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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
wrzesylką pocztową 4 zł., zagranicę 7zł. Konto czekowe P.K.O. 
Wr, 80250. W sprzedaży detal, cena pojedyńczego n-ru 20 gr. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów 
cia nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

niezamówionych nie zwraca. Administra- 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia 
BARANOWICZE — ul, 
DĄBROWICA (Połesie) 
DUKSZTY — Bufet 
G KIE — uł, 

= Koięgartia 
GRÓDNO — T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski. 
IWIENIEC — tytoniowy — S. Zwierzyński, 
KLECK — Sklep 
LIDA — ul, Suwalska 13 

    

  

    
     

    
   

nadesłane milimetr 

   
do miejsca, Terminy druku mogą być 

T-wa „Lot“, 
— A. Laszuk, N. 

Zamkowa — W. Włodzimierow, 

*— S. Mateski, 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

    
      

   

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 
50 gr. Kronika reklamowa 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenis cyfrowe | 
i przez 

NIEŚWIEŻ — ul 

POSTAWY — 

# 

Ю;:.Мша:)епси 
o 

Administrację zmipniane dowolnie, Ba       
  

        

Paros A A> gr. 40. Za tekstem 15 

proa drożej Administracja 

  

Ratuszowa — Jažwiūskiego. | 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michal о. 

ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
OSZMIANA — Księgaruła Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgaruła Polską — St, Bednarski. 

Polskiej Macierzy Szkolne 
STOŁPCE — Kaas Tana „Ruch“. 
SLONIM — Ksiegarnia D, Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Majs 8, 
WiLEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ 

   gr. Komunikaty orzż 
ych braz z prowincji o 25 proc. drożej. 

i nie przyjmuje zastrzežefi co 
numeru dowodowego 20 gr 

   
     

   

  

Posiedzenie Sejmu lagłe rozpoczecie działań Wojennyc 
NOWA FAZA KONFLIKTU MANDŽURSKIEGO Deklaracja prezesa 

Sławka 
ZŁOŻONA NA POSIEDZENIU SEJMU 

Imieniem _ Bezpartyjnego Bloku 

Współpracy z Rządem mam zaszczyt 

oświadczyć co następuje: 

Wyjątkowo ciężka sytuacja gospo- 

darcza i wynikające stąd zmniejszenie 

się wpływów do skarbu państwa po- 

stawiły rząd w obliczu wielkich trud- 

ności, zarówno przy wykonywaniu bud 

żetu bieżącego, jak i układaniu nowe- 

go na przyszły okres 1932—33 roku. 

Obniżenie skali wydatków jest zada- 

niem bardzo trudnem i nie daje się prze 

prowadzić natychmiast. Dlatego też 

rząd, który musiał przy układaniu bud- 

żetu przyjmować za punkt wyjścia w 

obliczeniach obecny stan organizacyj- 

ny aparatu administracyjnego państwa, 

z konieczności przedkłada budżet, za- 

mykający się deficytem. 

Ten sam rząd, gdy w początkach 

bieżącego roku budżetowego przyszedł 

do przekonania, że przewidziane w 10- 

ku 1930 dochody nie dadzą się osiąg- 

nąć, miał obowiązek i powziął w odpo 

wiednim czasie decyzję zmniejszenia 

wydatków. Na przykładach innych 

państw mieliśmy sposobność przekonać 
się, jak słuszne było zarządzenie oszczę 

dnościowe naszego rządu. Możemy 

mieć też zaufanie, że rząd w okresie 

wykonywania budżetu, nad którym о- 

becnie rozpoczynamy obrady, poczyni 

dalsze oszczędności i przewidziany de- 

ticyt zmniejszy, a pełen przezornošci 

konsekwentnie przeprowadzi linję go- 

spodarczą. Rząd już uchronił i chronić 
nas będzie od skutków znacznie gor- 

szych, jakie mogłyby nastąpić, gdybyś 

my przy uwzględnianiu potrzeb, Wysu- 

wanych przez życie, zapominali z cze- 

go mamy je pokryć. 

Blok Bezpartyjny Współpracy z 

Rządem, przystępując do dalszego roz 

patrzenia budżetu, będzie się starał zba 

dać i we w.asnem sumieniu zważyć, 

czy w proponowanym podziale wydat- 

ków została w należytej mierze zasto - 

sowana redukcja większa w stosunku 

do mniej istotnych potrzeb, natomiast 

oględniejsza w odniesieniu do spraw 

ważniejszych. Na pierwszy rzut oka wy 

suwa się tu pozycja wydatków, zwią- 

zanych z obroną państwa. Pozycja ta 

nie została zredukowana. Imieniem Bez 

partyjnego Bloku Współpracy 2 Rzą- 

dem oświadczam, iż wszelką pod tym 

względem przezorność uważam ża nad 

zwyczaj słuszną i trafną ocenę sytuacji 

<wiatowci. Dopóki różne państwa 'ie 

mogące się uporać z własnemi kłopota- 

mi, zbyt często bądź tolerują, bądź ja- 

wnie popierają fermenty, Szerzore 

przez nieodpowiedzialne czynniki i or- 

ganizacje, przeciwko ustalonym grari- 

com sąsiadów, to nieobliczałność skut- 

ków takiego stanu rzeczy zmusza nas 

do utrzymania pełnej gotowości obron- 

nej. 

Błok Bezpartyjny Współpracy 

Rządem zdaje sobie sprawę, że uniwer 

salnego i szybko działającego leka'- 

stwa na złagodzenie dotkliwych skut- 

ków kryzysu niema, że potrzeba całe- 

go szerego skoordynowanych usiłowań 

czynników społecznych, usiłowań, któ- 

he w dodatku dopiero po jakimś cza- 

sie mogą dawać rezultaty. Blok Bezpar 

tyjny Współpracy z Rządem rozuniie, 
jak głęboko związany jest interes za- 
równo prywatnej jednostki, jak i wszy- 
stkich warstw społeczeństwa 2 interesa 

mi państwa, rozumie dalej, że v shwi- 

łach wyjątkowo trudnych trzeba nietyl 

ko mniej pilne potrzeby odsunąć na 

czasy późniejsze, lecz że trzeba bar- 
dziej skoordynować swoje prace z pla- 

nem ogólnym, jaki ma rząd. Główny 

ciężar borykania się z tym olbrzymim 
splotem trudności, wynikających z kty- 

z 

ZMIANA USTAWY © OCHRONIE LOKATORÓW. — WNIOSEK 
P.P.S. O AUTONOMJ! WSCHODNIEJ MAŁOPOLSKI. 

WARSZAWA. PAT, — Na wstępie 37-go 
posiedzenie Sejmu poseł Jeszke z BB, w imie 
niu kosrisii prawniczej, referował rządowy 
projekt ustawy, zmieniającej ustawę o ochro 
nie lokatorów oraz wnioski PPS w sprawie 
obniżenia stawek komornego_ od mieszkań 
jedao i dwuizbowych i zawieszenia eksmi- 
sji z takich 'nieszkań w okresie - zimowym. 
Referent wskazał, że konnisja, uwzględniając 
potrzeby admiinistracji państwowej, zastąpiła 
przepis, wyłączający z pod ochrony budynki 
państwowe, zajęte przez przedsiębiorstwa 
przemysławe i handlowe przepisem, wyłącza 
jącym z pod ochrony budynki, będące w 
dniu 1 kwietnia 1024 r. własnością państwa, 
tylko wtedy, o ile są przeznaczone na cele 
biurowe mieszczących się iw nich urzędów 
państwewych lub urzędów i agencyj poczto- 
wych. 

Co się tyczy eksmisji w porze zimowej z 
mieszkań iedno i dwuizbowych z powodu za 
legania komornego to komisja przeredagowa 
ła tekst przedłożenia, mieszczący przepis, о- 
beimujący zakazem eksmisji w porze zimo- 
wej tylko takich lokatorów jedno i dwuizbo- 
wych mieszkań, których położenie jest kry- 
tyczne, wskutek czego z moratorjum 'mie- 
szkaniowego nie będą mogli korzystać loka- 
torzy, którzy mają inne niieszkania w tej sa- 
mej miejscowości li:b którym takie mieszka- 
nie dostarczono. 

Komisja prawnicza odrzuciła wnioski PPS, 
wychodząc z założenia, że wniosek o zawie- 
szenie eksmisji z mieszkań jedno i dwuizbo- 
wych stał się bezprzedmiotowy z chwiłą 
wprowadzenia przez komisję odpowiedniej 
zmiany do ustawy o ochronie lokatorów. 

W głosowaniu odrzucono poprawki klu- 
bów opozycyjnych i projekt ustawy przyję- 
to w drugiem i trzęciem czytaniu w myśl 
wniosków komisji, 

Następnie Izba przystąpiła do sprawozda- 
nia koznisji administracyjnej o wniosku PPS 
w, sprawie autonomji ziem, zamieszkałych w 
większości przez ludność ukraińską. 

Referent pos. Zdzisiaw Stroński (BB) 
stwierdza na wstępie, że państwo i społeczeń 
stwo polskie nię stosowało nigdy w stosun- 
ku do mniejszości narodowych molityki nie- 
równego prawa. Dalej stwierdza, że wieki 
współżycia, wspólność praw gospodarczych 
i kulturalnych, %czne związki rodzinne tak 
zmieszały ludność polską i ukraińską na te- 
reme województw południowo - wschodnich, 
że uie można w tej połaci przeprowadzić 
rozgraniczenia obu stref narodowościowych. 
Wbrew prawu życia, które wołało o harmo- 
nję i zgodny wysiłek, zaczęto szerzyć sepa- 
ratyzm. Ponad głowami spokojnej ludności 
wybnujał szowinizm. Separatyzm ten nie był 
wynikiem ewolucji dziejowej, lęcz był zaszcze 
piony i kultywowany obcą ręką, 

Wniosek PPS chce wprowadzić w życie 
obu narodowości sztuczny przedział i rozbić 
dotychczasową kulturalną wspólnotę. Wnio- 
sek ten uderza w jedność polityczną państwa, 
jest nierealny i szkodliwy, Rozwój życia, 
zdaniem referenta, pójdzie po innej drodze, 
Pos Stroński wskazuje, że już dzisiaj istnieje 
między ludnością polską a ukraińską poro- 
zumienie i współpraca szeregu instytucyi sa- 
morządowych i gospodarczych, Nowe formy 

samorządu, jednolitego. dł całego. państwa, WALKA O PRZYCZÓŁEK MOSTOWY— 
rozszerzą podstawy tego porozumienia, 

Przyjmiem” — mówił dalej pos. Stroūski 
— każdą inicjatywę twórczą i realną. Potrze 
ba dobrej woli z obu stron. Już dokonano w 
tym kierunku dużych wysiłków, Zwracając 
sie wi stronę Jaw ukraińskich, referent oświad 
cza: „Ponad głowami panów idzie w tym 
kierunku i pójdzie dalej wola ludności ukraiń 
skiei“. 

Kończąc, referent podkreśla, że wniosek 
PPS jest tylko den.onstracją polityczną. Sa- 
mi wnioskodawcy podkreślają, że jest on nie 
realny, a posłowie ukraińscy nie przywiązują 
do niego wagi, W imieniu komisji admini- 
stracyjnej poseł Stroński wnosi o odrzucenie 
wnicsku Związku Parlamentarnego PPS. 

Pos. Rymar (Kl. Narodowy) wypowiada 
się przeciwko wnioskowi. dopatrując się w 
nim chęci manifestacji. Mówca podkreśla, że 
Polska jedna w sprawie mnieiszości narodo- 
wych potraktowała rzecz poważnie, podczas 
gdy z państw sąsiednich dochodzą wiadomo 
ści o całkiem innem traktowaniu tam Pola- 
ków. W dziedzinie języka, szkoły i religii 
Polska dała mniejszości bardzo wiele. 

Pos. Oleśnicki (Kl. Ukraiński) powołuje 
się za oświadczenie pos. Barana. którego my 
ślą przewodnią było, iż nie wyrzekając się 
ideaiów swego narodu Klub Ukraiński usto- 
sunkowuje się do wniosku PPS pozytywnie. 
Fakt, że pod wnioskiem tym niema podpisów: 
ukraińskich, tlumaczy mówica przekonaniem, 
ie w wykonaniu zobowiązań międzynarodo- 
wych wniosek taki powinien wyjść od rzą- 
du, a nie od stronnictwa parlamentarnego. 

Pos, Niedziałkowski (PPS) w  obszer- 
nem przemówieniu broni wniosku swego klu 
bu. Zdaniem mówcy, są tylko dwie możliwe 
koncepcje rozwiązania kwestji ukraińskiej w 
Polsce, to jest wciągnięcie społeczeństwa u- 
kraińskiego do współodpowiedzialności za lo 
sy kraju, do wspó'gospodarzenia na tym ob- 
szarze, gdzie stanowią one większość oraz 
druga możliwa jego zdaniem teoretyczna 
koncepcja — doprowadzenie do zupełnego, 
czy orawie zupeinego zlania się ze społeczeń 
stwem polskiem. Pos. Niedziałkowski Uważa 
tę ostatnią koncepcję za szkodłiwą. Dalej za 
rzuca państwowej polityce polskiej, że w 
vprawie ukraińskiej nie ma jakoby określone- 
go celu. 

Pos, ks, Szydelski (Ch. D.) oświadcza 
imieniem ilubu, iż głosować będzie przeciw 
ko wnioskowi PPS, który kryje w sobie nie- 
bezpieczeństwo dużych strat dła naszego ży 
cią narodowego 

Po przemówieniu posła Brzozowskiego 
(BB), który polemizował z posłem Niedział.. 
rowskim, przemawiał raz jeszcze referent 
pos. Stroński, poczem Sejm przyjął wniosek 
komisji o odrzuceniu wniosku PPS. O go- 
dziaie 16 min. 30 marszałek zarządził godzin 
rą przerwę. 

„ Marsza'ek wzncwil prsiedzerie o godzi- 
nie 17 m. 45 W pierwszem czytaniu bez-dy 
skusji odesłano do komisji ustawę o dodatko 
wych kredytach za rok 1929—30 i ustawę o 
dodatkowych kredytach za rok 1930—31, ja- 
ko też ustawę o poborze rekruta. Przystąpio 

eż: „, Zytaria ustawy skarbowej i pre 
liminarza budżetowego. 
5 Zabrał głos minister skarbu Jan Pitsud- 

SKL. 

Mowa ministra Jana Piłsudskiego 
WARSZAWA. PAT. — Pan mini- 

ster skarbu podnosi, że ustawa skarbo- 
wa na rok 1932—-33 jest analogiczna 
z dziś obowiązującą. Poza zmianami 
czysto redakcyjnemi, lub też wypływa- 
jącemi z faktów dokonanych, jak cof- 
nięcie 15-procentowego dodatku do u- 
posażeń, budżet ma układ taki sam, jak 
poprzedni, z tym wyjątkiem, że bud- 
żet kolei państwowych został wydzie- 
lony jako samodzielny dodatek da bud 
žetu i przytem tylko na okres 3 kwar- 
tałów. Wpływy w preliminarzu wy- 
noszą 2375 miljonów, wydatki 2482 

GERI RRKT LTE 

zysu, spada na rząd, to też Blok Bez- 
partyjny będzie poczytywał za swój o- 
bowiązek sumiennie i szybko przepro- 
wadzić te ustawy, które będą mogły u- 
łatwić rządowi walkę z kryzysem i ie- 
go skutkami. 

Oprócz tego klub nasz, reprezentu- 
iący szereg organizacyj społecznych, u- 

żyje swego wpływu, aby one podjęły 
bardziej aktywną rolę i będąc w bli- 
skim kontakcie z rządem mogły speł- 
niać te zadania, które ze wzglsdu na 
swój charakter spadać muszą nie ra 
rząd, a na społeczeństwo. Dalej, troska 
o dobę obecną nie zwalnia nas obecnie 

od obowiązku skupiania uwagi na 
sprawy, mające podstawowe znaczerie 
i dla przyszłych czasów i przyszłych pa 
koleń. To też podjętą pracę nad usta- 
leniem najlepszego ustroju Polski z rcz 
wagą i myślą spokojną dalej prowa- 
dzić będziemy. Przygotowanie konsty- 
tucji naszym jest obowiązkiem i za 1е 
prace odpowiedzialność bierzemy na 
siebie. 

miljony, deficyt zatem 77 miljonów. 
Rozchody są mniejsze o 440 miljonów, 
niż w roku 1931. Powstaje pytanie, dla 
czego rząd nie dokonał dalszej kompre 
sji, aby nie było deficytu. Aby zrobić 
konipresję całych 414 milionów, nale- 
żało dokonać ciężkiej pracy. Choćbyś- 
my pokasowałi kilka ministerstw, to i 
tak nie dałoby to oszczędności 414 mi- 
ljonów. 

Kompresja była możliwa do wyko- 
nania tylko dużym wysiłkiem oszczęd 
ności na szeregu niezaspokojonych po- 
trzeb państwa. Dalszych oszczędności 
możnaby dokonać wówczas, gdy zaj- 
dzie konieczność. Co to jest te 77 miljo 
nów? W budżecie długów przewidzia- 
no tylko tyle, aby można było pokryć 
całkowicie raty długów, przy układa- 
niu budżetu nie wiedziano bowiem, co 
będzie dalej — czy akcja Hoovera bę- 
dze przedłużona. Zdaje mi się, że jakaś 
akcja będzie. 

Wobec tego, że rząd nie zamierza w 
takiej, czy innej formie korzystać z in- 
flacji na pokrycie budżetu, pozostawa- 
łaby możliwość tylko dalszej kompresji 
budżetu, która mogłaby być zrobiona 
po ostatecznem wyjaśnieniu sytuacji 
na jakieś 5—6 miesięcy. Oszczędnnści 
w dużym stopniu zostały dokonane już 
w bieżącym budżecie. Do tych oszczę- 
dności zaliczyć należy 15-procentowy 
dodatek, dałej 20 proc. dodatek stołe- 
czny, budowlany, kresowy, zasiłki dla 
inwalidów i reorganizację urzędów, 
która umożliwiła zmniejszenie etatów 0 
10.354. 

Jednocześnie zmniejszono wydatki 
rzeczowe i inwestycyjne. Doprowadzo- 
no budżet do sumy 2452 miljony po 
stronie rozchodów. Strona dochodowa 
preliminowanega budżetu wyraża się 
w sumie 2375 miljonów, tj. mniej niż 
budżet obecnie obowiązujący o 17 proc. 

  

POMOC 
ROSJI SOWIECKIEJ 

WIEDEN, (Pat). „N.-W. Tage- 
blatt“ donosi z Tokjo: Ogłoszony 
tu komunikat nazywa walkę o 
przyczółek mostowy nad rzeką 
Nonni najcięższą od czasu wy- 
buchu konfliktu chińsko-japoń- 

sklego. Japońskie koła wojsko- 
we Sądzą, że gen. Maa otrzymał 
pomoc od Rosji Sowieckiej, gdyż 
inaczej nie odważyłby się za- 
atakować wojsk japońskich. 

Sytuacja coraz poważniejsza 
SZANGHAJ. (Pat). Sytuacja chińsko- 

Japońska staje się coraz poważniejsza, 
ponieważ wskutek starcia na moście 
kolejowym w Nen-Kiang na rzece Kon- 
ni teren, objęty konfliktem mandżur- 
skim, stopniowo zbliża się do strefy 

KRWAWE 
  

wpływów sowieckich. Nen-Fiang znaj- 
duje się zaledwie o 50 kim. od linji ko- 
lei wschodnio-chińskiej, która pozo- 
staje pod wspólną kontrolą chińsko- 
rosyjską. 

  

STARCIA 
w Uniwersytecie Warszawskim 

Warszawa, (tel. wł. 6.XI 31). 
Po godnych pożałowania wczo- 
rajszych zajściach nacjonalistycz- 
nych młodzieży akademickiej 
można było przypuszczać, że w 
dniu dzisiejszym nastąpi opamię- 
tanie | uspokojenie. Niestety, 
Sprawy przybrały zupełnie inny 
bieg, dobitnie świadczący, jak 
wielkie podniecenie panuje wśród 
młodzieży i jak bardzo komuś 
zależy na podtrzymywaniu tego 
podniecenia, które u społeczeń- 
stwa spotyka się tylko z niepo- 
kojem. Około godz. 12 na dzie- 

dzińcu Uniwersytetu, na który 
przedostali się studenci Żydzi, 
wybuchło szereg bójek. W lokalu 
Bratniej Pomocy I innych orga- 
nizacji akademickich, mieszczą- 
cych się na terenie Uniwersytetu 
powybijano szyby, pozrywano 
Skrzynki do listów I próbowano 
zdemolować urządzenie wnętrz. 
Wezwano pogotowie Ratunkowe, 
które przewiozło 13 rannych aka- 
demików do szpitala św. Rocha, 
gdzie założono oflarom opatrun- 
ki. Między Innymi został ciężko 
ranny student Dawid Lauenberg. 

' Zawieszenie wykładów 
DALSZE AWANTURY.— GROŹBĄ ZAMKNIĘCIA UNIWERSYTETU 
WARSZAWA, (tel. wł. 6.XI-31). 

W dalszym ciągu ekscesów anty- 

żydowskich w dniu 6 b.m. wgo- 
dzinach południowych do$zło do 
zamieszek 1 bijatyki na terenie 
Uniwersytetu Warszawskiego. Do 
zebranych tłumnie w hali Unl- 

wersytetu wyszedł Rektor prof. 

dr. Jan Łukasiewicz i wygłosił 

przemówienie nawołujące mło- 

dzież do zachowania Spokoju. 

Następnie do studentów przema- 
wiał Prezes Bratniej Pomocy p. 

Kurcjusz. Młodzież akademicka 
zebrana w hali nie umiała jed- 
nak zachować spokoju I po wy- 

parciu na dziedziniec Uniwersy- 
tetu grupki studentów-żydów 
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rozpoczęła bójkę, wobec czego 
Rektor Uniwersytetu wydał za- 
rządzenie zawieszające aż do 

odwołania wykłady i ćwiczenia 
na Uniwersytecie. Zarządzenie to 
zawiera jednocześnie zapowiedź, 
że w razie przedłużenia się ek- 

scesów Uniwersytet zostanie za- 
mknięty i rozpoczęte zostaną 
nowe zapisy. Po opuszczeniu 
przez młodzież dziedzińca uni- 
wersyteckiego dochodziło do 
starć między bojówkami obozu 

Wielkiej Polski i żydowskiemi, 
które szybko likwidowała poil- 
cja. O godzinie 2-ej po południu 
zebrał się senat akademicki, któ- 
ry obradował nad wytworzoną 
sytuacją. 
  

Masowe areszty studentów w Londynie 
LONDYN. PAT. — Aresztowano 115 stu Mieli oni przygotowywać manifestację w 

dentów rozmaitych uniwersytetów pod za- związku z rocznicą rewolucji bolszewickiej, 
rzutem prowadzenia akcji komunistycznej. 

  

która przypada w sobotę. 

E] 

Starcie armii chińskiej 
z W 3 

mi. 
KOSKWA. (Pat). 1ak wskazu- 

ją wiadomości, nadchodzące z 
Dalekiego Wschodu, konfiikt man- 
dżurski zaczyna wstępować w 
nową fazę. Ostatnie depesze Ко- 
respondentów sowieckich dono- 
szą, że dnia 4 b. m. około godz. 
2 po południu pierwsze oddziały 
jepońskie zetknęły się z wojska- 
mi chińskiego gen. Maa. 

Trudno w tej chwili przesą- 
dzić, jakiemi siłami rozporządza 
dowódca Cicikaru. Wiadomości 
telegraficzne doniosły, że przed 
kilku dniami armja jego wzmoc- 
niona została o jedną dywizję 
wojsk kirinskich i 3 pociągi pan- 
cerne, inne zaś depesze mówią, 
że gen. Maa zawiadomił telegra- 
ficznie Czang-Sue-Lianga 0 ru- 
chach wojsk lapońskich w kie- 
runku Cicikaru, wyrażając jedno- 
cześnie gotowość rozpoczęcia 
akcji wojennej przeciwko Japoń- 
czykom. 

Prasa sowiecka zapewnia, że 
Japończycy zdążyli już obsadzić 
linję kolejową Tuntao-Taonan. W 
rejonie tej linji poza oddziałami 
piechoty i eskadrami Iotniczemi 
operować mają równieź oddziały 
kawaleryjskie. Japończycy posu- 
wają się w kierunku pėtnocno- 
zachodnim, dążąc najwidoczniej 
do obsadzenia rzeki Nonni I hi- 
storycznego już mostu kolejo- 
wego na tejże rzece. Najbliższe 
dni przynieść mogą wiadomości 
© bezpośredniej akcji wojennej 
pomiędzy oddziałami japońskie- 
mi a armją gen. Maa. 

Od rezuitatów tej walki zale- 
żeć będą dalsze wypadki. Stano- 
wisko Sowietów w zatargu chiń- 
sko-japońskim dotychczas nie 
jest dokładnie znane. Według 
oficjalnego oświadczenia Narko- 
mindieła, rząd sowiecki chce ho- 
norować dotychczasowe traktaty 
z Chinami, żadnych przygotowań 
wojskowych nie czyni i akcję 

japońską traktuje jako czasową 
okupację zbrojną. 

  

KTO SZYBK6 DAJE, TEN DWA RA- 
ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

CZEKA! 
Konto P.K.O. 82,106. 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
= 

BURZA NA SALI SĄDOWEJ.—PYTANIE; PROKURATORA, — 

WARSZAWA, 6.11. (tel. własny). — W 

dzisiejszym, li-ym dniu procesu, od godzi- 
ny 10,30 rano sala sądowa nie Świeci, jak 
zwykle, pustkami. Pierwszy zeznaje świa. 
dek Laskowski. Nie wiele wnosi nowego. Na 

tle przemówień oskarżonego Sawickiego przy 
pomina sobie, jak znany demagog chłopski 

rzucał na jednym z wieców groźbę: ci, co 

nas krzywdzą, powinni wisieć. Drugi świa- 

dek, nauczyciel Benendo, nie chce przysię- 
gać, uważa się za bezwyznaniowego, — 

Oskarżeni chcieli wywołać rewolucję, czy 
nie chcieli? — pyta go przewodniczący. Świa 

dek się plącze, Sąd i obrona ciągną go za 
język. Zdecydował się. 

— Zeznania moje były wymuszone! 
Powstaje szmer na sali. Obrona zadaje 

szybkie pytania. Naraz pada pytanie Proku- 

ratora Rausego: 
— Niech pan powie tak abstrakcyjnie, 

coby Pan wolał, czy żeby panu zrobiono 
sprawę karną o złożenie fałszywych zeznań, 

czy też by pana usunięto z partji? Na sali 

zrywa się wielka burza, Oskarżeni i obrońcy 
coś z oburzeniem wykrzykują, padają słowa: 

PO BURZY SŁOŃCE. 
„jesteśmy pod tercrem“! „skandal“! „proszę pierwszem piętrze widział pochód i słyszał, 
zaprotokułować”! „my pociągniemy prokura jak maniiestanci krzyczeli do taktu marsza: 
tora do odpowiedzialności* i t. d.! Burza po Precz z Marszałkiem Piłsudskim i jego ma- 
woli cichnie na wezwanie Przewodniczącego. 

Na sali zjawia się nowy świadek górnik 

Soradzko — nie wiele dodaje nowego. Na- 
stępny świadek. Tym razem po burzy słońce. 

Chtopek z Maciejowic, zowie się Zając, Po- 
szedi do Krakowa z truskawkami na targ. 

Patrzy, dużo ludzi. Ciekawy. Widzi wiec. 

Gadali, gadali, tylko nie wie co. Jakieś „So- 

cjalisty*, Świadek siada, 

Następnie zeźnaje Wojciech Wójcik, ko- 
mendant policjj w Rudawce koło Krzeszo- 
wic. Był na kongresie krakowskim, mówi o 

przebiegu obrad i odczytywaniu telegramów 
od 38 posłów angielskich. Poseł Waleron 
wzniósł na zakończenie okrzyk: „Precz z 

Marszałkiem Piłsudskim i jego kliką*. Po- 

tem przemawiał Thugutt, że dyktatura obję- 

ła wójtów. i pisarzy i że targują ludžmi, jak 

świńmi, co jest niezgodne z konstytucją i 
że Prezydent Rzeczypospolitej musi ustąpić. 

nekinem Prezydentem, Na pytanie prokura- 
tora Grabowskiego świadek stwierdza, że 
były również okrzyki precz ze złodziejami 
grosza publicznego. 

Na zakończenie dnia zeznają dwaj przed 
stawiciele policji śledczej z Bydgoszczy. Je- 
den mówi o znalezieniu u niejakiego Ziefiń- 
skiego 2 egzemplarzy ulotek, zawierających 
uchwały Centrolewu, drugi o znalezieniu 15 
sztuk tych ułotek w czasie rewizji dokona- 
nej w mieszkaniu niejakiego Marka Czesta- 
wa. Dlaczego u tej osoby dokonano rewizji? 
Bo on należy do Polskiego Związku Socjali- 
stycznego. 

Wobec wyczerpania listy świadków wy- 

Anaczonych na dzień dzisiejszy, sąd zapro- 
ponował cbronie, by sprowadziła którego ze 

świadków odwodowych. Obrona, po krėt- 
kiej naradzie oświadczyła, że nie jest w sta- 
nie uskutecznić tego doraźnie o prosi 0 

St. przod, w Krakowie, Józef Baron, miał przerwanie rozprawy, co też się stało. 
dyżur w komisariacie, skąd przez okno na
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Dzieła Antoniego Wiwulskiego HOŁD ARMJI RUMUŃSKIEJ 
i jego pomnik kościelny 

Przed 15 laty w dzień Wszystkich 
Świętych JE. ks. biskup Kazimierz Mi- 
chalkiewicz, zgromadziwszy  dokqła 
siebie coś ze setkę wiernych, dokonał 
uroczystego poświęcenia nowowznie- 
sionego pomnika trzykrzyskiego. Oczy- 
wiście, czasu okupacji niemieckizi, nie 
podobna było inaczej, jak tylko pota- 
jemnie dopełnić powyższego zbożnego 
aktu. 

Wykonawcami tej pięknej a trwałej 
pamiątki byli: artysta rzeźbiarz Antoni 
Wiwulski i budowniczy Teofil Szopa. 
Obaj ci artyści dziś już nie żyją, zaś 
pamięć o zgasłym przedwcześnie au- 
torze modela pomnika  trzykrzyskiego 
jest wyjątkowo drogą dla rodaków, 
pamięć o tym, wybitnie utalentowanym 
twórcy pomnika grunwaldzkiego w 
Krakowie i kościoła Serca Jezusowego 
przy uł. Archanielskiej w Wilnie. 

Obecnie nadarza się okoliczność 
dłuższego zastanowienia się nietylko 
nad dziełem sztuki monumentalnej Wi- 
wulskiego, jako architekta, lecz i nad 
tą artystyczną po nim pamiątką, dłuta 
niezmordowanego autora licznych już 
dziś w Wilnie rzeźb pamiątkowych, 
prof. Bolesława Bałzukiewicza. 

W naibliższych tygodniach zosta- 
nie odsłonięty w kościele Serca Jezu- 
sowego nagrobek twórcy tej wspania- 
łej świątyni, Jak wiadomo, zwłoki $.р. 
Wiwulskiego spoczęły przed kilkuna- 
stu laty w murze omawianego kościo- 
ła z lewej strony wielkiego ołtarza 1 
właśnie będący obecnie na wykończe- 
niu pomnik artysty, umieszczony 20- 
staje nad samym jego zabetonowanym 
grobem. 

W ten sposób zapragnął uczcić pa- 
mięć młodego swego przyjaciela, a 
twórcy pięknej tej świątyni szanowny 
ks. kanonik Jan Lubianiec, którego sta 
raniem nastąpiła zezwolenie Stolicy A- 
postołskiej na uczczenie w powyższy: 
sposób zasług niepospolitego artysty i 
człowieka głębokiej wiary. 

Na całość pomnika ku czci Wi- 
wulskiego złożą się mianowicie: nie 
biesko-szara tablica marmurowa, i 
przylegająca do niej od góry niewielka 
płaskorzeźba bronzowa. Wszystko zaś 

-obramowane kremowej barwy stiuka- 

” 

mi polerowanemi, miejscami zabarwio 
nemi dla efektu na czerwono. 

Dzięki uprzejmości wielebnego ks. 
Stanisława  Nawrockiego, proboszcza 
kościoła tego, miałem sposobność о- 
beirzenia zapoczątkowanych tu robót, 
i samego wzoru rzežby B. Bałzukiewi- 
cza, w postaci odlewu gipsowego z po 
dobizną š. p. Wiwulskiego, którego 
prof. Bałzukiewicz przedstawił en face 
trzymającego przed sobą w obu rę- 
kach model budowanej przez niego 
świątyni. 

Oddane w płaskorzeżbie popiersie 
Wiwulskiego ma formę okazałej plakie 
ty zaokrąglonej owałowo u góry i za- 
opatrzonej  gustownemi motywami 
zdobniczemi po rogach u doł1. 

Słyszeliśmy, że odiew bronzowy 
rzeczonego bareljefu, jest na ukończe- 
niu w pracowni prof. Bałzukiewicza i 
niewątpliwie przedstawia się udatnie. 

Kolorowe marmury sztucznie spre- 
parowane przez wykwalifikowanego 
majstra L. Tołłoczkę, autora podob- 
nych stiuków, wykonanych dla pomni- 
ka arcybiskupa jana Cieplaka, przed- 
stawiają się i tutaj jak najlepiej, 

Napis na niedużej, wprawionej w 
ścianę tablicy, wyryty został głoskami 
złoconemi, a brzmi, jak następuie: 

SP: 
Antoni Wiwulski 

Urodzony 7 lutego 1877 r. 
umarł 10 stycznia 1919 r. 

Artysta Rzeźbiarz —Architekt 
Twórca projektu tej świątyni 

—służył wiernie wierze i pięknu-— 
Syn tej ziemi 

W walce a jej wyzwolenie na 
posterunku poległ. 

NOTATKI MUZYCZNE 
KONCERTY 

Otwarciem nader spóźnionem zima 
wego sezonu koncertowego był wy- 
stęp, nieznanego dotąd u nas, skrzyp- 
ka i kompozytora hiszpańskiego, cie- 
szącego się sławą światową i cenione- 
go w swym kraju rodzinnym, jako ie- 
dnego z najwybitniejszych muzyków 
współczesnych. 

Nazwisko tego niepospolitego arty- 
sty — Juan de Manen powinno się 
stać powszechnie znanem u nas, jak to 
się dzieje we wszystkich krajach, przo- 
dujących w kulturze muzycznej. 

Stęskniona za muzyką publiczność 
wileńska bardzo się licznie zebrała na 
koncercie Manena, chociaż nie znała 
go prawie zupełnie, jak się mogłem 
przekonać z wielu rozmów, zaslysza- 
nych i pytań do mnie skierowanych. 
Nie zawiedli się słuchacze w swem za- 
ufaniu do artysty, którego powitali ży- 
czliwemi okfaskami. 

Już po kilku taktach, można się by- 
ło przekonać, że się słucha prawdziwe- 
go mistrza. Przedziwną czystość i 
dźwięczność tonu, bajeczną łatwość w 
pokonywaniu wręcz nieprawdopodob- 
nych trudności technicznych, ani na 
chwilę nie używa artysta w celu wy- 
wołania efektu wirtuozowskiego; wszy 

    

Gdy się już znalazło wewnątrz 
świątyni, zdumienie ogarnia, jak mógł 
twórca tego Śmiałego projektu, czło- 
wiek wątłego ciała a mocarnego ducha 
— nie obrachować się ze swemi za - 
mierzeniami przy budowaniu damu Bo 
żego, wymagającego długich lat pra- 
cy zarówno architektonicznej, jak i 
rzeźbiarskiej. 

Bo przecież wszystkich tych rze- 
czy Ant. Wiwulski był samodzielnym 
twórcą. 

Jak mię poinformowano na niejscu, 
dla całkowitego wykończenia tego ko- 
šciola potrzeba jeszcze paru miljonów 
zł. Obyż ks. kanonikowi Lubiańcowi 
poszczęśliło się w dalszem zgromadze- 
niu odpowiedniego funduszu, gwoli do 
kończenia całości gmachu i iak najpo- 
ważniej obmyślonego planu stylowych 
iego przyozdobień. 

Po zgonie ś. p. Wiwulskiego przy 
kładał tu ręki przez czas jakiś budow- 
niczy ś. p. Teofil Szopa, obecnie zaś 
nad tą świątynią ma fachową opiekę 
architekt Pac Pamarnacki. 

Ażeby dać należyte wyobrażenie o 
koncepcji architektonicznej Wiwulskie- 
go odnośnie do tego kościoła i o spo- 
sobie wywiązania się artysty z nie- 
mwykłego jego przedsięwzięcia, zacy- 
tować winniśmy zdanie profesora 
Juljusza Kłosa, powzięte z  iego 
pracy „Wilno, przewodnik krajoznaw- 
czy” (r. 1929): „Młody ten artysta, 
rozpoczął dopiero na kilka lat przed 
wojną swą działalność architektonicz- 
ną, projektując ogromny kościół Serca 
Jezusowego z żelazo-betonu o nowych 
zupełnie formach, rzeźbiarskich raczej, 
niż architektonicznych. Budowa rozpo- 
częta w 1913 r., przerwana została 
przez wojnę, śmierć zaś autora unie- 
możliwiła dokończenie tej oryginalnej 
budowy według zamierzeń twórcy, nie 
opracowanych w formie ostatecznej. 
Jakkolwiek artysta porwał się śmiało 
na rzecz wyjątkowo trudną i sam szu- 
kał dopiero wyrazu dła swych poniy- 
słów, opierając się na wzorach moder 
nizmu francuskiego, to jednak można 
było oczekiwać od jego talentu zwy- 
cięstwa nad nieopanowanym jeszcze 
materjałem, a rozhukaną zbytnią wy- 
obraźnią. Praca ta nawskroś indywidu 
alna, nie może być w tym samym du- 
chu kontynuowana, chyba, gdyby zna- 
lazł się artysta, będący sobowtórem 
duchowym Wiwulskiego. 

Po ś. p. Wiwulskim pozostała dość 
znaczna ilość rzeźb, studjów rysunka- 
wych, konterfektów artysty i osobi- 
stych pamiątek, z których część znaj- 
duje się pod opieką światłego admini- 
siratora kościoła Serca Jezusowego sz. 
ks. Nawrockiego. е 

W pudełeczku ś. p. Wiwulskiego 
przechowuje się jego różaniec i ręko- 
pis wiersza, wyjątek z Glossy św. Te- 
resy, dowody iego religijności. 

Ż portretów zastanawia wizerunek 
olejny artysty, pendzla Gadomskiego, 
Nawasem nadmienić wypada, że do 
wcześniejszych portretów Wiwulskiego 
z natury wykonanych, należy ten, któ- 
ry jest w posiadaniu jego autorki, p. 
Lucji Bałzukiewiczówny. 

Z pewnością z kolekcji rzeźb, po 
ś. p. Wiwulskim, pamiątek w różnych 
miejscach w Wilnie znajdujących się, 
da się z czasem utworzyć bardzo ład- 
ne muzeum. Niejedna z tych rzeczy 
mogłaby przytem znaleźć miejsce w 
projektowanem wydawnictwie albumo- 
wem dzieł sztuki zmarłego tego arty - 
sty. 

Byłaby to szacowna naprawdę pa- 
miątka i mileby ją w Wilnie powitano, 
gdyż niezależnie od nieprzeciętnych 
zdorności artystycznych /Wiwulskiego, 
cechowały go najpiękniejsze przymio- 
ty charakteru. 

Z rzetelną satystakcją wykonywał 
prof. B. Bałzukiewicz wspomniany po 
wyżej bareljef z podobizną swego dru- 
ha, albowiem trzeba przytem powie- 
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chetnem jei zrozumieniu i w najpięk- 
niejszym stylu. Czy gra artysta swój 
arcytrudny „koncert hiszpański*, czy 
klasyczny Romans — F-dur Beetho- 
vena, czy najeżone trudnościami utwo- 
ry Paganiniego, lub Sarasatego, za- 
wsze daje muzykę właściwie i z wiel- 
kim artyzmem odtworzoną, w czysto- 
Ści naprawdę kryształowej. Ani jednej 
auty w intonacji niepewnej, ani jedne- 
go drapnięcia smyczkiem. 

Niezwykle trudne akompanjamenty 
na fortepianie wykonał dr. Edward 
Steinberger, jako partner, godny wiel- 
kiego artysty. Była to niczem nie za- 
mącona gra zespołowa. 

Równo dwadzieścia lat upłynęło od 
dnia, kiedy byłem świadkiem niezwy- 
kłego powodzenia koncertu w Mona- 
chjum — wówczas bardza młodego — 
Manena, którego późniejsza karjera cał 
kowicie spełniła zapowiedzi ówczesne. 

Pełen podziwii dla wielkiego arty- 
sty, nie mogę — wszakże — pochwa- 
lić przeróbek jego własnych, nasyco- 
nych modernistycznemi dysonansami, 
uskutecznionych w utworach Pagani- 
niego i Sarasatego, z któremi się — ja- 
koś — nie godzą. W kompozycjach 
własnych, niech robi artysta co mu się 
podoba, ale utworów obcych, mających 
swój styl, uświęconych tradycją, lepiej 
nie modernizować. 

Po tem wszystkiem, co powiedzia- 
stkie środki wykonawcze służą tylko łem, łatwo sobie wyobrazić, że za- 
odtworzeniu muzyki, w najbardziej szla chwyt publiczności był ogromny i bez | 

dla Marszałka Piłsudskiego 
WARSZAWA, (Pat). Do gabinetu mi- 

nistra spraw wojskowych wpłynęła z 
dowództwa 7 brygady wojsk rumuń- 
skich, w skład której wchodzi 16 pułk 
piechoty, którego szefem został ostat- 
nio Marszałek Piłsudski, depesza treści 

następującej: ; 
Z okazji zmiany na stanowisku do- 

wódcy pułku 16 plechoty im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego melduję, Iż wszyst- 

kle nasze myśli zwrócone są ku Wa- 

szej Wysokiej Ekscelencji. Zaszczyceni 

tem, że szefem tego dzielnego pułku 
został p. Marszałek. jednocześnie obie- 

m 

11-go Święto 
WARSZAWA, 6.11 (tel. własny). 

Dzień 11 listopada, który jako roczni- 
cę odzyskania Niepodległości, uznany 
został za święto państwowe, będzie wol 
ny od zajęć we wszystkich minister- 

cujemy spotęgować stokrotnie siły na- 

sze, abyśmy mogli stanąć na wysokoś- 
ci wielsiego zaszczytu, Jaki nam przy- 
padł w udziale. Przy tej sposobności 

prosimy posłusznie Pana Marszałka o 
pozwolenie wyrażenia nam najserdecz- 
niejszego hołdu Polsce oraz życzenia 

długich lat życia dla Pana Marszałka i 
zapewniamy Go © naszej miłości i od- 

daniu. Niech żyje Polska, niech Żyje 

Wasza Wysoka Ekscelencja. 

Komendant 7 brygady 

(-) gen. Jonescu. 

Państwowe 
stwach, urzedach i instytucjach pań- 
stwowych, szkołach, biurach samorzą- 
dowych i t.d. W przedmiocie zamyka- 
nia w dniu tym sklepów niema żadne- 
go zarządzenia, 

Polsko-łotewsko-estońska 
KONFERENCJA KOLEJOWA 

WARSZAWA. PAT. Dnia 4 b. m. 
rozpoczęła się w gmachu katowickiej 
dyrekcji kolejowej międzynarodowa 
konferencja kolejowa w sprawie uży- 
wania wagonów komunikacji bezprze- 
ładunkowej pomiędzy kolejami Polski, 
Łotwy i Estonji. Ze strony Minister- 
stwa Komunikacji Polski biorą udział 

w konferencji inspektor ministerjalny 
inż. Ejsmont, który przewodniczy ob 
radom, inż. Kmita, inż. Tymowski i 
Slinko, z ramienia kolei łotewskich 
— Beikmanis i Klawin, oraz z Esto- 
nji Rejman. Konferencja potrwa kilka 
dni. W czasie pobytu w Katowicach 
uczestnicy zwiedzą kilka zakładów 
przemysłowych. 

Skazanie trzech bandytów w Łomży 
NA KARĘ ŚMIERCI PRZEZ POWIESZENIE 

ŁOMŻA, (Pat). W dniu 6 b. m. po 
10 dniowej rozprawie w sądzie okręga- 
wym zapadł wyrok w sprawia bandy 
rozbójniczej Raczkowskiego i tow. w 
łącznej liczbie 17 osób, mającej na su- 
mieniu 32 mordy rabunkowe. Na karę 
śmierci przez powieszenie skazano 

mieszkańców Warszawy Czesława Racz- 
kowskiego, Bronisława Wyszyńskiego 
iAdama Bidzińskiego. Ponadto jedne- 

go skazano na 15 lat ciężkiego więzle- 
nia, dwóch na 10 lat. dwóch na 4 lata, 
Jednego na 6 miesięcy. Pozostałych u- 
niewinniono. 

  

Straszna katastrofa lotnicza 
W LIBAWIE 

RYGA. (Pat). Donoszą z Liba- 
wy o Strasznej katastrofle, któ- 
ra wydarzyła się z dwoma wod- 
nopłatewcami. Przebieg kata- 
strofy był następujący: W godzi- 
nach południswych dwa wodno- 
płatowce odbywały ćwiczebne 
loty, przyczem na każdym z nich 

znajdowało się po trzy osoby. 
W pewnym momencie, gdy Sa- 
moioty zniżyły się jeden do dru- 
giego, na ostrym wirażu nastą- 
piło zderzenie. Obydwa wodno- 
płatowce runęły na ziemię. Trzech 
oficerów, dwóch sierżantów I żo- 
na jednego z oflcerów ponieśli 
śmierć na miejscu. 

Eksplozja działa na pancerniku 
SAN PEDRO (Kalifornja). PAT. — py Santa Rosa nastąpiła eksplozja dzia- 

W czasie nocnych ćwiczeń z  dziataui 
przeciwłoiniczemi na pancerniku ame- 
rykańskimi „Colorado* w pobliżu wys 

ła. 4 kanonierów poniosło śmierć, 10 
innych odniosło rany, w tej liczbie 4 
ciężkie, 

      

dzieć, że Bałzukiewicz, pracując przed 
laty w Paryżu, był prawą ręką Ś. p. 
Wiwulskiego przy wykonywaniu mo- 
numentu grunwaldzkiego. 

Przy niniejszej sposobności, gdy po- 
wyżej była mowa o upłynionem pięt- 
nastoleciu od daty odsłonięcia w Wil- 
nie na górze Trzykrzyskiej pięknego 
dzieła Antoniego Wiwulskizgo, wspom 
nieć należy, że obecnie upłynęło rów- 
nież lat 15-ście od nagłej Śmierci na 
ambonie Bazyliki wileńskiej nieodżało 
wanego prałata, ks. Jana Kurczewskie- 
go, dziejopisa tej świątyni, oraz auto- 
ra epitaijum, umieszczonego właśnie 

   

    
sztuk 

się о- 

uprzejmie wykonannych wielu 
nadprogramowych, nie mogło 
bejść. 

* 

Po dwóch dniach, odbył się kon- 
cert znakomitej i dobrze tutaj znanej 
skrzypaczki Cecylji Hansen, który też 
zgromadził całe zastępy jei wiernych 
wielbicieli. 

Poza bardzo wytworną i estetycz- 
ną postacią koncertantki, nic w niej 
niema, coby  przypominałe. cechy, tak 
dobrze znaiie u artystek-skrzypaczek, 
zdobywających powodzenie kokieterją. 

Gra jej potężna w wyrazie, ciepła 
w odczuciu i poważna w ujęciu najbar- 
dziej odpowiedzialnych utworów. Ton 
jędrny, jakby z pod smyczka w męskiej 
Ka techniczna sprawność bez zarzu- 
U. 

Rzadko grywany bardzo ładny kon- 
cert Goldmarka, niezwykle trudny mu- 
zycznie i technicznie gawot ]. S. Bacha 
na skrzypce solo (bez akompanjamen- 
tu) wykazały w całej pełni prawdzi- 
wie pierwszorzędne stanowisko  arty- 
styczne C. Hansen. 

Ciąg dalszy programu dał koncer- 
tantce sposobność do rozwiązania ca- 
łego czaru iej uduchowionej interpre- 
tacji muzycznie wartościowego reper- 
tuaru wirtuozowskiego. 

Towarzyszyła przy fortepianie, z 
wodzeniem, Elfrida Berson-Hansen. 

Skutkiem entuzjastycznego przyję- 

ko * 

ana (4 IdNGA 
w sali Konserwatorjum Muzycznego. 

Manen gra na Stradivariusie Sarassatego ogranym przez 
Mendelsona - Bartholdy'ego. 
(Szc.egóły w kronice teatralnej) 

ostatni występ 

  

na pomniku trzykrzyskim. Przytacza- 
my w przekładzie polskim tekst owego 
napisu łacińskiego: 

Pokój 
Pierwszym pracownikom  Chrystuso- 
wym na Litwie, zakonu św. Francisz- 
ka w XIV wieku w Wilnie zabitym, 

szczególnie VII Męczennikom, na tej 
górze ukrzyżowanym. 

Wyznawcy Chrystusowi, w czasie sro- 
żącej się okrutnej wojny, Ala uprosze- 
nia pomocy Bożej i pokoiu, te krzyże, 
na miejscu pierwotnych odbudowali i 

poświęcili w R. P. 1916. 
Sulintczyk. 

cia i licznych naddatków, koncert dość 
późno się skończył. 

Z dużem bardzo powodzeniem, (jak 
mi mówiono), odbył się, we dwa dni 
później, drugi koncert Cecylji Hansen, 
na którym nie mogłem być, z powodu 
braku czasu. 

* * 

Z prawdziwym sukcesem artystycz- 
nym wystąpiła Antonia Bric0, znana 
już nam z występów w sezonie letnim, 
w charakterze dyrygenta koncertu sym 
fonicznego Wileńskiej Orkiestry Sym- 
fonicznej. 

Już sama niezwykłość zjawiska ko- 
biety — dyrygenta zaciekawiała bar- 
dzo wielu, ale wzbudzała oczekiwania, 
niepozbawione sceptycyzmu. Wszyscy, 
którzyśmy byli obecni na występach 
letnich A. Brico, wiedzieliśmy, że trze- 
ba pracę jej traktować całkiem poważ 
nie i chętnie stwierdzamy, że wrażenie, 
odniesi nę z koncertu w sali, było zna- 
cziie jeszcze lepsze, niżeli z koncertu 
ogrodowego. 

Nie przedstawiła nam _dyrygentka 
nic nowego. Dobrze znana  symfouja 
„Z Nowego Świata" Dworzaka, „Pre- 
ludja” Liszta i t.p. pozwoliły jei, wszak 
że, rozwinąć cały zasób walorów cen- 
nych w działalności kapelmistrzowskiej. 

Nieprzeciętna muzykalność ogólna, 
doskonała znajomość wykonywanych 
dzieł, temperament i widoczne obycie 
się z praktyką dyrygencką, wszystko 
się szczęśliwie kojarzy. Przeprowadze- 

* 

sam Dewiiem, czy Chiny, 

    

Uchwały Komisji 
Senackich 

WARSZAWA, PAT. Na piątkowem posie- 

dzeniu komisji skarbowo = budżetowej Senatu 

przyjęto jednomyślnie projekt ustawy © 

zwolnieniu od ceł sprzętu wojskowego. Ko- 

misja dokonała następnie przydziału refera» 

tów budżetowych. Referat generalny i usta- 
wy skarbowej objął sen Szarski, 

* 
Na posiedzeniu senackiej komisji gospo” 

darstwa społecznego w dn. 6 b. m. przyjęto 
w brzmieniu sejmowem projekt ustawy o za- 
silaniu funduszów izb rzemieślniczych, a na- 
stęonie projekt ustawy w sprawie używania 
publicznego odznaczeń, otrzymanych na za- 
garnicznych wystawach gospodarczych. 

* 
WARSZAWA, PAT. Senacka komisja woj- 

skowa uchwaliła w dniu 6 b. m. w brzmieniu 
sejmowem bez dyskusji projekt ustawy o 
przewozie wojskowych. Następnie przyjęto w 
brzmieniu sejmowem projekt ustawy 0 kole- 
jach w czasie wojny. 

* 

WARSZAWA, PAT. Senacka komisja 
prawnicza przyjęła na posiedzenin w dniu 6 
b. m. w brzmieniu sejmowem projekt us'awy 
o opłatach sądowych w sprawie rejestracji 
zastawu rolniczego oraz nowelę do ustawy o 
ochronie lokatorów. 

EET TEKSTAI 

Przebieg rokowań 
sowiecko-chińskich 

Przedstawiciele prasy chińskiej od- 
wiedzili w tych dniach członka delega- 
cji chińskiej na konferencję chińsko-so- 
wiecką Czang Chou Czena przybyłego 
do Charbinu, aby uzyskać od niego in- 
formacje o stosunkach sowiecko-chiń- 
skich. 

. Czang Czou Czen oświadczył dzien 
nikarzom, że chińsko-sowiecka konie- 
rencja odbyła dotychczas dwadzieścia 
pięć posiedzeń. Na posiedzeniach tych 
omawiano kwestję tymczasowego za- 
rządzania koleją wschodnio-chińską. 
Problemy te są już częściowo rezwią- 
zane i obie strony osiągnęły znaczne 
sukcesy. Jeśli chodzi o wykupienie ko- 
lei, to w tej kwestji nie doszio dotych- 
czas do porozumienia z powodu róż- 
ności zdań. Dotychczas nie konferowa- 
na o tem, jak ustalona ma być wartość 
kolei i w jakiej walucie zrealizowanoby 
wykupienie. Ponieważ w tej kwestji 
dotychczas nie doszło do porozumienia, 
nieaktualna jest zarazem kwestja odno- 
wienia stosunków dyplomatycznych z 
Rosją sowiecka i nawiązanie stosunków 
handlowych. Chodzi o problemy skom- 
plikowane i należy się spodziewać, że 
konferencja trwać będzie jeszcze bar- 
dzo długo. 

Wypadki mandżurskie nie wywarły 
na konferencji żadnego wpływu. Jeśli 
chodzi o nawiązanie stosunków handlo 
wych pomiędzy Rosją sowiecką, a Chi- 
nami, to dotychczas jeszcze nie jest 

w stosunkach z 
Rosją sowiecką staną na tem samem 
stanowisku, co ZSSR. t. j. czy handel 
prowadzić będą za pośrednictwem pań 
stwowych przedsiębiorstw handlowych, 
tembardziej, że dotychczas nie istniała 
pomiędzy obu państwami żadna umo- 
wa handlowa. Narazie Chiny nie ogra- 
niczyły dowczu towarów sowieckich 
żadnemi zarządzeniami nadzwyczajne- 
mi. Od rządów i narodów zależy, kiedy 
wznowione zostaną stosunki dyploma- 
tyczne. W czasie sporu sowiecko-chiń- 
skiego, Chiny były przeciwko wzno- 
wieain normalnych stosunków z ZSSR; 
dziś jednakowoż sytuacja się zmieniła 
i zachodzi możność odnowienia stosun- 
ków normalnych. Cały naród chiński 
jest wrogo usposobiony do Japonji i 
dlatego nawiązanie stosunków  dyplo- 
matycznych z ZSSR. staje się wielce 
aktualne, — Pod koniec delegat chiń- 
ski zaznaczył, że w połowie listopada 
znów razem z innymi delegatami wy- 
ieżdża do Moskwy. 

nie linji melodyjnej i ustosunkowanie 
różnie dynamicznych, ożywienie ryt- 
miczne i należyte frazowanie najzupeł- 
niej usprawiedliwiły duże powodzenie, 
jakie się stało udziałem artystki. 

Przy sposobności zaznaczam, że 
dyrygowanie orkiestrą przez kobietę, 

nie jest takim fenomenem niebywałym, 
jak to afisze głosiły. Przed pięćdziesię- 
ciu kilku laty, objeżdżała Europę or- 
kiestra symfoniczna, (akoło 30 osób), 
obsadzona wyłącznie przez kobiety, z 
dyrygentką na czele. Nie była to t. zw. 
„Damska orkiestra”, nie mająca zna- 
czenią artystycznego, lecz orkiestra zu- 
pełnie poważnie koncertuiąca, której 
repertuar zawierał uwertury, fantazje i 
tp. jak na koncertach pupalarnych i 
ogrodowych 

Doskonale pamiętam występ jej na 
na scenie teatru, w dawniejszym Ratu- 
szu. 

Oprócz tego, nieżyjąca już, znakomi 
ta fortepianistka Teresa Carreno była 
czas jakiś dyrektorką teatru operowe- 
go, w Ameryce Południowej, gdzie sa- 
ma czynną była, jako kapelmistrz. | 

Wobec tak dobrego wrażenia, jakie 
miałem z dyrygowania orkiestrą przez 
Antonję Brico, z ciekawością oczekiwa- 
łeni występu jej w charakterze forte- 
pitnistki w trio z prof. A. Kontorowi- 
czem i Alb. Katzem. Nie mogę, nieste- 

ty, powiedzieć, że nie spotkał mię tutaj 
zawód. Zarówno w sonacie z prof. Kan- 
torowiczem, iak w tria, gra jej była bla 

z 

Rozłam w Chadecji 
WYKLUCZENIE SENATORÓW PROF. 

THULIEGO I PROF. MAKAREWICZA 

Zarząd główny stronnictwa Chrze- 
ścijańskiej Demokracji postanowił wy- 
kluczyć ze stronnictwa senatorów prof. 
Thuliego i prof Makarewicza. Wyklu- 
czenie sen. Thuliego, które ma być je- 
szcze zatwierdzone przez lokalne wła- 
dze stronnictwa we Lwowie, spowodo- 
wane zostało jego ostatnim artykułem 
w wychodzącym we Lwowie tygodni- 
ku partyjnym, w którym sen. Thulie bar 
dzo ostro krytykował stanowisko opo- 
zycyjne partii. Sen, Makarewicz wy- 
kluczony został z partji z tego powodu, * 
że podczas głosowania w komisji ko- 
dyfikacyjnej nad projektem kodeksu 
karnego wstrzymał się od głosowania, 
a nie głosował przeciw projektowi, któ 
ry zawiera m. in. zwalczaną przez cha- 
decię dopuszczalność ślubów  cywil- 
nych itd. itd. 

т * ® 

'Ромойу — муКщсхема — pisze 
„Czas“ — są tylko upozorowaniem fak 
tu, przygotowywanego od dłuższego 
czasu w zaciszu katowickiej „Polonji”. 
P. Korfanty chciał poprostu usunąć pp. 
Thuliego i Makarewicza, których zapa- 
trywania nie dogadzały jego nieprze- 
jednanej nienawiści do obecnego reżi- 
mu. Pragnął on pchnąć Chadecję w ob- 
iecia narodowej demokracji i zmusić ją 
do zajęcia bezwzględnie opozycyinego 
stanowiska. Onanował więc najpierw 
zarząd stronnictwa, a następnie prze- 
forsował uchwałę wykluczającą dwóch 
najpoważniejszych i najbardziej zna- 
nych członków partii. Egzekucja nie 
jest zapewne skończona, gdyż wielu wy 
bitnych chadeków podziela poglądy 0- 
bu wykluczonych profesorów; można 
zatem oczekiwać w bliskiej przyszłości 
dalszej czystki. Cóż jednak pozostanie 
z dawnej Chadecji? Grupa p. Korian- 
tego, który już oddawna jest zakaptu- 
rzottym narodowym-demokratą, a tyl- 
ko dła względów taktycznych nie na- 
leżał jawnie do tega stronnictwa. Cha- 
decja przestanie istnieć jako sannodziel 
na organizacja polityczna i stanie się 
podrzędną filja narodowej demokracji. 
Należy ubolewać nad tą przemianą, 
którą zresztą zapowiadało niedawne 
zbratanie w Krakowie całej opozycji 
od chadeków (Korfantowych) począw- 
szy — aż do socjalistów. 

Jeżeli proces zapoczątkowany wy- 
kluczeniem pp. Thuliego i Makarewi- 
cza sięgnie dalej, chadecja przestanie 
istnieć jako czynnik polityczny, co nie « 
bedzie korzystne, gdyż jej prograin о- 
beimuje wiele słusznych postulatów, 
a wyróżnia się korzystnie od programu 
narodowo - demokratycznego stanow- 
czem podkreśleniem zasad katolickich. 

“ 

Awantury na uniwer- 
sytetach niem'eckich 

LIPSK. PAT. — Doszło tu znowu w dniu 
wczorajszym do burziiwych zajść na tere- 

nie uniwersytetu w Halle, gdzie nacjonalisty- 
czna młodzież akademicka w związku z roz- 
poczęciem wykładów urządziła wrogą de- 
monstrację przeciwko znanemu pacyfišcie 
prof, teologji Dehnow*. Przy wejściu na salę 
wyśładową zebrała się grupa kiłkuset studen 
tów, z których jedynie sto, w tem zaledwie 

30 słuchaczy teologii, dostało się do wnę- 
trza. Wchodzącego prof, Dehna ustawiona 
w szpaler. młodzież powitała  hitlerowskiem 
podniesieniem ręki. Na sali powstała ogrom- 
ra wrzawa. Tupaniem i śpiewem uniemożii- 
wiono kontynuowanie wykładu. Pod wpły- 
wem tych awantur pozostający na korytarzu 
studenci z okrzykiem „Precz z Dehnem!“ 
wtargnęli przemocą do sali, Usitowania rek- 
tora uspokojenia młedzieży mozostały bez 
skutku, Ponieważ sytuacja stawała się groź- 
ną, zawezwano polcję, pod ochroną której 
zarówno rektor, jak i prof. Dehn ори$сй sa- 
е 

BERLIN. PAT. — Akcja studentow hitle- 
rowskich na uniwersytecie w Halle znalazła 
echo w uniwersytecię berlińskim. Studenci 
nacjonalistyczni usiłowali wszcząć demon- 
strację, wobec czego rektor wydał szereg 0- 
strych zarządzeń. Obcym wstęp do uniwersy 
tetu został zupełnie wzbroniony. Usunięte za 
stały wszelkie tablice z ogłoszeniami organi- 
zacyj politycznych. 

  

da i jakby bojażliwa, krępująca nawet 
widocznie partnerów. Z temperamentu, 
z jakim prowadzi orkiestrę, pozostało 
tutaj niewiele. 

DZIADY — WIDMA. 7 

Tradycyjnym zwyczajem  dorocz- 
nym, w dzień Wszystkich Świętych i 
Zaduszny, wykonane było arcydzieło 
Mickiewicza — Moniuszki, w opraco- 
waniu reżyserskiem prof. Ludwiga, któ 
ry też odtworzył postać Guślarza. W 
partjach  niewiešcich  zaprodukowata 
swój wybitny artyzm śpiewaczy W. 
Hendrichówna. Pana odśpiewał Z. Ql- 
szewski, którego przyjemny tenor li- 
ryczny mało się nadaje do tak niskiej 
i pełnej siły partji. Fragmenty dekla- 
macyjne wykonali artyści teatru. Insce- 
nizacia na scenie „Lutni* wypadła o 

wiele lepiej, niżeli dawniej w sali Miej- 
skiej. Częścią muzyczną, bardzo sta- 
rannie przygotowaną, rządził z wieł- 
kiem doświadczeniem i muzykalnością 
kapelmistrz Władysław Szczepański, 
Ftórego zasługą jest, że biorący udział 
w widowisku Chór Akademicki — ilo- 
šciowo, a szczegėlnie wykonawcze — 
bardzo się chwalebnie przedstawił i 
wykazał widoczny postęp. 

Dobra frekwencja zachęciła do trzy 
krotnego wykonania tego pięknego 
dzieła. 

OPERA 
M'mo wszystko, co się imówi i pi- 

sze © upadku opery, publiczność — jed



2 

и 

  

KRONIK 
uilėtirka 

== 

SOBOTA | 
Dziś 7 W. s. g. 6 m. 31 

nė Z. 6 g 335 

Gottryda 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU RETEQ 

ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

Z dnia 6 listopada 1931 r. 

Ciśnienie średnie 767. 
Temperatura średnia -6. 

Temperatura najwyższa +-10. 

Temperatura najniższa --2. 

Opad w mm. — 

Wiatr: poiud.-wschodni, 

'Tendencja: stały, potem słaby spadek. 

Uwaga: Pogodnie. 

MIEJSKA 
— Pożyczka angieiska. — W naj- 

bliższych dniach udaje sią ponownie do 
Londynu mec. Jundziłł w celu prowa- 
dzenia dalszych pertraktacyj w spra- 
wie spłaty przedwojennej pożyczki an- 
gielskiej. ) 

Najwięcej trudności sprawia stano 
wisko władz angielskich, że należy ho- 
norować również obligacje nie zareje- 
strowane w Anglji w r. 24, a będących 

w posiadaniu obywateli sowieckich. 
Spekulanci skupuja rosyjskie obliga- 

cje i chca by je spłacać narówni z an- 

gielskimi. 
Godziny pracy w szpitalach, — Odbyło 

się posiedzenie miejskiej komisji porządko- 
wej w sprawie unormowania czasu trwania 
oracy w szp talach i Pogotowiu Ratunkowem. 
Zasadniczo wypowiedziano się za utrzyma- 
niem 8 godzinnego dnia pracy. | 

— Opiekunowie społeczni, Magistrat pro- 
wadzi obecnie pracę w kierunku zorganizo- 
wan'a opieki społecznej w najszerszem tego 
słowa znaczeniu. W tym celu powołano opie- 
kunów społecznych i miasto podzielono na 
24 rejony. Każdy rejon będzie miał stałego 
opiekuna. 

— O nowy cennik na chleb. Związki pie 
karskie postanowiły po raz drugi zwrócić się 
do władz wojewódzkich z prośbą 0 zmianę 
cennika, wrzedkładając jednocześnie plan 
zwalczania bezrobocia wśród piekarzy, na 
co władze zwracają specialną uwagę przy 
rozpatrywaniu dyzyderatów piekarzy. 

— Handlarze - obcokrajowcy. — Magi- 
strat nie udziela zasadniczo zezwoleń na 
handel obrokrajowcom. Jednak na skutek 
starań zainteresowanych u władz centralnych 
wydane zezwolenia nie bedą odbierane przez 
cały czas ważności kart pobytu tej katego- 
rfi handlarzy. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. W sobotę dnia 7 b. 

“m. o godzinie 13 w Auli Kolumnowej Uni- 
wersytetu odbędzie się promocja lekarza Eu- 
genjusza Klemczyńskiego na doktora medy- 
cyny. Wstęp wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Koło Wileńskie Polskiego T-wa Filo- 

logicznego. Na zebraniu, które odbędzie się 
w sobotę dnia 7 listopada o godz, 6 wiecz, w 
Seminarjum Fiłologicznem USB. (Zamkowa 
11), prof. dr. Stefan Srebrny wygłosi odczyt 
p. t. „Kułt trackiej bogini Kotyto w Grecji”. 
Wstęp wolny dla członków T-wa i wprowa 
dzonych gości. 

— Komitet Obchodu  10-lecia istnienia 
państwowego gimnazjum im. J. Słowackiego 
w Walnie, uprasza absolwentów tegoż gimna- 
zjum o przybycie na organizacyjne zebranie, 
które się odbędzie dnia 8 b.m. (w niedzielę) 
o godz. 12 w sali gimnazjum. | 

  

Żeby mieć czyste i zdrowe owoce 
należy z jesieni jeszcze zaopatrzyć 
drzewa owocowe w tak zwane 

opaski lepowe. 
Najlepszy iep sadowniczy, papier 
na opaski oraz przyrządy do sma- 
rowania opasek są do nabycia w 

składzie maszyn rolniczych 

ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO 
w Wilnie 

Ul. Zawalna Nr. 11-a 
Žądajcie prospektėw ze sposobem 

użycia i cenami. 

— Zarząd T-wa Przyjaciół Państwowej 
Szkoły Technicznej przypomina, że w niedzie 
lę 8 listopada br. o godz. 12 m. 30 wi gmachu 
Państwowej Szkoły Technicznej odbędzie się 
walne zebranie T-wa. 

Uorasza się o jaknajliczriejsze przybycie 
członków i sympatyków T-wa. 

RÓŻNE 
— Komunikat Związku Pań Domu. —- 

W październiku został zatwierdzony nasz 
Statut przez Komiserjat Rządu w Warszawie. 
Wobec tego zarząd tymczasowy zwołuie: 

Pierwsze nadzwyczajne Ogółne Zebranie 
Członkiń. 

Zebranie odbedzie się w sali gimnazjum 
Lelewela, erzy placn Łukiskim, dnia 15 bm., 
o godzinie 16-ej. 

Porządek obrad będzie następujący: 1) 
Wybór przewodniczącej i sekretarki zebra- 
nia oraz komisji wyborczej. 2) Sprawozda- 
nie komisii organizacyjnej oddziału. 3) Wy 
borv do zarządu oddziału na okres 3 lat i 
komisji rewizyjnej. 4) Wybory delegatek na 
Pierwszy Nadzwyczajny Ogólny Zjazd De- 
legatek w dniach 6—7 grudnia r. b. i kandy 
datek do zarządu głównego i komisji rewi- 
zyjaej Związku, 5) Budżet i program prac 
oddziału na 1932 rok. 6) Wszelkie inne spra 
wy i wnioski. 

Przypominamy, że sekretarjat Związku 
jest czynny w poniedziałki i czwartki od 17— 
19-ej w Bazarze ludowym, Zamkowa 8. 

BALE I ZABAWY 
— Zabawa towarzyska Związku Pracy 

Obywatelskiej Kobiet. Kto chce się dobrze i 
wesofo zabawić, niech śpieszy na Zabawę 
Towarzyską ZPOK, która się odbędzie dnia 
7 listopada r.b. w lokalu cukierni Zielonego 
Sztralla (Mickiewicza Nr. 22-. 

Wyjątkowo tani i dobrze zaopatrzony 
bufet, doborowe towarzystwo i doskonała or- 
kiestra, przygruwająca do tańca. zapewniają 
każdemu miłe spędzenie wieczoru. Wstęp 
tylko za zaproszeniami. Początek o godz. 11 
wieczór. 

— Zabawa na biedne dzieci, — W sobo- 
tę, 7 fistopada b. r. odbędzie w. lokalu 
Rosviskiego Towarzystwa, Mickiewicza 22, 
*an.czna zabawa połączona z występami 
muzykalno-wokalnemi na rzecz niezamoż- 
nych uczni gimnazjum im,  Kreszewskiego. 
Ze względu na piekny ce! przyjścia z pomo 
cą uczącej sie młodzieży — nie wątpimy, że 
Fochające młodzież Wilno tłumnie pośpieszy, 
by poiączyć przyjemne z pożytecznem. Po- 
czątek o godzinie 8. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś, w 

sobotę dnia 7 b.m. komedja w 3-ch aktach 
wileńskiego autora T. Łopalewskiego „Aurel 
ciu nie rób tego”, która dla swych walorów 
scenicznych i doskonałej gry wszystkich wy- 
konawców z p. E. Giińskim, H. Dunin-Ry- 
chłowską, I. Ładosiówną, 1. Detkowską į S. 
Zielińską na czele, zyskuje sobie coraz więk 
sze powodzenie. 

W sobotę dnia 7 b.m. o godz, 3 ро-ро!. 
w bajecznych dekoracjach historja biednego 
„Kogciuszka" wspaniale odtwarzanej przez 
B. Słasvińską, której świetnie akompanjują 
król — J. Ciecierski i królewicz — p. J. Wa- 
silewski na czele dobrze zgranego zespołu. 

— Popołudniówki, W niedzielę o godz. 
12 w poł. „Kopciuszek*, oraz o godz. 4 po 
poł. „Aurelciu nie rób tego". 

Są to już ostatnie widowiska tej pysznej 
komedji, która w przyszłym tygodn'u ustę- 
puje miejsca, świetnej sztuce jednego z czc< 
lowych dramaturgów niemieckich .]. Kajsera 
„Dzień październikowy”. Z autorem Wilno 
zapozna się po raz pierwszy. 

— Teatr Miejski na Pohutance, Dziś w 
sobotę dnia 7 b.m. po raz 10-ty „Róża” Żem 
iomskiego, która grana będzie jeszcze trzy 
razy włącznie do premjery muzycznej „Lal- 
ka". Ostotnie te widowiska, arcydzieła Że- 
romskiego, które dotychczas cieszyły się. du- 
żem powodzeniem, daje możność zapoznać 
się z potęgą giębokich wrażeń, jakie arcy- 
twór Żeromskiego wywiera. 
— Popoiadniowki, W sobotę 7-XI o godz. 

4 po poł, „Matrykuła 33" we wspaniałej obsa 
čzie z M. Wyrzykowskim i Ir. Brenoczy na 
czele. 

W niedzielę, po cenach zniżonych o godz. 
4 po poł. „Złoty wiek rycerstwa”. 

— „Wesele Śląskie", W poniedziałek dnia 
9 listopada w Teatrze na Pohulance rozto- 
czą swój orzepych, bogactwo i rasowy hu- 
mor Ślązacy w pysznem swem „Weselu* o 
niepospolitym czarze i wdzięku. Zespół około 
100 osób wraz z chórami, orkiestrą. Z czar- 
nej, węglowej ziemi Śląskiej wyczągnie brat- 
nie dłonie do braci królewskiego grodu wi- 
leńskiego, by we wspólnym uścisku uczcić 
Gziesieciolecie odzyskania tej brylantowej po- 
łaci ziemi polskiej. Na uroczystości Śląskie 
zjeżdża do Wilna p. wojewoda śłąski dr. M. 
Grażyński, 

— Wiełki koncert Leny  Zubowiczowej, 
Świetna śpiewaczka Lena Zubowiczowa, któ 
ia po przebytych w Warszawie dwuletnich 
studjach w szkole najznakomitszej polskiej 
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STT EN T RI IIS ОО ЧИН ОННЕ СОЛЛ 

nak — nie przestaje się interesować 
tym rodzajem twórczości muzycznej. 
Niezbitym dowodem tego była przepeł- 
niona sala Teatru Wielkiego na obu 
przedstawieniach, danych przez zespół, 
złożony z kilku wybitniejszych arty- 
stów, nieczynnej obecnie, opery war- 
szawskiej, chociaż każdy doskonałe ro- 
zumiał, że różne braki dekoracyjne, nie- 
obecność chóru spowodują niemałe 
niedociągnięcia, które muszą się przy- 
czynić, że się wrażenia całości nie 0- 
trzyma i tylko fragmenty będą przed- 
stawione. 

Dobrze znana wilnianom, z wysta- 
wienia na byłej naszei scenie operowej, 
„Tosca* Pucciniego, mniej ucierpiała, 

gdyż tylko brak finału aktu pierwszego 
naiwięcej się dawał odczuć. Partję ty- 
tułową Wykonała głosowo i technicz- 
nie wybitna śpiewaczka Franciszka 
Platówna z całym artyzmem obyłtej ze 
sceną aktorki. Z powodzeniem też wy- 
Stąpił, nieznany u nas, Antoni Gołe- 
biowski w partji Cavaradossi'ego, wy- 
kazując ładnie brzmiący głos i znacz- 
ną vrniejętność śpiewu. Świetny bary- 

- tonistą Eugenjusz Mossakowski z wiet- 
"im artyzmem odtworzył wstretną po- 
siać Scarpji. W mniejszych partjach, Godalnio się zaznaczyli: Maurycy Ja- nOWski (wyborny agent policji), Józef 
Junelli-Trembicki (Angelotti) i Alek- 
sander Michalowski (zakrystian). 

: wiele ciekawszem było usłysze- 
nie chyba po raz pierwszy w Wilnie, 

śpiewaczki, p. Janiny Korolewicz W dowzi, 

  

   
tak mało jeszcze powszechnie znanej 
nej opery „Borys Godunow* M. Mus- 
sorgskiego, całkiem zapoznanego — za 
życia — kompozytora — dyletanta, któ 
remu olbrzymiego talentu nie można 
odmówić. Należał on do słynnej „kucz- 
ki* kompozytorów — nowatorów w 
Petersburgu. Brak umiejętności facho- 
wych spowodował, że jego kompozy- 
oje zwykle poprawiali, przez przyjaźń 
i ze względu na często wręcz genjalne 
pomysły. Bałokirew i Rimskij-Korsa 
kow. ; 

Niestychane na owe czasy, nowa- 
torstwo jego dzieł, stało na przeszko- 
dzie ich rozpowszechnieniu i Mussorg- 
skii wcale się nie doczekał uznania i 
sławy. 

Po tak fragmentarycznem  wysta- 
wieniu, jakieśmy tutaj mieli, niepodob- 
na sądzić o rzeczywistej wartości tej 
opery, jednak wystarczaiącem było i 
to, aby mieć wrażenie, że się poznało 
prawdziwie niepospolite dzieło, nie- 
zmiernie oryginalne --- pomimo nieza- 
przeczonych wpływów wagnerowskie- 
go dramatu muzycznego, w sposobie 
wakiowania deklamacji śpiewnej na 
tle niezwykle barwnej, orkiestrowej 
symtonji — przepcjonej pierwiastkami 
rosyjskiej muzyki narodowej, siłą wy- 
razu i genjalnemi pomysłami. 

Cara Borysa odtworzył wybitnie 
Aleksander Michałowski. Dojrzały ar- 
tyzm i wielka muzykalność Adama Do- 
bosza bardzo kcrzystnie się przedsta- 

  

SCEZ0 WEG 

Prace w Bazylice Wileńskiej 
PRZENIESIENIE ZWŁOK KRÓLOWEJ BARBARY 

WILNO. W związku z powro- 
tem konserwatora-'p. Lorentza z 
Warszawy, wczoraj rano zebrali 
się w Bazylice członkowie komi- 
sji prowadzących prace rozpo- 
znawcze | konserwatorskie świą- 
tyni I wspólnie dokonano oglę- 
dzin obecnie prowadzonych ro- 
bót technicznych. 

Zbadano miejsca skąd napo- 
częto rozpoznawanie fundamen- 
tów 1 ścian — tak z wewnątrz 
jak I z zewnątrz, a ponadto zwie- 

dzono podziemia pod św. Kazi- 
mlerzem gdzie jak wiadomo bu- 
duje się mauzoleum królewskie. 

Szczególną uwagę zwrócono 
na frontową, zarysowującą się, 
Ścianę Bazyliki która będzie od- 
powiednio wzmocniona. 

W krypcie królewskiej ukoń- 
czono już badanie szczątków kró- 
fowej Barbary. W dniu dzisiej- 
szym szczątki te zostaną ułożo- 
ne w prowizorycznej trumnie I 
przeniesione do kaplicy na górze. 

  

$trzały do zbiegów na 
WILNO. Na odcinku Mołodeczno usi- 

łowalł przedostać się do Rosji czterej 
mieszkańcy powiatu wołożyńskiego: 
Piotr Kizik, Konstanty Kozakiewicz, Dy- 
mitr Durko i Ignacy Kanonowicz. 

Zatrzymani przez patrol KQP'u, zbie- 
gowie w drodze ds strażnicy Wielkie 
Bakszty usiłowali zblec ż pod eskorty. 
Konwejujący żołnierze dali ognia do 
uciekających, raniąc Karonowicza w 
rękę. Wszystkich zatrzymano. 

granicy 
Ostatnie, dość liczne wypadki uciecz- 

ki do Bolszewji naprowadziły odnośne 
władze na trop nowoprzybyłych z Min- 
ska emisarjuszów komunistycznych, 
którzy prowadzą wielką agitację za wy- 
jazdem do Sowietów. W Związku ztem 
aresztowano onegdaj 11 zgitatorėw, 
wśród których są dwie komunistki. Ob- 
ławy odbyły się koło Rakowa, Wilejki 
i Kozdrowicz. 

ukaże się naszej publiczności dnia 7 b.m. 
sali Klubu Handlowo-Przemystowego we 
własnym koncercie, na którym wykona 
cgromny program, złożony z najwspanial- 
szych aryi operowych i pieśni. 

P. Lena Zubowiczowa, która już kilka- 
krotnie występowała na wielkich koncertach 
w stolicy, wstępnym bojem zdobyła sobie 
uznanie prasy i serca publiczności, która na- 
zywa ją „słowikier ". 

— Juan Manen fenomenalny skrzypek wy 
stąpi dziś o godz. 40.15 w sali Koncerwato- 
ijum Muzycznego (ul. Wielka 47) z nadzwy 
czaj urozmaiconym recitalem skrzypcowym, 
w którym między innemi najlepszy współcze- 
snv wirtuoz wykona II koncert Paganiniego, 
nigdzie prawie dotychczas nie wykonywany. 
Koncert Manena wzbudził w naszem mieście 
kołosalne zainteresowanie, o czem świadczy 
wyprzedaż biletów. w biurze Orbis, Mickie- 
wicza 11-a. 

CO GRAJA W KINACH? 

Kino Miejskie: W sidłach zdrajców oraz 
cieniu piramid. 

Hollywood — 16-ciu z Pawiaka 

Heljos — 10-ciu z Pawiaka. 

Casino: Nieś.niertelna miłość, 
Stylowy: Złodziej miłości. 
Światowid: Indyjski grobowiec. 
Lux — Nibelungi 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Pierwsze wypadki zatrucia czadem.— 

W hotelu „Anglja” znaleziono w jednym z 

pokoi nieprzytomnvch małżonków Juzisėw, 
przybyłych z folwarku Antropoginy, gim. ja- 
niskiej. Zatruli się oni czadem wydostającym 
się ze zbytnio nanalonego pieca. 
"Również podobnemu wypadkowi uległa 

Paszkiewiczówna Weronika (Senatorska 5). 
Zatrutych ulokowane w szpitalach ży— 

dowskim (Juzisów) i Sawicz  (Paszkiewi- 
czównę). 

— Upadek z 3 pietra. Będac w 
stanie nietrzeźwym spadł z klatki schodowej 
z wysokości 3 pietra na bruk |. Dubiński. 

W stanie poważnym odwieziono go do 
szpitala żydowskiego. 

— Zamach sariobójczy, — Z powodu 
ciężkich warunków materialnych zatruła się 
esencją Władysława Szymanowska (Niemie- 
cka 2). Odwiezieno ją do szpitala Sawicz. 

— Wiešniaczka — złodziejka. Z zka 
nia Anton nv Kursewiczowej (Stefańska 15) 
Skradzioao półbuciki damskie, wart. 25 zł. 
Kradzieży dokonała Weronika Polakowa ze 
wsi Mirańce, pow. święciańskiego, której na 
1azie nie zatrzymano. 

— Nagfy zgon. Zmarł nagle na wadę 
serc Stelan Naumow, lat 50 (ul. Kalwaryj- 
ska 123). 

   

  

BRABŁAW 
— Kradzież. W Ośrodku Zdrowia w Bra- 

sławiu Lubomirze Sztotowiczowej skradzio- 
no torebkę z pieniedzmi i biżuterja wart. 
1050 zł. 

DZISNA 
— Pożar. We wsi Grazie, gminy orozo- 

rockiej, na szkode Chroła Wincentego spali- 
ła się obora, a w niej 3 konie i 3 krowy. 
Straty wynoszą 3 tys. zł. 

РОМ ОУ/ 
-- Pożar w domu urzędniczy m. 

W Duniłowiczach wskutek nieostrożnego ob 
chodzenia się z ogniem prz plutonowego 
KOP. Józcia Obuchowskiego powstał pożar 
w domu urzędniczym, który miejscowa straż 
oginowa ugasiła, Straty nieznaczne, 
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wiła w partji Dymitra. Nieduża partja 
Ksenji, ładnie była wykonana  przeź 
Franciszkę Platównę. Charakterycznie 
ujął Mauycy janowski postać Szujskie- 
go. Wybornie wykonał Partję Pimena 
Zygmunt Mossoczy. 

Helena Terenkoczy-]astrzębska w 
dwóch partjach (szynkarka i Teodor), 
Halina Leska, również w dwóch par- 
dach (Maryna i Niania), oraz Józef 
Junetli Trembiński (Pristow), nie mniej 
ме zastužyli do osiągnięcia powodzenia 
całości. 

Zrozumiałem jest, że nie można na 
prędce przygotować chórów i trzeba 
było ze scen zespoławych zrezygno- 
wać. Należało jednak, ubrać choć kilku 
statvstów do obrazu w karczmie, a 
szczególnie do sceny, kiedy Borys roz- 
kazuje odejść „wszystkim”, a obecnym 
jest tylko Szujski; wyglądała to dość 
komicznie. 

Kapelmistrz Walerian  Bierdiajew 
dokazał wyczynów trudnych do uwie- 
rzenia, przygotowując, z  przygodnie 
zebraną orkiestrą, w tak krótkim cza- 
sie, nietviko ‚„Тозке“, lecz tak niezwy- 
kle trudną operę, jak „Borys Godu- 
"ow*, osiągając zupełnie zadawalające 
wykonanie. Oczywiście, przy większei 
ilości prób, możnaby doprowadzić do 
jeszcze większej dokładności, lecz i to, 
co osiągnięto, jest prawdziwą zasługą 
kapelmistrza i dzielnie z nim współpra- 
cującej orkiestry. 

Michał Józefowicz. 

POSTAWY 
— Śmierć od alkoholu, We wsi 

Cielaki, gruiny postawskiej, zmart nagle Wa- 
dery Cielak, lat 50, wskutek nadmiernego 
spożycia alkoholu, 

-— Ratowali dobytek. — We wsi 
Czujki, gm. kozłowskiej, w zabudowaniach 
brari Adama i Antoniego Kaduszkiewiczów 
powstał pożar, który spopielił dom mieszkal 
sy, 4 chiewy z inwentarzem żywym 1 5 tys. 
«lg. zboża. Straty sięgają 7 tys. zł. W czasie 
pożaru doznali silnego poparzenia rak Adam 
Kaduszkiewicz i jego żona Zoija. 

— Fałiszerstwo. — Jan Bałasz, mie- 
szkamiec f.ku Zakonowsk, gm. Kozłowszczy- 
zna, donicsł pokcji, że Kuźmicz Hipolit, ze 
wsi Zuper<i sfałszował weksel na 100 zł, 
podpisując go nazwiskiem Bałasza. Weksel 
ten «dyskontowany został w Banku Żydow- 
skim w Duni'owiczach. Sprawę skierowano 
do prokuratora. 

ŚWIĘCIANY 
— Fabryczka bilonu. — W opusz- 

czonej szopie pod Janowem uiawnio- 
no fabryczke fałszywych 1 złotówek i 
50-groszówek. W chwili wkraczania 
policji trzej fałszerze byli właśnie zaję- 
ci odlewaniem bilonu. 

Podczas rewizji znaleziono znacz- 
ne zapasy falsyfikatów. Podrobione 
złotówki fałszerze puszczali na ryn- 
kach i wśród okolicznych chłopów, na- 
bywając różne towary. 

— Dzieci niszczyły linje telegraficzne. — 

Ргахле ой dwóch tygodni w m ejscowości 
nadgranicznej Kozaczyzna — Rupiny, w po 
wiecie święciańskim, niszczono stale izolato- 
ry linį telefonicznej. 3 2 : 

Dopiero ścisła obserwacja ustaliła, że 
sprawcami są uczniowie pobliskiej szkoły 

powszechnej Czyryk 1. 11, Narejko L 11, Be- 

reza l. 9 i Bugiel, 1. 11. Dopuszczałi się o i 

tego dła zabawy rzucając kamienami do 
izolatorów. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

NA „TOŁKUCZCE* ŁUKISKIEJ 

Aleja z prawej strony placu Łukiskiego, 

Ściślej zaś ta jej połowa, co przyłega do 0- 

hecnego rynku, oto siedziba niesamowitej 

instytucji społecznej, zwanej pospolicie „tol- 

kuczką“! A й 
Tu dopiero przekonač się možna пата- 

calnie, że „w naturze nic nie ginie”... nic, Z 

wyjątkiem rzeczy, Źle pilnowanych, bo te, 
owszem, giną tu często i gruntownie: 

Jednym z solidniejszych działów  „tol- 
tuczki* jest obficie reprezentowana tandeta 
obuwiowa, Składa się ona zarówno ze sta- 
rzyzny, jak i całkiem nowych egzemplarzy. 

Starzyzna, łatana i klejona mozożnie do ku- 
py przez mistrzów dratwy i kopyta, nosi na 
sobie ślady licznych metamorfoz, którym pod 
legata w trakcie swego przydługiego żywo- 
ta, Można ją kupić za 4— 5 złotych parę! 
Dziecięce jeszcze taniej — po 2 — 3 zł!! 
Nowe obuwie czarne lub żółte, ze skórzaną 
iub gumową podeszwą, prezentujące się cał- 
kiem ponętnie, można mieć za 15 — 20 zł! 
Stowem, „tanina, prosz pana!”... 

W myśl zasady „kupić nie kupić, a po- 
targować można!” nawiązują rozmowę z jed 
ną ze sprzedawiczyń, jędrną niewiastą w wie 
ku balzakowskim, Zachwycam się wyglądem 
obuwia, rozrzewniam się jego taniością... 
„Kobieton“ jest nastrojony „amoroso““; litu 

  

  

je się nad moją zieloną naiwnością. 

„Rozlazą się po tygodniu! — oświadcza 
w Drzystepie prawdomówności. — Nigdy nie 
opłaci się kupować obuwia na rynku! Zaw- 
sze lepiej obstalować albo kupić 'w: sklepie!" 
Jbawiła mnie ta paradoksa!lna sytuacja: 

klient chwali towar, a kupcowa go sama ga- 
ni! Takie coś nie codzień się zdarza!, A 
wszystkiemu winna ta głupia miłość!.. Jako 
Józef biblijny uciekam od tej rynkowej Pu- 
tyfary w mny zakątek „tołkuczki"... 

Ze zdumieniem konstatuję, że na „toł- 
kuczce" handlują ludziska wszystkiem tem, 
co zwykły, normalny człowiek wyrzuca bez 

namysłu na Śmietnik, jako rzeczy komplet- 
nie bezużyteczne, rupiecie do niczego! 

Oto naprzykład jakiś jegomość rozłożył 
na ziemi całą kupę zardzewiałego żełastwa. 
Jakieś śruby, gwoździe, gwinty, zamki ze- 
psute. A wśród nich raptem jakaś siatygo- 
wana pompka rowerowa, jakaś latarnia gos- 
podarską lub piłka ręczna... 

Oto insy homo tkwi stoicznie nad takie 
miż ochłapami armatury elektrycznej lub ra 
cjowej! Kto to kupi? — myślę. I, o dziwo, 
przychodzi akurat. jakiś wyrostek, grzebie w 
tych rupiecach i kupuje nareszcie jakiś kawa 
tek drutu.! 

Widziałem zresztą coś lepszego: jakiś tro 
glodyta ua brudnej ścierce rozłożył kilka pu 

  

AKUMULATORY, BATERJE ANODOWE @: 
i RADJOSPRZĘT | 

RZEŽBA „JADWIGA 
i JAGIEŁŁO" 

POWRÓCIŁA DO WILNA 

Wkrótce po ozdobieniu przez pp. 
Maysztowiczów zbioru sztuki polskiei 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wil- 
nie wspaniałą grupą „Amor i Psyche“ 
dłuta Wiktora Brodzkiego, Muzeum na 
sze zostało wzbogacone nąwem arcy- 
dziełem rzeżbiarstwa polskiego, tyn 
razem z połowy 19-go wieku. Jest niem 
grupa marmurowa Oskara Sosnowskie- 
go „Jadwiga i Jagiełło”, posiadająca 
dla Wilna szczególne znaczenie pamiąt 
kowe. 

Autor jej, rzeźbiarz Sosnowski, 
wnuk znanego z życiorysu Kościuszki 
dumnegc hetmana polnego litewskiego 
Józefa z Sosnowicy Sosnowskiego, — 
sam pan magnackiej fortuny dziedzicz- 
nei na Wołyniu, od r. 1846 zamieszkał 
w Rzymie i tam też zmarł 27 stycznia 
1886 r., mając lat 75. Pamiętał wszak- 
że zawsze o kraju, często w nim spę- 
dzaiąc iniesiące letnie i hojnie obdaro- 
wując jego kościoły, zwłaszcza war- 
szawskie, dziełami swego dłuta. 

Grupa „Jadwiga i Jagiella“ również 
pochodzi z daru artystv, nadestanego 
na Boże Narodzenie 1858 r. na ręce 
Eustachego hr. Tyszkiewicza do wileń- 

, skiego Muzeum Starożytności. Wysta- 
wiona na widok publiczny w b. auli 
uniwersyieckiei, stala się niebawem naj 
popularniejszym przedmiotem zwiedza- 
nia. Jeszcze wiekszego znaczenia na- 
brała ta grupa po wypadkach warszaw 
skich 1861 r., powszechnych demon- 
stracjach patrjotycznych, a zwłaszcza 
w związku z rccznicą Unji Litwy z Ko- 
roną. 

„Do Muzeum Tyszkiewiczowskiego 
ściagały pielgrzymki zbiorowe, często- 
kroć pozostawiając u stóp królowej i 
wielkiego ksiecia wieńce i wiązanki 
kwiatów na znak wdzięcznego hołdu. 

Ta właśnie popularność ściągneła 
na rzeżbę Sosnewskiego uwagę władz 
gererat-gubernatorskich i zadecydowa- 
ła o jej dalszym losie. W listopadzie 
1863 r. na rozkaz Murawjewa uległa 
ona konfiskacie i zesłaniu do Petersbur 
ga, gdzie, z woli cesarza, została umie- 
szczona w Ermitażu. 

Dopiero w 65 lat później, na zasa- 
dzie traktatu ryskiego, odzyskała ją w 
r. 1927 Rzeczpospolita Polska. 

Obecnie, za staraniem Zarządu T. 
P. N., przy poparciu p. dyrektora Pań- 
stwowych Zbiorów Sztuki d-ra Lauter- 
bacha, pamiatkowa grupa „Jadwiga i 
Jagiełło" niedawno pawróciła do Wil- 
na i, zgodnie z wolą jei autora i ofia- 
rodawcy, Oskara Sosnowskiego, zna- 
lazła sie w Muzeum T.P.N., iako spad- 
kobiercy zadań i tradycji, zamkniętego 
w r. 1865 Tyszkiewiczowskiege Mu- 
zeum Starożytności. 

Nawiasem dodać należy, że kopja 
grupy Sosnowskiego wykonana w ka- 
mieniu stoi na plantach Krakowskich. 

Od najbliższej niedzieli rzeżba bę- 
dzie dostępna dla publiczności na wa- 
runkach zwyczainych, tj. po 50 gr. od 
osoby pojedynczeį i po 20 gr. od 0s0- 
by w wycieczkach zbiorowych. 

  

  

D polsko - francuskiego 
0 kompletu 

przyjmę dzieci od lat 6do 8 
Pierwszy rok nauczania. 

Ciasna 22 m. 1, (obok Mickiewicza) 

Zapisy przyjmuje się 
od 9-ej rano do 2-ej pp. 

ZEK iu 

stych, zakurzonych butejeczek i też handlu- 

je!... ża : 
Pozaten można tam znaleźć kolekcje sta 

rych monet, przeważnie 'miednych rosyj 

skich, książki z roczaju tych, których nikt 
nie czyta, bo djabło nudne, i nikomu niepo- 

trzebne, wreszcie tandetne, bajecznie koloro 

we „łanszafty”, figurki, świecznikć, łyżki, wa 

zoniki..... ы 
Oto babina z kupą brudnych, wymigto- 

szonych koronek, 1 inna jeszcze z kłębkami 
włóczek i bawełny.... 

Całe to bractwe nieruchomo tkwiące nad 
swemi Śmisciami i sceptycznie zerkające na 
grzebiących się w „towarze* sankiulotėw, 

ma w Sobie coś z powagi fakirów indyj- 
skich, imponując swym stoicyzmem i bierną 
siłą trwania. 

Oprócz tego ustabilizowanego elementu, 

mosieda „tołkuczka”, także i ruchomy, który 

w postaci waszmościów i kobietek o nieo- 

kreślonym wieku, obija się tam i z powro- 

tem po alei, dzierżąc w ręku jakiś płaszcz, 

szal, garnitur męski lub parę obuwia. Ci są 
bardziej aktywni, niż siedzący po bokach 
sto tcy, to też ubijają interesy częściej i prę- 
dzej. 

Nie brak wreszcie na „tołkuczce'* i nie- 
bieskich ptaków, orzynających naiwnych 
przy pomocy różnych gier hazardowych . 

Właśnie trafiłem na znaną jeszcze straro- 
żytnym grę w: kości, oczywista ze stawkami 
pienieżnemi, dla dokonywania których prze- 
znaczony był kawałek tektury ze stosownemi 
działkami. 

Atrakcją w atrakcji był tu umundurowany 

policjant, zgrywający się namiętrie przy sto- 
ku pospołu z andrusami rynkowymi:.. Za- 
iste „idylla maleńka taka!" 

Zresztą, na usprawiedliwienie tego stróża 
porządku, dodajmy tu wkońcu, że hazard 
uliczny. w W'lnie traktowany jest naogół 
bardzo wyrozumiałe !.. 

Przechodzień. 

  

ZA GOTÓWKĘ NAJTANIEJ 

„emeMichał Girda 
ZAMKOWA 20, Tel. 16-28 

ŁADOWANIE, ZAMIANA NA NOWE, WYPOŻYCZANIE I NAPRAWA 

A%XUMULATORÓW, REPERACJA SŁUCHAWEK. 
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WALNY ZJAZD DELEGATÓW 

ZW. PRACOWNIKÓW MIEJSK. 
W dniu 8 i 9 listopada 

PORZĄDEK OBRAD 
. Obrady Zgromadzenia poprzedzi nabożeń 

stwo w kościele św. Ducha (po-Dominikań- 
ski) o godz. 8.45. AE 

'  8-go listopada w pierwszym terminie o 
godz. 9, w drugiim terminie o godz. 10 rano. 
1) zagajenie zgromadzenia przez prezesa 
Związku, ukonstytuowanie się prezydjum i 
przemówienia powitalne; 2) referat na temat. 
„Rola pracownika samorządowego w społe- 
czeństwie w chwili obecnej"'; 3) referat na 
temat „Założenia ideowe Z.Z.P.M. Rz. P.; 
4) wybór Koniisjj Mandatowej; 5) zatwier- 
dzenie protokuiu Zgromadzenia Delegatów 
Związków z dnia 15 i 16-111 1931 r.; 6) spra 
wozdanie ogólne z działalności, rachunkowe, 
Komisji Rewizyjnej ; Sądu Odwoławczego, 
oraz sprawa absolutorjum; 7) sprawa reor- 
ganizacji Związku; 8) sprawozdanie Komisji 
Mandatowej. 

8-go listopada godz. 15: 

Walny Zjazd Delegatów Zrzeszenia Związ- 
ków Zawodowych Pracowników Miejskich 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

1) Zagajenie i ukonstytuowanie  prezy- 
djum; 2) uchwalenie regulaminu i wybór Ko 
misji Mandatowej; 3) wybory Komisji — 
Matki; 4) wybory przewodniczących komi- 
syj: organizacyjno-propagandowej, zawodo- 
wej 1 budżetowo-samopomocowej 

Przerwa. 

Prace w komisjach. 

9 listopada, godz. 15-ta: 
1) Sprawozdanie i wnioski Komisji Orga- 

nizacyjno-Propagardowej: 2) sprawozdanie i 
wnioski Komisji Zawodowej; 3) sprawozda- 
nie i wnioski Komisji  Budżetowo-Samopo- 
mocowej! 4) wybory Zarządu Głównego, 
Prezydjum, Komisji Rewizyjnej i Sądu Ode 
woławczego Zrzeszenia Związków, 

Przerwa. 

Il-gi dzień Walnego Zgromadzenia Delega- 
tów Z-Z.P.M. Rz. P. 

Wybory Zarzącu Głównego, Prezydjum, 
Komisji Rewizyjnej i Sądu Odwoławczego. 
Dalszy ciąg II dnia Walnego Zjazdu Delega- 

tó'v Zrzeszenia Zw, Zawod. 
5) Ustalenie miejsca następnego Walne- 

go Zjazdu Delegatów; 6) Dezyderaty; 7) 
zamknięcie zjazdu. 

SPRAWY W KOMISJACH: 
Komisja Organizacyjno-Propagandowa 
1) Reorganizacja Związku; 2) współpra- 

ca z innemi organizacjami; 3) akcja wydaw- 
nuicza; 

Komisja  Budżźetowo-Samopomocowa 
4) budżet Zrzeszenia Związków; 5) bu- 

dowa Domów Wypoczynkowych; 6) Kasa 
Dogrzebowa; 7) Centralna Instytucja Kredy-- 
towa; 

Komisja Zawodowa ż 
8) sprawy ustrojowe samorządu; 9) warunki 
bytu materja'nego; 10) projekty ustaw prag- 
matycznej i dyscyplinarnej; 11) Centralny 
Fundusz Emeryta!ny pracowników miejskich; 
12) ubezpieczenia za wypadek choroby. 

SPORT 
NIEDZIELNE ZAWODY BOKSERSKIE 

W WILNIE : 

Dziś o godz. 7-ej wiecz. w sali Ośrodka 
Wychowania Fizycznego (ul. Ludwisarska 
4) odbędą się międzykluhowe zawody bok- 
serskie przy udziale czołowych pięściarzy 
WKB, SMP, ŻAKS-u, Pogoni, 6 p. p. Leg., 
5 pp. Leg. 

Wyniki powyższych zawodów posłużą 
za podstawę do eliminacji na bokserskie mi 
strzostwa okręgu i dadzą podstawę do usta- 
lenia składu drużyny wileńskiej na mecze z 
reprezentacją Łotwy i z Poznaniem, Walki 
odbedą się we wszystkich zasadniczych wa 
gach. Mamy nadzieję, że powyższe zawody 
ściągną szersze rzesze, interesujących się 
sportem wi!lnian, bo pierwsze w bieżącym 
sezonie zawody bokserskie urządzone przez 
Wileński Okręgowy Związek  Bokserski w 
dniu 4 10. br. z okazji polskiego dnia boksu 
wykazały dość wysoką klasę pięściarzy wi- 
leńskich i obfitowały (w cały szereg cieka- 
vwyca monientów. (t) 

z SĄDÓW 
KOMUNIŚCI PRZED KRATKAMI 

SĄDOWEMI 

_W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w 
Wiinie pod przewodnictwem wiceprezesa Są-. 
du sędz. Brzozowskiego i asyście sędziów 
Miłaszewicza i Sienkiewicza, rozpoznał spra- 
wę mieszkańców ri. Wilna C. Wapnerówny, 
C. Wajnerówny, Ch. С l. Kosowskiej 
i E. Wajnera, oskarżor © przynależność 
do antypaństwowego spisku komunistyczne- 
go. 

W dniu 18-go kwietnia r. b. 
zostali ujeci w chwili, gdy usiłowy organi 
zować niasówkę / ulicy Derewu j, 

Niektórzy 2 zebranych rozrzucańi 
uloti ki. Przeprowai zatrzymanych re- 
vi dała obiity 1 dia oskarżenia, w 
zonkluzji wszyscy stanęli przed kr: ni są- Sa y ęli przed kratkami są. 

„Mimo odnalezienia b. obciążającego ma- 
terjału, oskarżem zarówno w śledztwie, jak 
ież na przewodzie sądowym do winy się 
rie przyznali i wyjaśniłi, że obecność ich 
przy ul. Derewnickiej w dniu 18-go kwict- 
nia r. b. byla przypadkową. 

Jednakżę Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom 
<skarżonych i postanowił C.  Wapnerównę, 
© Wajnerownę i L. Kosowską skazać na 0- 
AE w ciežkiem wiezieniu na przeciąg 

lat 4. 
E. Wajnera skazano na 3 lata więzienia, 

Chonesa zaś wobec niedostatecznych dowo- 
ców uniewinnił. 

Jednocześnie została rozpoznaną sprawa 
B. Grod ena : S. Gurwicza, Obaj 'są oskar- żeni + art. 126, cz. 1 K. K., tj. za rozpow- 
szechnianie literatury antypaństwowej. 

. Zarówno Grodzian jak i Gurwicz zostali 
tjęci w dniu 1 niaja rb., pierwszy podczas 

ia proklamacyj, drugi w chwili wy 
3 АЁЁ›:\ЁЁ_ 1ransparentu  z ВаМет antypań- 

Na przewodzie sądowym pierwszy oskar- 
żony wyjaśnił, że nigdy do Part ko A <znej nie należał i że padł ofiarą nieporozu- 

      

    
    

  

oskarżeni 

   
      

   
   

   

  

  

  

Drugi do winy się przyznał i wyjaśnił, że transparent otrzyniał od swezo kolegi, który 
za wywieszenie zapłacił jemu 5 złotych. Po- 
zatem Gurwicz zaznaczył, że nigdy więcej 
do spraw podobnych nie będzie się mieszał, 

Pe przemówieniu stron, Sąd ogłosił wy. 
1ok, skazujący B. Grodziana na 2 lata, a 1. 
Gurwicza na rok więzienia. 

POPIERAJCIE L.D.P.P. 
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NA FILMOWEJ TAŠMIE kresu pracy Sekcji Dramatycznej, 9) «wnio- 
sku ustępującego zarządu, 10 wybór władz, 

  

„10-CIU Z PAWIAKA* W HELJOSIE 
I HOLLYWOODZIE. 

Polska twórczość filmowa choć powoli 
ale stawia kroki naprzód. Nasze siły akter- 
skie i techniczne mają wiele możliwości. 

„Dziesięciu z Pawiaka' jest sfilmowanym 
dokumentem historycznym. : 

Treść - oparta jest na  zdarzeniu 
prawdziwem z dziejów polskich bojowników 
o wolność w latach 1905 — 6 

Putk. Jur-Gorzechowski, uczestnik i głów 
ny bohater wykradzenia dziesięciu więźniów 
politycznych z cytadeli warszawskiej, dał 
obfity materjał rzeczowy i sytuacyjny. Szcze- 
gólnie dokładnie został poinformowany Wę- 
grzyn, który na fihnie odtwarza postać Jura. 
—Wszystk.:e szczegóły zamachu zostały wier 
nie uwzględnione w scenach „10-ciu z Pa- 
wiaka“, to też widz odnosi pełne wrażenie 
naoczności, niejako, wypadku z przed 25 lat. 
—zZjawienie się tego filmu poprzedzone byto 
energiczną rekżanią, co jak na nasze stosun- 
ki, iest zjawiskiem dodatniem, 

Czy rozmiarowi reklamy. w. zupełności 
filni odpowiedział — to rzecz inna! — Ma- 
my już sporo filmów nieztych, nawet do- 

brych. Zapowiedziane są dalsze. 
W naszym dorobku filmowym pokaźna 

ilość filmów obraca się dookoła tematów 
walk z zaborcami. Bezwątpienia objaw to 
pożądany j niający wielkie znaczenie społecz 
ne. „l0-ciu z Pawiaka* nazwano koroną poł 
skiej twórczości filmowej, niechże więc w 
myśl przysiowia „finis coronat opus* — na- 
prawdę ukoronuje i zakończy cykl „policej- 
sko-żandarmskich* obrazów. Żadna wy- 
twórmia nie odtworzy tak carskiej Rosji, jak 
wytwórnia polska, — ałe już dośc, wystar- 
czy tych filmów! Po „t0-ciu z Pawiaka” nie 
trzeba już psuć wrażenia! — Jakież wrażenie 
pozostawia ten fiim? Skoro podejdziemy do 
niego ze strony pairjotyczno-hisiorycznej, — 
znajdziemy wysokie wartości uczuciowe, na- 
pięcie i eiekt.Lecz upleciona akcja 'nitosna 
nikrie, zaciera się i nie daje żadnego reilek- 
su! — Czy to wina scenarjusza, czy też błę- 
dów konstrukcyjnych — nie będziemy roz- 
ważać, dość, że romans w niczem nie pod- 
nióst wartości filmu, Naturalnie, powiedzieć 
można, iż nie było to celem filmu, lecz trud 
no zaprzeczyć, że ciekawość widza podnia- 
słaby się, gdyby ten motyw  romansowy 
zręczniej był wpleciony, że miano to na my- 

- śli, dowodzi fakt istnienia akcji miłosnej, — 
Zresztą mniejsza z tem. 

„Główne role obsadzone są czołowemi na- 
zwiskami, Samborski,  Brodzisz, Batycka... 
mówią sami za siebie, Ukazują się i nowe 
talenty, np. Karonna Lubieńska w roli Hani! 
Podobno płacze iwłasnemi łzami, podobno 
otrzymała propozycje do następnych filmów.. 
Nie wiem, ile w tem prawdy, ale wydaje mi 
Się, że jest nieco przesady w zachwytach 
pad Lubieńską. Przedewszystkiem ma bar- 
dzo przeciętną twarz, która w  zbliżeniach 
mie wykazuje żadnej gry, a jeżeli coś wyra- 
ża — to w sposób naiwnie sztuczny i jak- 
by operowt przeszdny, Być może, iż wina to 
fatalnej charalteryzacji, za którą powinna 
Lubi.eńska zrobić komuś awanturę. 

Bądź „co bądź spodziewać się można by- 
to więcej, szczególnie, że reklamowano na 
nutę bardzo wysoką! — Batycka o wiele lep sza, Przynajmniej umie się. poruszać przed 
aparatem. Jest to ;ei ostatni występ przed 
wyjazdem do Hoilywocd. — Brodzisz rani 
serca niewieście i serdeczne wywołuje we- 
stchnienia — lecz w akcji miłosnej zgubił się t nie stworzył nic szczególnego. Natomiast 
wszystko, co dotyczy akcji właściwej t. zn. 
zamachu i wyprowadzenia więźniów jest 
świetne, Samborski i Węgrzyn nało znajdą 
równych w bezpośredniości odczuwania, —- Technika zdjeć sięga do eksperymentów: — co bardzo się chwali. — Strona dźwiękowa niezła, choc synchronizacja często szwankuje. 
— Wstawka humorystyczna doskonała i bardzo na „miejscu. Całość wykonana sta. ramnie. Epizodyczne postacie są dobrane tmiejętnie — Obraz w ostatecznym wyniku pozostawia dobre wrażenie, aczkolwiek za- kończenie jest mało oryginalne, a nawet wręcz banałne, Boimy się śmielszych rzutów | 

Tad. C. 

Wilcze zeby 
KOŁO AKADEMIKÓW DZIŚNIAN 

W dniu 8 listopada b.r., to jest w Niedzie 
ię o godz. 3 po poł. -(drugi termin 3,30) od- 
będzie się w lokalu Opiekuńczej Rady Kre- 
sowej (Zygmuntowska 22, parter, prawe 
skrzydło) walne zebranie członków Koła Aka 
demików Dziśnian z porządkiem dziennym 
następującym: 

1) Wybór przewodniczącego, 2) sprawo- 
zdanie ustępującego Zarządu, 3) dyskusja nad sprawozdaniem, 4) sprawozdanie komi- 

sji Rewizyjnej, 5) udzielenie absolutorjum 
ustępującemiu zarządowi, 6) uchwalenie skta dek „członkowskich i wpisowego. 7) ozna. czenie minimum składek członków wspiera- 
iących, 8) zorganizowanie i omówienie za- 

  

  

11) wolne wnioski. Zarząd. 

STOWARZYSZENIE AKAD. MŁ. KATOL. 
„ODRODZENIE“ : 

Przypomina swym członkom, że w nie- 
dzielę 8-XI o godz, 16 w Kole Prawników 
odbędzie się miesięczne zebranie ogólne. Na 
porządku dziennym: 1) sprawy urzędowe, 
2) zagajenie Mgr. j. Święcickiego: „Milita- 
ryzm a Pacyfizm*. Obecność wszystkich 
członków bezwzgiędnie obowiązkowa. Goście 
wprowadzeni 'nile widziani, 

Tegoż dnia o godz. 9.15 
wspolną Komunją Św. 

AKADEMICKA! DRUŻYNA HARCERSKA: 
W sobotę dnia 7 listopada br. odbędzie 

się zbiórka drużyny w lokału gimnazjum im. 
Е. Orzeszkowej (plac Orzeszkowej) o godz. 
17, po zbiórce wieczornica, na którą V Ź.D. 
H. zaprasza członków A, D. H. 

ZE ŚWIATA 
NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE TAMA 

W BUDOWIE 
W poludniowo-wschodniej Fraucji na 

alpejskiej rzece Drac, dopływie „lzery, jest w 
budowie tama, która będzie największą na 
świecie, osiągając wysokość 135 mietrów. 

Będzie ona najnowszego typu, gdyż za- 
miast powstrzymywać wody tylko przez 
swój ciężar, zamknie je pod sklepieniem be 
tonowem w ksztalcie pėlksięžyca. Całość 
wykonana będzie w linjach wygiętych, któ 
rych punkty zaczepienia na brzegach rzeki 
stanowić: będa dwa „kominy* „po 140 m., 
wykute w litej skale. W korycie rzeki gru- 
bość betonu wyniesie 15 m. i zwężać się 
będzie w górę aż do 3 i pół metra na 
szczycie konstrukcji, Tama spowoduje ra - 
tychmiastowe podniesienie się wód o 1i6 
metrów, Ta powierzchnia spokojnej wody, 
szeroka na jeden kilometr w sercu Alp i 
rwących potoków, stanowić będzie dosl.ona 
łą bazę dla hydroplanów. 

Powyżej w kierunku biegu rzeki buduje 
się jeszcze drugą tamę. Będzie ona 1n:ała 
zkromniejsze wymiary i wysokość tylko 40 
m., ale między nią a wie!lką tamą utworzy 
się wspaniały wodospad 90 metrów. U stóp 
wodospadu powstanie elektrownia, która roz 
porządzać będzie olbrzymią siłą popędową, 
obliczoną na przeszło 2 miljony kilowat-go- 
dzin. 

24 HYDROPLANY STARTUJĄ Z 
WŁOCH DO NEW-YORKU 

W listopadzie wystartować ma 24 hydro 
planów włoskich na raid, który — jeśli się u- 
da — należeć będzie do największych z do- 
tychczasowych, Będzie to lot eskadrowy z 
Włoch do New - Yorku i z powrotem, któ- 
ry wyniesie 16,000 km: Trasa raidu obej- 
mie trzy etapy: Ortobello — Lizbona, Liz- 
bona — Azory, Azory — New-York. 

Na czele tej świetnej wyprawy stoi ge- 
nerał Balbo, który już w styczniu tego roku 
dowodził lotem grupowym 16 aparatów wło 
skich do Almeryki południowej przez Atlan 
tyk. Jak wiadomo, lot ten przyprawił e 
Śmierć pięciu pilotów, a z 14 aparatów, ja 
kie wystartowały, tylko 10 dotarło do Ame- 
ryki południowej. 

, Nie zrażony tem częściowem niepowiodze 
niem rząd włoski zorganizował teraz drugi 
jeszcze bardziej imponujący lot transatlanty 
cki. Punkt startu tego lotu — Ortobello — 
znajduje się w odległości -130 km. na pół- 
noc od Rzymu. i stuży za bazę i miejsce tre 
ningu dla lotników, biorących udział w tej 
niebezpiecznej wyprawie # 

Zaloga každego hydroplanu sktadač się 
będzie z dwóch pilotów, 1 mechanika { 1 
operatora radjowego. Ogółem wybrane 96 
lotników z pośród najlepszych, jakich ticzy 
armja włoska. Wszyscy są kawalerami. Żo- 
natych pomimo zgłoszeń, nie przyjęto ze 
względu na niebezpieczeństwa, jakiemi naje 
żony jest ten raid. 

ZE SZKŁĄ I STALI 
Szkło znane jest ludzkości zgórą od pię- 

ciu tysięcy lat. W średniowieczu posługiwa- 
no się niem jako ozdobą w postaci wysokich 
gotyckich okien. Chociaż wtedy szkło nada- 
wało „— jak np. przy St Chapell w Paryżu 
— džwigajacym filarom kamiennym pozory 
wąskich żeber, zawsze pozostawało ono czę- 

ścią, podporządkowaną całości. 
Dzisiaj jest samodzielnym materjałem bu- 

dowianym Okno nie przymocowuje się w 
ścianie, lecz ściana sama złożona jest ze 
szkła i parapetu. — Oznacza to olbrzymi 
przewrót w. budownictwie. 

Przez tysiące lat budowano ściany zew- 
nętrzne z kamienia, drzewa, lub innych ma- 
terjałów. Dom stanowił zamkniętą bryłę, wy- 
ciętą z otoczenia, Dziś ściana już nią nie jest. 
Chroni ona od zimna, lub gorąca, lecz otwie- 
ra się naoścież przed światłem i słońcem. 

„ Zmiana ta mogła nastąpić dzięki rozwojo= 
wi i współpracy nowoczesnych  materjałów 
budowłanych, przedewszystkiem stali, względ 
nie żelbetonu. Odkąd zastosowywano te ma- 
terjały do potężnych szkieletów, niosących, 
pozbawiono ścianę zewnętrzną funkcji 
sźwigającej, a miejsce jej mogło zająć szkło. 

Msza św. ze 

ROADJ WILEŃSKIE 

SOBOTA, DNIA 7 LISTOPADA 

11,40 Komunikaty i sygnał czasu z War- 
szawy. 

12,10 Komunikat meteorologiczny z War 
szawy. 

14,00 Program dzienny. 
15,05 Komunikaty z Warszawy. 
14,05 Muzyka z płyt. 
15,25 Pogadanka z Warszawy (przegl. 

wyd. perjod.). 
15,45 Koncert życzeń z płyt. Muzyka lek 

ka. 
16,20 „Michał Faraday" -— odczyt 

Warszawy wygłosi prof, U. J. dr. Włady- 
sław Natanson. 

17,00 Nabożeństwo z Ostrej Bramy, Tr. 
na całą Polskę. 

18,05 Audycja dla dzieci z Krakowa i 
koncert z Warszawy. 

18,50 Komunikat rolniczy Wileńskiego To 
warzystwa Org. i Kół. Roln. 

19,00 Tygodnik litewski. 
19,20 Kwandrans akademicki. 
19,45 Prasowy dziennik radjowy z War 

szawy. 
20,00 „Na widnokręgu" — z Warszawy. 
20,15 Pogadanka o Leharze z Warszawy. 

N 

20,30 Koncert z Wiednia.. (utwory F. 
Lehara). 

22,00 „Najwoawiejsza z wysp' — Korsy- 
ka" — feljeton z Warszawy wygłosi L. Mis- 
siuro. 

22,15 Koncert chopinowski z Warszawy. 
22,45 Komttnikaty ze Lwowa. 
23,00 „Akuku” — odcinek z docinkami. 

Redaktorowie: Jennv i Teddy. 
20,30 Muzyka taneczna z płyt gramofo- 

nowych. 

  

Giełda Warszawska 
z dnia 5 listopada 1931 r. 
WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 887 — 889 — 885 Belgia 12460 — 124,90 — 124,29 Holandja 360,15 — 361,05 — 35925 
Londyn 33,70 — 33,78 — 3362 N.-York kabel 8,92 — 8,94 — 8,90 
Paryż 35,05 — 35,14 — 3496 
Praga 26,41 — 2647 — 26.35 Szwajcarja 174,30 — 174.73 — 173,87 Włochy 46,45 — 46,57 — 46,33 Berlin w obrotach pryw, 211,75 

PAPIERY PROCENTOWE: 
5 proc, konwersyjna 41 
2 proc. Dz u 58,25—56,50—57 

proc. L. Z. B. G. K.i B. R., obligacje G. K. 94. sp 
Te same 7 proc. 83,25, 
8 proc. obl. bud. BGK 93 
4 i pół proc, warszawskie 48—49 
8 proc. warszawskie 64,25—65,75—65 
8 proc. Łodzi 62 
8_proc. Piotrkowa 57,50 
6 proc, obl. Warsz. 1926 r. VIII i IX em. 37 

AOKSĘ JE. 
B. Polski 110. Ostrowiec s. B. 30. 

Ofiary 
M. O. na wykupienie maszyny dla H. S. złotych 1. A 
  

Pracownia Tew. Pań Miłosier- 
= im. Wincentego A Paulo 

P 
nazwą „ŹRÓDŁO PRACY" 

Trocka 19, 
podejmuje się wykonać prędko, dokładnie 
i po zniżonych cenach wszystkie reboty 
wchodzące w zakres bieliźniarstwa, haftu, 
krawiecczyzny i trykotarstwa, Polecamy 
się przeto Szanownej Publiczności a zwła- 
szcza instytucjom społecznym, kłasztorom 
i zakładom prywatnym z któremi specjalną 
umowę zawsze pragniemy, by rzetelnie 
i tanio vsłużyć Zarząd 

Ua Ua UA LA LAU AS 
Т 7 zakład Błudnickie ogrodnicze 

Bludniki wo]. Stanistewowskie 
ROZPOCZĘŁY WYSYŁKĘ 

DALJI - KAKTUSÓW --BYLIN 
czas najwyższy przesyłać zamówienia 

cennik na żądanie gratis dostarczamy 

ARARAT NANER FEB 

Gospodarstwo rolne 
o obszarze 21.60 ha, budynek miesz- 
kalny (2 pokojei kuchnia) obora i sto- 

"doła nowe, w osadzie Złotowo, odleg- 
łość do miasteczka Byteń (Szczarą 2 
klm.), do stacji Domanowo 4 kim. do 

" sprzedania ewentualnie wydzierżawie- 
nia od zaraz, Adres: Bronisław Kawał- 
kowski, Baranowicze ul. Szosowa 12. 

  

  

  

    
  

ŁOWO 

SKLEP FUTER 
i pracownia kuśnierska Porudomińskich 

ч й przy ul. Niemieckiej 28, = 

zostały przeniesione 
do nowego lokalu 

śeieton ten sam 4. 18-72 
  

Od wtorku 3 listopada 
KINO 1931 r. od godz. 4—6 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Zyetrebrowrks B 

godz. 6- 8— tow. „W CIENIU PIRAMID" 
Koncert, orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. Ceny Miejsc balkon 30 parter 60. Kasa czynna od g. 3.30 do 10 w 

„W sidłach zdrajców" Nad program 
„Wybuch maszyny piekielnej" 

cudna epopeja miłosna na tle przepięknych kra- 
jobrazów Egiptu. Nad program: „Raj małżeński" 

  

Dźwiękowy kino-teatr 

„HOLLYWOOD“ Arcydzieto   
Korona polskich dźwiękowców! 

o którem mówi cała Polska. 
Bohaterska epopea z dziejów walk Narodu. 

AWIAKA 

Dźwiękowy kino-teatr 

„HELIOS“     

Porywająca pieśń niešmiertelneį mitošci i bezgran. pošwigcenia. W rol. gt. b. Miss Polonja ZOFJA BATYCKA, KAROLINA LUBIENSKA, 

Adam BRODZISZ, Bogustaw SAMBORSKI, J6zef WĘGRZYN, Kaz. JUSTIAN. 
"Zdjęč dokonano na autent. miejscach histor. wydarzeū: na Pawiaku, w Cytadelii na ulicach Warszawy, 

Film ten zaszczycili swcją obecnością Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Piłsudski, Rząd i Korpus Cyplomatyczny. 
2 dodatki dźwiękowe. Ze wzgędu na wysoką wartość artystyczną dła młodzieży dozwałone. : 

Film wyświetla się JEGRBEŻAATE W kinach „Hollywood* i „Helios*. Honorowe bilety nieważne. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
Na 1-szy seans cery znižene, 

  

Ožio a KIMO 

C6/INS 
WIELKA 47. 421. 18-41 

PREMJERA! Wielki przebój dźwiękowył 
bohaterstwo 

Najpotężniejsze arcydzieło miłośne! Miłość 
lotników! 

NIEŚĄIERTELNA 4IŁOŚĆ 
Dramat potężnego uczucia na tle Wielkiej Wojny. W _ rolach gł. Colleen Moore oraz Cary 

Cooper. Nad program: Dodatek dźwiękowy „Foxa*. Dla młodzieży dozwolone.. 
Początek o godz 4, 6,8 i 1030, w dnie świąt. 

Następny program: Neapol, śpiewające miasto. 
o g. 2-ej. Na 1 szy Seans ceny zniżone. 
W rol. gł. Jan Kiepura i Brygida Helm 

Dziś! Wybitnie artystyczne dwa 100 proc. Dźwiękowe Arcydzieła w jednym programie! 
Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„STYLOWY“ 
Wielka 36 potęžniejsi komicy ame: 

   sprzedaż NICI i WYROBÓW NiC 

p RUBEŃ 
H. 

H. GLAZER 

OGŁOSZENIE 

Niniejszem podaje się do publicznej wia- 
domości, że Wydział Zasobów Dyrekcji 
Okręgowej Kole: Państwowych w Wilnie w 
dniu 1 grudnia 1931 roku sprzeda z przetar 
gu publicznego ofertowego materjały nastę- 

pujące: › 
1. Wióry i opiłki miedziane około 15.500 

kg 
2. Wióry i opiłki bronzowe zanieczysz- 

czone okułe 67.500 kg. 
3. Wióry i opiłki z bronzu czyste około 

12.000 kg. 
4. Szumowiny giserskie około 5.383 kg. 
Materjały oznaczone pod pozycjami 1, 2 

;3 są zmagazynowane w Głównym maga- 
zynis zascbów w Łapach, materjały zaś pod 
pozycją 4 w inagazynie zasobów wm Wilnie, 

Warunk: przetargu na wymienioną sprze- 
daž sa do przejrzenia w wydziale zasobów 
(ul. Słowackiego 2/III piętro, pokój 38, w 
dnie urzędowe od godziny 12-—13 lub też 
mogą być nadesłane pocztą na żądanie firmy. 

L 

  

r i 

RZE; Masaże”: 
ręczne, wibracyjne i pla- 

    

Dr. Med. st E Epilacje. 
abinėi © 

Em.Cholem sna Gedi6 
Urolog Leczniczej 

Choroby nerek,  pę-J. Hryniewiczowej. 
cherza i dróg moczo-zł, WIELKA A 18 m.9. 

wych przyjm. 12 — 2 Bygyj wg, 10-11 4-7 15—7. Jagiellońska 8 7982 p M2 
tel. 10-63. > 

KAŻDĄ DORTUR MED. 

sumę gotówki lo- 
kujemy bezpłatnie 

BAURYŁAIEWICZOWA 
przyjmuje od 11-12 

iod 5—6. 

Choroby skórne, lecze- e alis 

nie włosów, kosmetyka P SO r OE 

ikrų perl o | „Zachęcał Mie smetyczne. Wilno, wicza I tel. 9—05. 
Wileńska 33, m. 1.   

ZŁODZIEJ MIŁOŚCI 
je Gorrat. Nad program: Najnowsza bomba huraganowego Śmiechu. Naj- 

м° ARE zzo roty Ma w 100 próc. dźwiękowej 10 akt, komedji—farsie p.t. Dziesięć 

 ENTACSTI MST SIT в ю 

Z dniem 15 września r. b. powierzyliśmy wyłączną 

gradzkiego Państwowego Textylnego Trustu 

"LENINGRADTEKSTIL" 
na Województwa: Wileńskie i Nowogródzkie firmie 

WILNO, ZAWALNA Nr, 10. 

Oddriał Warszawa, Nalewki 28/30. 

ń at i Patachon 
sA minut strachu. 

      

IANYCH Lenin- 

     

  

Ogėlna 

      Kup los w     
       

  

6. S. 
i S-ka, kėdž 

    

Należność P. K. 

  

    

  

Br. Kanlgsherg 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe r 

Mickiewicza 4, 2 mieszkania 
tel. 10-90. 

Od 9-12  4—3 
z 3 pokoi i 4 pokoi ze 
wszelkiemi wygodami 
nowoczesnemi, wanna 
na miejscu do wyna- 
įęcia. Wilno, ul. Sło- 
wackiego 17. 

GABINET Lokal biurowy 
Racjonalnej w ae 6—8 

pokoi potrzebny zaraz. 
2 aa k I erai do „Fandu- 

WILNO. szu bezrobocia". Su- 
Е bocz 22, tel. 6-61. 

mieklewicza31—4 70000 
kobiecą 

Urodę;c"s::: Mieszkanie 
je, dosko- — do wynajęcia 

nali, odświeża usuwa 2 i 3 pokoi z kuchnią 
jej skazy i braki, Masaż na I piętrze, ul. Wi- 
kosmetyczny twarzy. wulskiego 26 m. 1. 
Masaż ciała, elektrycz- - sa 
ny, wyszczuplający (pa- 
nie). Natryski „Hormo- 
na“ wedlug prof. Spuh- 
la. Wypadanie włosów, 
łupież. Indywidualne 
dobieranie kosmstyków 
do każdej cery. /Ostat- 

  

    

Posiadam dobrze 
nie zdobycie kosmetym język francuski i nie” 

ki racjonalnej. miecki, poszukuję ko- 
Codziennie od g. 10—8 repetycyj i tłumaczeń, 

W. Z. P. 43. Dowiedzieć się admini- 
stracja „Słowa* u C. M 

ĮAkuszerk 
Biedna wdowa 

AKUSZERKA * dwoma córeczkami 
woła o pomoc w wy- 

ŚMIAŁOWSKA płacaniu maszyny do 
przeprowadziła się wl szycia. Niecpłacona ra- 
Zamkowa 3 m. 3. Ga-tówka grozi zabraniem 
binet kosmetyczny, u- maszyny — IE 
suwa zmarszczki, piegi, sposobu zarobku. Ofia- 
wągry, łupież, brodaw-ry składać proszę w 
ki, kurzajki, wypadanie Redakcji „Słowa* pod 

włosów literami H. S. 
  

34 LOTERJA PAŃSTWOWA 
GŁÓWNA WYGRANA milj on zł. 

CO DRUGI LOS WYGRYWA 

K. Gorzuchowskiego zamkowa 9. 
Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą 

    

przepiękna opereta dramat w 10 akt. To pean czaru, 
miłości i upojenia! To druga prawdziwa „Parada Miło- 

       Suma Wygranych 32.000.000 

  

    

  

szczęśliwej koiekturze 

        
O. Nr. 80365 po otrzymaniu losów. 

    

     
tanio Baterje anodowe 

BA sprzedaje (radjowe) zawsze šwie- 
. Seny fabryczne, Na 

POLSK! LLOYD iozinje A bez 
ul. Kijowska. deliczania Kosztów о- 

©— pakowania i przesyłki, 
emc Firma Jan Salasiūski, 

Okazyjnie! tanio! Wilno, Wileńska 25, tel. 
Sprzedam fortepjan — 19-01 
„Beckera*, kredens, —— = 
lampę kwarcowa, meble Odkurzacze, 

miękkie, umywalkę maT- jtoterki, żelarka, pie- 
ZE SEM, cyki i inne elektryczne 
DESA OE „ZECZY aard dla gospodar- 

oraz bekieszę, Oglądać sių omowego wyro- 

sy "S Lis Garbar- p, Siemensa, Ceny fa- 
SKA; OBI оь bryczne. Firma Jan Sa- 
TEE łasiński, Witno, Wileń- 

ska 25, tel. 19—01. 

GOtÓWKĘ | odniarniki radj-we, 
lokujemybezplainie, | głosniki, słuchawki i 
zabezpieczenie zu- lampy katodowe marki 
pełne. MAJĄTKI j Telefunken w firmie 
folwarki, działki i |Jan Sałasiński, Wilno, 
place przy minimal- | Wileńska 25, tel. 19—01 

nej gotówce — 

      

  

  

  

    

  

  
DOMYdochodowe 
osobniaczki > og- || 4-000 dolarėw 
rodami od 6.000 || zysku roczn e daje 
złotych, MŁYNY, kamienica w cen- 
dzierżawy poleca j| trum Wilna. Sprze= 
Dom H K „Za- damy za bezcen 

chęta'* Miekiewi- || przy 10.000 dol. go- 
cza tel. 9-05. tówką. 

Dom H.K. „Za- 
chęta'* Mickiewi- 
cza 1, tel. 9 05. 

Pianino 
zagraniczne do sprze- 
dia, śpiesznie,  Mi- Zgubiono 

chalski zauł, 8—5. 4, XI. ul, Antokolska, 
AE minas Mickiewicza, Us 

damski srebrny port- 
Akumulatory sygar z mórz AR i 

ładuje fachowc. Bez- НМ. Znalazca proszo- 
płatne zabieranie i od ny jest o odniesienie 

      

  

  

noszenie do domów.za wynagrodzeniem. 
Firma Jan Sałasiński, Antokol Kancelarja 
Wilno, Wileńska Chirurgicznej 25, Kliniki 

. В. tel. 19—01. U. S 
  ——— 

„Kto był mordercą? 
Drugim człowiekiem, który się zja- 

wił wyrazić mi kondolencję, był rejent 
©jca, Flemming, mieszkający stale w 
Londynie. Był on również antropolo- 
giem i z religijną nieomal czcią odno- 
sił się do mego ojca. Znałam dobrze 
jego wysoką, chudą postać, długą 
twarz i siwe kosmyki. Ujął obie moje 
ręce w swoją dużą dłoń i drugą gła- 
dził je, mówiąc: 

— Biedny dzieciaku! Biedna, bied 
na dziewczynko! 

Świadomie musiałam odegrywać ro 
lę niepocieszonej sieroty. Ale on, sam 
był winien; mówił do mnie tonem oj- 
cowskim, pieszczotliwie i łagodnie, jak 
do opuszczonego dziecka, które się 
zgubiło wśród obcego i wrogiego oto- 
czenia,. Od początku wiedziałam, że 
niemożliwością byłoby zmienić jego 
zdania w tym względzie... 

— Droga moia, czy jesteś zdolna 
wysłuchać mnie uważnie? Chciałbym 
z tobą pomówić poważnie.... 

— O, tak! / 
— Twój ojciec, jak wiesz, był 

- wielkim człowiekiem. Przyszłe pokole- 
nia bedą czciły jego imię. Ale w spra- 
wach życia obecnego nasz wielki u- 
czony nie orjentował się zupełnie. 

Wiedziałam a tem niegorzej od 
Flemminga, ale nie powiedziałam nic, 
On zaś mówił dalej: 

— Obawiam się, 
słabo orjentujesz się 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

że i ty równie 
w tych  spra- 

wach, jak twój ojciec. Ale spróbuję 
wyjaśnić ci sytuację możliwie jak nai- 
zrozumialej. 

Wytłumaczył mi tak dobrze, że od- 
razu zrozumiałam, że na życie pozosta- 
ło mi całego majątku osiemdziesiąt sie 
dem funtów i siedemnaście szylingów. 
Walcząc z niecierpliwością, czekałam 
jego dalszych słów. Byłam pewna, że 
1 on znajdzie w Szkocji jakąś ciotkę, 
która potrzebuje lektorki lub pielęg- 
niarki! Ale zawiodłam się: o ciotce nie 
było mowy. 

— Teraz, — ciągnął dalej, — po- 
mówimy o przyszłości. Czy masz ja- 
kichś krewnych? 

— Jestem zupełnie sama na świe- 
cie! — odpowiedziałam ze skromno- 
ścią bohaterki kinowej. 

— Czy masz przyjaciół? 
— Wszyscy nasi znajomi są dla 

mnie bardzo dobrzy. 
— Czyż mogliby być inni dla tak 

miłego dziecka? — zauważył uprzej - 
mie p. Flemming. — Pomyślmy sobie, 
w czembym ja mógł ci dopomóc? 

Zamyślił się i zaproponował: 
'— Czy nie zechciałabyś spędzić ja 

kiś czas u nas? 
Chwyciłam tę piłkę w poowietrzu: 

Londyn — miasto moich marzeń!... o! 
— Jaki pan dobry! — zawołałam. 

— I pan naprawdę chcę zabrać mnie 
do siebie? Naturalnie, na jakiś czas tyl- 
ko, dopóki nie znajdę posady, bo mu- 
szę przecież zacząć zarabiać jakoś na 

siebie! : 
— Tak, tak, naturalnie. Ja to rozu- 

miem doskonale, Poszukamy jakiejś sto 
sownej pracy. 

Zapewne pojęcia p. Flemminga o 
„stosownej pracy** dla mnie różniły się 
krańcowo od moich, ale nie chciałam 
wdawać się w bliższą dyskusję na ten 
temat. 

— A więc, postanowione? Możesz 
jechać dzisiaj?! 

— O! Byłabym zachwycona, 
panie Flemming, może... 

— Żona moja będzie zachwycona. 
— No, co do tego... Czy mężowie 

rzeczywiście znają tak dobrze swoje 
żony, jak sądzą? Gdybym miała męża, 
wątpię, czy byłabym zachwycona, gdy 
by przyprowadzał do mnie rozmaite 
sieroty, bez zapytania i uprzedzenia! 

— Zresztą zaraz zadepeszujemy do 
niej, — dodał rejent. 

Momentalnie spakowałam swoje 
rzeczy. Ze smutkiem obejrzałam kape- 
lusz przed włożeniem. Był to kapelusz 
służącej, czyli kapelusz, który mogła- 
by mieć tylko służąca, wychodząc na 
spacer (oczywiście, mam na myśli ele 
gancką służącą). Podniosłam nieco 
rondko i dodałam coś w rodzaju futu- 
rystycznej marchwi, jako ozdobę. Zai - 
ste genjalny był to pomysł! Tak! Kape 
lusz wyglądał przyzwoiciej, ale cóż, 
teraz musiałam zdjąć ozdobę i powró- 
cić mu poprzedni wygląd. Chciałam u- 
podobnić się jak: najbardziej do siero- 
ty, bo spotkanie z panią Flemming nie 
pokoiło mnie bardzo. Jedyną nadzieją 
moią było to, że mój wygląd rozbroi 
ją... 

ale 

Flemming niepokoił się także, Wi- 
działam to wyraźnie, gdyśmy wcho- 
dzili na schody jego domu, znajdują- 
cego sie w spokojnej, burżuazyjnej 
dzielnicy. 

Pani Flemming spotkała mnie z u- 
przejmą twarzą. Była to dobrotliwa, o- 
tyła kobieta z typu „dobrych matek i 
doskonałych gospodyń. Zaprowadziła 
mnie do czyściutkiego pokoju, zapyta- 
ła, czy nie potrzebuję czego i oświad- 
czywszy, że herbata będzie podana z: 
kwadrans, odeszła.: у 

Słyszałam nieco podniesiony głos, 
gdy, wróciwszy do salonu, zapytała: 

— Teraz, Henry, wytłumacz mi... 
Reszty nie słyszałam, ale ton był 

dostatecznie wymowny. Za chwilę do- 
leciał do mnie dalszy ciąg dyskusji, 
wypowiedziany jeszcze bardziej ostrym 
tonem: 

— O, tak, ona 
zanadto! | 

Życie iest rzeczywiście bardzo cięż 
kie. Mężczyźni nie zwracają na ciebie 
uwagi, jeżeli jesteś brzydka, a kobie- 
ty nie znoszą cię, jeżeli jesteś ładna! 

Z westchnieniem zaczęłam czesać 
się. Mam ładne, czarne włosy, nie ciem 
ne, ale prawdziwie czarne, koloru skrzy 
deł kruka!. Zaczesałam je bezlitośnie 
wtył, usiłując zebrać je na czubku w 
jaknajbardziej staromodny kiekiełek. W 
końcu stwierdziłam w lustrze, że ni- 
czem prawie nie różnię się ad wycho 
wanek domu sierot, które parami prze 
chadzają się po ulicach w czarnych 

hi śmiesznych, " malutkich 

jest bardzo miła, 

  

   

  

su 
  

Aon „Stowo“. 
GLJOTEA 4 

ы —2 4 

kapeluszykach na ciemieniu. 
Kiedy zeszłam na dół, pani Flem- 

ming obejrzała mnie z widocznem za- 
dowoleniem. Sam Flamming  wytrze- 
szczył oczy, jakby chciał zapytać: ,„Co 
też ta dziewczyna zrobiła ze sobą?“. 

Słowem, pierwszy dzień minął szczę 
śliwie, Wszyscy zgodnie  orzekli, že 
należy się zabrać do poszukiwania po 
sady dla mnie. 

Wieczorem, kładąc się spać, przy- 
glądałam się sobie długo w lustrze. 
Czy jestem naprawdę ładna? Szczerze 
mówiąc, niezbyt podobałain się sobie. 
Nie mam prostego „jak wyrzeźbione- 
go* noska, ani buzi „„iak owoc grana- 
tu“, ktore są niezbędne dla piękności. 
Prawda, że pastor powiedział mi, że 
oczy moje są, „jak gwiazdy w ciem- 
nym lesie", ale wolałabym mieć nie- 
bieskie oczy zamiast zielonych, z żół- 
temi iskierkami, „jak kot! Chociaż po- 
cieszam się, że zielone cczy są najod- 
powiedniejszemi dla bohaterki przygód 
o których marzyłam ciągłe! 

Narzuciłam na siebie czarny szał, 
pozostawiając ręce i ramiona nagie, 
rozkręciłam „sierocy kok“ i rozpuści- 
łam włosy, upudrowałam się obficie, 
aby skóra była zupełnie biała, jak kre 
da, posmarowalam usta czerwoną po- 
madką, czarnym ołówkiem podmalowa 
łam oczy, czerwoną wstęgę zarzuciłam 
na nagie ramię, wsunęłam ponsowe 
pióro we włosy i z papierosem w u- 

stach stanęłam przed lustrem. Obraz 
podobał mi się. 

— Anna, — bohaterka przygód, — 

powiedziałam głośno, kłaniając się 
swemu odbiciu w lustrze. — Epizod 
pierwszy: w domu rejenta! 

Młode dziewczyny bywają czasem 
bardzo głupie! 

ROZDZIAŁ Ш. 
WYPADEK W KOLEJCE PODZIEM- 

NE 
W ciągu paru tygodni nudziłam 

się niemiłosiernie. W towarzystwie pa- 
ni Flemming i jej przyjaciółek ziewa- 
łam otwarcie. W ciągu wielu godzin 
wysłuchiwałam pustej gadaniny o dzie 
ciach, o kłótniach z mleczarką, plotek 
o znajomych, o tem, jak trudno iest 
znaleźć dobrą kucharkę, szczegóło- 
wych opisów rozmów z właścicielkami 
biur pośrednictwa pracy i td. | 

Zdawało się, że te panie nie czyty- 
wały gazet, nie interesowały się ni- 
czem na świecie, prócz własnego do- 
mu, znajomych 'i naibliższego otocze - 
nia. Nie lubiły podróżować, uważając, 
że na śwecie jest tylko jeden kraj — 
Angija, a na wyjątek zasługiwała chy- 
ba tylko Riwiera i to dlatego tylka, że 
można tam spotkać wielu Anglików... 

Słuchając ich, nie mogłam opano- 
wąć zniecierpliwienia. Były to prze- 
ważnie kobiety bogate. Cały świat z 
jego wszystkiemi cudami był im do- 
stępny!. Ale one wolały tkwić w swej 
ubogiej dzielnicy w środku dusznego 
Londynu i interesowały się jedynie 
głupstwami. Teraz, gdy to wspominam, 
wyrzucam sobie swoją niecierpliwość, 
ale, doprawdy, były to nieznośne ko- 
biety! 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński.


