielu bowiem, 
_ słyszało o śmiałem wystąpieniu na fo- 
" rum życia publicznego grupy malarzy 

francuskich z przed niespełna 60 laty, 
pa odrzuceniu ich obrazów przez jury 

  

    

   

    

__ oficjalnego Salonu Sztuki („Salon des 
'Artistes Francais") i zorganizowaniu 

" wystawy swojej, bez jury („Salon des 
" Refusćs*). Było to powstanie słynne- 

go „Towarzystwa Niezałeżnych' („In- 
dependant'), wśród członków którego 
spotykamy. takie nazwiska jak Cezanne 
Van Gogh, Seurat, Toulouse-Lautrec, 
następnie Bonnard, H. Denis, Mattisse, 

„ „Deroin, Marquet, Friess, Dufy, Vla- 

  

*stracji i samorządzie; 

szkolnictwa zawodowego. Z uwagi na 
szczupłe ramy niniejszej wzmianki 
tym razem schematycznie omówię 
dział szkolnictwa handlowego, które z 
uwagi na nasze położenie geograficz- 
ne, ma dla nas szczególne znaczenie. 
Otóż całokształt szkół tego działu wy- 
raźnie zarysowuje się w następujących 
trzech typach, a więc: 1) mamy uczel- 
nię typu wyższego, t. j. Instytut Nauk 
Handlowo-Gospodarczych, gdzie mło- 
dzież po ukończeniu 6 klas gimnazjum 
może kształcić się zawodowo na stano 
wiska kierownicze w handlu, admini- 

2) czteroletnią 
Szkołę Handlową Stow. Kupców i Prze 
mysłowców Chrześcijan oraz kilka 
szkół średnich a trzyletnim kursie nau- 
ki. Obie te szkoły oparte są na podbu- 
dowie 7-klasowej szkoły  powszech- 
nej i wreszcie 3) typ szkoły handlowej 
dokształcającej, która przeznaczona 
jest dla szerszego ogółu, zwłaszcza dla 
młodzieży, która w wieku szkolnym 
staje do pracy zarobkowej. Ten typ 
ostatni szkoły winien zainteresować 
większy ogół społeczeństwa, a zwła- 
szcza kierowników firm handlowych i 
przemysłowych oraz biur urzędów i 
banków, zatrudniających młodzież w 
wieku do lat 17. Instytucje te w myśl 
ustawy o pracy młodocianych ikobiet 
oraz rozporządzenia Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej o prawie przemy- 
słowem winny umożliwić zatrudnionej 
młodzieży zawodowe dokształcanie się 
i w dobrze zrozumiałym obowiązku 
tak urzędowym, jak i obywatelskim, 
wysłać ją do szkoły oraz dopilnować, 
aby młodzież regularnie do szkoły u- 

częszczała. 

Pamiętajmy o tem i wszyscy, kto 
w jakikolwiek sposób może się przy- 
czynić — przyczyńmy się do stuprocen 
towego rozwiązania zagadnienia zawo 
dowego dokształcania nieletnich pra- 
cowników. 

Na tem miejscu należałoby podkreś- 
lić zasługi Stowarzyszenia Kupców i 
Przemysłowców Chrześcijan m. Wilna, 
które niezmordowanie od okupacji nie 
miieckiej planowo prowadzi na tere - 
nie Wiina szkoły handlowe, które przy 
sporzyły społeczeństwu niejednego już 
szermierza do walki na froncie gospo- 
darczym. Wit. 

FIATA 
R > a     

Przegląd współczesny — Nr. 114. — za- 
wiera następującą treść: 

Władysław Natanson — Michał Faraday, 
Stanisław Pigoń — O Mickiewiczowej „Hi- 
storji Przyszłości”. Michał A.  Heilperin — 
Stabilizacja cen, Maksymiljan Józef Ziomek 
— Czytelnictwo powieści, Mieczysław Ro- 
man Frenkel — Literatura wojny i szarego 
żołnierza, Stanisław Wędkiewicz — Z wło- 
sko-szwajcarskiego pogranicza. 

Przegląd miesięczny. 

Pamiętnik Literacki — zesz. 7 — 9, 
Śród studjów znajdujemy tu m. in. frag- 

ment spuścizny  pošmiertnej Stanisława 
Brzozowskiego, przeciwstawiający ostro li- 
teraturę „Mtodej Polski“ literaturom rosyj- 

_ Warszawie, jako nagrodę za najlepszy skiej i niemieckiej; na szerokiem tle porów- 
nawczem rozwiniętą rozprawę prof. Tad. Zie 
lińskiego o rysach patologicznych w psychi 
ce wiełkich twórców (Manja twórcza) ; Stu- 
djum prof. M, Kridla o niezwykle ciekawej 
„teorji osobowości* Ramona  Fernandera; 
dalszy ciąg pracy M. Rakowskiej o tragicz- 
nem życiu i dziele Artura Rimbaud'a i t.d. 

„ Dział poezji uświetniają  przedewszyst- 
kiem dwa dłuższe poematy Leopolda Staf- 
ta („Judasz“ i „Lachmany“), wstrząsające 

siłą swego lirycznego wyrazu; pozatem znaj 
aż tu nr drobnych liryk młodych 

etów oraz fragment z dramatu ckiego 
L H. Morstina z: „Panteja”, O 

Osobno wymienić należy dwa nieznane 
listy Elizy Orzeszkowej, pazje i noty za- 
mykają zeszyt. 

  

minck, Henri Rousseau, Modigliani, 
Chagall, Zek, Utrillo, Marcoussi, Ozen- 
fant i wielu, wielu innych. Imiona te 
są dobrze znane każdemu miłośnikowi 
sztuki, obrazy tych malarzy spotyka- 
my w zbiorach państwowych różnych 
krajów... Powstanie tej grupy było pro 
testem przeciw akademizmowi i ruty- 
nie salonów oficjalnych, było romantyz 
mem młodych malarzy, szukających no 
wych form twórczości... 

A nasi malarze? Czy idą w ślad 
owych „Niezaležnych“? Czy olšniewa 
ich blask sławy i entuzjazm malarzy z 
„Independant“? Inaczej mówiąć: od 
czego, lub od kogo są oni niezależni? 
Od innych tylko towarzystw wileń- 
skich, jak ktoś powiada? Lecz tego 
rodzaju niezależność jest cechą natu- 
ralną każdego towarzystwa artystycz- 
nego. Może są ci artyści niezależni od 
akademizmu, starych szablonów? Nie- 
stety, tego właśnie na wystawie jest aż 
za wiele. Pod tym względem powie- 
dzieć trzeba wprost odwrotnie: mala- 
rze ci, ogólniesbiorąc, nie ujawniają 
jakichkolwiek poszukiwań indywidual- 
nych i nie dążą nawet do wykorzysta- 
nia zdobycz sztuki współczesnej (im- 
presjonizm, kubizm, surrealizm...) Wo- 
gėle, malarstwa w fachowem  znacze- 
niu tego słowa dostrzegamy na obec- 
nej wystawie w tak niewielkim stopniu, 
iż słusznie zauważył jeden ze zwiedza- 

Tajemnica francuskiej 
PARYŻ. PAT. — O ile wizyta ministrów 

francuskich w Berlinie nie nosiła tajemnicze- 

go charakteru, o tyle co do podróży premje- 

dowiskach politycznych najrozmaitsze pogło- 

ski. 

Z faktu, że prezydent Hoover zaprosił 

do Waszyngtonu szefa rządu francuskiego, 

powstaje przypuszczenie, że chodzi o wielką 

S*E-0.W. 0 

podróży do Ameryki 
manifestację w obliczu całego świata, 

wspólną deklarację franka i dolara, przezna- 

czoną do wywołania powrotu zauiania, We- 

dług nadchodzących wiadomości z Waszyn- 

gtonu prezydent Hoover sądzi, że Stany Zje- 
dnoczone mogą wspólnie z Francją wpłynąć 
decydująco na ustabilizowanie w Europie 

stosunków politycznych. 

Min. Zaleski u premjera Lavala 
PARYŻ. PAT. — W drodze powrotnej z 

kilkudniowego wypoczynku na _ południu 
przybył tu p, minister Żaleski, Pomimo iż 
pobyt jego nosi charakter ściśle prywatny, 

minister odwiedził premjera Lavala oraz mi- 
nistrow Brianda i Flandina. Pozatem p. mi- 
nister konierowat z ministrem Roliinem. W 
niedzielę p. minister Zaleski wyjeżdża do 
Warszawy. 

  

SZARŻE POLICJI KONNEJ W ANGLII 
BLASGOW. PAT. — Odbył się tu wiec 

w obecności 50 tys, osób w celu zaprote- 
stowania przeciwko zmniejszeniu zapomóg 
dla bezrobotnych. Wobec postawy zebra- 
nych policja była zmuszona szarżować kil- 

kakrotnie, Aresztowano około 12 osób. Po- 
licjanci, którzy rozpraszali tłum zapomocą 

pałek gumowych, byli niejednokrotnie po- 

turbowani przez manifestantów, uzbrojonych 

w. młotki, sztaby żelazne, okute laski, bu- 

telki i t. p, 
GLASGOW. PAT. — O godz. 12 w nocy 

powtórzyły się manifestacje w okręgu Garn- 

gad, Trzeba było posłać dodatkowe oddzia- 

ły policji, która przybywszy na miejsce roz- 
ruchu, obrzucona została artykułami żywno 

ściowemi, zrabowanemi w sklepach. Policja 
zmuszona była kilkarotnie szarżować, za- 
nim rozproszyła tłum, 

Kiedy będzie rozwiązany gabinet 
LONDYN. PAT. — Ostatnie wy- 

padki polityczne przekonały dziś na- 
wet tych, którzy jeszcze wątpili w 'to, 
iż obecny parlament rozwiązany  bę- 
dzie prawdopodobnie 8 b. m. Istnieje 
przypuszczenie, że Mac Donald, Bal- 
dwin i Saumel porozumieją się co do 
formuły, mocą której będą zastosowa- 

ne wszystkie środki, konieczne dla о- 
panowania sytuacji, łącznie z zarządze 
niami kontrolnemi i prohibicyjnemi co 
do importu oraz z wprowadzeniem ta- 
ryf celnych. Koledzy Samuela ze stron 
nictwa liberalnego, którzy wchodzą w 
skład rządu, mają jeszcze zdanie po- 
dzielone co do przyjęcia tej formuły. 

  

Rozruchy bezrobotnych w Niemczech 
BERLIN. PAT. — W związku z ożywio- 

ną akcją komunistyczną w zagiębiu Ruhry 
doszło wczoraj do większych starć w Duis- 
burgu. Ulicami miasta przeciągały grupy de 
monstrujących bezrobotnych. W dzielnicach 
robotniczych wydarzyły się napady 1a skle- 
py. Policja interwenjowała w godzinach wie 
czorowych, Na przedmieściach miasta do- 
szło do rozruchów. Również w Dortmundzie 
komuniści zorganizowali pochody  głodowe, 

Pogłoski © powroc 
NA TRON w 

MOSKWA, (PAT). Według do- 
niesień prasy sowieckiej, rząd 
Japoński zaproponować miał by- 
łemu cesarzowi chińskiemu po- 

CIĄGŁE WALKI 
TOKIO, (PAT). W New-Chwang do- 

szło do bardzo poważnych zaburzeń. 
800 zdemobilizowanych žotnierzy-ban- 
dytów zaatakowalo miasto 350 policjan- 
tow chlAsklch nie mogło się skutecznie 
przec.wstawić. Miasto podpalono. Ko- 
munikacja przerwana. Zaatakowano 

przyczem między demonstrantami a policją 
dochodziło do starć, W kopalniach w miej- 
scowości Waldenburg bezrobotni niedopu-- 
Ścili górników do pracy. 

BERLIN. PAT. — Na całym obszarze 
„Rzeszy walki o umiowy taryfowe weszły w 
stdajum zaostrzenia, llość wypowiedzenia 
ńrmów taryfowych wzrasta coraz bardziej z 
każdym dniem. Przedsiębiorcy domagają się 
zniżki płac zarobokowych, dochodzącej do 
25 proc. 

ie b. cesarza Chin 
MANDŹURIJI 
wrót na tron mandżurski. Po- 
dobno były cesarz propozycję tę 
odrzucił. 

w MANDŹURII 
również konsulat japoński I posterunek 
policji W chan- zu japońskie samoloty 
zrzuciły, około 60 bomb na sześcioty- 
sięczny oddział żołnierzy chińskich, 

rzy osirzeliwall patrolujące samo- 
loty. 

Spisek polityczny w Turcji 
STAMBUŁ. PAT. — Policja wykryła 

spisek na Ismeta-Paszę i aresztowała dwóch 
Armeńczyków, przybyłych z Pireusu na 
statku. W chwili aresztowania ich jeden z 
Armeńczyków popełnił samobójstwo. Policja 

znalazła przy nich dokumenty, z których wy 
nika, że mieli oni zorganizować zamach w 
Pireusie, lecz wobec nastręczających się tru- 

dnošci odtožyli wykonanie zamachu do cza- 
su wizyty Ismeta-Paszy w Bukareszcie, 

  

Powódź w powiecie garwolińskim 
LUBLIN. PAT. — Powiat garwoliński u- Podłęż i Maciejowice woda zalała ogółem Dzięki tym zarządzeniom oszczędno- 

cierpiał znacznie wskutek ostatnich powodzi. 
W gminach Warszowice, Sobienie, Jeziory, 

2050 ha, Szkody wyrządzone przez powódź 
obliczają na 300 tysięcy zł. : 

TTT.) M M J M MU ОННЕ 
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 Wałki 
o Szkol ę Polską. 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkołnictwa zagranicą", 

jących, iż są to „niezależni od malar- 
stwa”.. (Co zaś do charakteru (kie- 
runków) wystawy, ta porównawczo 
można zauważyć, iż o ile, naprz., na 
wystawach Wil. Tow. Art. Plastyków 
widzimy zrzadka kompozycje figural- 
ne i odczuwamy reminiscencje zasad 
klasycznych (renesansowych) i barok 
ko, lub też (co gorsza) pseudoklasycz 
nych w duchu Overbecka i jemu po- 
dobnych, to tutaj, u Niezależnych, do- 
minuje realizm, chwiłami nawet z okre- 
su przedimpresjonistycznego, lub tyl- 
ko o zabarwieniu impresjonistycznem, 
jak również akademizm, to zn. stulico- 
wy i bezstylowy „rysunek porawny'. 
Wyjątki — nieliczne i o nich mowa 
dalej. Kompozycyj figuralnych — brak. 

Przejdźmy zatem do omówienia 
prac poszczególnych malarzy (według 
spisu członków towarzystwa). 

Prace C. Znamierowskiego i M. Ku- 
leszy, którzy jako wiceprezes i prezes 
towarzystwa nadają ober-ton całej or- 
ganizacji, są również 'charakterystycz- 
ne dla wystawy Niezależnych. 

©. Znamierowski dał wielkie pejza- 
że, przypominające krajobrazy mala- 
rzy (rosyjskich przedewszystkiem) 7° 
przed laty 50, w których motyw (np. 
„Groźna chmura”, „Wypadł šnieg“) 
jest głównym czynnikiem obrazu i 
absorbuje artystę na tyle, iż malarstwu 
pozostają tylko stonowane kolory sza- 
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"Z WYSTAWY 
“ „NIEZALEŽNYCH“ 

  

ro-brunatne i mdłe, lub wogóle — bar- 
wy zatracone w mieszaninie bieli i tar- 
by czarnej (obraz drugi). W „Kwia- 
tach* uderzają widza zjadliwe czer- 
wono-żółte plamy. 

„Portret pana J. O.“ roboty M. Kule- 
szy konwencjonalny i szary do znurze- 
nia, (zaś „szary kolor — to wróg ca- 
łege malarstwa”, jak miał się wyrazić 
Delacroix). 

A. Paul stawia za zadanie wyszu- 
kiwanie ogólnej kolorystycznej tonacji 
pejzażu, mniej zaś dba o ciekawsze, 
konstrukcyjne zestawienie barw i linif, 
dlatego zabarwienie pejzażów, może 
pomimo woli autora, jest monotonne, 
o powtarzającym się ciepłym, brunat- 
no-różowym, lub fioletowym kolorycie. 
Ton ogólny jednak obrazów jest szla- 
chetny. k 

W studjach portretowych E. Sien- 
kiewicz - Przyałgowskiej odczuwamy 
zbyt wielką jeszcze zależność w kolo- 
rycie i technice od nabytej maniery 
akademickiej, jak też, pod względem 
kompozycji i zadań malarskich — brak 
głębszych studjów malarstwa portreto- 
wego mistrzów renesansu  italskiego. 
(Jest to, dodam, ogólna cecha portre- 
tów wystawy obecnej). | 

Również Władysława Dunina-Mar- 
cinkiewicza interesuje portret, raczej 
— twarz ludzka (dlaczego jednak ar- 
tysta ignoruje figurę i rece modela, 

PRZED WYBORAMI 
W JUGOSŁAWII 

” MANIFEST WYBORCZY RZĄDU 
Jak już telegramy doniosły, wybo- 

ry parlamentarne w Jugostawji odbędą 
się dnia 8 listopada, a nowy parlament 
zejdzie się 7 grudnia b. r. Wybory prze 
prowadzi obecny rząd z Piotrem Zin- 
kowiczem, emerytowanym generałem i 
przewodniczącym tworzącej się właś- 
nie partji państwowej na czele. 

Stanowisko opozycji wobec wybo- 
rów jest dotychczas niejasne. Prawdo- 
podobnie nie wezmie ona udziału w 
wyborach, co wynikałoby z jej oświad- 
czenia publicznego. Przywódcy starych 
stronnictwa politycznych prowadzą 
stale rozmowy i szukają wspólnej plat- 
formy dla jednolitej listy kandydatów i 
gdyby platformę taką znaleziono, to 
na czele listy stanąłby były przewodni- 
czący centralnego komitetu wykonaw- 
czego partji radykalnej Aca  Stanoje- 
wicz. Dalej na liście opozycyjnej kan- 
dydowałby były przewodniczący partji 
demokratycznej Ljuba Dawidowicz, 
dalej następca Stefana Radicza, przy- 
wódca chorwackiej partji chłopskiej 
dr. Maczek i przywódca słoweńskich 
ludowców dr. Koroszec. 

Dotychczas jednakowoż nie wiado- 
mo, jak dalece w tej kwestji osiągnięto 
porozumienie. Przypuszczać jednako- 
woż należy, że do porozumienia nie 
dojdzie, ponieważ w partji rządowej 
jest również wiele wybitnych osobisto- 
ści ze starych stronnictw politycznych 
różnych kierunków. Stare stronnictwa 
polityczne w rzeczywistości przestały 
istnieć. Powstały one dawniej na tle 
potrzeb lokalnych w poszczególnych 
krajach historycznych, a ich program 
raczej zajmował się sprawami szczepo- 
wemi, względnie kościelnemi, nie u- 
względniając całokształtu życia poli- 
tycznego i gospodarczego nowoczesnej, 
Jugosławii i obecnie, kiedy  dekretom 
królewskim z dnia 6 stycznia 1929 r. 
zadokumentowana została jednolitość 
państwowa i narodowa, stronnictwa te 
nie miałyby racji bytu. Й 

Niedzielny manifest wyborczy rzą- 
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Brunon Gutrke i Lucjan Krajewski. Zbiór 
zadań z fizyki. z uwzględnieniem typów za- 
dań maturalnych dla gimnazjów  matema- 
tyczno-przyrodniczych i humanistycznych, 
Wyd. IV. Wydawnictwo M. Arcta w War- 
szawie, Cena zł. 3,20. 

„Zbiór zadań z fizyki* zawiera zadania 
dostosowane do kursu klas wyższych gimna 
zjum i do pracy przedmaturalnej, (Mechani 
ka, — Ciecze. — Gazy. — Ciepło. — Aku- 
styka. —Światło. — Magnetyzm. — Elekro- 
statyka. — Prąd elektryczny i siły elektromo 
toryczne. — Kosniografja. — Stechjometrja. 
— Zadania matura'ne). 

W nowem wydaniu tej książki autor u- 
względnia, przy zachowaniu dawnego ukła- 
du głównych działów, szereg zmian — drob 
nych, lecz bardzo wpływających na podnie- 
sienie wartości metodycznych podręcznika. 
Dla ułatwienia technicznej strony pracy 
wprowadzone zostały symbole wartości fi- 
zycznych, prócz tego zaś — w zakresie sa- 
mej treści — zmiany podręcznika polegają 
na dodaniu do każdego niemal rozdziału 
pewnej flości zadań nowych oraz na przesu: 
nięciu w celach metodycznych kolejności 
niektórych z pośród zadań dawnych. 

Stanisław Szober, Zwięzła gramatyka 
polska, Podręcznik dla szkół powszechnych 
i klas niższych szkół średnich. Wydawnictwż 
M. Arcta w Warszawie. Cena zł, 1,80. 

Treścią książki jest teoretyczny wykład: 
całego kursu gramatyki polskiej, stanowiący 
uprzednio część „Gramatyki polskiej w ćwi— 
czeniach* tegoż autora. Obecnie autor część 
teoretyczną wyodrębnił, stwarzając w ten 
sposób całokształt gramatyki 
poziomu nauczania, Książka przeznaczona 
jest zarówno dla ucznia, jak i dla nauczy- 
ciela. 

Opracowana w ten sposób gramatyka 
jest szczególnie przydatna w tych szkołach,. 

gdzie nauczyciele wołą się opierać w dobo- 
rze ćwiczeń gramatycznych na czytankach, 
As na specjalnie opracowanym podręcz- 
mKu. 

„0. Fr, J. Finn, T. J, Sniežka. Opowiada- 
nie dla mtodego wieku. Z angielskiego prze 
lożyła M. Pr. Wyd. Księży Jezuitów, Kra 
ków, 1931, str. 268. 

Bezpretensjonalna pod względem litera. 
ckim, niezwykle szlachetna i poczciwa w 
swej tendencji, książka o, Finna jest dobrą 
lekturą dla młodzieży. 

. „Śnieżka" — Alicia Morrow jest bardzo 
ai dziewczęciem. 

„Bardzo staranny przekład rawia, iż 
książka czyta się lekko i p Dogs 

du jugosłowiańskiego, w którym tenże 47 
przedstawia swój program polityczny, 
gospodarczy i kulturalny, jest donio- 
słym krokiem w przygotowaniach wy- 
borczych. Manifest stwierdza, że po- 
słannictwo dekretu królewskiego z dn. 
6 stycznia 1929 zostało spełnione, usu- 
nięto błędy i niedomagania w admini- 
stracji państwowej, odnowiono  soli- 
darność narodową i spokój i skonsoli- 
dowano podstawy nowego życia naro- 
dowego i państwowego. 

Dalej maniiest wyborczy mówi o 
nowejj ustawie z dnia 3 września b. r. i 
powiada, że ustawa ta-- zabezpiecza 
wszystkim obywatelom podstawowe 
prawa, wolność i równość, oraz swo- 
bodne wybieranie skupszczyny na- 
rodowej, oraz wyznacza najszersze 
kompetencje parlamentu, dalej gwaran 
tuje szeroki samorząd, wolność prze- 
konań i wyznań i t. d. Pod koniec rząd 
przedstawia w swym manifeście swój 
przyszły program i oświadcza, że prze- 
dewszystkiem uwagę poświęci się kul- 
turalnemu i gospodarczemu rozwojowi 
szerokich warstw ludowych. Dalej za- 
powiada się zniesienie tych podatków, 
które zaprowadzone zostały na okres 
przejściowy. 

Rząd postara się o nowe oszczęd- 
ności w administracji państwowej i sa- 
morządowej, aby w ten sposób zyskać 
potrzebne środki dla popierania rolni- 
ctwa, rzemiosła, handlu i przemysłu. 

ściowym, rząd może przystąpić do wy- 
budowania ustawodawstwa społeczne- 
go. Na zakończenie manifest stwierdza, 
że narazie rząd z powodzeniem doko- 
nał reorganizacji administracji i usunął 
zbyteczną biurokrację. Rząd starać się 
będzie zbliżyć do narodu. 

Dr. A. LIBO 
Choroby uszu, gardła i nosa 

powrócił 
Wilno, Zawalna 22, telefon 599. 

  

  
które dla uwažnego obserwatora po- 
siadają, przecie, nie mniejsze znacze- 
nie, niż twarz ludzka?). Portrety ma- 

"ją cechę dodatnią: dużo podobieństwa. 
Na kompozycje ich i stronę malarską 
wogóle ujemnie wpływa widoczne upo 
dobanie artysty do stylu i sztuki sece- 
syjnej (Klimt), mianowicie zbytnie pod 
kreślenie w obrazie cech i rzeczy nie- 
istotnych (ciemny kapelusz, boa, wło- 
sy), traktowanych przytem zbyt reali- 
stycznie, na tle niespokojnem, arabe- 
skowem, przez co twarz modela traci 
na wyrazie i powadze wewnętrznej. 
Lepsza praca to „Studjum głowy żo- 
ny“. 

Pejzaže (olgine) H, Janowicza-Cza- 
ińskiego, pomimo kolorów, stosowa- 
nych i miejscami uderzeń jaskraw- 
szych, robią wrażenie mało-barwnych 
(„Pochmurny. dzień*) i jakby akware- 
lowych („Pejzaż z mostkiem"), a to 
dlatego, iż malarz, wprowadzając silne 
kontrastowanie plam  jasno-ciemnych 
(zamiast budowy barwnej przede- 
wszystkiem) — zbytnio rozbiela każdą 

barwę wogóle. 3 
Akwarele L, Debickiego starannie 

odtwarzają fragmenty Krakowa i Wil- 

na. Akcentowanie szczegółów (w ry- 
sunku i barwie) zbliża ich do koloro- 
wanych rysunków. Lepszym się wyda- 
je — miękki w kolorach — „Fragment 
z Wilna“ (Nr. 21), 

W Nowogródku 

KURJERA Grónziacco 

„SLOWA“ 
przyjmuje 

Wł. Michalski — kiosk gazetowy 
Wielki Rynek róg Grodzieńskiej 
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160034 161455 161570 162295 
167083 173576 175018 175250 
177040 178195 178573 179766 
185644 185974 186609 186661 

111675 112966 
118889 119801 
123543 124514 
132190 133606 
138730 138748 
141767 142356 
145557 150086 
155870 157084 
162415 164957 
175968 176185 
181228 184351 

Malarz — marynista T. Szwanebach 
obrał sobie trudne zadanie: uchwycenie 
zmienności morza ii jega nastrojów ko- 
lorystycznych. Z wystawionych obra- 
zów lepsze są utrzymane w gamie si- 
no-szarej (jak nprz. „Atlantyk“, Nr. 

103), lub czystej jasno-szmaragdowej 
(„Motyw z Guiberan“ — Bretonja), 
natomiast w niektórych innych przewa- 
ga barwy fioletowej (trudna do opero- 
wania dla każdego malarza) wnosi do- 
zę słodyczy i zawikłania. { 

Czesiaw Wierusz-Kowalski w swych 
pracach tegorocznych wprowadza (w 
sposób może niezbyt jeszcze zdecydo- 
wany) pierwiastek malarski (krajobraz 
II), z tej też racji z wystawionych por- 
tretów lepszym jest portret pani H. N., 

który, przez posiadanie zróżniczkowa- 
nych plam kolorystycznych, nabiera 
wartości obrazu wogóle. 

W portretach T. Gadomskiego od- 
czuwamy wpływ malarzy portrecistów 
z okresu przed-impresjonistycznego, 
może Matejki. Ujemną zaś cechę tego 
wzorowania się, jest zupełnie dowolny 
koloryt portretów (twarzy i tło), jak- 
gdyby zalanych  brunatno-czerwonym 
sosem i czarnych w cieniach. : 

Dwa wielkie pejzaże St. Jarockiego 
uderzają nas dysharmonią i twardym 
kontrastem żółto-zielonej barwy i takąż 
twardą i monotonną fakturą. 

Marja Rylło jest trochę nieśmiałą | 

dla niższego 

  

CE
 

 



W piątym dniu procesu zostały odczyta- 
ne zeznania świadków adw. Miedzianowskie- 
go z Warszawy i właściciela hotelu „Bri- 
stol* w Zakopanem, Marjana Jamonta. 

Św. Miedzianowski zeznał u sę-. 
dziego śledczego, że podczas pobytu żony 
jego w Afryce północnej zwracała się „ona 
kilkakrotnie do Wardeńskiego z prośbą o po 
życzkę. Wardeński pożyczył p, Miedzianow- 
skiej 1000 zł. 

Św. ]атоп — stwierdził, że Wardeń 
ski wyjeżdżając z Zakopanego pozostał mu 
dłużnym większą sumę. W celu ściągnięcia 
należności Jamont zatrzymał nawet walizę z 
rzeczami Wardeńskiego, 

Po odczytaniu wyżej wymienionych ze- 
znań p. prokurator prosi sąd o zbadanie do- 
datkowego świadka kontr-admirała Michała 
Borowskiego, który ma stwierdzić, że oskar- 
żony Chocianowicz przed swoim przybyciem 
do Woropajewa był w bardzo ciężkich wa- 
runkach materjalnych. Sąd przychyla się do 
wniosku prokuratora. 

Św. Borowski' stwierdza powyżej 
przytoczone dane i dodaje, że Chocianowicz 
przed swoim wyjazdem z Gdańska do Wil- 
ina. pożyczył od niego 300 guldenów, któ- 
rych dotychczas nie zwrócił, 

Następnie sąd przystąpił do badania bie- 
głych zawezwanych w tej sprawie. Na roz- 
prawę stawiło się czterech biegłych, którzy 
od poniedziałku przystąpili do sprawdzania 
ksiąg sprowadzonych w tym celu z Woro- 
pajewa, 

W charakterze biegłych zostali wezwani 
asystent Wyższej Szkoły Handlowej w War- 
szawie St. Skrzywan, profesor Instytutu 
Szkoły Handlowo - Gospodarczej w Wilnie, 
]. Lachowicz i buchalterzy Jurewicz i Ma- 
kowski, 

Wszyscy biegli jednogłośnie przyszli do 
wniosku, że buchalterja w dobrach Woro- 
pajewo była prowadzona chaotycznie i ze 
względu na to całą odpowiedzialność za wa 
dliwie prowadzoną księgowość całkowicie 
ponosi Wardeński. 

Obrona znów wysuwa kwestję, czy 0- 

skarżeni pobierali swoje gaże czy też ad- 
ministracja zalega oskarżonym z opłatą po 
dzień dzisiejszy. W związku z tem adw. Ku 
fikowski zadaje pytanie hr. Przeździeckiemu, 
który stwierdza, że Wardeński nigdy nie u- 
pominał się o swoje pobory i na tej pod- 
stawie hrabia sadzi, że pobory te zostały 
przez oskarżonego pobrane, 

Następnie mecenas Szurlej stawia pyta- 
mie biegłemu Jurewiczowi w związku z prze 
prowadzeniem śledztwa w. Woropajewie. 

Adw. Szurlej. Czy podczas przepro- 
wadzania śledztwa urzędnicy utrudniali pa- 
nu pracę i czy w związku z tem nie składał 
pan skargi do prokuratora? 

Św. Jurewicz: Owszem, spotykałem 
się z pewnemi trudnościami, Pewnego razu 
nie mogłem znaleźć całej teczki dowodów, 
która Się znajdowała w szafie oddanej do 

| dyspozycji sędziego śledczego. Nazajutrz 0- 
4 trzymałem ta teczkę od p. Cichockiego. Jed- 

nakże uważałem za stosowne zameldować о 
tem p. prokuratorowi, 

| W związku z oświadczeniem p. Jurewi- 
| cza adw. Szurłej prosi sąd o stwierdzenie, 

że Cichocki został pociągnięty za ukrywa- 
nie dowodów do odpowiedzialności, 
‚ W ostatecznej konkluzji biegli ustalają, 
że Wardeński sprzeniewierzył sumę w wyso 
kości 715,000 zł, a Chocianowicz sumę 
52.181 zł. 76 gr. 

Początkowo  Wardeńskiemu zarzucano 
przywłaszczenie sumy o 19 tysięcy większej. 

  
Homunalia Kai   
707, 1081, 1211, 1345, 1379, 138 

Jednoczešnie podaje się do 

   

   

    
     

      

     

  

   
   

w swych niewielkich kompozycjach 

(pozostałość, widocznie złej szkoły), 

nie mniej posiada dość subtelne wyczu- 
cie rysunku i kolorytu. 

Kwiety K. Peszyńskiego nie zatrzy- 
mują oczu widza ani oryginalnością 
układu plam barwnych, ani swą tech- 

s. niką. 

i Z pośród obrazów gości, wystawy 

, Niezależnych, zwracają uwagę prace 
E. Klebanowej, Jana Werakso i Lidji 

Szole. й 
Pejzaże E. Klebanowej — wśród 

przytłaczającej szarzyzny 1 szablonu 

wystawy — są pewną pociechą dla 
widza. „Domek przy ulicy” i „Ulica”, 

| chociaż posiadają niedociągnięcia tech- 

_niczne i kompozycyjne, lecz wskazują 

| na młody, czysto malarski tempera- 

“| ment malarza, kształcącego swe oko W 

| poszukiwaniach ciekawszych plam 
-__ barwnych. 
| Akwarele Jana Werakso („Stary ko- 
| šciol“, „Wnętrze pałacu”) utrzymane 
' w tonach szlachetnych, w manierze 

_ przypominającej niedawno zmarłego 

arch. Noakowskiego, należą do lep- 

_ szych prac wystawy. х 

_ | śmiałość barwy i dobry pomysł 

kompozycyjny, posiadają też projekty 

dekoracyjne Lidji Szole. : 
Oprócz obrazów na wystawie wi- 

 dzimy rzeźbę R. Jachimowicza (rów- 
nież gościa) — projekt pomnika Witol 

! 

m. Wilna 
podaje do wiadomości posiadaczy wkładów oszczędnościowych 

w Kasie, że w losowaniu odbytem w dniu 1-g0 października 

1931 r. wygrane po 500 zł. każda padły na następujące numery: 

1601, 1689, 1931, 2069, 2272, 3327, 3441, 3479, 1803. 

brać udział w losowaniu w dniu 1-go kwietnia 

tego losowania będą dopuszczone również książeczki wydane 

przez K. K. O. m. Wilna do dnia 15 października 1931 roku. 

Prezes Zarządu K. K. O. m. Wilna 

200000900000000000000000606 
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715 tysięcy złotych. 
W dalszym ciągu przewodu sądowego 

hr, Przeździecki stwierdził, że Wardeński 
często wyjeżdżał z Woropajewa. lako ccl 
swych podróży podawał pilne interesy, któ- 
re wymagały jego obecności zarówno w 
Wilnie, jak i w Warszawie. W stosunku do 
podwładnych, opowiada hr. Przeždziecki, był 
Wardeński chłodny i wyniosły, traktował 
wszyskich zgóry. Nie informował nigdy ni- 
kogo o zawieranych przez niego tranzak- 
cjach, Przed stół sędziowski na wniosek 0- 
brony zostaje jeszcze raz powołany św. Kor 
kozowicz. 

Adw. Petrusewicz: Czy p. War- 

SŁ O W O 

Sensacyjny proces Wardeńskiego 
5-ty dzień procesu. —Orzeczenie biegłych —Wardeński zdefraudował 

deński kiedy wyjeżdżał z Woropajewa po 
odesłaniu p. hrabiemu plenipotencji posiadał 
jakąkolwiek gotówkę? 

Św. Korkozowicz: Pożyczył ode- 
mnie 100 zł., których po dzień dzisiejszy nie 
zwrócił. 

Zeznania biegłych i świadków zajęło są- 
dowi czas do godziny 4-ej, Poczem została 
ogłoszona przerwa do godz. 5-ej. 

Po przerwie nastąpiły przemówienia stron. 
Wyrok zostanie ogłoszony dzisiaj o godz. 

11-€j rano, 
Wobec spóźnionej 

stron podamy jutro. 
pory — ргхетбулета 

Požar w miasteczku Koziany 
BRASŁAW. Onegdaj w nocy w miaste- 

czku Koziany z niewyjaśnionych bliżej przy- 
czyn wybuchł pożar, który mimo wysiłków 
zlokalizowania go, rozszerzył się na cały sze- 
reg budowli. 

Łuna widziana w promieniu 30 klm. zaałar 

Stare cmentarzysko 
WILNO. Robotnicy, zatrudnieni przy ro- 

botach na drodze Niemenczyn — Bujwidze, 

  

mowała okoliczne straże pożarne, które też 
i pośpieszyły z pomocą, 

W ogniu zginął dobytek ludzki wartości 
przeszło 70 tysięcy złotych, włiczając w to 
i budynki gospodarcze, 

natrafili koło wsi Prużany na cmentarz, po- 
chodzący z ub. stulecia. 

KRONIKA 
wileńrka 
SOBOTA 

Dzis 3 W. s. g. 5 m. 23 

Kandyda 
Jutro 

Franciszka 

Z, s. g. 4 m. 55 

  

z dnia 2 października 1931 r. 

Ciśnienie średnie 766. 
Temperatura średnia --4, 

Temperatura najwyższa +-12. 
Temperatura najniższa —. 

Opad w mm. — 

Wiatr: półn.-zachodni. 

  

Tendencja barometryczna: stan, staty 

potem spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

MIEJSKA 
— Zimowe godziny urzędowania. Poczy 

nając od i bm, praca w biurach Magistra- 

tu rozpoczyna sie o godz. 8 i pół i trwa do 3 

i pół, 
ŻE: miejskie w związku z tem przyj- 

mują wpłaty do godz. 1 i pół. 

— Na instytucje dobroczynne, Magistrat 

wyasygnował 54 tysiące złotych na rzecz 

i Oztzędność 

1, 1384, 1415, 1419, 1580, 1589, 

wiadomości osób, pragnących 

1932 r, że do 

(2) JÓZEF KOROLEC 

da Wielkiego. Jest to już trzeci czy 
czwarty, projekt pomnika Wielk. Ks. 
litewskiego, z których jeden, jako po- 
piersie wielkich rozmiarów, zostało 
odsłonięte w roku zeszłym w kościele 
św. Mikołaja w Wilnie. Projekt obecny, 
przedstawiający Witolda w postawie 
stojącej — może za mało syntetyczny 
w detalach, bezwątpienia posiada ruch 
i postawę pełną godności i wyrazu, t.j. 
cechę potrzebną dla monumentu, które- 
go celem jest — być symbolem i ozdo- 
biją jakiejkolwiek przestrzeni otwartej. 

Witold Kajruksztis. 

  

Przypisek redakcji, Co do ostatniego u- 
stępu sprawozdania p, Kajruksztisa musimy 
Zaznaczyć, co zresztą jest już tajemnicą po- 
liszynela w Wilnie, — że rzeźbą p. Jachimo- 
wicza przedstawiającą Witolda, poczuł się 
dotknięty prof. Ludomir Ślendziński, gdyż 

Witold p. Jachimawicza jest bardzo podob- 
ny do wcześniej wystawionego Witolda 

prof. Ślendzińskiego, wykonanego w poro- 

zumseniu z komitetem obchodu  500-lecia 

tego Wielkiego Księcia, Ciekawa to i nie- 

zwykła sprawa, jak nas informują, znajdzie 

swój epilog w Sądzie Obywatelskim z arty- 

stów złożonym, przed który pozwał p. 
Jachimowicza prof. Ślendziński. 

  

instytucji dobroczynych, jako subsydjum za 
wrzesień. 

— Kort tenisowy pracowników  miej- 
skich. W dniu 11 bm. nastąpi otwarcie kor- 
tu tenisowego pracowników miejskich, wy- 
budowanego na Górze Boufałowej. 

Przekroczenia administracyjne. W 
miesiącu ubiegłym policja sporządziła 2850 
protokułów za różnego rodzaju wykroczenia 
administracyjne, Najwięcej wykroczeń  by- 
ło porządkowych i alkoholowych. 

WOJSKOWA 
— Wcielenie rocznika 1910 do szeregów 

nastąpi w końcu biężącego miesiąca. 
Dotyczy to wszystkich rodzai broni, prócz 

piechoty, która będzie powołana dopiero na 
wiosnę, 

— karanie uchyiających się od reje- 
stracji. Referat wojskowy przesłał do Staro- 
stwa Grodzkiego wykaz 300  'mężczyzn 
rocz. 1913, uchylających się od rejestracji 
wojskowej, która się odbywała w ub. mie- 
siącu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Posiedzenie komitetu P. W. i W. F, 

W dniu 6 bm. odbędzie się posiedzenie miej 
skiego Komitetu Przysposobienia Wojsko- 
wego i Wychowania Fizycznego w celu wy 
słuchania sprawozdania z dotychczasowej 

działalności i ustalenia wytycznych na przy- 

sztošč. 

UNIWERSYTECKA 

— Z Uaiwersyteiu Steiana Batorego. W 
sobotę, dnia 3 października b. r. o godzinie 
13 w Auli Kolumncwej Uniwersytetu odbe- 
dzie się promocja Feliksa Oleńskiego na do- 

ktora wszechnauk !ekarskich. Wstęp wolny. 

AKADEMICKA 
— Zarząd Zrzeszenia Asystentów USB. 

zawiadamia członków organizacji, iż wi dniu 
11 października b, r. o godz. 12-ej (w dru- 
gim terminie o 12.30) w sali II Gmachu Głów 
nego Uniwersytetu odbędzie się zwyczajne 

Walne Zebranie Zrzeszenia, z następującym 

porządkiem dziennym: 
1) Wybór prezydjum, 2) odczytanie pro 

tokułu z poprzedniego walnego zebrania, 3) 

sprawozdanie zarządu, 4) sprawozdanie ko- 

misji rewizyjnej, 5) wybór zarządu i komisji 

rewizyjnej, 6) wybór członków sądu kole- 
żeńskiego, 7) wolne wnioski. 

— (Otwarcie sezonu jesiennego w Ogni- 

sku Akademickiem. Dnia 3 października rb. 
odbędzie się pierwsza „Sobótka* w Ognisku 
Akademickiem (ul. Wielka 24) 'w sezonie 
jesiennym. Początek o godz, 9. Do tańca 
przygrywać będzie wyborowe trio akademi- 

ckie, Bufet tani i obfity. Wejście dla aka- 
demików za okazaniem legitymacji, dla nie- 

akademików za kartą wstępu. 

RÓŻNE 

— Czy ul. Zygmuntowska będzie 

uporządkowana! Od czasu wiosennej 
powodzi, ulica Zygmuntowska jest roz 

kopana i to w ten sposób, że uniemo= 

żliwia to nietylko komunikację koło- 

wą, lecz i ruch pieszy. Ten stan trwa 

już blisko 6 miesięcy i niewiadome, 
kiedy Magistrat zdecyduje się na upo- 

rządkowanie ulicy. Jeśli brak kredy- 

tów nie pozwala na zakończenie regu- 

lacji brzegu, ta narazie należałoby u- 

porządkować chodniki i jeźdnię, które 

przedstawiają jakieś pobojowisko. 
— Związek Młodzieży Folskiej w piśmie 

podpisanem przez w. z. Prezesa Rady ma- 
jora Pilczewskiego oraz sekretarza general- 
nego księdza Fr. Kufarskiego prosi nas o go 

zaznaczenie, że z powodu korespondencji 

umieszczonej w „Kur. Wil." w dniu 27 

września 1931 Nr, 223, p. t. „Krwiożerczość 

S. M. P. w Wiłejce*" występuje przeciw au- 
torowi korespondencji na drogę sądową. 

— Z „Sokoła”. W dniach 10 i 11 paž- 

dziernika Sokół Wileński będzie obchodził 

jubileusz 25-lecia swego istnienia. Ze wzglę- 

du na to, że T-wo „Sokół” nie posiada ad 

resów b. członków, a nawet założycieli 

Gniazd Sokolich w Wilnie, Kownie i Mińsku 

Litew. tą drogą zwraca się do nich, by za- 

szczycili swą obecnością wyżej wspomnianą 

uroczystość. 

Em 

Żarty Magistratu 
Są, jak widać, jeszcze ludzie, którzy w 

naszę nader ciężkie czasy nie tracą humoru. 
Oto przykład: 
Wczoraj zjawia się u mnie sekwestrator 

i stara się wręczyć wezwanie, abym zapła- 
cił „zaległy” podatek od lokali za III kw. 
Na moja odpowedź, że już przed 2-ma ty- 
godniami przekazałem należną sumę magi- 
stratowi i mam pokwitowanie pocztowe 
(Nr. 2384/1), oznajmit, że to nic nie znaczy 
i jego wcale nie obchodzi i że muszę płacić. 
To żart Nr. 1, 

Ten sam pan wchodzi na drugie piętro 
do właścciiela p. Hegenta i domaga się od 

niego podatku za r. 1931 za sklep, który nie 
istnieje od 30 grudnia zeszłego roku. To żart 
Nr 2. 

Tego samego dnia p, Hegent czyta w 
„Słowie”, żę magistrat niezwłocznie przy- 
stąvi do przymusowego przeprowadzenia 

kanalizacji w jego domu (ul. Wielka, Nr 10, 

Hegent). A ona już istnieje tam od lat 8! 

To żart Nr 3. Jak na jeden raz, to chyba 
dosyć. 

Że po raz drugi można ściągnąć podatek 

od lokali lub ściągnąć podatek od nieistnie- 
jącego sklepu, niestety się zdarza, lecz jak 

magistrat po raz drugi przeprowadzi kanali- 

zację, zmobilizowawczy w tym celu nawet 

wszystkich sekwestratorów miasta Wilna, 

nie jest zupełnie zrozumiałem. R. Kiihn. 

sez 
TRZEBA PŁACIĆ] 

„ZA 

PAŹDZIERNIK 
||KONTO CZEKOWE w P.KO. 

„SŁOWA” 
80.259 į 

Sam Mii 
— Wystawa. W pawilonie po-wystawo- 

wym w ogrodzie Bernardyńskim otwarta 
codziennie wystawa obrazów i rzežb Wil. 
T-wa Niezależnych Artystów Malarzy — 
od godz, 10 do 17. 

Wystawa przedłużona będzie do 11 paž- 
dziernika 1931 r. 

— Zarząd Resursy Rzemieślniczej w wy- 
konaniu swych zadań określonych statutem 

przystępuje do prac kulturalno - oświato- 

wych. Projektowane jest urządzenie raz w 

tygodniu stałych dni rzemieślniczych, Pro- 
gram tych dni będzie dostosowany do ży- 

Czeń rzemieślników i będzie zawierał krótki 

referat zagadnień zawodowych, czy też spo- 

lecznych, interesujących rzemiosło. 

W niedzielę, dnia 4 bm., o godzinie 6 po 

południu, w lokalu Resursy, przy ul. Niemie- 

ckiej Nr 25, odbędzie się pierwszy dzień rze 

imieślniczy z następującym programem: 

1. Słowo wstępne — p. Władysław; Szu- 

mański — prezes Resursy. Re 

2. Referat pt. „Zarys historyczny rozwoju 
rzemiosła" wygłosi p. H. Zabielski, radca 
prawny Izby Rzemieślniczej w Wilnie. 

3. Komunikaty: światowe. krajowe i lo- 

kalne. 
4, Dział artystyczny pod kierunkiem p. 

Wacława Mołodeckiego. 
Zarząd Resursy zaprasza na tą imprezę 

wszystkich rzemieślników, zarówno mistrzów 

i ich rodziny, tak czeładników i terminato- 
rów. 

Wstęp na powyższą imprezę bezpłatny 

za okazaniem iegitymacji członkowskiej, e- 

wentualnie listu połecającego, czy też za- 

proszenia. : 

— Wystawa książek żydowskich, Wy- 
stawa książek żydowskich za lata 1926—31 

mieści się w lokalu Żydowskiego Instytutu 
Naukowego przy uż. W. Pohulanka 18. 

„ Wystawa trwać będzie do 12 bm. włącz- 
nie. 

Zwiedzać Wystawę można codziennie od 
godziny 12 do 10 wiecz, S 

W sprawie wycieczek zbiorowych należy 
się porozumieć z sekretarjatem Z. I. N. 

(Tei. 1505), 
Wstęp bezpłatny. 

BALE I ZABAWY 

— „Роюща“ Mickiewicza Nr, 11 codzien- 

nie od 10 wiecz, dv 4 rano rewia tańca, śpie 
ми 1 humoru, „Dancing“. 

— Dancing - bridge. Dziś, 3.10, w cu- 

kierni B. Sztralla (róg Mickiewicza i Tatar- 
skiej) Dancing Towarzyski, organizowany 

przez T-wo Przyjaciół 85 p. Strzelców Wi- 
leńskich łącznie z T-wem Pomocy  Żołn. 

Pols. Zabawa zapowiada się świetnie wo- 
bec obiecanego przybycia artystów Teatrów 
Miejskich ze znakomitym gościem p. H. Or- 
donówną na czele. Czekamy — pozostałe 
zaproszenia u członków zarządu w cukier 

nii, 
— Dancing. W niedzielę, 4 października 

rb., o godzinie 9 wieczór można mile spę- 
dzic czas przy dźwiękach najmodniejszych 

melodyj na dancingu w cukierni Rudnickie- 
go —_ Mickiewicza I — urządzonym stara- 
niem Zarządu Misji Dworcowej w Wilnie. 

Sala udekorowana, Bufet zaopatrzony 
wyśmienicie. Wejście 1 zł. 50 gr. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni, Ostatni występ 

Ordonówny, Dziś, w sobotę, dnia 3-go bm. 
nieodwołalnie ostatni dzień gościny Hanki 
Ordonówny na czele jej zespołu, która wiel- 
bicielom jej talenu uczyni miłą niespodziankę 
ukazując się w głównej roli komedji w 3-ch 
aktach „Małżeństwo Fredeny“ Picarda i Jae- 
gera-Szmidta, oraz niezrównanie interpretu- 
jąc cały szereg dotychczas niestyszanych pio 

   

        

  

  

WSIEZEEGJESAEE ZESTAW NK O RI BOLDER T i ana 

Dobrze ośolony 
łatwiej zdobywa powodzenie w karjerze ży- 
ciowej Przełożeni, klijenci i piękne panie 
przywiązują dużą wagę do dobrego wyglądu. 

Zrób więc właściwy wybór! 
Nożyk 

   Pom UD 

nowego typu 

goli szybko i znakomicie, nadaje się do wszyst 
kich aparatów Gillette - starego i nowego typu. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„KRÓL ŻEBRAKÓW*  („CASINO“) 

Są filmy, które podobają się wszystkim, 

Do takich należy „Król żebraków*, Obsada 
ról scenarjusz, reżyserja i wykonanie technicz 

ne stoi na wysokim poziomie. Film jest kolo- 

rowany. jeże są przeciwnicy barwnych fil- 

mów, to wobec „Króla żebraków” będą mu- 

sieli skapitulować. 
Przepych barw tworzy 

symfonję, upiększa i podnosi 
niowiecznej iegendy. 

Francois Willon — król żebraków pary- 

skich, poeta i śpiewak żyje w opowieści lu- 

dowej francuskiej zarówno jak w literaturze. 
W filmie odtwarza postać tę znakomity 

śpiewak amerykański Denis King, który wraz 

ze siawną (po „Paradzie miłości”) - Jeannet- 

te“ą Mac Donald czaruje "głosem i porywa 

zapałem, 
Doskonale wypadła rola Liljany Roth 

owiana nimbem wiernej, silniejszej nad 

śmierć miłości. O wiele lepiej wygląda ona 

tu, niż w roli kokotki w „Madame Satan“ 

w Hollywoodzie“. 
Jedną z wartości „Króla żebraków” jest 

mistrzowska, niezrównana  reżyserja - scen 

zbiorowych. Ruch barwność i dźwięk sprzę- 

gają się tu w potężną ekspresję — właśnie 

taką, jakiej w kinie dźwiękowem szuka widz 

— słuchacz. 
Wadą filmu są dialogi angielskie, które 

choć oszczędne i dość wyraźne, jednak za- 

cierają ciągłość wrażenia, bo publiczność ich 

nie rozumie. Napisy z konieczności są częst 

sze, a to szkodzi akcji, — No ale to szcze- 

6Н 
Doskonały był dodatek rysunkowy! Jak- 

najwięcej takich dodatków, bo nie nam rów- 

nie popularaych i lubianych, jak właśnie ry- 

sunkowe. Tad. C- 

tu prawdziwą 
urok tej śred- 

„Kino Miejskie ; 

Dobry pomysł miała dyrekcja „Kina Miej 

skiego”, wprowadzając specjalne programy 

dla młodzieży. Godz. 4 do 8 najlepiej nada- 

ją się na to i w zupełności wystarczają na 

zaspokojenie — filmowych „Zapotrzebowan“ 

młodocianych kinomanów. Obecnie idzie dla 

młodzieży film „Zaczarowany dywan* z pa- 
rą znanych wesołków Patem i Patachonem. 
Bawią oni młodych swych wielbicieli i śmie- 
szą do łez niezliczonemi przygodami z krai- 

ny „Tysiąca i jednej nocy”, 
Po godz. 8-ej wyświetla się film „dla 

dorosłych" pt. „Miłość Teresy Rott". Jest to 
solidny, dobry film niemy z doskonałą Olgą 
Czechową. 

Można zarzucić reżyserowi pewną roz- 
wlekłość, ale natura'na gra artystów utrzy- 
muje ciekawość widza w napieciu przez ca- 
ły czas. Film jest zbudowany na  podicžu 
psychołogicznem i jaskrawie ilustruje swa- 
wolę życiową. Oprawa muzyczna, jak zwy- 
kle już teraz w „Kinie Miejskiem”, stci na 

  

wysokości zadania, roteskowy  Godatek 
„Fircyk w zalotach” niezły. . Tad. C. 

Trieury MAROTT'a 
Wialnie WICHTERLEGO 

DREVERA i „UNIA“ 
Żmijki krajowe i zagraniczne. 

Grzecohtki (treszczotki) i trieury do 
siemienia Inianego 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wiino, Zawalna 11-a.     
  

senek. Po występie dzisiejszym Hanka Or- 
donówna z zespołem swym wdaje się na 
dwumiesięczny objazd po Polsce. 

—Popołudniówki w Lutni. Dziś w sobo- 
tę nieodwołalnie po raz istatni o godz. 4-ej 
po poł, dła młodzieży szkolnej (50 proc. zniż 
ki) „Panna mężatka* komedja w 3-ch ak- 
tach j. Korzeniowskiego w premierowej ob- 
sadzie, która przez szereg wieczorów wy- 
bornie bawiła widownię. Reżyserja St. Wy- 
sockiej, która kreuje rolę pułkownikowej. 

Jutro, w niedzielę, dn, 4 b. m. wraca na 
scenę „Ładna historja* komedja w 3-ch 

aktach Cailaveta i Fleursa, którą publiczność 
przyjmuje owacyjnie ze świetną grą wszyst- 
kich wykonawców, ze znakomitym gościem 
Juljuszem Osterwą w _roli niezrównanego 
Andrzeja, oraz p. H. Dunin-Rychłowską w 
roli kochanej babci na czele. Reżyserja p. 
Wyrwicz-Wichrowskiego. Wnętrze pomysłu 
p. W. Makojnika. 

— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś, w 
sobotę dnia 3 b.m. i codziennie sensacyjna 
sztuka wi 3 aktach (10-ciu obrazach) A, 
Madisa i R. Boucarda „Matrykuła 33", któ- 
rej obrazy przesuwają się przed oczyma wi- 
dza z iście kinematograficzną szybkością. Ży 
we zainteresowanie widza wzrasta w miarę 
rozwoju akcji na scenie. Wyborna obsada 
sztuki, pomysłowo wyreżyserowanej przez 
dyr. M, Szpakiewicza w ciekawej oprawie 
dekoracyjnej p. W. Makojnika, w której prym 
trzymają p. M. Wyrzykowski «w kapitalnej 
swej roli pełnego uroku i sprytu wywiadow 
cy, oraz p. Ir. Brenoczy jako czarująca, po- 
wabna kobieta — szpieg —stale ściąga pu- 
bliczność, która nie szczędzi oklasków 
wszystkim wykonawcom za ich Świetną grę. 

W niedzielę „Matrykula 33“. 

— dniówki na Pohulance, W so- 
botę, dnia 3 b, m. o godz. 4 po poł. dła mło 
dzieży szkolnej (50 proc, zniżki), oraz w nie 
dziełę dn. 4 b.m. o godz. 4 po poł, po ce- 
nach zniżonych nieodwołalnie dwa ostatnie 
pożegnalne przedstawienia „Horsztyński" J. 
Słowackiego z udziałem znakomitego gościa 

. Osterwy w jego niezrównanej kreacji ) 
Szczęsnego. 3 

— Tanie poniedziałki. Pierwszy tani po- 
niedziałek dnia 5 bm, po cenach o 50 proc. 

niższych — dany będzie „Horsztyński J. Sio 
wackiego, ze znakomitym J. Osterwą w roti 
Szczęsnego. w teatrze na Pohulance. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Miejski:, Szalony wyścig. 

Hollywood: Madame Szatan. 
Casino: Król żebraków, 
Stylowy: Pieśń Gaballera. 
Światowid — Janko muzykant. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Kradzieże w gmachu Województwa. 

Przed dwoma dniami w gmachu Urzędu Wo 
jewódzkiego skradziono z korytarza lustro, 
zaś z gabinetu kierownika oddziału PAT-ej 

aparat radjowy wartości około 1500 złotych. 

W międzyczasię dokonano kradzieży iw 

uniwersytecie, gdzie jak notowałiśmy z ga- 

binetu rektora skradziono zegar ścienny. 

Władze policyjne z godną podziwu ener- 

gja przystąpiły do poszukiwania złodzieja. 

I już wczoraj rano po kilkunastu godzinach 
sprawca kradzieży został ujęty. 

Aresztowanym okazał się monter Antoni 

Czołpiński z N. Wilejki, ostatnio bezrobotny. 

Przyznał się on do kradzieży i wskazał 

gdzie aparat i lustro sprzedał. Jednocześnie 

zachodzi przypuszczenie, że Czołpiński jest 

również sprawcą kradzieży w  Uniwersyte- 

cie. 

  

ODEZWA 
Do Kolegów — członków 

Związku Pracowników Miej- 
skich. 

W dniu 2 października zmarł 

„T. 

0161 ООЙМОЙ 
który w dobie największego ucisku 

niemieckiego i bolszewickiego był 

jednym z założycieli i organizatorów 

naszego Zwiazku. W okresie później- 

szym Józeł Godwod, jako Radny mia- 

sta i członek rozmaitych komisyj pra- 

cowniczych, był szczerym obrońcą ich 

spraw, a traktował je poważnie i uczci- 

wie, nie szukając dla siebie żadnych 

osobistych korzyści. 

Cześć Jego świetlanej pamięci! 

Zarząd Związku wzywa Kolegów 

do oddania Mu ostatniej przysługi 

przez wzięcie licznego udziału w smut- 

nych obrządkach pogrzebowych. 

Szczegóły o pogrzebie są umie= 
szczone w klapsydrach. 

Zarząd Związku 
Pracowników Miejskich 

— Listonosz - deiraudant. Areszto- 

wano w Wilnie listonosza Romanow- 

skiego, który pracując w urzędzie po- 

cztowym zdeiraudował 1500 złotych i 

zbiegł. 
— Zatrucie arszenikiem. 

Z powodu nieporozumień rodzinnych 

przyjęła arszeniku Aleksandra Zabże 

(3 Maja 13). Ulokowano ją w szpita- 

lu Sawicz. 
— Wlamania i kradzieże, 

— Orłowskiemu Alfonsowi (Mickiewicza 

Nr 38) skradziono z niezamkniętego mieszka 

= garderobę męską i damską wartości 700 

" — W fabryce cukierków p. i. „Charmat 
i S-ka", mieszczącej się przy ul. Połockiej 

Nr. 4, należącej do Zabudowskiego Samuela | 

(Piłsudskiego 9), w nocy z dnia 1 na 2 bm. 

dokonano kradzieży cukierków wartości 200 

zł. Kradzieży dokonano po wyłamaniu okna. 

— Wapnik Soni (Sadowa 15) z pokojów. 

umeblowanych, mieszczących się przy tejże 

ulicy, skradziono bieliznę pościelową warto- 

ści 25 zł, Ustalono, że bieliznę skradia Dani- 

łowa Franciszka (Lewy N. Zaułek 4), którą 

zatrzymano, a bieliznę zwrócono poszkodo- 

wanej. 
— Podrzutek w kościele. W kościele św. 

Rafała znaleziono podrzutka płci męskiej w 

wieku około 2 tygodni i umieszczono w przy 

tułku Dzieciątka Jezus. 
  

DZISNA 
— Podpalenie. We wsi Ziabki, gm. 

prozorockiej, spłonął dom i sklep Janowicza. 

Straty wynoszą 12 tys. zł. Zachodzi przy- 

puszczenie podpalenia dła uzyskania aseku- 

racji. 
NIEMENCZYN 

— Samolot litewski widziano wczo 

raj w rejonie Niemenczyna, Po kilku lotach 
aeropłan odleciał za granicę. 

Dr. med. W. Legiejko 
powrócił i wznowił przyjęcie 

wlino, Kasztanowa 5, m. 2. 

SPORT 
Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Łyż- 

wiarskiego uprasza członków o przybycie na 

  

      

K. nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbę- 
dzie się w Sali Techników przy ul. Wileń- 
skiej w dniu 11 października (w niedzielę) 
wi terminach: pierwsze o godzinie 12, dru- — 
gię o godz. 12,30 prawomocne przy wszel- 
kiej ilości zebranych członków, dla omówie- 
nia następujących spraw: 

1) Urządzenia w dniu 27.12 rb, popisów 
w jeździe figurowej o Mistrzostwo Polski z 
udziałem jeźdźców z_ Warszawy, Lwowa, 
Krakowa, Katowic i Poznania. <А 

2) Spraw związanych z rozpoczęciem b. 
sezonu zimowego. 

3) Wolnych wniosków. 

Z powodu trudności technicznych zwią- 
zanych z rozsyłaniem zawiadomień, specjal- 

ne zawiadomienia o zebraniu członkom roz- 
syłane nie będą. 

—— 

RADJO WILEŃSKIE 
SOBOTA, DNIA 3 PAŻDZIERNIKA 

11,58 Sygnał czasu, 
12,05 Koncert popularny (płyty). 
13,10 Komunikat meteorologiczny. 
15,40 Program dzienny. 
15,45 Wiadomości wojskowe dla wszy- 

stkich z Warszawy, 
16,00 Słuchowisko i koncert dla młodzie- 

ży z Warszawy. 
16,50 Komunikat dla żeglugi z Warsza- 

wy. 
16.55 „O unji kościelnej” — odczyt wy- 

głosi Wiktor Pietrowicz. Transmisja na 

17,15 „Co nas boli?" — przechadzki 
Mika po mieście. 

17,35 „Car czy oszust?““ — odczyt ze 
Lwowa wygłosi K. Tyszkowski. 

18,00 Transmisja nabożeństwa z Ostrej 
Bramy na całą Polskę. 

19,00 „Tygodnik litewski", 

Rolniczych. i 
19.30 „Sytuacja gospodarcza 

rolnictwo, przemysł t handel) — odczyt wy- 
głosi Teodor Nagurski, 

19,50 Program na niedzielę i rozmaitości. 
12,55 Komunikaty z Warszawy. 
20,15 Muzyka lekka z Warszawy. 
22,00 Feljeton i komunikaty z Warsza- 

wy. 
22,30 Koncert chopinowski z Warszawy 

(Z. Rabcewiczowa). 
23,00 Muzyka taneczna z Warszawy. 

Oflary 
Na Komitet odbudowy kościoła po Try- 

nitarskiego przy szpitalu wojskowym Wilno 
1 złoty. 

POPIERAJCIEL.0.P.P. 
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"rogami domów. Panika 
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nowogtódzka 
— |Urzędowa, Pan wojewoda Biernacki 

przyjął w dniu wczorajszym: p. inż, K. Mi- 
cha!skiego, nowopowołanego burmistrza m. 
Słonima, oraz p. inż, Alfreda Fischera, dyr. 

Sp-ki Akc. fabr. wyrobów gumowych „Ar- 

dal“ w Lidzie i inž. tejże fabryki p. Alfreda 

Schulca, 
— |Uruchomienie šwieilicy  Nowogrėodz- 

kiego Oddziału Zw. Strzeleckiego. Zarząd 
Oddziału Nowogródzkiego Zw, Strzeleckie- 
go wynajął w tych dniach !adny lokal na 
zaułku Ogrodowym dla świetlicy Oddzia'u, 
która już w dniach najbliższych uruchomio- 
ną zostanie w tym nowym lokalu. 

  

— żeński oddział „Strzelca* w Barano- 

wiczach. W ostatnich dniach w Świetlicy 

strze!eckiei odbyły się przy licznym udziale 

strzelczyń wybory zarządu. Przewodniczącą 

jednogłośnie wybrano tymczasową przewod 

niczącą pułkowinikową Sokół - Szachinową, 

która zdała treściwe sprawozdanie ze swej 

pracy wśród strzelczyń. Oddział liczy obec— 

nie 47 członkiń, a w tem 17 ćwiczących i 12 

umundurowanych. Zbiórki odbywają się re- 

gularnie, wykłady na nich mają specjalnie 

zaproszeni prelegenci. AD" 

— Praca oświatowa w żeńskiej drużynie 
ratowniczej P.C.K, w Baranowiczach, W 
nowym lokalu oddziału PCK. w Baranowi- 

czach referentka oświatowa „Strzelca'*, p. 

Stefanja Bojarska, wygłosiła ostatnio poga- 
dankę na temat: „Co to iest żeński. Strze- 

lec i jaką jest jego ideologja*. Słuchaczkami 

były członkinie żeńskiej drużyny ratowniczej 
zorganizowanej przez oddział PCK w Bara- 
nowiczach, Obecna na zebraniu p. pulkow- 
nikowa Sokół - Szachinowa, przewodniczą- 

ca żeńskiego Strzelca, omówiła sportowe za 

danie członkiń żeńskiego Strzelca. Zebranie 
to miało charakter  infornacyino-propagan- 

dowy. A 
X Powiatowy Komitet Niesienia Pomocy 

Bezrobotnym w Baranowiczach przy pracy. 
Onegdaj w lokalu Starostwa Baranowickie- 
go odbyło się posiedzenie sekcji propagan- 
dowo - finaasowej do watki z bezrobociem 
pod przewodnictwem p. starosty Przepałkow 
skiego, który w treściwem swem przemówie 

niu iwskazał na sposoby skutecznej propa- 

gandy oraz zdobycia odpowiedniego fundu- 
Szu, przeznaczonego ma powyższą akcję. 
Dział propagandowy powierzony został pp. 

Bojarskiej, Raymontowi i Augustynowiczo- 

wi, zaś sprawy finansowe objęła reszta człon 

ków sekcji z p. starostą Przepałkowskim na 

czele. Przewidywana suma ogólna na pokry 

cie kosztów walki z bezrobociem w pow. 

baranowiickim wyraża się w cyfrze 48 tysię- 

cy złotych, naco już wyasygnował Sejmik 

Powiatowy 5 tys. i Magistrat 10 tys. zło- 

tych, Po uzyskaniu zapomogi 2 Wojewódz- 

twa sekcja postanowiła zdobyć brakującą 

sumę w drodze imprez dochodowych, samo- 

opodatkowania się obywateli, sprzedaży 'ma 

reczek, zbirek i kwest i t. p. 
Dobry przyxład ze strony członków Po- 

wiatowego Komitetu, jak również odpowie- 

dzialność za skutki rwiywołane straszną klę- 

ską bezrobocia, jaka dotknęła nietylko nasz 

kraj, lecz także wszystkie społeczeństwa ca- 

łego Świata, będzie dostatecznym bodźcem 

do wywołania odpowiedniej ofiarności wśród 
szerokich mas naszych obywateli. Niech każ 

dy z nas spieszy na front do walki z bezro- 

bocięm, uważając to za nakaz chwili obec- 

nej, a w solidarnym wysiłku wszystkich prze 

trwamy najcięższy dlas nas czas. A. 

x Nieszczęśliwy wypadek. Dnia 2 paź- 

dziernika szofer Adamczyk Andrzej, jadąc 

taksówką na ul. Szosowej w Baranowiczach, 

przejechał 87-letnią staruszkę Filomenę Ku- 

<czyńską, zamieszkałą przy ul. Traugutta 18. 

iNieszczęśliwą w bardzo ciężkim stanie prze- 

wieziono do szpitala miejskiego w Barano- 

wiczach, A. 

X Pożar. Dnia 2 października, o godzinie 

2 rano, z niewyjaśnionej przyczyny wybuchł 

pożar przy ul. Hoovera 6, który doszczętnie 

strawił szopę wraz z drzewem opałowem na 

szkodę Wernikowskiego i Szmidowa. Pożar 

zlokalizowała miejscowa straż poż. Straty 

wiynoszą około 5 tys. zł. A. 

słoniińrka 
— Słonim pozbawiony dogodnej komu- 

nikacji z Wilnem, Grodnem i Warszawą. 

W Słonimie rozpowszechniła się wiadomość 

że z dniem 4 października zostanie wpro- 

wadzony szereg zmian w rozkładzie „jazdy 

pociągów na terenie Dyrekcji Wileńskiej P, 

K. P., wśród których najboleśniejsza dla 

Słorima i mieszkańców linji Wołkowysk — 

Baranowicze jest ta, że poczynając od dnia 

4 października, najdogodniejszy na tym od- 

    

  

  

  

SYDNEY REILLY. : 

"NOWY ROZKŁAD KOLEJOWY 
W związku z częściową zmianą rozkładu jazdy pociągów pasażerskich na okres zi- 

mowy poczynając od dnia 4 października b. r. niżej podane pociągi osobowe będą kur- 
sować według następującego zmienienego rozkładu jazdy: 

Poc. Nr. 431 o godz. 15 min. 

Odjazd z Wilna 
55 — codziennie do Mołodecz,—Wilejki 

s 820 „ 0 „ 05 — w święta do Lidy. 
RY OPŁ > 14 „ 53 — codziennie do Landwarowa i w dnie robocze do Ru- 

: dziszek oraz w soboty i święta do Zawias, 
ug 0716 „ 15 „ 34 — w dnie robocze prócz scbėt do Landwarowa i Zawias. 

Przyjazd do Wilna 
Poc. Nr. 412 ogodz. 16 min. 15 — codziennie z Mołodeczna. 

ans „11 „ 30 — codziennie z Lidy i Warszawy. 

R ao > 9 „ 50 — w dnie robocze z Landwarowa. 

ae AAS „ 16 „ 55 — codziennie z Landwarowa i w dnie robocze z Rudzi- 
szek oraz soboty i święta z Zawias. 

LA „ 19 „ 30 — wdnie robocze prócz sobót z Landwarowa. 

® 

Ponadto z dn. 
ciany odchcdzącego 
Wilna o godz. 20 m, 

Odwołanie pociągów 
4.Х b. r. odwołuje się kursowanie poc. Nr. 723-724 Wilno—N. Świę- 
z Wilna w soboty i święta © godz. 10 m. 05 i przychodzącego do 
25 oraz poc. Nr, 1725 Zawiasy—Landwarów—Wilno przychodzącego 

do Wilna o godz. 21 m. 15. 

EET TT MEETA EL NEI T SIEMENS 

SŁU WO 

  

i S Dla młodzieży od godz, 4 —6 popo. Szalony wyścig „.. Podwójna gra 
oczątek seansów i a. t i boyó 

SALA MIEJSKA LUDZIE NA POSTERUNKU Wstrząsający dramat strażników Miara 2 Ta alias 
Edmund Lowe, Mac Clarke, William Harrigan, Warren 

Hymer. Koncertowa orkiestra pod batutą P. M. Salnickiego. Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. 
Kasa czynna od godz. 330 do 10 w. 

Ostrobramska 3 

  

Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
ni. WILEŃSKA 38, 

Tel. 826. 

Dziś! Przebój dźwiękowy! Gigantyczne potężne arcydziełc! Film, o którym z zachwytem mówi cały świat 
SZARY DOM 4Blg House). W rol. gł. Wallace Beery, Robert Moutgomery, Chester Noris 

ы Leiba Hyams, Lewis Stone i inni. — 3.000 statystów. Wielki ten film wywiera pio 
runujące wrażenie! „Szary Dom* wsirząszął surmieniem Świata! „Szary Dom* — to bunt dusz, skutych w kajdany 
„Szary Dom*—to film, którego się nigdy nie zapomina. Dodatki dźwiękowe: Na 1-szy seans ceny zniżone,—od 60 gr 
Pocz od godz. 2-ej 4, 6, 8 i 10.15. Wkróice: najnowsze superprzeboje wszechświatowe: „TABU* i „X—27* (Szpieg) 

  

Dźwiękowe kino Dziś! Nowe wielkie arcydzieło króla reżyserów Cecil B. de Mille'a   : 4 w rol. gł. KAY JOHNSON, REGINALD DENNY „AoLLywooo: | МАВАМЕ SZATAN f LILIAN ROHT. 
Mickiewicza 22. Wielki bal a Zeppelinie. Gigantyczna katastrofa w przestworzach. Niebywała wystawa. 5000 statystów. 

tel. 15-28 Nad program: Atrakcje dźwiękowe, Na 1-szy seans ceny zniżone od 60 gr. Początek o godz. 
4, 6,8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2-ej 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CENE 
Dziś! Wielka epopea filmowa! Muzyka R. Dzimsa, 

KRÓL ŻEBRAKÓW Śpiew—Chór—Tańce, W rol. gł. Król śpjewaków bożysz- 
cze kobiet Denls King i najsłyn. Śpiewaczka opery 

„Metropolitain* w N. Yorku Jeannette Mac Donald. Cały film w kolorach naturalnych. Ze 

cinku pociąg osobowy: nr. 717 —- 718 ko- 
kowyska Centr. do Warszawy Wil, kurso- 
— kursować nie będzie. Bieg jego skróco- 
ny zostanie do Wołkowyska, a więc od Woł 
kowyska Centr. do aWrszawy Wil, kurso- 
wać będzie i nadał według obecnego roz- 
kładu jazdy. й 

Na miejsce skasowanego pociągu, mają- 
cego doskonałe połączenie w Wołkowysku 
z pociągami na Grodno i Wilno, z miasta- 
mi, z któremi tak żywo związana jest miej 
scowa ludność (z uwagi na siedzibę w nich 
władz i urzędów państwowych oraz (w Wil 
nie) wyższych uczelni) -— wprowadzony 
zostanie pociąg mieszany z szybkością 26 
km. na godzinę, o następującym rozkładzie: 
pociąg nr, 151 odj. Wołkowysk — 18 m.15, 
odj. Słonim 21, m. O5, przyj. Baranowicze 
Poleskie 23,00, z powrotem kursować bę- 
dzie jako poc. nr, 152 z odejściem z Bara- 
nowicz Pol. o godzinie 7 m. 05, odj. ze 
Słonima o 9 m, 20 i przyj. do Wołkewyska 
og. 11, m. 45. 

Mieszany ten pociąg, jak już zaznaczyłi- 
śmy będzie”kursował na odcinku od Wo!ko 
wyska do Baranowicz, nie mając połącze- 
nia z Wilnem i Grodnem. 

Wielce nieżyciowy dla Słonima rozkład 
jazdy wywołał w 'miejscowem społeczeńst- 
wie wielkie zdziwienie i niezadowolenie, 

Dzisiaj odbyło się w tej sprawie posie- 
dzenie Magistratu, na którem zapadła u- 
chwałą prosić Dyrekcję PKP. w Wilnie o u- 
trzymanie nadal istniejącego rozkładu jazdy, 
jako odpowiadającego miejscowym warun- 
kom. Mają odbyć się również posiedzenia 
zarządów zainteresowanych organizacyj ku- 
pieckich i handlowych, na których mają za 
paść podobne uchwały. 

Ze swej strony nadmieniamy, że przykra 
dla Słonima inowacja podyktowana została 
riiewątpiiwie szczupłą frekwencją pociągów, 
a zatem względami oszczędności. Temnie- 
mniej jednakże społeczeństwo słonimskie ma 
słuszne i uzasadnione prawo domagania się 
rewizji stanowiska władz kolejowych, które 
przez wprowadzanie podobnych zmian unie 
'možliwiają łatwe i dogodne połączenia z o0- 
środkami, z któremi Słonim jest tak ściśle 
związany, (kl.) 

— Pożar. W chutorze Aleksandra gm. 
Dereczyńskiej spalił się dom mieszkalny i 
stodoła ze zbiorami, ogólnej wartości 6000 
złotych na szkodę Kondracikówny Heleny. 
Przyczyna pożaru narazie nie ustalona, 

  

  

  

— Wydział hipoteczny w Lidzie. Z dn. 

3 października br. zostaje uruchomiony przy 

tut, Sądzie Okręgowym wydział hipoteczny. 
Na stanowisko kierownicze mianowany 

został sędzia Sądu Apelacyjnego w Wilnie 

p. Kontowit. 

— Cztery lotniczki przyby- 
wają do Lidy, Wedle nadesłanego pi- 
sma ze Śląskiego Wojewódzkiego Komitetu 
LOPP. do Powiatowego Komitetu LOPP. w 
Lidzie, dowiadujemy się, że w dniu 3 paź- 
dziernika b.r. w godzinach popołudniowych 
wyladują w Lidzie dwa samoloty turystycz- 
ne „Šląsk“ i „Powstaniec“, pilolowane przez 
członkinie Śląskiego Aeroklubu — pilotki: 
Wandę Olszewską i Danutę Sikorzankę ze 
Lwowa, oraz obserwatorki Marję Lierównę 
z Mysłowic i Marję Wardasównę z Katowic. 

— Samochód zabił konia, W niedzielę, o 
godzinie „18,30, na szlaku Grodno — Wilno, 
na terenie gminy ejszyskiej, autobus Gro- 
dzieńskiej Spółki Autobusowej oznaczony 
Nr. 77317 B. Ł. najechał na pasącego się 
bez opieki konia i zabił go na 'miejscu. Koń 
był własnością Siemaszki Franciszka, miesz. 
wsi T:tiance, gm, ejszyskiej. 

„W kraju tajemnic i zbrodni 
(Znów zegar zasyczał. Kwadranś po 

dwunastej, a jego niema! Nie decydo- 

wałem się na długie czekanie. Bałkow 

mógł również wpaść na czarną listę 

„czekistow“. A jednak musiałem wi - 

dzieć się z Kromy'm, za wszelką cenę, 

dziś jeszcze. LR 

Postanowiłem zaryzykować wizytę 

w poselstwie angielskiem. Było to nie- 

bezpiecznem przedsięwzięciem, ale już 

kilkakrotnie udało mi się niebezpie- 

czeństwa ominąć zręcznie. : 

Ulice były puste. Uprzedziwszy 

Bałkowa o tem, co się stało, poradzi- 

łem mu zmykać do Finlandji i wyszed 

łem. 
Po Władzimirskim prospekcie bieg- 

li ludzie, chowając się w bramach i za 
zapanowała 

nagle na ulicach. Co się stało? Nagle 

przyczyna paniki stała mi się jasną: 
po prospekcie toczyły « się z hałasem 

dwa ciężarowe auta, pełne ,,czerwo- 

nych* żołnierzy. To „Czeka* wyruszy- 

ła na obławę! 

Przyśpieszyłem kroku, biegnąc pra- 

wiie, skręciłem na ulicę, przy której 

poselstwo angielskie stanowiło dotąd 
oazę cywilizacji i spokoju w zrujnowa 

nym i zdziczałym Piotrogrodzie. Teraz 

dopiero zrozumiałem, co się stało i 

dokąd pędziły ciężarówki... : 

Przed gmachem poselstwa leżały 

) Wyc.<«« Słanisław Macktęwicz, 

stosy ciał „czekistów*. Cztery cięża- 
rówki stały przed bramą. Podwójny 
szpaler żołnierzy strzegł ulicy. 

Brama poselstwa była wyłamana, 
chorągiew zdarta. Zdawało się, że hu- 
ragan przeleciał nad naszem  posel- 
stwem. Stosy trupów na jeźdni świad- 
czyły o zaciekłym oporze, jaki 
obrońcy poselstwa. 

Nagle ktoś zawołał na mnie. Zna- 
lazłem się twarz w twarz z uśmiecha- 
jącym się czerwonogwardzistą: 

— Cóż, towarzyszu Rejliński, przy 

szliście popatrzeć? 
— Tak,' chciałem bardzo pobawić 

się tu, — odpowiedziałem ze sztucz- 
nem niezadowoleniem, ale nie powiod- 
ło mi się. Biegłem całą drogę, a jed- 
nak spóźniłem się. Opowiedźcie, to- 
warzyszu, co tu było? 

Tego żołnierzą spotykałem często 
w wydziale karnym „Czeki*. Chetnie 
opowiedział mi wszystko, co zaszło, w 

czasie, gdy czekałem na Kromy'ego u 
Bałkowa. 

„Czeka* szukała niejakiego Syd- 
neya Reilly i wpadła do poselstwa w 
nadziei, że go tam znajdzie. W gma- 
chu poselstwa było czterdziestu Angli- 
ków. Jeden z członków poselstwa, na 
widok „czekistów* pobiegł na pietro, 
by zniszczyć tajne  dokumenty. Boha- 
terski Kromy chwycił dwa brauningi i 

stawiali: 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo” "Zamko wa 

OSZMIANA 
— Zakup koni dla wojska. Jednem z giów 

nych zadań Koła Hodowcówi Koni w Oszmia 
nie, jest zorganizowanie zbytu produktów na 
szej hodowli — koni, po cenach takich, aby 
hodowla konia, chociaż może jeszcze i nie 
popłatna, ale nie przynosiłaby strat rolni- 
kowi. 

Staraniem powyższej organizacji do Osz 
miany, zjechała w dniach 23 i 24 września 
Wojskowa Komisja Remontowa, która w tym 
czasie zakupiła 74 konie na łączną sumę 62 
tys. złotych, płacąc przeciętnie za konia po 
830 zł. Prawda, że w porównaniu z rokiem 
ubiegłym, cena ta jest o 10 — 20 proc. niż- 
szą, lecz w porówianiu z obecną ceną rynko- 
wą — wysoką. 

Oszmiańskie nie zawiodło pokładanych 
na nie nadziei i jak dawniej dostarczyło re- 
kordową liczbę koni. 

Komisja remontowa zakupiłaby koni je- 
szcze więcej, gdyby nasi hodowcy umieli 
konia swego sprzedać. Bo jak każdy handel 
potrzebuje pewnej umiejętności, czego rolni- 
cy nie mogą jeszcze zrozumieć pomimo sta- 
łego w tej dziedzinie informowania i pou- 
czania, 

Nie rzadkie są wypadki, że rolnik wyprzę 
ga konia wprost z pługa, jedzie 40 — 50 
klm. i potem dziwii się, że jego konia Komi- 
sja nie kupuje, bo taki koń jest zmęczony, 
e się rusza, a bardzo często wprost ku- 

eje. 
Ten, kto chce konia sprzedać do wojska, 

winien najpierw zasięgnąć opinji inspektora 
hodowli koni p. majora Kirjackiego, który 
prawie co czwartek bywa w Oszmianie, czy 
wcgóle jego koń się nadaje do wojska, a 
następnie koniem ciężko nie pracować, od- 
powiednio karmić i pielęgnować. Stosując 
się do tych wskazówek, można mieć pew- 
ność, że Komisja Remontowa konia kupi i 
dcbrze zapłaci. 

W chwili obecnej Oszmiańskie obchodzi 
dwuletnią rocznicę zorganizowania zbytu ko 
ni do wojska, za te dwa lata zostało sprze- 
dane 365 koni na iączną sumę 351,000 zł. 

Ministerstwo Spraw Wojskowych należy 
cie oceniło jakość konia oszmiańskiego, na- 
gradzając raz Sejmik, raz Koło Hodowców 
Koni srebrnym i złotym medalem. 

Zorganizowanie powyższej akcji należy 
przypisać wyłącznie p. maj, Kirjackiemu, dzię 
ki któremu hodowcy zarobili przeszło 100 
tys. zt. sprzedając swie konie bezpośrednio 4 

+ O. do wojska. 

Giełda Warszawsk 
z dnia 2 października 1931 r, 

WALUTY I DEWIZY: 
Doiary 8,91 — 8,93 — 8,89. * 
Londyn 35,65 — 35,75 — 35,55, 
Nowy York 8,025 — 8,945 — 8,905. 
Nowy York kabel 8,929 — 8,949 — 8,909. 
Paryż 35,20 — 35,29 — 35,11, 
Szwajcarja 174,98 — 175,41 — 174,55, 

PAPIERY PROCENTOWE: 
4 i pół proc. pożyczka inwestycyjna 72— 

73; 5 proc. konwersyjna 42,75; 6 proc. do- 
larowa 54—53; 7 proc, stabilizacyjna 51,75— 
50,50; 10 proc. kolejowa 99,50; 8 proc. L. Z. 
BGK : BR., obligacje BGK 94, Te same 7 
proc. 83,25; 8 proc. obligacje budowlane 
BGK; 4 i pół proc. L. Z, ziemskie 43; 4 i pół 

Ogłoszenie 
Niniejszem podaje się do 

ogólnej wiadomości, że p. Mi- 
kołaj Denisow z dniem 1-go 

  

października 1931 r. przestał 
być naszym pracownikiem i ple- 
nipotentem. 

N. Pimonowa Sawicz-Zabłocka 
P. Pimonow, 

A. Pimonow, 

Leonidas Pimonow 
Wilno, dn. 2 października 1931 r.   
  

strzelając jednocześnie dwoma reka- 
mi, sam ieden bronił wejścia, dopóki 
nie padł, cały podziurawiony kulami 
bolszewickiemi. 

Zwykle śpi się twardo i macno po 
katastrofie. Ale przebudzenie jest cięż- 
kie i rozpaczliwe. Obndziłem się z 
mocnego snu wcześnie i długo kręci- 
łem się na łóżku, nie mogąc uporząd- 
kować myśli i obrazów potwornych 
przeżyć dnia poprzedniego. Poselstwo 
nasze była rozbite. Kromy zabity. Moi 
przyjaciele Anglicy zniknęli z Piotro- 
grodu. „Czeka“ polowała na mnie. 
Każdej chwili grom mógł spaść na 
moją głowę. 

Co się działo w Moskwie? Sądząc 
z tego, co było w Piotrogrodzie, sy- 
tuacja musiała tam być straszna. Tam 
napewno nie szczędzono nikogo. O- 
bowiązkiem moim było doponóc a- 
gentom naszej organizacji wydostać 
się z pułapki. Postanowiłem jechać 
natychmiast do Moskwy. 

Noc spędziłem w mieszkaniu przy- 
jaciela S. S. Dornowskiego. Podczas 
gdy byłem u Bałkowa, „czekiści* zro- 
bili rewizję u G. i w mojem mieszka- 
niu na Targowej. 

Szare promienie świtu napływały 
zwolna po przez odsłonięte okno, Myśl 
o tem, co się działo w Moskwie, mę- 
czyła mnie niewymownie. 

Cały ranck spędziłem w domu. 
Przyjaciel mój wyszedł na zwiady i 
wrócił po dwóch godzinach ze šwie- 
žym numerem „Prawdy*. Opowiadał, 

„' a   
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я względu na wysoką wartość artystyczną dla młodzieży dozwolone. Nad program: Dodatek 
WIELKA 41. tei. 15-41 dźwiękowy „Foxa* i rysunkowy dodatek džwiękowy Fleįszera. Następny program „Syn blatych | 

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 | 

ino-Teatr To konflikt miłości i nienawiści. To 100 proc. 
STYLOWY" P. t. PIEŚŃ GABALLERA dźwiękowy dramat w 10 akt. Godne tylko 

я 2 wielkiego Douglasa Fairbanksa w rolach głównych płomienny hiszpan Don Jose, Klive Brook, Ken Maynard" 
Wielka 36 i żywiołowa piękna i gerąca Dorota Jordan wykonują przecudne najpiękniejsze melodyjne pieśni i romanse. Nad 

program: Humor, Satyra i śmiech! Najnowsza atrakcja p. t. Cud XX wiekułwybitnie salonowa kom.-farsa w 8 akt. 

KINO Dziś! Wszyscy śpieszą obejrzeć Wspaniały wzrusza- 
SWIATOWID“ najwi kszy przebój Polski UZS T jący do łez dramat 

а Mickiewicza 9, | 93 5 znanej noweli Henryka Sienkiewicza W rolach głównych piękna gwiazda ekranu polsk. Marja Malicka 
BR RYS Witold Cantl, Kazimierz Krukowski I Adolf Dymsza. Orkiestra znacznie powiększona.     
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REDAKCJA „ŻOŁNIERZA POLSKIEGO" 
OGŁASZA 

** KONKURS LITERACKI NA NOWELĘ 

  

4, Oprócz przyznanych nagród autorom nowel nagrodzonych i wyróżnionych Z0- 
stanie wypłacone po wydrukowaniu honorarjum. 

‚ — 5, Prace konkursowe należy przysłać do redakcji „Żołnierza Polskiego* w War- 

szawie, PI. J. Piłsudskiego 3, zaopatrzone w przybrane godło. W oddzielnej, zaklejonej 

kopercie, zaopatrzonej zewnątrz w goxlio, należy podać imię, nazwisko i adres autora, 
6. Termin nadsyłania utworów upływa z dn. 31-XII 1931 r. 
7. Wynik konkursu będzie ogłoszony do dnia 1-III 1932 r. 

Redakcja „Żołnierza Polskiego" prosi pisma i tygodniki o przedruk 

powyższego ogłoszenia. 

  

horoby skórne, wene- 
= yczne i moczopłciowe 

= | Mickiewicza 4, 
О NAGRODĘ GŁÓWNEJ KSIĘGARNI ĘWOJSKOWEJ NA ROK 1931 | са Е0 
RR Kimi sim alia Ei SBA BRI d 9—12 i 4—8 

WARUNKI KONKURSU: i SUS A 
1. Treść noweli, nigdzie dotychczas rie drukowanej, musi być związana z życiem EA 

żołnierskiem w czasie pokoju, lub wojny, į AKĘESZ arki 

2, Rozmiary noweli nie moga przekraczać 600 wierszy druku. 

3. Nagrodzone będą dwie nowele: ; AKUSZERKA 

l-a NAGRODA 300 ZŁ. Ila NAGRODA 200 ZŁ. 5 ŚMIAŁOWSKA 
przeprowadziła się ul. 
Zamkowa 3 m. 3. Ga- 
binet kosmetyczny, u- 
suwa zmarszczki, piegi, 
wągry, łupież, brodaw- 
ki, kurzajki, wypadanie E 

Ė włosów. 

  

            
  

  

  

GABINET 
  

m 

V L ii iii A E E Vi EE S ŽŽ 

Szkėlki 
  

РОН DOSDOŚJOŃ EE zyciem” wyso: kabią 
' 66 wdowiec z  trojgiem dami, frontowe wejście Urod konserwu- || 

„N A c Z c Ż A R N 0 c K l c H dzieci (najstarszej 111. z ulicy. Do wynajęcia je, dosko- | 

Polecają na bieżący 

drzewka owocowe wszelkich odmian 

oraz dziczki na podkładki 
| (Towar wyprodukowany i aklimatyzowany w warunkach suro- 

  

POSADY 

  

sezon gentnej, 
zajęła wychowywaniem 
dzieci i prowadzeniem 
gospodarstwa. Oferty 
pod „wdowiec 34* do 
administracji „Słowa* 

i ozdobne 

Mieszkanie '" 
4 dużę pokoje, kuchnia 

  

pokoje 

Racjonalnej 
smetyki 
eee) 

Mickiewicza 31—4 

najmłodszej 7) inteli- oq zaraz, Wilno, Tatar- nali, odświeża usuwa 
któraby SiĘ ska 20, dowiedzieć się jej skazy i braki. Masaż 

u właściciela, twarzy i ciała (panie). 
——— Sztuczne opalanie cery. 

Dwa duże Wypadanie włosów i 
łupież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo- 

  

wego klimatu północnych Kresów Wschodnich że wszelkiemi wygo- sias 0—8 & dziennie od g.1 
Cenniki wysytamy na žądanie J.Kružanka Gi ZE GAIA EŃ OE ZEP. 43. 

Adres: Nacz Czarnockich, poczta Lachowicze koło Baranowicz. , powr B © ra J tanio. Gao, tie. уНЕ rozpoczęła lekcje ziejska 3-1, obok Wiel- i rąk czer- śp lew u soiowego. i Pol i # 
Wilno, ul. Ostiobranio Er ZOE — ; 2009000000000000060/ : » 5; sea 

К 
poczta Maciejowice, woj. Lubelskie 

polecają na sezon jesienny 

Po cenach znacznie zniżonych 

DRZEWKAi KRZEWY OWOCOWE „20 wynajęcia 
Drzewka i krzewy ozdobne, iglaste i liściaste 

Cenniki wysyłamy na żądanie. 

że w mieście rozpoczęły 
obławy i rewizje. 

— Zobaczysz, że ulice będą zala 
ne krwią! — przepowiadał ponuro. — 
W Piotrogrodzie zabito Urickiego, w 
Moskwie był zamach na Lenina, ale, 
niestety, nieudany! Tutaj wszystko 
przeczytasz. 

Podat mi „Prawdę“. „Czeka“ roz- 
poczęła obławę w Moskwie, -— pisa- 
no szeroko o spisku w poselstwie an- 
gielskiem. Zaułek Szeremetjėwski był 
również wymieniony! Na chwilę pokój 
zawirował przed memi oczyma, gazeta 
wypadła z moich rąk. Okno zaczęło 
się zbliżać i oddalać. To już koniec... 

— Muszę jechać natychmiast do 
Moskwy! — zawołałem. 

G. zgodził się ze mną, że muszę 
jechać do Moskwy, ale nie taił, że nie 
wierzy, aby udało mi się dotrzeć do 

celu, a tembardziej zachować życie w 
Moskwie. Ścisłych wiadomości o tem, 
co się działo w stolicy terroru, dotąd 
nie mieliśmy jeszcze, ale mówiono, że 
miasto tonelo we krwi. ,,Czeka“ mšci- 
ła sie okrutnie za śmierć Urickiego i 
zamach na Lenina. Nikt nie był spokoj 
ny o jutro. Mordowano masowo kobie 
ty i dzieci. Locarta uwięziono. Nie by- 
ło wątpliwości, że rola moja w spisku 
była znana. 

G, chodził nerwowo po pokoju: 
— Nie, ty nie możesz jechać do 

się masowe 

żeniem do paszczy lwa! Pomyśl tylko, 

2 

ółki Podzameckie 
FRANCISZKA HR. ZAMOYSKIEGO 

Student U.S. 
udziela korepetycyj po 
cenach 
Wilno, Mostowa 7 m. 2. 

z pikojem 
Sklep i pracownią 
do wynajęcia. Wilno, 
Wileńska 25, dow. się 

mieszk. 9, 

    

1 lub 2 pokoje. Można 
z używalnością kuchni, 
Wilno, Dąbrowskiego 
10, m. 6. Oglądać od 

10 r. do 6 pop. 

  

ilu ludzi ciebie zna! Przecież oni wy- 
wrą na tobie całą zemstę i nienawiść. 
Straszno pomyśleć, co oni będą z tobą 
robić, kiedy ciebie złapią! 

Zakrył twarz rękami, na myśl 
okrucieństwach bolszewików. 

— Nie wiem naprawdę nic pewne- 
go o tem, co się dzieje w Moskwie, — 
zaprzeczyłem. — Zanim coś zdecydu- 
jemy, musimy zebrać informacje. Ty 
wiesz, jak dobrze byliśmy zakonspiro 
wani. Dagmarę, siostrę jej i kilku in- 
nych aresztowano, ale to są wszystko 
ludzie bardzo pewni, którzy mnie nie 
zdradzą. A co do tego, że w Moskwie 
wielu ludzi mnie zna, to przecież w 
Piotrogrodzie - jestem znany jeszcze 
więcej. 

— Tak, może masz rację, — zgo- 
dził się G. zmęczonym głosem, —na- 

Si przyjaciele w Moskwie to silni lu- 
dzie, ale ty nie znasz bolszewików i 
nie możesz zaręczyć, że tortury, które 
im zadadzą, będą tak straszne, że wy- 
rwą z ich ust zeznania, wbrew woli! 

W odległości czterdziestu mil od 
Moskwy na zachód, leży stacja Klin, 
gdzie pociąg stoi dziesięć minut a w 
tym czasie komisarze sprawdzają do- 
kumenty pasażerów.Na stacji jest kiosk 

w którym można kupić wszelkie 
pisma bolszewickie. Postanowiliśmy z 
G., że dojadę do Klina i kupię nam 

o 

Moskwy, — mówił, — toby było wła- gazety moskiewskie. |eśli wiadomości 
będą naprawdę uspokajające, pojadę 

B. Do sprzedania 
tanio 10.000 kig. czyli Kosmetyi 

ы wagon antonėwek, do-Leezni: 
przystępnych. wiedzieč się u Józefa 

+Downarowicza, m, Meja 
s. 

| kurzajki usewa 
lab. ° 

ki (U o Cedi6 
J. Hryniewiczowej. 

zagoła, pow. wiistródi WEEK JEZ 
Nudos ORO de eaa )A ESS Ls 

W. Z. P. MA, 

T i ibis 
KRAWIEC DAMSKI 

S. WIŚNIEWSKI 
ul, Królewska 3. 

Przyjmuje zamówienie fantazyjne an- 
gielskie, oraz futra, przeróbki wcho- 

dzące w zakres kuśnierstwa, 
Ceny dostępne. 

ij ИНЕИ 
  

  

dalej do Moskwy, ale ježeli nie, po- 
wrócę do Piotrogrodu i wtedy pomyś- 
limy, co mamy robić dalej. 

Rozmowa ta toczyła się w mieszka- 
niu siostry G.— G. z uśmiechem opo- 
wiedział mi, że bolszewicy przy rewi- 
zji w jego mieszkaniu nie zauważyli 
dodatkowego telefonu i zabrali tylko 
aparat, oznaczony w książce telefoni- 
cznej. Dzięki temu G. mógł porozu- 
mieć się telefonicznie rano ze swą sek- 

retarką, wydać niezbędne rozporządze, 
nia i dowiedzieć się szczegółów rewi- 
zji. Miał wrażenie, że bolszewicy nie 
znaleźli nic kompromitującego. 

— A mimo to, niezdrowy tu dla 
nas klimat, — uśmiechnął się smutnie, 
— łatwo można się zarazić, Wobec te- 

go wyjadę na kilka dni dla kuracji. Je- 
żeli wrócisz z Klina, zadzwoń do Dor- 
nowskiego. Ja zabiorę ze sobą siostrę. 

Ale wyjechać z Piotrogrodu nie by 

ło rzeczą łatwą. Na wszystkich dwor- 
cach „czekiści* sprawdzali dokumen- 
ty. Mimo wielkiego niebezpieczeństwa 
uważałem jazdę do Moskwy za konie- 
czną. Było w tem trochę nadziei, że 
„Czekistom“ nie przyjdzie do głowy, 
że mogłem uciekać od terroru da sa- 
mego piekła terroru. Szukać mnie bę- 
dą przedewszystkiem na dworcu Fin- 
landzkim i wzdłuż granicy fińskiej. 

Pożegnałem G., serdecznie: uścisnę 
liśmy sobie dłonie i wyszedłem na u- 
licę. 

Kedaktor w. z. Witold Fatarzyfiska, 

        
  
k 

i


