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ewakuacja Nadrenii. angielskim 
Dla idei czy dla pieniędzy? 

Artykuł mój „Żywicielom —cześć!* 
ii o dė Wyjazd p. Prezydenfa Rzeczypo- 

+ Sprawa przedterminowej ewakua- GENEWA 19 _ 9. Pat. Koła zbliżone do Ligi Narodów, komentują _ : deg państwowotwórczą, : spolifej do Spały. 
cji Nadrenji, która jeszcze przed mie- żywo rezolucję, dostarczona wczoraj komisji trzeciej przez Paul-Boncoura, Te spotkał się z aprobatą „Przeglą- jest nagrodzona przez państwo TOZ- — ), 17 Ъ. т. 0 godz. 18 min. 30 
siącem była tematem jedynie bardzo która w związku z francusko-angielskim układem morskim zaznacza, że du Wileńskiego", który 'w kronikar- maitego rodzaju dyplomami i meda- ), Prezydent Rzeczypospolitej udał 
zakul isowych narad obecnie oficjal 
nie weszła na porządek dzienny tych 
zagadnień międzynarodowych, które 
przykuwają uwagę opinji publicznej 
całej Europy. Przedterminowa ewaku- 
acja jak wynika z postanowień trakta- 
tu Wersalskiego ma być premją za skru 
pulatne wykonanie przez Niemcy 
swych zobowiązań wobec sprzymierzo 
nych. Postanowienia dotyczące przed- 
wczesnej ewakuacji zawarte są w czę- 
ści 14-ej art. 428 i 429. Pierwszy z 
nich mówi: „w charakterze gwarancyj 
wykonania traktatu będą okupowane 
przez wojska sprzymierzonych teryto- 
rja niemieckie położone na zachód od 
Renu wraz z umocnieniami mostowe- 
mi na przeciąg lat 15-tu od dnia raty- 
fikacji traktatu. Następny artykuł 429 

Po upływie lat 5 opróżnieniu podie- 
ga pierwsza strefa (Kolonja wraz z 
okręgiem), po 10-ciu latach druga stre 
fa — Nadrenja i wreszcie po 15-tu re- 
szta okupowanych terenów. Traktat 
Wersalski ratyfikowany został w dniu 
‚10-ео stycznia 1920 r. a zatem termin 
ewakuacji pierwszej strefy przypadał 
na styczeń 1925 roku, drugiej na sty- 
czeń 1930 i całkowite opróżnienie na 
styczeń 1935 r. Ponieważ jednak do ro 
ku 1925 Niemcy nie wykonały szeregu 
swych zobowiązań Kolonja opróżnio- 
na została w rok później po Locarno. 
Opróżnienie strefy drugiej Nadrenii 

w roku 1928 będzie miało charakter 
podwójnej premji dla Niemiec z tytułu 
lojalnego wykonania przez nich warun- 
ków traktatu Wersalskiego. Otóż ta 
<lojalność jest przedewszystkiem — Баг- 
dzo watpliwa. Fosgen, niewinne pozor- 
nie afery filmowe, ogromny rozwój or- 
ganizacyj nominalnie - sportowych w 
gruncie rzeczy militarnych nie świad- 
czy bynajmniej o rozbrojeniu i piełę- 
gnowaniu ducha pacyfizmu. Skoro więc 
mowa o przedwczesnym opróżnieniu 
Nadrenji może ona nastąpić w płasz- 

przyjmuje się z zadowołeniem do wiadomości ten układ. 
Wzmiankowane koła stwierdzają bowiem, że nie można przyjmować do 

wiadomości czegoś, czego się nie zna. Rezolucja ta będzie centralnym punk- 
tem zebrania popołudniowego komisji. Również żywo komentowany jest 
niespodziewany wniosek delegata Holandji w sprawie zebrania się pięciu 
mocarstw morskich, które podpisały układ waszyngtoński, o którym to 
wniosku nie wiedziała uprzednio nic ani francuska, ani angielska delega- 
cja. 

Nieco ostre wystąpienie przeciwko idei tej wzmiankowanej konferen- 
cji przez lorda Cushenduna koła zbliżone do Ligi Narodów uważają za 
zapowiedź ożywionej dyskusji, jaka toczyć się będzie na ten temat na po- 
siedzeniu popołudniowem komisji. 

Głosy prasy iraneuskiej o działalności Brianda 
w Genewie. 

PARYŻ. 19.9. (PAT). Opinja prasy o ostatniej genewskiej uchwale w sprawie ot- 
warcia rokowań co do ewakuacji Nadrenji jest ielona. 

Lewicowe organy wychwalają umiejętnoś 
a 

Brianda oraz zręczne postawienie przez 

tinax zapytuje dalej, o powody takiego pośpiechu i nie rozumie, dlaczego Polska i Cze- 
chosłowacja były pozostawione poza nawiasem wówczas, gdy wskazanem było, ażeby 
rzyjęły udział w rokowaniach. Na szczęście — oświadcza Pertinax — rokowania zosta- 

ly raptownie przerwane na skutek postanowienia rady ministrów z dnia 14. 9. 

PARYŻ, 19-9. PAT. Omawiając decyzję genewską w sprawie roko- 
wań o opróznienie Nadrenji, de Givet oświadcza na łamach L'Avenir, że 
jeżeli rokowania doprowadzą do pomyślnego wyniku, to nie będzie to 
jeszcze, jak sądzą niektórzy, ostateczna likwidacja wojny. 

Ażeby tak było, potrzebne jest spełnienie szeregu innych warunków, 
wśród których musi być uroczyste zapewnienie rządu niemieckiego, że 
zrzeka się wszelkich pretensyj na wschodzie i nie ma żadnych roszczeń 
ani do Gdańska ani do Górnego Sląska. Trzeba również, ażeby niemiecka 
opinja publiczna w sprawię podobnego oświadczenia ze strony swego rzą- 
du okazała się z nim solidarna. 

0 powszechne rozbrojenie 
GENEWA, 19—9. Pat. W dalszym ciągu dyskusji w komisji 

rozbrojeniowej nad propozycją Paul—-Boncoura w sprawie zwo- 
łania 4-tej sesji przygotowawczej komisji konferencji rozbroje- 
niowej jeszcze w roku bieżącym delegat niemiecki Bernstorff 
zgłosił kontrpropozycję, w której domaga się, zwołania komisji 
ednocześnie z oznaczeniem daty konferencji rozbrojeniowej żw 
ciągu roku 1929. * 

Minister Sokal godząc się na propozycię Paul Boncoura 
podkreślił, że koniecznem jest uwzględnienie w motywach re- 
zolucji odróżni nie rozbrojenia a nawet początkowego ograni- 
czenia zbrojeń od gwarancji bezpieczeństwa. 

skiej wzmiance, zatytułowanej: „Dla 

idei czy dla pieniędzy?* wytyka mi 

entuzjazm dla właścicieli wielkich obór, 

którzy, „zaopatrując Wilno w mleko 

i masło, ciągną z tego olbrzymie 

zyski”. „Jeżeli, tłumaczy autor, „,bę- 

dzieniy składali tego rodzaju hołdy 

wszelakim producentom, mającym na 

względzie przedewszystkiem własny 

interes, to jak uczcimy te ofiarne 
jednostki, które poświęcają swe siły 
i środki dla dobra społecznego?*. 

Ze względu na potrzebę stałego 

oświetlania i rozwijania w społeczeń- 

stwie świadomości nowoczesnych me- 

się ujawnia; za to właśnie zawsze po- 

niża przeszłość, zmienia wszelkie bo- 

gactwa w nędzę, wszelką dobrą sła- 

wę w hańbę". O ile dusza jest obec- 
na, będzie siłą czynną —nie zaś uta- 

joną. Należy raczej mówić o tem, co 

powoduje wiarę — bowiem ona to 

właśnie istnieje i działa. Ponieważ 

„entuzjazm* mój pochodzi ze źródła 

wiary w ideologię oświeconego  pro- 

ducenta - artykuł mój piszę. 

Wiarę, której dałem ujście w 

entuzjastycznym artykule, napisanym 

po Wileńskiej Wystawie rolniczej, 

opieram na fakcie ciągłości pracy, 

którą od początku wskrzeszenia na- 

szej państwowości oświecone rol- 

nictwo wykazuje. Pracę tę charakte- 

ryzuje nietylko ciągłość, ale i syste- 

matyczność. Na początku, gdy kraj 

zaledwie otrząsał się z powojennej 

nędzy, była pomoc aprowizacyjna 

lami, musi znaleźć też i odpowiedni sję do Spały. 

wyraz w prasie. Entuzjazm mój rów- D. 18 b. m. p. Prezydent Rzeczy- 

nież opieram na wierze, iż zdrowy POSpolitej w otoczeniu Świty udał się 
sąd bierze górę w sterach oświecone- W, POdTÓŻ, celem zwiedzenia objektów 

: 2 ż przemysłowych wielkiego przemysłu. 
go rolnictwa i po wystawie zataczać Powrót p. Prezydenta Rzeczypo- 

będzie coraz szersze kręgi. Nic, bO- spolitej do Warszawy nastąpi w koń- 
wiem, nie jest tak zaraźliwe jak przy- cu bieżącego lub też na początku 

kład, który nam rolnictwo na wysta- Przyszłego tygodnia. 

wie wileńskiej dało. Zawsze dowo- 

dziłem i dowodzę, że bochenek chle- w, Sejmu 3 

pa PAŁ pna Snee uzy Prezes Rady Ministrów p. Bartel 
go Związku Ziemian, jak również złożył wczoraj wizytę marszałkowi 
obory rolników na wystawie — wię- Sejmu p. Daszyńskiemu i odbył z 
kszy skutek odniosą, niż najbardziej nim przeszło godzinną naradę. 

obiecujące płakaty agitatorów, żerują- W kuluarach sejmowych mėwio- 
no, że narada dotyczyła w  pierw- 

obiecuje w razie poprawnego wykona WA a, naa prawicowe uważają, że interesy francuskie tod rolnictwa nie możemy tej wzmian- cych na nieušwiadomieniu  konsu“ szym rzędzie spraw _ budżetowych. 
я 5 $ RWE zaały w Genewie stanowczej poraż. В Ё е = a me 

„ia as Be. S Lia Aaa iki aan) g bez rozpatrzenia, gdyż, menta. Budżet na rok 1929—30 będzie wnie- 
zowanej pr. y "IU. sprawie prowadzone z wielką nieostrożnością. Zaznacza on, że Briand miał możność jąk słusznie wyraża się myśliciel Pozatem trzeba, aby warstwy Siony do Sejmu z końcem paždzier- 
Tryb tej ewakuacji ustalono następują- odwlec do następnej sesji odpowiedź na żądania niemieckie, tymczasem zaś pośpieszył В ; х » г уа 5 

Ri 3 : К się z zajęciem w tej kwestji Sano wieka czem wywołał ORGIE Z0ZA AA zwi Ls amerykański zRali Emerson: „Świat oświecone, roszczące Ipretensje do nika. Pozatem rząd ma wnieść do. 
śród delegacji angielskiej, która nie była przygotowana do rokowań w tej sprawie. Per- nienawidzi jednego faktu: że dusza bezstronności, poważniej i_ głębiej Sejmu szereg projektów ustaw praw- 

: dopodobnie z dziedziny gospodarczej,. 
wnikały w proces, przez który prze- alpowiem główna uwaga rządu jest 
chodzi nowoczesne oświecone rolni- w tej chwili zwrócona na sprawy go- 
ctwo w swej zbiorowej świadomości, spodarcze i poprawę bilansu handlo- 

iietylko u nas w Polsce — lecz w WEBO- 
całej Europie. Dziś powszechnie prze- Przejazdy prez. Hindenkurga przez 
nika umysł rolnika idea, wypowie- terytorjum Polskie“ 
dziana bardzo dosadnie i trafnie я ?Ч > 6 na 7 b. m., pz 

przez współczesnego myśliciela wło. Chat w šcistem incognito przez Polskę 
skiego del Pelo Pardi, iż „rolnictwo i POTASIEM Nr. 904 z Chojnic do Tcze- 

у е у ‚ ‚ Wa prezydent Republiki niemieckiej, 
człowiek to nazwy filozoficznie zbiež- feldmarszalek Hindenburg, udając się 

ne; i człowiek o tyle tylko jest ' czło: z Berlina do Malborga. W nocy z 13 
wiekiem, o ile żyje kosztem pro- na 14 b. m. prezydent Hindenburg 
duktów, które dzięki swej inteli. powracał tą samą linją pociągiem 
gencji potrafił wydobyć z ziemi, w ^° A 

przeciwieństwie do bydlęcia, które Ślyh hrafanka króla szwedzkie- 
żyje z produktów zdobytych doryw- go z miljarderką amerykańską. 

czo”. Nie „ziemia ždla włościan” — Półwiegika sie. wiadómośtió I 

lecz rolnik dla ziemi! to jest, ziemia pęczynach hr. Folke Bernadotte, bd 
dla umysłowości jaknajwyższej, dla tanka króla szwedzkiego z miss Man- 
najpotężniejszej siły intelektualnej. ville, córką przemysłowca amerykań- 

Wykształcenie elementarne nie może Skiego. Miss Manville była już ubieg- 
być rzez Si ы łej zimy przedstawiona królowi i 

yć samo przez się dostatecznym cj kom rodziny królewskiej. Ślub 
czyźnie rekompesaty dla sprzymierzo- Kresowego Związku Ziemian, który elementem powodzenia, któreby mo- 2 3 : 

/ch i 7 spraw. ła jest s = Т TS у З > Ы „ Odbędzie się w listopadzie rb. w New 
Ba katem Sprawd ABE Dhrady komisji Ligi przez pięć lat żywił Wilno, łożąc w gło wzbudzić w sumieniu klasy kie- Yorku. 

s Rozmowy prowadzone w Genewie Atkohof, uchodźcy armeńscy. tę czynność ze swych bardzo zrujno- rowniczej koncepcję dostatecznego 3 

rzez przedstawicieli Francji Anglii, GENEWA. 19.9. (PAT). Druga komisja Zgromadzenia Ligi Narodów przyjęła spra- wanych warsztatów duże pieniądze. ich przygotowania do misji, jaką. must 
p Р ] g 

' Belgji, Włoch i Japonji doprowadziły  wozdanie o kwestji alkoholowej, które ma być przedstawione Zgromadzeniu Szła więc praca dla idei- nie dla spełnić posiadacz ziemi w rolnictwie. Maknio niedziele Gdh j : 
| „do porozumienia w następujących pun Z kolei komisja omawiała sprawozdanie dotyczące stosunków pomiędzy Ligą Na- > wody . Р ini й +. 5 sobotę i w niedzielę odbyły się 

4 Mach: rodów a podległemi jej instytucjami i organizacjami. Sprawozdanie wyraża zgodę na re- pieniędzy. Te POW pięć lat zali da iw Я a = dziś w Szwecji wybory do drugiej Izby 

£ 1) w sprawie podjecia oficjalnych | guty, opracowane w odniesieniu do tych stosunków przez Radę Ligi Narodów. czyć należy do akcji przygotowawczej, musi on być uważany za prawdziwe- parjamentu szwedzkiego. 

j. rokowań dotyczących wysuniętego W komisji politycznej omawiano ponownie sprawę losu armeńskich uchodźców. —nim się produkcja własna wzmoże, 80 pracownika społecznego, na któ- Ogólny wynik wyborów będzie zna 

0 przez kanclerza Miillera żadania przed- Fr. Nansen nadkomisarz Ligi Narodów, mówił o osiedleniu Arme ńczyków w Erywaniu gdyż większość produktów, a w tej Teg0 spada obowiązek, aby jego zie- ny dopiera po 21 b. m. Dotychczas zna 
e terminowej ewakuacji Nadrenii, 2) w i domagał się tak samo, jak w Radzie Ligi, ażeby Liga przyjęła koszty administracji |i-zbje masło sprowadzane było z mia dała możliwie największy iplon w Л° są rezultaty z nast, okręgów: Go- 

* sprawie konieczności całkowitego osta dzieła pomocy dla tych uchodców, zaznaczając, że pozostałe potrzebne na ten cel śro- . EEB { Р В : ści „'.  .... etheborg konserwatyści 29.125 głosów 

j  tecznego uregulowania zagadnienia od  dki w wysokości 300 tys, i. szt. dostarczono. o A Polski, a a od A Asi, e Z a (w wyborach w 1924 r. 20.956) ludo- 
szkodowań, oraz powołania w tym celu obcych. Tymczasem organizowała się eż w jego wrasnym osobistym. wa partja prohibicjonista (frakcja par- 

i komisji x i sowyc ileń ji liberalnej i i 1 ji rzeczoznawców finansowych, własna wytwórczość. Wystawa wileń- RA й т tji liberalnej, mająca w programie 

1 wspomnianych sześciu rządów, 3) w : Genewa pusfoszeje. NA, ska, to już pokaz dorobku własnego. ias o A = z. swym prohibicję alkoholu) 2.156 gło- 
” sprawie zasadniczej tezy o tworzeniu GENEWA. 19.9. PAT. Minister Briand odjechał do Paryża. Min. Za- аоа оее Н jeszcze całego oświeconego rolnictwa, sów (2.549), liberałowie 14.338 gło- 

- komisji konstatacyjno - pojednawczej. leski opuści Genewę jeszcze w dniu dzisiejszym. Min. Marinkowicz w dniu e ЕнВа pania Ogrom- jężeli sam proces jest w fazie roz- sów (8.030), socjal - demokraci 44.763 
- Skład, funkcjonowanie, zakres działa- jutrzejszym udaje się do Paryża i zabawi tam około 10 dni. W ciągu te- nych zysków jest niesłuszny. Na woju, to jednak bez omyłki stwier- , (36-831), komuniści 8.855 (4.302). 
= nia i trwania tej komisii będa stanowiły go czasu min. Marinkowicz podpisze ,pakt Kelloga. zebraniu dyskusyjnem, które się W gzić można, iż ci z rolników którzy Wynika z tego, że w ugrupowaniach 
4 przedmiot rokowań między rządami. czasie wystawy odbyło w Tow. Rol- 4 : 2 „; Stronnictw nie zaszły poważniejsze 

- Rekompensata za przedwczesną ©- Program Mussoliniego ое арн GA A Koral pomimo znacznych kosztów Wzięli zmiany. Konserwatyści będą mieli na- 
4 _ wakuację Nadrenii może i powinna do- = е sr SZE pcz P. KaTOl udział w wystawie wileńskiej, stać dal trzech posłów, liberałowie jednego 

4  tyczyć dwóch dziedzin: bezpieczeńst- RZYM, 19-9. Odbyło się posiedzenie wielkiej rady faszystów, na Wagner, którego oborą tak się entu- muszą po za zarzutem korzyści ma- a socjal - demokraci pięciu. 

- wa i ekonomicznej. Rekompensata w  którem odczytano list Mussoliniego, zawierający program rządu. zjazmowałem i którego: „ogromne terjalnych, których narazie mieć nie . W okregu złożonym z czterech 
y dziedzinie bezpieczeństwa ma charak- Parlament ma być rozwiązany w połowie grudnia rb. Do tego czasu zyski" nie dają spokoju autorowi z ” miast Szwecji południowej: Malmoe, 

| ter ogólny i z tego tytułu w.naradach Senat i izba niższa, które zbiorą się w początkach listopada, mają załat- Drreslądu Wileńskiego", ostrzegał MOBY ! zę |, Lund, Landskrona i Haelsingberg wstę- 

- nad tą sprawą nie może zabraknąć gło wić wszystkiefdekrety i projekty ustaw. W styczniu syndykaty faszystow- ” £ d й gai Od rzetelnej zaś opinji krajowej pne rezultaty wyborów są następujące 

su Polski. Trzeba bowiem pamiętać, że Skie przygotują listy kandydatów do nowej izby. Listy będą zatwierdzone zebranych przed zbyt pochopnem i możemy wymagać jednego: sądzenia konserwatyści 33.119 głosów, w 1924 
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konomicznej znajduje się na pierw- 
Szym planie a kwestja bezpieczeństwa 
jest tylko taranem który uderzając w 
uemmcy ma na celu skłonienie ich do 

bardziej szczodrych warunków. 

drodze do wyrównania interesów gospodarczych pomiędzy Niemcami a ich sąsiadami 

wschodnimi. Przeciwieństwa te utrudniały rozbudowę życia gospodarczego Wrocławia. 

„Jestem przekonany — oświadczył prezydent że miasto, które tak ważną rolę odegrało 

w historji Prus, nie wyczerpało jeszcze swego zadania, które uczyni z Wrocławia poś- 
rednika we wszystkich dziedzinach handlu i przemysłu jędzy Niemcami a sąsiadami 

wschodnimi Niemiec, pomiędzy zachodnią i wschodnią Europa. 

swym dający piękny gest — szlachet- 

nej śmierci na tradycyjnem  stanowi- 

sku. „Entuzjazm* mój opiera się na 

bardzo realnej kalkulacji, iż otrze- 

Poza powyższemi, okręgami odbyły 
się również wybory w 17 miastach, na- 
leżących do okręgów wiejskich, z któ- 
rych rezultaty będą decydujące dopie- 
ro po głosowaniu w pozostałej części 

WIEDEN, 19-9 W St. Lambrecht, 
w pobliżu fabryki dynamitu Nobla 
posłyszano wczoraj silny wybuch. 
Wkrótce potem robotnicy znaleźli w 

Sprawa ewakuacji Nadrenji jest źwienie mas wyborczych wśród kon- Jesie za maga 2 liwi r 

dla nas pierwszorzędnej wagi i cała 0- i т r ŃW r O Ea ak в gazynami straszliwie znie- Kraju. W miestach tych wszystkie stro- 
ninja publiczna Polski aledzi | Gowin Niemcy koją się impo tu B odukłów alnych sumentów miejskich idzie szybszym on dyrektora fabryki nnictwa „zwiększyły w porównaniu z 

ną 7 naprężoną uwagą. R. Ё Polsk . krokiem, niż dojrzewanie zaśniedzia- 2 <A P bój. XYPOrami roku 1924 liczbę głosów. 
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f CZEKOLADĘ! 
į „Naniusia”, „Zinfa“ | 

i „Owocowa, 
fabryki 

nego. : Ё I t nana Pi Ы 

Przydługie posiedzenie parlamenfu czeskiego. 
PRAGA. 19.9. (PAT). Po posiedzeniu, trwającem 21 godz. na którem socjaliści 

uprawiali obstrukcję techniczną, komisja polityki społecznej izby doszła do porozumienia 
w sprawie punktów spornych nowej ustawy i ubezpieczeniach społecznych. Projekt z0- 

stanie z dniem jutrzejszym przesłany Izbie, poczem będzie przekazany do zbadania ko- 

misji budżetowej. 

fabrykanta i rzemieślnika z drugiej 
strony. Któryś z nich pierwszy musi 

ceny swe obniżyć, — aby pociągnąć 

drugiego. A nic tak nie wpłynie na 

obniżenie cen żywnościowych, jak du- 

Rumunii. 

W Kiuj rozpoczął się olbrzymi 
proces przeciwko tajnym organiza- 
cjom komunistycznym w Rumunii. 
Ilość oskarżonych dosięga 114, a 
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OSZMIANA. 

— Uwagi obserwatora. Oszmiana, to 
mieścina, o której można wiele pisać. Siedzą 
w niej łudzie czynni, którym o dobro miasta 
i całego starostwa nieustannie troska zasę- 
pia twarze, lecz są i tacy, którzy zajmują w 
społeczeństwie oszmiańskiem czołowe miej- 
sca, mając tylko swój interes na uwadze. 
Powiadają ludzie, że każdy z nich orze jak 
może niwę oszmiańską, by stąd wynikła jak- 
największa chwała dla miasta i starostwa. 
Jedni więc tworzą rzeczy nowe inni nawet 
nie pomyślą o prymitywnych urządzeniach. 

Dzięki ludziom czynnym, których część 
w niżej opisanym wypadku przyjęta nazwę 
-T-wa  Przeciwgrużliczego, w ubiegłym ty- 
godniu odbyło się poświęcenie, i oddanie do 
użytku społeczności oszmiańskiej Poradni 
przeciwgruzliczej i przeciwjagliczej. Uro- 

czystość poświęcenia jak zwykłe uroczysto- 
ści w Oszmianie odbyła się oryginalnie. Za- 
zwyczaj odbywają się hucznie na wzór 
afrykański a więc z jazbandami, gongami i 
t. p. przyjemnostkami w formie żydowskiej 
orkiestry na balu, gdyž orkiestra O. S. O. 
niezbyt odpowiada swemu celowi; nato- 
miast uroczystość poświęcenia tak ważnej 
instytucji, jaką jest poradnia przeciwgruźli- 
cza, odbyła się poważnie i cicho. Byłaby 
istotnie kulturalna zakrojona na wzór euro- 
pejski, gdyby nie brak uczestników. Obecni 
byli tylko inicjatorowie, lekarze, ksiądz, hi- 
gjenistka, dwóch przedstawicieli ze Smor- 
goń i kilku urzędników. 

Prawdopodobnie pilne roboty w polach 
sprawiły brak większego | zainteresowania 
się szerszej publiczności, tak ważną piaców- 
ką sanitarną, aczkolwiek znaleźli się złośliwi, 
którzy twierdzą, że uroczystość mająca miej 
sce w ubiegłą sobotę t. j. 15-IX r. b. była 
uroczystością „familijną* przeznaczoną dla 
szczupłego grona inicjatorów. Jednakże nie 
zważając na złe języki, należy twórcom po- 
radni oddać hołd zaś p.p. lekarzom życzyć 
owocnej pracy. 

Co zaś robią czołowi ospalcy? ` 
W dziedzińcu Magistratu m. Oszmiany 

ma swe pomieszczenie Ochotnicza Straż 
Ogniowa (O. S. O.). O tej pomówię za cawi- 
lę, obecnie mam na myśli studnię, znajdują- 
cą się w tymże dziedzińcu. 

„Dudni coś dudni, w magistrackiej stu- 
dni, a dlatego dudni, bo kamienie w studni”. 

Istotnie studnia zawiera około żm3 wo- 
dy a zwierzchu przykryta jest deskatni przy 
walonemi kamieniami, które łobuziacy miej- 
scowi od czasu do czasu strącają w dół po- 
wodując dudnienie. Na wypadek pożaru 
straż musiałaby gasić ogień kamieniami ja- 
ko pierwszym środkiem t zapasem przeciw- 
pożarowym. Niezwykłe! Do kogo należy 
uregulowanie tej studni? Sa < 

Co do samej straży ogniowej, to z iej 
organizacji widać, że przeznaczona jest do 
defilad a nie ćwiczeń pożarnych. 

Zdarzające się pożary w powiecie lidz- 
kim, dowództwa straży nie mogą poruszyć 
do energiczniejszej działalności. Ćwiczenia, 
których odbyło się trzy w ciągu lata polega- 
ją na wciąganiu się rękoma po drabinach, 
zaś o zardzewiałej syrenie alarmowej na 
rynku wszyscy zapomnieli. Zarzuci mi ktoś, 
że tak nie jest, że strażacy korzystają Zz 
kursów, na których od czasu do czasu wy- 
kładają instruktorzy z Wilna, owszem lecz 
teorja w sali „gmachu* Teatru Ludowego 
niezastąpi ćwiczeń praktycznych, pożary 
zaś gaszą cywile zapędzeni przez policję, 
jak to miało miejsce swego czasu. 

W jednym z numerów „Słowa* poru- 
szono sprawę bruków bocznych uliczek w 
Oszmianie. Uzupeinię uwagi p. Z. G. jed- 
nym szczegółem. Istnieje odcinek ulicy Pil- 
sudskiego od Pow. Kasy Chorych aż do 
Gimnazjum. Odcinek ten długości około 
4 kma najwięcej uczęszczany przez space- 
rowiczów i młodzież szkolną z nastaniem 
roztopów wiosennych czy jesiennych staje 
się nie do przebycia, powodując przeziębie- 
nia słabszych na zdrowiu. Zdaje się że czyn- 
niki magistrackie winny zająć się w jaknaj- 
krótszym czasie tym odcinkiem drogi. 

Na zakończenie powyższych  pesymi- 
stycznych spostrzeżeń nie mogę powstrzy- 
mać się od zwrócenia uwagi na brak leka- 
rza szkolnego w Gimnazjum. Widzi się czę- 
sto uczniaków stojących w  poczekalniach 
lekarzy czy poradni sejmikowej, wśród osób 
często nieuleczalnie chorych. Czyż nie wiel- 

  

ką dogodnością byłoby posiadanie lekarza 
w szkole? Trudnem to nie jest, trzeba tyl- 
ko zrozumieć i chcieć. 

Z-icz. 

BARANOWICZE. 
— Koncert na L.O.P.P. W dniu 13 wrze- 

śnia r. b. w sali kina Apollo na zakończenie 
Tygodnia Lotniczego Komitet Tygodnia u- 
rządził koncert i przedstawienie. 

Odegrano jednoaktówkę: „Tysiąc i jed- 
na przebiegłość kobieca" baśń wschodnia 
pióra Alba. = 

Postawienie sztuki, udekorowanie sceny 
było bez zarzutu. 

Scena była urządzona w stylu wschod- 
nim i wygłądała imponująco. Odegranie ról 
Hussejna przez p. Markowicza, Fatimy przez 
p. Orłowską i Eryka (europejczyka) przez 
p. Alpi (Pigulewskiego) wprowadziło publi- 
czność w tak wspaniały humor, iż po zakoń- 
czeniu przedstawienia publiczność nagrodzi- 
ła wykonawców długotrwałemi oklaskami, 
a p. Orłowską śliczną wiązanką kwiatów. 

Drugą częścią wieczorku był koncert p. 
Szpalowa ślicznie grała na  fortepjanie, p. 
Marja „Korwin - Piotrowska odśpiewała: 
„Całować daj* Al. Piotrowskiego i „Poca- 
łunek kochanki* Kagana, następnie ks. Bo- 
husz pod akompanjament p. Sawickiego o- 
degrai na skrypcach: „Kolysanka“ Godarda, 
„Cavatina“ Raia i „Poem“ Fibisza, p. Marjan 
Korwin - Piotrowski odšpiewal: „Gdyby pa- 
nie jak ptaszęta* arja Tomskiego z opery 
„Pikowa Dama" Czajkowskiego, „Nad brze- 
iem" Wertyńskiego i „Ja czekam cię" Al. 
iotrowskiego i p. Helena Gojżewska* od- 

śpiewała i zatańczyła „Mary Lu* i „Nie bój 
się mamy”. 

Urządzenie jak pod względem technicz-. 
nym, tak i wykonania przez poszczególne 
panie i panów wypadło imponująco. 

Publiczność nagradzała wykonawców 
długotrwałemi oklaskami, a prócz tego panie 
ślicznemi wiązankami kwiatów. 

Widać, że dużo pracy i energji włożyli, 
by wypadło wszystko dobrze, p.  Piotrow- 
ski w urządzeniu koncertu ip. p. Pigulewski, 
Markowicz i Orłowska w urządzeniu przed- 
stawienia. 

Publiczność była prawdziwie zadowo- 
ona, gdyż rozpoczęło się przedstawienie o 

czasie i zakończyło się wcześnie, przerw 
(tej prawdziwej choroby prowincji) prawie 
nie było, a i L. O. P. P. także gdyż ma sa- 
tysfakcję 1 со urządza wypada impónująco, 
a i prócz tego wzbogacił kasę o 500 złotych. 

Tak znaczny dochód należy zawdzię- 
czać p. p. urządzającym rewię, gdyż prawie 
nie było wydatków i p. Rubinsztejnowi, któ- 
ry salę kina, światło i obsługę dał bezpłat- 
nie. 

Komitet powiatowy wyraża niniejszem 
serdeczne i staropolskie „Bóg Zapłać* wszy 
stkim paniom i panom, przyjmującym udział 
w rewji koncertowej. 

GRODNO. 

— Teatr miejski. Teatr miejski wydzier 
żawiony p. Jaroszyńskiemu rozpocznię se- 
zon bieżący wystawieniem sztuki Krzywo- 
szewskiego „Diabeł i karczmarka*. Próba- 
mi kierować będzie osobiście autor. 

BORUNY. 

— Szkodliwe audycje radjowe. Z Bo- 
run komunikują nam, że miejscowe Koło 

zamiast prowadzić robotę kulturalno - о- 
światową, sieje zgniliznę moralną idącą od 
wschodu. 

Zakupione dla celów kulturalnych radjo 
wykorzystywane jest raczej na niekorzyść, 
gdyż kierujący audycjami przewodniczący 
Koła p. W. Stanulewicz i W. Kucko karmią 
słuchaczy audycjami nadawanemi z Mo- 
skwy lub Mińska. 

Nie można mieć za złe tym panom, że 
porywa ich kierunek polityczno - społeczny 
sowietów, pocóż jednak zmuszać lojalnych 
obywateli polskich do wysłuchiwania agita- 
cyjnych bredni, nadawanych z Rosji. 

Trzeba nareszcie aby znalazł się ktoś, 
ktoby zadał sobie trud odsunąć tych *an ów 
od radja, mogącego przynieść ogromne ko- 
rzyści spragnionej wiedzy młodzieży  miej- 
scowej. Amatorom audycyj sowieckich ra- 
dzilibyśmy wyjazd do „raju bolszewickiego 
gdzie bez radja będzie można słuchać prze- 
mówienia wodzów narodu. 
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p Mim 
Godziny przyjęć chorych przychodzących od 9—11. 

Dermatologiczna I... 
(na Antoko!u). 

E Wznowiła przyjęcia chorych w przychodni Kliniki dnia 20 września b. r. 

O przyjęciach chorych leżących ogłoszenie nastąpi później: 
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SŁOWO 

Sekrefarz kongresu ryskiego emigrantów przed 
sądem. 

Z Kowna donoszą: Wczoraj w kowieńskim sądzie wojennym była rozwa- 
żŻana sprawa obywatela łotewskiego Włodzimierza Piłota, b. sekretarza kon- 
gresu emigrantów litewskich w Rydze. 

W spawie organizowania band antypaństwowych Piłota uniewiniono, 
natomiast uznano winnym w przyjmowaniu czynnego udziału w organizacji 
Pleczkajtisa, mającej swe oddziały w Litwie, Łotwie i Polsce, w werbowaniu 
członków do tej organizacji, kolportowaniu literatury i t. p. i skazano na 7 lat 
i 6 miesięcy ciężkiego więzienia. 

Oskarżał Pilota pułk. Wimeris, bronił prof. S ankiewicz. 

Pożegnanie polskiej delegacji handlowej w 
Moskwie. 

MOSKWA, 19. 9. PAT. Poiska delegacja przemysłowo handlowa odjechała 
dziś do Warszawy. ' 

Wczoraj prezes delegacji Lubomirski podejmował śniadaniem członków 

giełdy moskiewskiej i zarządu Targów niżnonowgorodzkich. Dzisiaj prezes 
Małyszew wydał na cześć delegacji polskiej pożegnalne śniadanie, w którem 
wziął udział poseł Patek, poseł sowiecki w Warszawie Sogomołow, członek 
kolegium fianecki i wiele wybitnych osobistości sowieckich sfer gospo- 
darczych. 

Odpowiadając na toast Małyszera wygłosił Lubomirski przemowienie 
dziękując za gościnność, okazaną delegacji oraz za zapoznanie jej z ośrodka- 

mi przemysłu i handlu sowieckiego. Na dworcu żegnali delegację poseł Żogo- 
mołow, prez. Małyszew i liczni przedstawiciele instytucyj sowieckich oraz per- 
sonelu poselstwa polskiego. 

Sędzia śledczy zwariował podczas dochodzenia. 
BERLIN. 18. 9. (PAT). W miasteczku Neudamm pod Baerwałde zdarzył się cieka- 

wy incydent, mianowicie sędzia śledczy tej miejscowości rozpoczął śledztwo w sprawie 
samobójstwa jednego z obywateli. Rozpoczął swe czynności od wydania polecenia are- 
sztowania wszystkich krewnych zmarłego w liczbie 8 osób. Następnego dnia aresztowa- 
ny został z polecenia sędziego naczełnik więzienia, a w końcu stenotypistka sędziego. 
Serja aresztowań miała także objąć burmistrza miasteczka i komendanta policji. jednak 
burmistrzowi w ostatniej chwili udało się zawiadomić władze przełożone sędziego śled- 
czego o jego poczynaniach, wskutek czego władze przełożone zawiesiły w czynnościach 
gorliwego sędziego, a aresztowanych wypuszczono na wolność. Jak się okazało sędzia 
śledczy wskutek przepracowania uległ manji prześladowczej. 

Wielki pożar w Sfrasshurgu. 
STR“ SSBURG. 19.9. (PAT). Pożar, który wybuchł tu w nocy z niewiadomej przy- 

czyny, zniszczył budynek pięciopiętrowy oraz 5 magazynów, zawierających 12.000 ton 
zboża, cukru, cementu, nawozów sztucznych, naity i papieru. Budynek i magazyny były 
własnością miejscowego portu. Straty wynoszą z górą 20 miljonów franków. 

Bij żydów, rafuj Rosję * 
Patrjotę wsadzono do szpitala. 

MOSKWA, 19—9. Pat. Żydowska Agencja Telegr. donosi z Penzy, że 
odbył się tam proces niejakiego Frołowa, który wypadł na ulicę z okrzy- 
kiem: „Bij żydów, ratuj Rosję* i pobił dotkliwie pewną rodzinę żydow: 
ską. 

Przewodniczący oświadczył, że chodzi tylko o wypadek chuligaństwa, 
niemający nic wspólnego z antysemityzmem. Oskarżonego skazano na 
przymusową pracę w Szpitalu. Miejscowy dziennik Trudowaja Prawda do- 
maga się rewizji procesu. 

Doraźnie wymierzona sprawiedliwość h. ministrowi sprawiedliwości. 
Siostrzeniec sprał wujaszka szpierułą. 

BERLIN, 19.9. PAT. Prasa berlińska donosi o sensacyjnem zniknię* 
ciu byłego ministra sprawiedliwości w Meklemburgji, a ostatnio dyrektora 
departamentu w meklemburskiem ministerstwie sprawiedliwości Briicknera. 

Dr. Briickner był przed 3 dniam napadnięty na ulicy przez rzekomo 
nieznacego mu napastnika i pobity do krwi szpicrutą. Jak się okazało, na- 
pastnikiem tym był siostrzeniec Briicknera, który zgłosił się do władz 
policyjnych, oświadczając, że wymierzył tylko Briicknerowi sprawiedliwość i 
oskarzając go © uwiedzenie własnej siostrzenicy i doprowadzenie jej do 
samobójstwa. 

Briickner, który dowiedział się o tem oskarzeniu, wczoraj wieczorem 
wyszedł z domu i znikł bez śladu, 

Uparta święfokradczyni, 
KATOWICE. 19.9. PAT. W związku z dokonaną w dniu 13 wrześ- 

nia kradzieży sztandaru niemieckiej kongregacji kościoła paraijalnego w 
Józefowcu powiatu katowickiego Urząd Wojewódzki donosi, że przepro- 
wadzone w tej sprawie dochodzenie policyjne ujawniło sprawcę šwieto- 
kradztwa w osobie Marji Niedobieckiej z Czerwonki w powiecie Rybnickim, 
którą po przytrzymaniu i po odnalezieniu skradzionego sztandaru przeka- 
zano władzom sądowym. + 

Niedobiecka dopuściła się przed kilku dniami w kościele w Jastrzę- 
biu powiatu rybnickiego podobnego  Świętokradztwa, kradnąc kielich 
kościelny. + 

biczba ofiar huraganu rośnie. 
PARYŻ, 19. 9. PAT. Kablogram z Guadelupy stwierdza, że ofiarami 

cyklonu padło 660 zabitych. 

- Wynadek z pociągiem elektrycznym. 
LONDYN, 19. 9. PAT. Dziś rano na dworcu Charingecross pociąg 

elektryczny uderzył o rampę, przyczem 20 osób odniosło rany. Dwie z 
nich odwieziono do szpitala, inne po opatrzeniu udały się do zajęć. Dwa 
wagony zostały lekko uszkodzone. Jest to już trzeci tego rodzaju wypa- 
dek, zdarzający się w tym roku w Londynie. 

Nowe fereny dla kolonizacji polskiej. 
W. południowo-zachodniej części 

Afryki jest kraina zwana Angolą. 
Obejmuje ona obszar 1.255.775 klm. 
kwadr. powierzchni. "Na północy gra- 
niczy ona z Kongo Belgijskiem i 
Francuskiem, na południu z Unią 
Potudniowo-Airykaiską, od wschodu 
z Rhodesją i na zachodzie z oceanem 
Atlantyckim. Długość wybrzeża wy- 
nosi 1625 klm. Należy Angola do 
Portugalji. Załudnienie tej o tak zna- 

  

* 

Pan Kazimier Głuchowski — były 
konsul polski w Brazylji, autor wielu 
cennych prac o wychodźctwie i ostatz 
nio Prezes powstałego w roku bie- 
żącym Związku Pionierów  Kolonjal- 
nych  (Sekretarjat Warszawa ul. 
Królewska Nr. 9 m. 6) wystąpił 'z 
projektem nawiązania bliższych Sto- 
stosunków z Angolą i rozpoczęcia 

Angola posiada drogi, które umożliwiają 
komunikację samochodową. 

cznych obszarach krainy jest bardzo 
niewielkie. Ludzi białej rasy zamie- 
szkuje zalędwie 35.000 — reszta mu- 
rzyni. Współżycie tubylców z białymi 
jest zupełnie dobre. 

Angola posiada dogodne porty 
morskie jak: Loanda, Lobito (Ben- 
guella) i Mossamedes. Długość linji 
kolei żelaznych wynosi 1676 klm. 
Klimat dla europejczyka możliwy, 
zwłaszcza w południowej części kraju 
zbliżonej do Mossamedes, gdzie naj- 
wyższa temperatura w lecie nie prze- 
kracza 30 st. C. a w zimie opada do 
6 st. C. poniżej zera. Powodem tego, 
że klimat Angoli jest chłodniejszy od 

pertraktacyj z rządem portugalskim,ce- 
lem skierowania tam emigracji polskiej. 
Kolonizacja w Angole byłaby prowadzo 
na planowo. Koloniści znajdą tam opie- 
kę, a nie będą pozostawieni sami so- 
bie, jak to się działo dotychczas. 
Emigranci polscy nie mogą być 
ludźmi straconymi dla Polski. Nie 
mogą służyć mierzwą pod wzrost i 
rozwój inaych narodów. Trzeba także 
pamiętać, że Polska potrzebuje pola 
dla swej ekspansji. Inaczej nie osiąg- 
niemy tego, co winno być celem obec- 
nego pokolenia—Polska musi być mo- 
carstwem. 

Wobec zasadniczej zgody, wyrażo- 

  

Domki kolonistów. 

innych terenów, leżących w tej szero- 
kości geograficznej, jest fakt, że o 
wybrzeże Angoli ociera się prąd zi- 
mny „idący od południa. 

Gleba urodzajna — nadająca się 
do uprawy naszych zbóż. Żyto, psze- 
nica, jęczmień, owies, kukurydza, fa- 
sola, ziemniaki — wydają tam obiite 
plony. Świetne warunki ma tam ho- 
dowla nierogacizny i bydła. Zwierzy- 
ny przeróżnej moc. Naturalnie na 
pierwszem miejscu idzie słoń, dalej 
bawoły i antylopy. Wśród drapieżni- 
ków spotyka się lwy i lampary. 
Ptaków istnieje do 100 _ gatunków. 
Licznie reprezentowane są płazy na 
czele z krokodylem. Wielkie bogactwa 
mineralne kraju podnoszą jego war- 
tość. Znajdują się tam w znacznych 
ilościach pokłady rudy żelaznej i mie- 
dzi Oraz żródła naftowe. 

  

PROF. 
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nej przez rząd portugalski, sprawa” 
kolonizacji w Angoli nabiera aktual- 
nego znaczenia i zainteresowanie się 
nią wzrasta. 

W porozumieniu się z Państwo- 
wym Instytutem Eksportowym i Głów- 
nym Urzędem Emigracyjnym, wkrótce 
nastąpi wyjazd p. Prezesa Głuchow* 
skiego do Anglii. 

z 

Interesujący się sprawami emigra- 
cyjnemi znajdą wyczerpujące materja- 
ły w tej kwestji w miesięczniku „„Mo- 
rze" pod redakcją p. Tetzlaiia orga- 
nie Ligi Morskiej i Rzecznej (Warsza- 
wa, ul. Królewska—9), który wycho- 
dzi wraz z dodatkiem „Pionier Kolo- 
nialny*. 

M. Maksymowicz, 

Lekcyj muzyki 
udziela MICHAŁ JÓZEFOWIEZ 

FORTEPIAN 
PTEORBJĄ 

KONSERWATORJUM 

  

Wystawa obrazów na Targach Północnych 
Nie spotykałem jeszcze w życiu 

swojem człowieka, któryby się nie in- 
teresował sztuką wogóle, a malarstwem 
w szczególności. I to nie znaczy, że 
rozmawiam ze zbyt ograniczoną  ilo- 
ścią osób — tylko, że sztuka jest to 
dziedzina, do której każdy, niekoniecz- 
nie nawet przesubtelniony inteligent, 
świadomie, czy nieświadomie tęskni, 

każdy jest wrażliwy na jej wpływy, 

jak się jest wrażliwym na poezję i mu- 

zykę bez względu na to, czy się ma 

ucho, czy też nie. 

Prawda, nie wszyscy zwiedzają 
wystawy obrazów (nb. dość rzadko u- 
rządzane w naszem mieście). Często 
nie miało się czasu, albo właśnie się 
wybierało, kiedy wystawę zamknięta, 
ale zato gdy taka jednostka jedzie do 
Warszawy, to wstąpi do Zachęty na- 
pewno, a niejeden ta i w Paryżu i w 
Wiedniu, a zdarza się że i we Floren- 
cji podziwiał wiele obrazów oryginal- 
nych. 

Ostatecznie wszystko jedno, w jaki 
„sposób publiczność się zaznajamia ze 
sztuką i jej dążeniami. jeżeli ignoruje 
„„пазхе“, а warunki pozwalają na zwie 
dzanie wystaw zagranicą — dobrze i 
tak; jeżeli Zachęta warszawska więcej 
zachęca do zaznajamiania się z obec- 
ną czy też minioną sztuką — bardzo 
dobrze; jeżeli zaś zainteresowanie о- 
granicza się na kontakcie osobistym i 
rozmowach z artystami — też nie naj- 
gorzej; „byle o nas myśleli, byle o nas 
mówili, jak głosił w swoim programie 
Marinetti, ojciec i wódz futuryzmu 
włoskiego. 

Lecz wyjątkowej trzeba okazji, 
aby wystawę obrazów zwiedziło tyle 
osób, ile zwiedziło obecną przy Wy- 
stawie Regjonalnej na Targach Pół- 
nocnych. Tą wyjątkową okazją były 
właśnie Targi, które zwiedziło podob- 
no przeszło 200 tysięcy osób, więc- 

możemy przypuszczać, że najmniej 
połowa tego tłumu kroki swe skiero- 
wała i do trzech sal, w których miešci- 
p i jeszcze się mieści wystawa obra- 
zów. 

* 

Wystawa obrazów na Targach 
Północnych jest to próba urządzenia 
wystawy retrospektywnej, t. j. mają- 
cej za zadanie zobrazowanie rozwoju 
malarstwa z przed stu lat przeszło, 
aż do doby ostatniej. | 

Nazywam próbą albowiem to sło- 
wo usprawiedliwia wiele  niedociąg- 
nięć, które dają się zauważyć, a któ- 
rych przy niniejszem ograniczeniu cza- 
su, a przy liczniejszej współpracy osób 
— uniknąć by się dało. 

Pierwszy i najgłówniejszy zarzut, 
robiony przez. wiele osób jest ten, iż 
w sali I wykorzystane zostały tylko 
zbiory T-wa Przyjaciół Nauk, kiedy 
wiadomem jest, iż w samem Wilnie u 
osób prywatnych znajduje się wiele o- 
brazów i minjatur artystów XVIII iXIX 
wieku, nie mówiąc już o dworach oby- 
wateli i magnatów naszych. Drogą 
ogłoszeń i zaproszeń listownych dało- 
by się pozyskać zgodę wielu właści- 
cieli prywatnych zbiorów, a tem sa- 
mem — wystawę zrobić znacznie bo- 

NWN 

zwiedzającego bez względu na jego 
inteligencję i przekonania artystyczne; 
a przez swój skrajny realizm—pozo- 
stają jednocześnie zrozumiałe i bli- 

gatszą ilościowo i jakościowo, w ten 

sposób można byłoby zobrazować w 
szerszym zakresie historję dawnego 
malarstwa wileńskiego przed oczami 

skie dla tłumu zwiedzających. 
Biorąc pod uwagę ten tłum, prze- 

ważnie przeciętnych inteligentów bez 
specjalnych zainteresowań, ani dążeń, 
ani zrozumienia — śmiało możemy po- 
wiedzieć iż sala pierwsza miała naj- 
większe znaczenie i pod względem wy- 
chowawczym i pod względem wrażeń 
estetycznych. 

W sali tej zebrane są prawie wy- 
łącznie portrety i pejzaże malowane z 
całą poprawnością i uczciwością tak 
właściwą tej epoce, szkole Szmugłewi- 
cza i Rustema; są to pamiątki realiz- 
mu najszczegółowszego, kiedy zboczyć 
można było z drogi prawdy wtedy tyl- 
ko, gdy zachodziła potrzeba upiększe- 
nia lub odmłodzenia osoby  portreto- 
wanej nawet kosztem podobieństwa. 

Kanuty i Jan Rusieccy, Jan Ru- 
stem, Alfred i Edward Rómerowie, 
Dmochowski, Wincenty Sleńdziński i 
Damel —są to nazwiska dobrze zna- 
ne tym, którzy historję malarstwa nie 
tylko wileńskiego, ale polskiego wo- 
góle znają, chociażby w krótkim za 
rysie. 

Portrety tych mistrzów, które wi- 
dzimy na wystawie, prócz znaczenia, 
które mają dla potomków tylko— 
pozostają zawsże jako cenne pamiątki 
dokładnych strojów, uczesania, a na- 
wet nastrojów czasów ubiegłych. Pej- 
zaże i pejzażyki, malowane z foto- 
graficzną dokładnością — odźwiercia- 
dlają nam «domy, ulice, a nieraz i 
dzielnice dziś nieistniejące. Dlatego 
te obrazy są ciekawe dla każdego 

wszystkich: Nie męczą 
nikogo zagadką treści, ani rebusem 
połamanych linij. 

I dlatego właśnie uważam, że dział 
ten można było, trzeba było wzbo- 
gacić wszelkiemi możliwemi Środkami. 

Następna sala, ll—jest wypełnio- 
na obrazami, malowanemi z przed 
15-20 i więcej lat przez malarzy wi- 
leńskich, albo już nieżyjących, jak 
Bohusz Siestrzencewicz, albo tych, 
którzy z tych czy innych powodów 
nic nowego nie malują, ale na wy- 
stawę dali prace dawniejsze. (Na rze- 
źbie pr. Bałzukiewicza stoi data 1904, 
wtedy kiedy wiadomem jest, iż ma 
prace znacznie późniejsze. To samo 
można powiedzieć i o pr. pr. Kubic- 
kim i Szturmanie), W tej sali, jak i 
w pierwszej naturalizm prym trzyma, 
czasem przeplatany nutą romantyzmu 
jak u prof. Ruszczyca, czasem od- 
twarzany manjerą pointylizmu, jak u 
pr. Szturmana; lecz jest to naturalizm 
inny, zmodyfikowany. Są to obrazy z 
okresu, kiedy formę wydobywano 
przy pomocy rozmaitych indywidual- 
nych środków. To też mniejsza czy 
większa warstwa farby nie odgrywa- 
ła istotnego znaczenia, pociągnięcia 
pendzla „po formie“ czy w kierunku 
odwrotnym tak samo nie były: kory- 
gowane. Nawet niezawsze przestrze- 
gano zasad łączenia farb, czego dzi- 
siaj widzimy smutne rezultaty: kolory 
na niektórych obrazach są całkiem 
zgaszone, a przez to traci dużo ogól- 
ny koloryt, który — można przy- 

puszczać— przed laty był całkiem inny. 
Największe zainteresowanie w tej sali 
budzi dość duża kolekcja obrazów p. 
Ruszczyca, artysty, którego nazwisko 
jest również mocno związane z kultu- 
rą Wilna powojennego, jak Smugle- 
wicza z końcem XVIII i początkiem 
XIX wieku. й 

W tej samej sali wiszą powiększo- 
ne fotografje pp. Bułhaka i Worobje- 
wa. Nie wiem, jaka była w tem idea, 
ażeby fotografje wieszać w jednej sali 
z obrazami. Czy dlatego, że w sali 
było wolne miejsce — wtedy powód 
jest zrozumiały; czy też dla tego, aże- 
by podnieść fotograiję do rzędu obra- 
zów malowanych i przemyślanych przez 
artystów. W tym drugim wypadku 
nie rozumiem, dlaczego reszty foto- 
grafij nie umieszczono również w tej 
sali, a wyznaczono osobne miejsce 
dla foto-klubu, którego pp. Bułhak i 
Worobjew, o ile się nie mylę, są za- 
łożycielami i członkami. Mnie się zda- 
je, że na takiej wystawie, (Targach) 
gdzie wszystko było połączone we- 
dług grup, gatunków i sposobów 
tworzenia— najlogiczniejszem byłoby 
nie rozbijać tego planu i nie wpro- 
wadzać chaosu w pojęciach przecięt- 
nego widza. W ten sposób uniknęło- 
by się łączenia dwóch zupełnie innych 
dziedzin w jednem miejscu, a jeżeli 
chodzi o zalety techniczne, czy arty- 
styczne tego lub innego autora —pod- 
kreśloneby były one jaskrawiej w 
towarzystwie pokrewnej sobie grupy. 

To nie znaczy naturalnie, że foto- 
grafje nie zaliczam do rzędu sztuki. 
Owszem, każdy fach udoskonalony 
graniczy ze sztuką, bywa sztuką; ale 
odróżniam sztuki plastyczne (malar- 

stwo, rzeźbę, architekturę) t. j. te w 
których objektywem jest nie szkło 
Zeissa lub Buscha, lecz mózg artysty. 
Nigdybym też się nie zgodził z p. 
Buthakiem, że był taki okres w foto- 
graiji, kiedy „kunszt fotograficzny sto- 
czył się niebawem do najniższego po- 
ziomu estetycznego i przez całą dru- 
gą połowę XIX wieku pozostawał 
okryty wzgardą i pośmiewiskiem 
(„Źródła Mocy* Nr. 4 stron. 155). 

Mnie się zdaje, že fotografija od 
samego początku nigdy nie była pod | 
pręgierzem. Z początku była to no- 
winka bardzo droga, ale cudowna 
przez swą niezrozumiałość; potem 
stała się dostępną dla szerokich mas 
i przez to — coraz to więcej udosko- 
nalaną. Dziś — jak i każda dziedzina 
w technice, posiada swoich doskona- 
łych fachowców, którzy przez tę wła- 
Śnie fachowość i zamiłowanie pod- 
niešli fotograiję do rzędu sztuki. 

Trzecia sala i ostatnia mieści ko- 
lekcje obrazów malarzy doby ostat: 
niej. Jest może najciekawszą ze 
względu na różnorodność indywidu- 
alności, które są tam reprezentowane. 
Od prymitywów i archaizacji Heleny 
Schrammówny, po przez pejzaże kom- 
ponowane Rouby i stylizowane Ja- 
montta, aż do impresjonizmu Niesio- 
łoruskiego i kompozycyj  kubistycz- 
nych Kajruksztisa -- każdy kierunek 
ią reprezentowany w małej ilości, 

ale 

te lub inne dążenia. | 
Helena Schrammówna jest jed- 

ną z najciekawszych malarek w Wil- 
nie, Skupiona w sobie, bez zbytniego 
hałasu i reklamy tworzy w swej pra- 
cowni obrazki, które mają dużo na- 

charakteryzując w przybliżeniu | 
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D udział Wilna w powszechnej wysfawie krajowej 

w Poznaniu. 
5. Dnia 19 września o godz. 18 od- 
było się w Urzędzie Wojowódzkim 
posiedzenie konstytucyjne Sekcji Or- 
ganizacyjnej Wojewódzkiego Komitetu 
Powszechnej Wystawy Krajowej w 
Poznaniu. Zebranie zagaił zastępca 
Wojewody wileńskiego p. Wł. Dwo- 
rakowski, informując 0 zadaniach 
Sekcji, jako części składowej utwo- 
rzonego w dniu 18 czerwca r.b. Wo- 
jewódzkiego Komitetu P. W. K. w 
Poznaniu. 

Po ukonstytuowaniu się Sekcji 
Organizacyjnej, do której weszli z 
urzędu przewodniczący „sekcji rolni- 
czej, przemysłowej. turystycznej, Sa- 
morządowej, opieki społecznej, Oraz 
kultury i sztuki, a także członkowie 
komitetu wojewódzkiego,  niewcho- 
dzący w skład wymienionych  sekcyj, 
na przewodniczącego sekcji zaproszo- 
ny został p. naczelnik Dworakowski, 
a na zastępcę p. prezes Żółtowski. 

Następnie wywiązała się dłuższa 

dyskusja na temat udziału wojewódz- 
twa wileńskiego w wystawie Poznań- 
skiej, fprzyczem wypowiedziano się 
za zachowaniem w pewnych działach 
odrębności regjonalnych Ziemi Wileń- 
skiej gospodarczej i kulturalnej. W 
wyniku obrad postanowiono zwrócić 
się do poszczególnych sekcyj o na- 
desłanie informacyj co do rozmiarów 
potrzebnego miejsca na Wystawie 
Poznańskiej, poczem plenum woje- 
wódzkiego komitetu uchwali swe de- 
zyderaty co do jakości i formy, w 
jakiej dorobek Ziemi Wileńskiej przed- 
stawiony zostanie na P. W. K. w Po- 
znaniu. Projektowane jest również 
wysłanie specjalnej delegacji z ramie- 
nia wojewódzkiego komitetu, która 
na miejscu w Poznaniu porozumie się 
z zarządem wystawy we wszystkich 
kwestjach, dotyczących udziału orga- 
nizacyj społecznych, państwowych i 
samorządowych Województwa Wileń- 
skiego w Powszechnej Wystawie. 

Plaga dzików w gminie Glkienickiej 
W gminie Olkienickiej, położonej w blizkości Puszczy Rudnickiej, pojawiła się nie- 

widziana dotychczas ilość dzików, które wyległy na pola, nszcząc zboża i kartofle. Oko- 
liczna ludność czuje się wobec tej lagi bezbronną. W dniu wczorajszym za pośrednic- 
twem urzędu gminnego zwrócono się do starostwa na pow. Wileńsko - Trocki z prośbą 
o zorganizowanie obławy. 

SET NSI IE EKON RIDE 

Największe kino na świecie. 
Na siódmej Avenue i Piętnastej ulicy 

stoi kino Roxy, którego nazwa pochodzi od 
budowniczego Roxhatela, jednego z najbar- 
dziej popularnych stogmanów. „Jest to jedno 
t największych i najwspanialszych kin w 

lowym Jorku a przedstawienia, które się 
tam odbywają, pozostawiają bardzo głębo- 
kie wrażenie. 

O godzinie jedenastej rano bramy ki- 
na się otwierają i rozpoczynają się przedsta- 
wienia, które trwają bez przerwy do godzi- 
ny wpół do pierwszej w nocy. Numery pro- 
gramu są bardzo urozmaicone. 

Z ulicy wchodzi się do olbrzymiej wy- 
sokiej hali w kształcie rotundy. Jest to sala 
bogato wyłożona dywanami, ozdobiona zło- 
tem i fioletem i zbytnio prawie przeciążona 
wspaniałemi ornamentacjami. Na ścianach 
piętrowych galeryj wiszą stare obrazy, pięk- 
nie rzeźbione meble czynią wrażenie muze- 
um. Nad tą halą na wyższych piętrach znaj- 
dują się sale bufetowe i palarnie olbrzymich 
rozmiarów. Jest tam również ambulans i sa- 
ie operacyjne, a lekarz i pielęgniarka są w 
każdej chwili do rozporządzenia gości. Z tej 
olbrzymiej hali wejściowej niezliczone drzwi 
opatrzone numerami, wiodą do sali właści- 
wej. Sala ta również jest dekorowana zło- 
tem i fioletem, ma olbrzymi bałkon i może 
pomieścić 7000 osób. 

Młodzi ludzie, wskazujący widzom miej 
<sca, są niezwykle przystojni i wysocy. Przy- 
brani w bogatą liberję wyglądają jak ofice- 
S legendarnego kraju na scenie operet- 

а 

Cała prawie służba teatralna składa się 
z byłych wojskowych. Stąd elegancki wy- 
gląd i karność. Wsuwają gościom do ręki 
programy, które nic nie kosztują, bo wszy- 
stkie wydatki jak garderoba i t. p. są już 
włączone do ceny biletu, wynoszącej 75 
centów. Na programie, na pierwszej stro- 
_. nicy widzi się przedewszystkiem następu- 
jący napis: „Każdy gość winien przy wej- 
šciu do sali zapewnić się, które drzwi są 
najbliższe od jego miejsca i w razie poża- 
ru, powinien z tego właśnie, poprzednio wy- 
branego korzystać. Komisarz straży ognio- 
wej w Nowym Jorku“. 

Wobec ogromnych rozmiarów  nowo- 
forskich teatrów i kin, jest rzeczą zrozumia- 
łą, że publiczność żywi obawę przed poża- 
rami. Nawet na frontonach najbardziej ele- 
ganckich pałaców widać cały szereg  dra- 
Din żelaznych. Drabiny takie, z rozporządze- 
nia policji; muszą się znajdować na. tylnej 
ścianie każdego domu. 

W czasie, kiedy widzowie zajmują miej 
sca organy grają ostatni numer programu. 
Poprzedni widzowie wychodzą, nowi przy- 
bywają. Jednocześnie miejsce dla orkiestry, 
znajdujące się na wysokości pierwszych 
szeregów parterowych, zapełnia się muzy- 

mi, a po zakończeniu muzyki organowej 
dyrygent we fraku i białej kamizelce staje 
przed pulpitem. Kurtyna jest spuszczona a 
Qrkiestra gra symfonję Czajkowskiego lub 
melodję Schuberta. Reflektor y rzucają róż- 
nobarwne światła zmieniające się stosownie 
do nastroju wyłonionego przez grę. Muzyka 
jest doskonała, a dźwięki orkiestry liczącej 

przez megafony dochodzą równomiernie do 
najwyższych pięter sali. Publiczność słucha 
w skupieniu i gniewa się na spóźnionych 
i przeszkadzających widzów. Kurtyna się 
podnosi. Na scenie grają skecz z muzyką. 
13 chór i śpiew solo a trzydzieści dwie 
oxyetki pokazują 64 zgrabnych nóżek. Na 

europejskich scenach rewjowych 16 girls za 
peiniają całą szerokość sceny. 

W Roxy potrzeba do tego 32 dziew- 
cząt. Z tego można nabrać — wyobrażenia 
o wiełkości sceny. Po tym numerze z towa- 
rzyszeniem całej orkiestry, produkuje się 
pianistka. jest jaskrawo oświetlona przez 
reflektor i gra rapsodję Liszta. Ma brawu- 
rową technikę i gra szlachetnie i z uczu 
ciem. jest to zazwy czaj absolwentka aka- 
demji muzycznej. Kurtyna spada i znów się 
podnosi dla śpiewaka najnowszego szłagie- 
ru. Teraz płótno, zakrywające wielką część 
sceny opada i jednocześnie zapada się or- 
kiestra wraz z dyrygentem i Znika z „pola 
widzenia publiczności. 

Pierwszy film „News* przynosi nowiny 
dnia. Teraz orkiestra brzmi ciszej,towarzy- 
szy już tylko wydarzeniom, pokazywanym 
na ekranie i jest dokładnie do tych wyda- 
rzeń przez dyrygenta dostosowana. Potem 
następują wiadomości sportowe a następ- 
nie dopiero film jest pokazywany od A do 
Z. bez żadnej przerwy , ani pauzy co oszczę 
dza dużo czasu. Ponieważ dziennie odbywa 
się sześć do siedmiu przedstawień, więc i 
parę minut odgrywa rolę. Podczas akcji fil- 
mu słychać tę samą dyskretnie towarzyszą- 
cą orkiestrę. Ale w rzeczywistości nie jest 
to już orkiestra, SZ jeden człowiek wy- 
grywa na organach. Człowiek ten jest nie- 
zwykłym artystą. Organy oddają tony wszy 
stkich używanych w wielkiej orkiestrze in- 
strumentów. Zamiana orkiestry przez orga- 
ny pozostała niezauważona. Odgłosy burzy 
i wiatru, bicie fal o brzegi, szczekanie psa, 
miauczenie kota, śpiew ptaków, wszystko 
to, co się odbywa 'w przyrodzie, człowiek 
ten umie wyczarować z Organów. Oddają 
one dokładnie na płótnie chrapanie, lub ka- 
szel mężczyzny i chichot kobiecy. Ten or- 
ganista kinowy, który z pamięci ilustruje 
dźwiękowo wszystko, co się odbywa na 
scenie z dokładnością co do sekundy, jest 
prawdziwym fenomenem artystycznym. Sztu 
ka dobiega końca. W tem jednem przedsta- 
wieniu ma się razem to wszystko, co się 
widzi i słyszy w Europie pojedyńczo w ki- 
nie, sali koncertowej i variete. Publiczność 
opuszcza salę wśród dźwięków improwiza- 
cji na organach. Na ulicy uderza wychodzą- 
cego oślepiająca światłość Siódmej Alei. 

Drugiem zkolei pod względem wielko- 
ści jest nowojorskie kino Paramount, obję- 
tości 5000 miejsc. Ale i „mniejsze* kina jak 
Capitol, Rialto, Rivoli mają po 3000 do 4000 
miejsc. A wszedzie grają mniej więcej taki 
sam różnorodny program jak w Roxy. W 
Capitolu jest jeszcze pozatem słynna orkie- 
stra jazzbandowa. W innych kinach niema 
wcale orkiestry, a miejsce jej zajmują orga- 
ny. W każdem kinie jest dwóch lub trzech 
organistów, którzy się zmieniają co dwie 

dziewięćdziesiąt osób, spotęgowane jeszczegodziny. 

„KEN K T IN I I I ZOE TREC TT TAS TOKI INN 

stroju i mistycyzmu obrazów najda- 
wniejszych, religijnych. Stylizując ry- 
sunek, upraszczając formę do maxi- 
mum, dbając o harmonię linij i kolo- 
rów — Schrammówna obiera tematy 
święte do swoich obrazów. Obrazy te 
przypominają freski z XII i XIII stu- 
lecia: są proste i jednocześnie po- 
ważne jak te freski. 

W tejże sali zawieszony został 
obraz Ludomira  Sleūdziūskiego, 
malowany jeszcze za czasów jego 
studjów w akademji, to znaczy 
mniej więcej przed 15 laty. Uwa- 
żam, że krzywda się stała temu 
wybitnemu artyście, ciągle czynnemu, 
dla którego twórczości każdy rok, 
"niemal każdy miesiąc pracy, jest re- 
welacyjnym. Imię Śleńdzińskiego jest 
dziś głośne w całej Polsce; dużo 
osób z tego nieskończonego tłumu 
wyniesie fałszywe pojęcie o teraźniej- 
"szej twórczości tego artysty. Jeżeli 
nieobecność Śleńdzińskiego stała na 
przeszkodzie dla _ zdobycia jego 
ostatnich obrazów, to w, każdym ra- 
zie na kartce „Ludomir Śleńdziński -- 
autoportret" trzeba było dodać „ma- 

lowany w roku...* i postawić datę, 
której jeżeli niema na obrazie, to nie 
trudno byłoby znałeźć w T. P. N. 

Zaoszczędziłoby się w ten sposób 
wielu osobom rozczarowania, a w 
prasie wzmianki o „nietęgim portre- 
cie", Coprawda portret ten nie jest 
gaętca ale nie daje pojęcia o 
leńdzińskim dzisiejszym. 

Prócz Śleńdzińskiego w wystawie 
udział biorą prawie wszyscy członko- 
wie WT. AP. to znaczy: Jamontt, Ro- 
uba, Adamska, Hoppen, Niesiolow- 
Ski, Kulesza, Kwiatkowski, Hermano- 

wicz, Jachimowicz. Ale że są to obra- 
zy przeważnie pokazywane na wysta- 
wach poprzednich, więc przez to Sa- 
mo były omawiane w prasie. 

Akwarele Anny Rómerowej są to 
przykłady szczerego talentu, nieule- 
gającego żadnym wpływom, żadnym 
kierunkom. Młoda ta artystka maluje 
co widzi i jak widzi, a wielka łatwość 
i opanowanie techniki akwarelowej 
wpływa na ilość obrazów. 

Natomiast całkiem  inue są 
nietylko technicznie, ale i psycholo- 
gicznie obrazy Kajruksztisa. 

Jako jedyny pionier skrajnego le- 
wicowego kierunku w Sztuce, jest u 
nas Kajuksztis odosobniony. Nowa 
sztuka, która wogóle wymaga głęb- 
szego przygotowania ażeby być zro- 
zumiałą—na gruncie wileńskim nigdy 
nie była reprezentowana ani przez 
wystawy ani też przez wydawnictwa. 

Nic też dziwnego, że chcąc do- 
wieść słuszności swoich przekonań, a 
raczej upodobań w sztuce, jeden z 
krytyków  zestawił reprodukcje port- 
retów Botticelli'ego, Asti i Picasso (0 
ile mnie pamięć nie myli, w każdym 

razie z tych epok) z zapytaniem— co 
ładniejsze? Taki argument „mi się 
zdaje nigdy nie jest przekonywują- 
cy; nie można odpowiedzieć co ład- 
niejsze, jak też nie można odpowie- 
dzieć która książka jest ciekawszą: 
algiebra Kisielowa, Zaratustra—Niet- 
zschego, czy też Trędowata, Mnisz- 
kówny. o > 

Wszystkie trzy są książki, wszyst- 
kie są drukowane przy pomocy czcio- 
nek i można je czytać. W takich wy- 
padkach nie może być mowy o gu- 
Ście lub guścikach. Są to poprostu 

YE QW O 

Krwawy zamach na lifewską strażnicę 
Zabity i ranny, — Alarm na granicy. 

W dniu wczorajszym mieszkańcy wsi Białolesia, położonej po stronie litewskiej, 

tuż koło granicy polskiej w blizkości granicznej stacji kolejowej Zawiasy uzbrojeni w 

Karabiny i rewolwery, uderzyli w nocy na litewską strażnicę graniczną. W tej chwili 
w strażnicy znajdowało się jedynie dwuch źołnierzy. Reszta patrolowała granicę. jeden 
z żołnierzy litewskich spostrzegając uzbrojonych ludzi wyskoczył oknem i zdołał zbiec. 
Drugi został zamordowany na miejscu. Napastnicy zabrali znajdujące się w strażnicy 
karabiny i amunicję, poczem zbiegli w niewiadomym kierunku. Zaalarmowane litewskie 
posterunki wszczęły natychmiast obławę; gęsty ogień karabinowy kierując na las, w któ- 

rym spodziewano się siedliska napastników. W rezultacie ciężko ranny został jeden mie- 
szkaniec Białolesia, które mu wszakże winy należenia do bandy nie udowodniono. Wła- 
dze KOP zaalarmowane gęstą strzelaniną po stronie litewskiej, wzmocniły posterunki. 

Ludność po stronie litewskiej zamieszkała 
represji ze strony władz kowieńskich. 
— EZIO 

wykazuje wielkie zdenerwowanie, oczekując 

Sałtys Grganizaforem jaczejki komunistycznej. 
W ostatnich dniach we wsi Stolince wchodzącej w skład rejonu pogranicznego Ru- 

bieżewicze (pogranicze polsko - sowieckie) władze bezpieczeństwa publicznego wpadły 
na trop organizacji komunistycznej. 

Jak śledztwo wykazało, głównym miejscem zebrań komunistycznych było mieszka- 
nie miejscowego sołtysa, który był jednocześnie organizatorem tej jaczejki. 

W rezultacie razem ze sołtysem aresztowano 7 osób między innemi niejakiego Ale- 
ksego Bonerowicza. Ostatni jednak który w głównej mierze przyczynił się do wykrycia 
tej organizacji komunistyczno - szpiegowskiej został niebawem zwolniony z więzienia. 
W ostatniej chwili donoszą nam, iż w nocy z poniedziałka na wtorek dotąd niewykryci 
sprawcy Bonerowicza zamordowali i zwłoki jego zrzucili do miejscowego jeziora, które 
dnia następnego wyłowione zostały przez rybaków. 

Zachodzi podejrzenie, iż tego ohydnego mordu na osobie Bonerowicza dokonali 
ze zemsty najprawdopodobniej pozostali dotąd nieujawnieni członkowie tej bandy komu- 
nistycznej. 
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Spostrzeżenia  mieteorołogiczne 
Zakładu Meteorologii U. 5. B. 

z dnia — 19-1Х 1928 r. 

Ciśnienie ł 
średnie w in. | В 

Temperatura I į 
średnia | е 

Opad za do- ) ŻE 
bę w mm. į 

Wiatr J dniowy. ażtjący 1 Południowy. 

Uwagi: przelotny opad. 

Minimum zą dobę —3C. 
Maximum na cobę 19-C. 
Tendencja  baromeęrryczna: 
cisnienia. 

stały spadek 

MIEJSKA. 
— Lustracja komisarjatów P.P. na tere- 

nie m. Wilna. Komendant PP, m. Wilna przy- 
stąpił w dniu wczorajszym do lustracji wszy 
stkich komisarjatów policyjnych rozlokowa- 
nych na terenie m. Wilna. 

— Choroby zakaźne na terenie m. Wilna. 
W myśl cyfrowego zestawienia w ciągu ubie 
głego tygodnia zanotowano na terenie m. 
Wilna 27 wypadków chorób zakaźnych a 
mianowicie: tyfus brzuszny 1, tyfus plami- 
sty 1, błonnica 2, płonnica 2, ospa wietrzna 
2, ksztusiec 9, róża 1, grypa 5 i gruźlica 4 
wypadki. ж 

W stosunku do ostatniego zestawienia 
ilość wypadków chorób zakaźnych zmniej- 
szyła się prawie że do 50 proc. 

— Protokół z estatniego posiedzenia Ra 
dy Miejskiej przesłany do władz wojewódz- 
kich. W dniu wczorajszym Magistrat m. Wil- 
na przesłał do urzędu wojewódzkiego pro- 
tokuł z ostatniego posiedzenia Rady Miej- 
skiej z prośbą o zatwierdzenie. 

URZĘDOWA. 
— Urzędnik, którego... nigdy niema. Jak 

wiadomo urzędowanie w  Magistracie roz- 
poczyna się o godz. 8.30 a kończy się o g. 
15. Ždawaloby się więc, że w czasie tym 
każdy urzędnik niezależnie od tego jakie sta 
nowisko zajmuje powinien siedzieć na swo- 
jem miejscu, a w najgorszym wypadku być 
w danym urzędzie względnie w powierzo- 
nym mu wydziale. : 

Niestety w Magistracie tego się nie prze- 
strzega. Jėst naprzykład w Magistracie je- 
den pokój kancelaryjny, który codziennie 

od rana do wieczora Świeci pustkami. Na 
pozór w pokoju tym, przeznaczonym dla se- 
kretarza Rady Miejskiej, a który jest rów- 
nież dla interesantów stale otwarty, wyglą- 
da tak, jakby pracujący tam nieobecny urzę- 
dnik wyszedł tylko na kilka minut do są- 
siedniego pokoju, lub też w sprawach służ- 
bowych do swego szefa. To też interesan- 
ci w nadziei, że p. sekretarz wnet powróci, 
godzinami wysiadują w poczekalni. 

książki inn e, jak i inne też mieli 
zadania i cele Botticelli, Asti i Picas- 
so przy malowaniu portretu. | gdy- 
bym chciał skorzystać z przypadko- 
wego porównania—powiedziałbym, że 
Picasso jest algiebrą w Sztuce, do- 
stępną tym tylko, co złożyli już egza- 
min z arytmetyki, natomiast Asti— 
Trędowata jest zrozumiały dla każde- 
go najmniej przygotowanego umysłu 
nawet. 

, Więc nie wgłębiając się w znacze- 
nie nowej sztuki, nie analizując jej 
przejawów, konstatuję tylko fakt  ist- 
nienia sztuki innej, niż tej do której 
się przyzwyczaił szeroki ogół. W 
Polsce ta inna sztuka walczy. o swą 
egzystencję, zagranicą zdobyła dawno 
całkiem zaszczytne stanowisko. I je- 
żeli Kajruksztis nie wnosi nic nowe- 
go w płaszczyźnie tej nowej sztuki— 
to na gruncie wileńskim jest on cie- 
kawy jako jedyny malarz tego ro- 
dzaju. 

Sala Ill zamykałwystawę i jedno- 
cześnie przegląd sztuki ostatnich 150 
lat. 

O znaczeniu takiej wystawy chyba 
pisać nie potrzebuję, pozostaje tylko 
żałować, że zorganizowanie podob- 
nych wystaw lestzwiązane z tak wiel- 
kiemi trudnościami, iż niemożliwem 
jest urządzanie ich perjodycznie. 

Jak również, pozostaje tylko do- 
łączyć swój głos do ogólnego chóru 
w Sprawie potrzeby muzeum stałego, 
a przy nim kilku sal na zmieniające 
się wystawy obrazów. 

dów 
SP 

ergo. 

Lecz co za złudzenie... Okazuje się, że 
urzędnik ten, którego pensja miesięczna wy- 
nosi 1200 zł. bywa bardzo rzadko w swej 
kancelarji. Przychodzi do biura o godzinie 
12 w poł. a wychodzi już o godz. 1 po poł. 
a często nawet wcale się nie pokazuje. jak 
nas informują, od czwartku 13 bm. do one- 
gdaj p. sekretarz jeszcze w biurze nie był. 

Interesanci natomiast w oczekiwaniu za p. 
sekretarzem codziennie bezkutecznie progi 
Magistratowi obijają. 

SAMORZĄDOWA. 
— Zjazd starostów Wojew. Wileńskiego 

W pierwszych dniach listopada rb. odbędzie 
się w Urzędzie Wojewódzkim zjazd staro- 
stów woj. Wileńskiego. , 

— (0) Przed wyborami do Izby Przemy- 
slowo - handloweį w Wilnie. D nia 18 wrze- 
śnia odbyło się posiedzenie głównej komisji 
wyborczej dla Izby Przemysłowo - Handlo- 
wej w Wilnie. 

Po wysłuchaniu sprawozdania w sprawie 
sporządzenia listów wyborców, które są 

prawie już na ukończeniu, Komisja zatwier- 
dziła skład komisyj wyborczych  miejsco- 
wych w liczbie 44, t. j. po jednej komisji na 
każdy urząd skarbowy, znajdujący się w ka- 
żdym powiecie województwa Wileńskiego, 
Białostockiego, Nowogródzkiego i Poleskie- 
go W mieście Wilnie miejscowych komisyj 
wyborczych będzie 4. 

Pozatem Główna Komisja uchwaliła, że 
listy uprawnionych do głosowania zostaną g 
wyłożone do przeglądu od l-go do 14 paź- 
dziernika r. b. a głosowanie do Izby odbę- 
dzie się w listopadzie ścisły zaś termin bę- 
dzie ustalony na następnym posiedzeniu. 

WOJSKOWA. 
— Kurs dla oiicerów i przodowników 

policji z dziedziny przepisów o ruchu koło- 
wym. Często zdarzają się wypadki katastrof 
spowodowanych nieprzestrzeganiem  prze- 
pisów o ruchu kołowym zmusiły władze bez 
pieczeństwa zająć się tą sprawą. W dniu 
dzisiejszym w lokalu Urzędu Wojewódzkie- 
go odbędzie się specjalny kurs dla oficerów 
i przodowników policji, podczas którego 
wykładowcy przypomną przepisy obowiązu- 
jące i udziela wskazówek. й 

Mówiąc już o tej, niewątpliwie b. waž- 
nej sprawie, nadmienić należy, że organa po 
licyjne w pierwszym rzędzie powinny zwró 
cić uwagę na przestrzeganie przez szoferów 
zakazu rozmawiania podczas jazdy i palenia 
papierosów w maszynach. — 

Ponadto należałoby zwrócić uwagę na 
konduktorów, którzy niezawsze są grzeczni. 

SZKOLNA. 
— Nowa powszechna szkoła litewska na 

terenie m. Ina. W dniu 16 b.m. przy ul. 
Portowej 19 otwarta została nowa litewska 
szkoła powszechna im. Basanowicza. 

Otwarcie tej szkoły nastąpiło staraniem 
litewskiego T-wa Oświatowego „Kultura". 

Kierowniczka szkoły mianowaną została nie- 
jaka Tamulewiczówna. A 

— Frekwencja na wystawie regjonałnej. 
Przeciętna frekwencja zwiedzających wyst- 
wę regjonalną wynosi dziennie 300 do 400 
osób. W ostatnim czasie wśród zwiedzają- 
cych najwięcej daje się zauważyć młodzież 
szkolną i wycieczki. Korzystając z pobytu 
w Wilnie zwiedzili w tych dniach również 
wystawę uczestnicy zjazdu cukrowników w 

ilnie i wycieczka dziennikarzy niemieckich 
Nieodwołalne zamknięcie wystawy regjonal- 
nej nastąpi w dniu 25 bm. 4 й 

Podkreślić należy, iż na wystawie tej 
dla przeciętnej publiczności nie przestaje być 
nadal największą atrakcją zagadkową zegar 
p. Sobolewskiego. 

RÓŻNE. 

— (0) Dowody osobiste i karty pobytu. 
Jak już donosiliśmy, z dniem 19 września 
weszła w życie ustawa o meldunkach i o 
ewidencji ludności. 

Ustawa ta nie wprowadza przymusu pa- 
szportowego, daje ona możność władzy ad- 
ministracyjnej wydawania dowodów osobi- 
stych, przyczem wszelkie opłaty zostają ska 
sowane. Za dowód osobisty pobierać się bę- 
dzie 60 groszy, zaś opłaty stemplowe zosta- 

ja zniesione. Dowód osobisty w myśl nowej 
ustawy różni się od dotychczas  wydawa- 

nych. Będzie on tylko dowodem tożsamości 
osoby, jedynie na żądanie petenta stwierdzo 

ne zostanie w takim dokumencie obywatel- 

stwo polskie, które to obywatelstwo oparte 
być musi na zgłoszonych danych. 

W ten sposób, jak wynika z zasady do- 

wodu osobistego, będą skasowane karty po- 
bytu, posiadane przez obywateli obcych 
państw, nie mających swego obywatelstwa, 
względnie przez azylantów i tak zwanych 
„bezpaństwowych'*. Osoby takie również О- 
trzymają dowody osobiste, jednak bez odno- 
tacji o obywatelstwie. 

Jak się dowiadujemy, będzie opracowany 
nowy model dowodu osobistego. Obecnie 
istniejący model jest niewygodny, zaduży i 
posiada rubryki zupełnie zbędne. * 

— (v) Wieksza oblawa na wilki w gmi- 
nie Derewnieńskiej. W ubieglym tygodniu 
pod kierownictwem starosty Kuroczyckiego 
w lasach państwowych gminy Derewnień- 
skiej urządzono większą obławę na wilki, 
które ostatnio bardzo dały się we znaki 0- 
kolicznym gospodarzom. у : 

Wczasie obławy, w której wzięło udział 
około 10 myśliwych ubito ogółem 8 potęż- 
nych wilków. 

— Koniiskaty „Rechy Pracy”. Urząd Sta 
rostwa Grodzkiego w Wilnie zarządził w 
dniu wczorajszym konfiskatę pisma biało- 

ruskiego wychodzącego w Wilnie p.t. „Re- 
cha pracy” za umieszczenie szeregu niepra- 
wdziwych i podbudzających artykułów. W 
treści tych artykułów  dopatrzone się cech 
przestępstwa przewidzianego w art. 73, 74, 
129 i 154 KK. oraz 1 rozporządzenia Pre- 
zydenta Rzplitej. 

    
$ 

józei Monkiewicz 
RADCA WOJEWÓDZKI 

zmarł 18 września 1928 r., przeżywszy lat 47. 
. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Mickiewicza 46 do 

kościoła św. Jakóba nastąpi we środę dnia 19 września o godz. 5 po 
południu. Nabożeństwo żałobne odbędzie się 20 września o godz. 7 rano 
i w tymże dniu o godz. 4-ej po południu nastąpi pogrzeb na cmentarzu 
Bernardyńskim. 

O czem zawiadamia przyjaciół i znajomych 

Stroskana Ż O NA. 

Tajemnicze schody ze Ohrazem OQstrobramskim. 
Przed dwoma dniami w czasie robót prowadzonych w Kaplicy Ostro- 

bramskiej gdzie rozpoczęto zakładanie żaluzji dla obrazu Matki Boskiej, na- 
trafiono w šcianie dawnej bramy na schody, znajdujące się tuż za obrazem, 
a prowadzące w dół. Schody te zasypane prawdopodobnie w 17-ym wieku 
rumowiskiem zostaną odczyszczone i zachowane po odpowiedniem zabezpie- 
czeniu ich wylotów ze względu na bezpieczeństwo obrazu. 

Instalacja żaluzji obrazu pomieszczonego chwilowo jak wiadomo w za- 
krystji obok kaplicy potrwa czas dłuższy, gdyż należy nadwyrężone mury 
bramy, na której znajduje się obraz, wyremontować i odpowiednio zabezpie- 
czyć, poczem dopiero można będzie założyć stałową skrzynię wraz z żaluzja. 
Roboty prowadzi firma inż. Jan Gumowski i A. Krzyżanowski pod kierunkiem 
Konserwatora Wileńskiego prol. ]. Remera i prof. Kłosa. 

Nieoczekiwany smutny los wysłanników komunistycznych z. Mińska. 
Onegdaj na pododcinku Polsko - sowiec- 

kiem w rejonie Boskowszczyzna żołnierze 
polskiej straży granicznej zauważyli trzech 
podejrzanych osobników w czasie gdy usi- 
łowali przekroczyć nielegalnie granicę z So- 
wietów do Polski. 

Na okrzyk żołnierzy „stój * osobnicy, któ 
rzy już byli po stronie polskiej poczęli się 
ostrzeliwać. W czasie pogoni, jeden z podej- 
rzanych został zabity, drugi ciężko ranny. 
Trzeciemu  zbiegowi udało się przedostać 

na stronę sowiecką. Podczas osobistej re- 
wizji dokonanej u zabitego i rannego, zna- 
leziono dokumenty z treści których wynika, 
że podejrzani osobnicy wysłani byli do Pol- 
ski celem dokonania pewnej akcji wywroto- 
wej. 

Ciężko rannego wysłannika komunisty- 
cznego przekazano do szpitala, zaś zwłoki 
zabitego zabezpieczono do dyspozycji władz 
odnośnych. 

— Pensjonat polski w Rzymie. Proszo- 
no nas o przypomnienie, że w październiku 
jak o tem swego czasu pisano szczegółowo 
w prasie, otwiera Matka Ledóchowska, ge- 
neralna przełożona Urszulanek, pensjonat 
dla panien w najlepszym punkcie Rzymu i 
w warunkach niezwykłe dogodnych. Przez 
pierwszy rok będzie ten swój nowy dom 
prowadziła osobiście, to też sama odwiezie 
na miejsce pierwsze  pensjonarki z Polski. 
Porozumiewać się z nią można w tej spra- 
wie pod adresem: Matka Ledochówska, Pni- 
cwy, Wielkopolska. Inne dzienniki uprasza 
się o powtórzenie powyższej . informacji. 

— Graniczny bieg sztaietowy dookoła 
Polski. Przykładem lat ubiegłych i w roku 
bieżącym odbędzie się sztafetowy bieg 
wzdłuż granic Polski. Dotychczas trasa bie- 

u obejmowała pogranicze strzeżone przez 
oddziały KOP w rb. zaś trasa obejmie wszy 
stkie pogranicza, a więc i zachodnie, strze- 
żone przez straż graniczną. 

Bieg rozpocznie się w ostatnich dniach 
bm., prawdopodobnie 25-go i jak zawsze o- 
dbywać się będzie w ten sposób, że równo- 
cześnie w przeciwległych kierunkach wyru 
szy dwie pałeczki. 

— „kKuczki żydowskie. W związku z na- 
dchodzącemi świętami żydowskiemi t. zw. 
„Kuczki“, które się odbędą w czasie od 30 
bm. do 8-go października r. b. pewna reli- 

gina grupa żydów zwróciła się ostatnio do 
tarosty Grodzkiego z prośbą o zezwolenie 

na urządzenie im na balkonach w czasie 
świąt tradycyjnych szałasów. 

Prośbie tej p. Starosta zadość uczynił. 

— Sprostowanie. W artykule „Statut Ko- 
ścioła Staroobrzędowego* w przedostatnim 
ustępie opuszczono nazwisko p. Pimonowa. 
Zrekonstruowany ustęp powinien mieć 
brzmienie: 

„Obecnie sprawami Kościoła Starobrzą- 
dowego kreuje Tymczasowa Rada Naczelna 
wyłoniona na wszechpolskim zjeździe w Wil- 
nie w grudniu 1927 r. z p. Arsenjuszem Pi- 
monowem na czele.“ 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia*). „Panien 

ka bez, znaczenia”, grana będzie dziś i ju- 
tro. 

— Piątkowa premjera. Ku uczczeniu se- 
tnej rocznicy urodzin Henryka Ibsena, Teatr 
Polski na piątek najbliższy przygotowuje 
„Podpory społeczeństwa". Przedstawienie 

popr zedzi słowo wstępne o twórczości Ib- 
sena, wypowiedziane przez prof. J. Wierzyn 
skiego. 

— Przedstawienie dla dzieci i młodzieży. 
Teatr Polski w sobotę o godz. 4 ej pp. wy- 
stawią „Gruby rybe" — Bałuckiego, które 
powtórzone będą w niedzielę o godz. 3-ej 
pp. Ceny będą specjalnie niskie. 

— Reduta na powie Dziś w Stołp- 
cach tragedja St. Żeromskiego p. t. „Sułko- 
wski“. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Krwawe zakończenie partyjki w „21“ 

Policjant pełniący służbę w pobliżu rynku 
drzewnego zaalarmowany został wczoraj z 
powodu bójki wynikłej na rynku. 

Jak się wyjaśniło uczestnicy bójki na no- 
że T. Bojch i Z. Lewin, (obaj odnieśli rany 
cięte) pokłócili się przy regulowaniu rachun- 
ku powstałego z A w karty. Obaj znani 
są policji jako zawodowi złodzieje to też za- 
chodzi podejrzenie, że przyczyną bójki by- 
ło nie gra w karty, a podział łupu. Awan- 
turników aresztowano. 

— Ujęcie nowej kategorji fałszerzy. Fun- 
kcjonarjusze Urzędu śledczego ujawnili о- 
statnio nowy rodzaj fałszerstwa, polegające- 
go na tem, że dwaj pomysłowi rzeźnicy To- 
maszewicz i Lewin posługując się podrobio 
ną pieczątką Magistratu stemplowali mięso 
pochodzące z tajnego uboju. W ten sposób 
konsument otrzymywał nieraz mięso z cho- 
rych sztuk, a pomysłowi fałszerze niem ały 
dochód. 

Lewin znany już był uprzednio jako kil- 
kakrotnie karany za tajny ubój. 

— Kradzież palta. Z mieszkania urzędni 
ka Dyrekc. Lasów Państwowych A. Trepa- 
cza (Garbarska 12). Skradziono palto oraz 
ubranie wartości 670 zł. 

— Pożar w tekturowni „Olkieniki*. W 
dniu wczorajszym w tekturowni *„Olkieniki** 
własność p. Szeskina wybuchł pożar. | 

Ogień powstał w suszarni i dzięki niez- 
wykle energicznej akcji został umiejscowio- 
ny. Straty wynoszą około 12 tys. zł. 

A Instytut Nauk Handlogo-Gospotarczych o Wilnie 
Wobec ogranizowanego równoległego kursu |-go Dyrekcja 

PRZYJMUJE PODANIA BEZ PRZERWY NADAL. Wstęp dla osób 
6 klas gimnazjum płci obojga po ukończeniu 

równoznacznego. 

Tel. 

   

Insfyfuf korzysfa z praw uczelni państwowych. 
Informacje i zapisy w  sekretarjacie ul. Mickiewicza 18 IV piętro. 

14-14. 

KRONIKA RADJOWA. 

. — Nowe radjostacje nadawcze. W naj- 
bliższym czasie powstanie szereg nowych 
stacyj nadawczych w różny państwach. 
Tak więc francuskie towarzystwo broadca- 
stingowe zamierza zbudować stację w po- 
bliżu Lyonu, Włosi chcą zbudować stację 
w pobliżu Genui, angielskie towarzystwo 
broadcastingowe podejmuje niebawem bu- 
dowę nowych stacyj w okolicy Londynu, w 
Cardifi, Glasgowie, Manchestrze i Belfaście. 
Szwedzi projektują 10 Kw. stację w Hórby, 
rząd norweski rozpoczął już budowę dru- 
giej stacji w pobliżu Oslo, która będzie wy- 
Syłać audycję na fali 461,5 m., a więc na 
tej samej, co dotychczasowa stacja w Oslo. 
Również rząd w Paraguay buduje stację 
nadawczą w Asuncion. Dotychczasowa sta- 
cja brukselska, która posiadała 1,5 Kw. 
(508,5 m.) będzie wzmocniona do 25 Kw. 

— Tajemnicza stacja nadawcza w Re- 
wlu. Jakas tajemnicza stacja nadawcza w 
Rewlu nadawała regularnie od r. 1927 mu- 
zykę gramofonową, odczyty i biuletyny 
prasowe. Władze estońskie znalazły się z 

tego powodu w niemałym kłopocie, gdyż 
przez długi czas mimo starannie przepro- 
wądzonego śledztwa nie mogły wykryć, 

gdzie, stacja jest ukryta i kto jest jej 
właścicielem. Speaker zapowiadając audy- 
cje, anonsował stację hasłem: „Hallo, hallo, 
stacja nr. 4*. Ostatnio jednak udało się 
policji wykryć siedzibę nielegalnej stacji i 
jej właścicieli dwóch 18 -letnich młodzień- 
ców, którzy potrafili zbudować doskonale 
działający aparat nadawczy z zasięgiem 40 
kilometrów. Jako lampa nadawcza służyła 
zwykła lampa aparatu odbiorczego, zwy- 
czajny głośnik pełnił z powodzeniem rolę 
mikrofonu. Policja, podziwiając dzielność 
młodzieńców, wymierzyła im łagodną karę 
w postaci ostrego napomnienia. 

OFIARY. 
Jan Trzeciak na budowę pomnika @а 

Bohaterów Wilna, zabitych w Dynaburgu 
zł. 5— 

I les Li SEN RA UN S PORANEW AOC 

CO MÓWI PAN NEMEZJUSZ OGÓRKIE- 
WICZ. 

  

Sentencje o kobietach p. Nemezjusza Kle- 
mensa Ogórkiewicza miały powodzenie, 
przekraczające wszelkie oczekiwania. = 

Kwiaty, listy, i bileciki dla naszego sza- 
nownego kolegi w przeciągu tylko dnia wcz 
orajszego napłynęły w ilości zatrważającej. 
A sądząc z obserwacyj psychologiczno - gra 
matycznych — wszystko pochodziło od ko- 
biet wileńskich, jako widomy, konkretny 
znak uznania. 

Więc też bynajmniej nie ździwiliśmy się, 
ujrzawszy późnym wieczorem p. Nemezju- 
sza w redakcji. Głosem, nieco smętnym wy- 
powiedział on na ten raz kilka uwag, wcale 
trafnych o mężczyznach wogóle, a które to 
słowa, my, ze skwapliwością iście  water- 
maus'owską, spisaliśmy i podajemy naszym 
czytelnikom. 

Otóż: 
„Ktoś kiedyś powiedział, że mężczyzna 

przystojniejszy od djabła — jest pięknym. 
Naturalnie był to żart, wiadomo bowiem 
jest, że djabeł jest piękny i mądry — ina- 

czej nie skusiłby nawet sześćdziesioletniej 
panienki. Ale żart ten miał konsekwencje 
fatalne: od chwili wypowiedzenia tej nie- 
mądrej sentencji wszyscy mężczyźni uwie- 
rzyli odrazu i gwałtownie, iż są apollinami. 
A wiarę swą przekazali synom; ci wnukom., 
+ 

I beznadziejnem byłoby dziś szukać brzy- 
dkiego mężczyznę. Ubrany najmodniej w 
paseczki, , krateczki, kropeczki, pomponik 
i kokardkę — czuje się każdy królem rodza- 
ju ludzkiego, któremu wszystko wolno, któ- 
rego wszystkie braki są usprawiedliwione. 

Jeżeli taki król ma czerwony nos — to 
nic, zato język ma napewno biały. Krosty na 
twarzy? — ależ kropeczki są dziś w mo- 
dzie. 

Zaś żółte oczy przypominają kolor pu- 
styni a więc... polowanie na lwy... piramidy... 
sfinksy... : 

Jeżeli głowa jego jest łysa jak kolano, 
to kolana czy też nogi całej napewno nie- 
ma łysej, tylko gęsto owłosioną. 
‚ x A co tu dużo mówić — dodał żegna- 
jąc się p. Ogórkiewicz — mężczyzna ma du- 
żo uroku! i 
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SPORT. 
ZAWODY KOLARSKIE. 

W nadchodzącą niedzielę, dnia 23 bm. 
Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Cyklistów 
urządza o godzinie 1l-ej rano na szosie Mej- 
szagolskiej, zawody kolarskie o Mistrzostwo 
„Województwa Wileńskiego na przestrzeni 

Z. SĄDÓW. 
SEKRETARZ KOMITETU LEWICY P.P.S. 

SKAZANY NA KARĘ TWIERDZY. 
W listopadzie roku ub. z okazji rocznicy 

komunistycznej miejscowi komuniści po po- 
rozumieniu się z komitetem miejskim lewi- 

cy PPS zorganizowali demonstrację. Pod- 
czas tej demonstracji, odbywającej się na 
W. Pohulance aresztowano szereg aktyw- 
niejszych jej uczestników, a między niemi 
sekretarza lewicy PPS Jana Tarasowa. 

Wytoczono mu sprawę z art. 102, która 
w dniu wczorajszym znalazła się na wokan- 
dzie Sądu Okręgowego. Po przeprowadzeniu 
przewodu sądowego i wysłuchaniu przemó- 
wień stron, Sąd uznał Tarasowa winnym in 
kryminowanych mu przez akt oskarżenia 
przestępstw i skazał na osadzenie w twier- 
dzy na 1 rok i 6 miesięcy zaliczając na po- 
czet tej kary siedem miesięcy aresztu pre- 
wencyjnego. Wyrok ten oparty został nie na 
art. 102 KK. jak to przewiduje akt oskarże- 
nia, a 129 tegoż kodeksu. 

DWA LATA ZA DZIAŁALNOŚĆ SZPIEGO- 
WSKĄ NA KORZYŚĆ LITWY. 

Jan Bujniewicz zamieszkały w pobliżu 
granicy polsko - litewskiej dał się wciągnąć 
do szajki szpiegowskiej mającej za zadanie 
informowanie władz litewskich. Akcja ta 
prowadzona b. ostrożnie została jednak zde 
maskowana i Bujniewicza aresztowano. 

Sprawa rozpatrywana była przy drzwiach 
zamkniętych. Sąd wydał wyrok skazujący 
go na dwa lata twierdzy. 

Z całej Polski. 
— Kosztowna porcja kukury- 

dzy. We wsi Suchrów pod Bėbrką, 
6-letni synek gospodarza Michała Bo- 
rego, chcąc sobie upiec kukurydzy, 
rozpalił ognisko koło stajni. 

Wskutak silnego wiatru płomienie 
przeniosły się na budynek i wkrót- 
kim czasie zaczęły się palić stajnia 
oraz sąsiednie zabudowania. Ogień 
również przeniósł się na gospodar- 
stwa sąsiednie i w rezultacie ofiarą 
nieostrożności chłopca padło 5 go- 
spodarstw wraz z inwentarzem i za- 
pasami zboża. 

Straty wynoszą kilkadziesiąt tysię- 
cy złotych. 

-— Groźba strajku tramwajo- 
wego w Łodzi. Związki pracowni- 
ków tramwajowych powzięły uchwałę 
doriagającą się podwyższenia obec- 
nych płac. W razie nieuwzględnienia 
iych postulatów związki zapowiadają 
zorganizowanie strajku. 

— Rozbudowa sieci elektry- 
cznej. Związek _ elektryfikacyjny 
Chełmno — Świecie — Toruń, przy- 
stąpił do rozbudowy swej sieci ele- 
ktrycznej we wszystkich powiatach. 
Związek wybuduje w roku bieżącym 
dalszych 90 klm. wysokiego napięca 
(15.000 wolt) a 10 45 klm. w powie- 
cie toruńskim, 35 klm. w powiecie 
świeckim i około 30 klm. w powiecie 
chełmińskim. W ten sposób w po- 
wiecie toruńskim  zelektryfikowanych 
zostanie 22 gminy, w pow. Świeckim 
20 gmin, w chełmińskim 6 gmin. Po- 
zatem zamierza związek  zeelektryfi- 
kować w roku bieżącym stacje kole- 
jowe w Unisławiu, Chelmży, Korna- 
towie i Chełmnie. 

— Powiększenie kaplicy M. 
B. Częstochowskiej na Jasnej 
Górze. Jasna Góra przebudowuje się 
ciągle. Oto po wystawieniu wspaniałej 
spowiednicy, przystąpiono obecnie do 
powiększenia i przebudowania kaplicy 
Matki Boskiej Częstochowskiej. 

Usunięty zostanie czworoboczny 
wirydarz-ganek z Drogą Krzyżową i 
wcielony będzie do całości. Wskutek 
iego kaplica przedłuży się o kilkana- 
ście metrów, zyskując na perspekty- 
wie i obszarze. 

: Powiększenie i renowacja wnętrza 
cudownego przybytku Jasnej Góry 
jest dalszym etapem pracy historycz- 
nej obecnego jeneralnego przełożone- 
go Książy Paulinów, o. Piotra Mar- 
kiewicza. 

Ze świata. 
— Sic transit gloria mundi. 

W wiedeńskiej sali licytacyjnej na 
Dorotheum wywołano w ubiegłym 
tygodniu następujące przedmioty: „Bia- 
ły mundur galowy, szary uniform ge- 
neralski, czerwone spodnie i kołnierz, 
złotem wykładany. Wszystkie te czę- 
Ści garderoby, należały ongiś do ce- 
sarza Franciszka Józefa |, - stwierdza 
to rzeczoznawca kamerdyner nadwor- 
ny Kettler. Cena wywoławcza — trzy- 
dzieści szylingów*! Mundury, które 
miał na sobie Franciszek Józei I, mo- 
narcha, panujący w Europie przez 
blisko 70 lat, sprzedawane są za ce- 
nę materjału (przytem zniszczonego), 
z którego są uszyte!... 

  

RADJO. 
Czwartek dnia 20 września 1923 roku. 

13,00— : Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Mariackiej w 
Krakowie oraz komunikat meteorologiczny. 

17,00—17,20: Odczytanie programu dzien: 
nego i chwilka litewska. 

17,25—17,50: Transmisja z Warszawy: 
„Wśród książek*— prof. Henryk Mościcki. 

18,00—19,00: Transmisja z Warszawy. 
Audycja literacka. 

19,05—19,30: Odczyt organizowany przez 
miejscowy Komitet „Tygodnia Dziecka*, 

19,30—19,55: Pogadanka radjotechni- 
czna. 

20,05—20,15: Transmisja z Warszawy: 
Chwilka lotnicza. 

20,15—20,25: Komunikaty. 
20,30—22,00: Transmisja z Warszawy: 

Koncert wieczorny. 
22,00--22,30: Transmisja z Warszawy. 

sygnał czasu, komunikaty, P.A.T., policyjny, 
sportowy i inne. 

Bing KROJU, SZYCIA i modelową. ją 
! УПіа S. Stefanowiczėwny, ul. 

W wielka 56—3. Zapisy codziennie naw 
2 kursa dzienne i wieczorowe. Uczeni- A 

ce kończące otrzymują śŚwiądectwa 
W szkolne i cechowe. Uczą opraco- 
M wywac samodzielnie kroje według 

ostatnich mód. Mieszkanie dla przy-. 
ezdnych zapewnione, 

E 8 = я aa: Ad Do sprzedania 4-r0 

  

Dracena, dowiedzieć się  Mickiewi- 
czą 48 m. 12-a. 9 A 

| eee RRT A NEO R 

į INSTALACIE 
Radjowe oraz sprzęt poleca: 

  

Ogłoszen.e o przetargu, 
Urząd Wojewódzki — Dyrekcja Robót 

Publicznych w Nowogródku ogłasza prze- 
targ ofertowy na budowę piętrowego gma- 
chu Urzędu i Kasy Skarbowej w Stołpcach 
o kubaturze 2900 m3. 

Przygotowane kamień i cegła będą prze 
kazane przedsiębiorcy po cenie kosztu. 

Oferty należy składać w zapieczętowa- 
nych kopertach do dnia 21 wrzenia r. b. do 
godz. 12-ej w południe w Dyrekcji Robót 
Publicznych w Nowogródku przy ul. Gro- 
dzieńskiej Nr. 6. Do ofert należy dołączyć 
wadjum w wysokości 3 proc. od zaoferowa 
nej sumy. Otwarcie ofert nastąpi w tymże 
dniu o godz. 13-ej 

Dyrekcja zastrzega sobie wybór oferenta 
oraz prawo ewentualnego przeprowadzenia 
dodatkowego przetargu ustnego. 

Ceny winny być podane na jednostkę ro- 
boty na podstawie ślepego kosztorysu, któ- 
ry można otrzymać w Dyrekcji, gdzie także 
będą podane warunki techniczne co do wyko 
nania robót. 

Za dyrektora inż. W. W. SROKA. 

Ed Bid KAJ BŚ) BA Di DA ZI ZJ OBAJ Kg 23 

Ogłoszenie o przetargu, 
Urząd Wojewódzki — Dyrekcja Robót 

Publicznych w Nowogródku ogłasza prze- 
targ ofertowy na budowę piętrowego gma- 
chu Sądu Grodzkiego w Stołpcach o kuba- 
turze 4580 m.3 i przy nim parterowego budy 
nku aresztu o kubaturze 1566 m3. 

Przygotowane kamień i cegła będą prze- 
kazane przedsiębiorcy po cenie kosztu. 

Oferty należy składać w zapięcz ętowa- 
"nych kopertach do dnia 21 września r. b. do 
godz. 12-ej w południe w Dyrekcji Robót 
Publicznych w Nowogródku przy ul. Gro- 
dzieńskiej Nr. 6. Do oferty należy dołączyć 
wadjum w wysokości 3 proc. od zaoferowa- 
nej sumy. Otwarcie ofert nastąpi w tymże 
dniu o godz. 13-ej. 

Dyrekcja zastrzega sobie wybór oferenta 
oraz prawo ewentualnego przeprowadzenia 
dodatkowego przetargu ustnego. 

Ceny winny być podane na jednostkę ro- 
boty na podstawie ślepego kosztorysu, któ- 
ry można otrzymać w Dyrekcji, gdzie także 
będą podane warunki techniczne co do wy- 
konania robót. 

Za Dyrektora inż. W. W. SROKA. 
4357 

CZES ZZDSEZMO SG KSEO ZS KAESEŃCO 

Przetarg. 
Dnia 2 X. 28 r. o godz. 10 odbędzie 

się w Rejonowym Zakladzie Žywnošciowym 
Wilno, przy ul. Legjonów 2, nieograniczo- 
ny przetąrg. Sprzedawane będą otręby, od- 
padki z przemiału, zbędne przedmioty i skó= 
ry bydlęce surowe. 

Bliższych informacyj udziela Kierow= 
nik RZŹ. Wilno w dnie powszednie. 

Rei. Kier. Int. Wilno 
-0 L. dz. 3074|ž. 
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E . ogłoszenia 
Е 

BOGLOSZERIE. 
Rodzina (osoba) inteligentna z kapitałem zakładowym 2—3 tysięcy zło” 

może objąć w dzierżawę bufet z napojami 
w Polskiem „Ognisku* w Nieświeżu. 

Warunki dogodne. Szczegóły do omówienia z Zarządem na miejscu. 

Państwowy Bank Rolny, Oddział w Pińsku, podaje do publiczn. 

wiadomości, że przetarg na drzewostany, przeważnie kopalniako- 

we w majątku Wysock, ogłoszony na dzień 27 WRZEŚNIA rb., 

odbędzie się w dniu 2 PAŹDZIERNIKA rb. o godzinie 13-tej w 

lokału Oddziału, Plac Trzeciego Maja, róg ulicy Košciuszki Nr. 2. 
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šioiski Ainomatogiai 
Kulturalno-Oświatowy 

  

Od dnia 18 do 23 wrzesnia 1928 r. 
włącznie będą wyświetlane filmy: 
Nad program: 1) „W obronie ukochanej* kom. w 2 akt. 2) „Święte Góry* w 1 akcie. Orkiestra 
pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, wniedziele i święta od od g. 

„Ūyrk Toma Miao“ 
* dramat w 7 aktach; W roli głównej: 

Tom Mix. Reżyserował Ben _ Stoloff. 

  

SALA MIEJSKA > Na Ь M 
3 m. 30 tek si dg. 6-ej, edziele i święt: - 4-€j.N с | ul. Ostrobramska 5. sę A A i JEJ "TRZEJ o JCOWIE £. 4-ej.Następny program: „INGA : 

у 
Kino- Ina“ I Czołowy erotyczny superfilm foni 46 potężny szlagier, odsłaniając tajemni: Teatr „Aelios į prod. francuskiej 1928 — -9 r. „Lini aren wschodn. doniów lOSROZY PU rol. SE 

+ ileńska 38. 

Kate „BOJOJA 

królewska para: Louise Lagrange i Leon Mathot. 
„Białe niewolnice" — Haremy. — Niewidziany dotąd luksus życia i 

Dziś! Rewelacyjny film. Potężny 
dramat młodych dusz i ciał ‚„ 

Wnętrza haremów w całym < ich przepychu i realizmie. 
użycia wschodnich magnatów, Sukces 

wszechświatowy. Seansy 0 g. 4, 6, 8 i 10.15. 

Nina 0 czem Się Mie MÓWI rodžicom..“ Garsas“ „ev rych; „piekna „Nina 

  

A.Mickiewicza 22. į Cienie i światł, zakazanej miłości. Najbardziej dyskretne przeżycia naszej młodzieży. Wielki dramat z życia młodzieży, która bez opamiętania, nie zważając na mogące wyniknąć konsenkwencje, ulega podszeptom 
zmysłów i naraża się lekkomyślnie na tysiączne niebezpieczeństwa, Początek o god. 4-ej, ostatni 10.25. 

Kino- W nią" Dziś! Epopea największej miłości! Najcudowniejszy filml Rapsodja braterska! „BRATERSTWO KRWI* (Bean Teatr y į Geste) wzruszająca tragedja w 12 akt. z dziejów Francuskiej Legji Cudzoziemskiej. W rolach glównych: Wielka 30. Ronald Colman, Neil Ramilton i Mary Briand. Akcja filmu toczy się w palących piaskąch Sahary i pałacach 
arystokracji angielskiej. 

  

(r Dziś wielka uroczysta premiera! Po raz pierwszy w Wilnie! Wielki erotyczny dramat życiowy w 10 wielk. a 

Moczennica zmysłów 
Wiljam Russel. Dzieje kobiety, 

Kino „Piccadilly“ | 
WIELKA 42. | 

* przeżyła szał miłości 

(Kiedy serca się palą). W roli 

którą męczyły pokusy wielkiego 

: 25 pięknej i naiwnej 
sidła uwodziciela Helena Chadwick. W roli zdradzonego męża i nieszczęśliwego 

  

siedemnastolatki, która wpadła w 
oica 

miasta która, poszła za głosem zmysłów, 
i wreszcie doszła do opamiętania. Akcja rozgrywa się na tle dwóch wielkich pożarów. 

  

LECZNIGA Litewskiego Stowarzyszrnia Pomocy Sanitarnej 
Wilno, ul. Wileńska 28. Telefon Nr 846. 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: choroby wewnętrzne od 11 2; 

dziecięce od 11 — 12 i od 2 - 2i pół. 

chirurgiczne od 1 — 2; kobiece 11 — 1; 

W SZPITALU ODDZIAŁY: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny. 

labinet Roenigena i elektro-leczniczy. 

oczu 12 — 2; uszu, nosa i gardła od 11 — 1 popoł,; zębów 10 — 11; skórne i weneryczne od 2—2 i pół.; nerwowe 1—2; 8 

Ogłoszenie o przetargu 
Urząd Wojewódzki — Dyrekcja Robót 

Publicznych w Nowogródku ogłasza prze- 
targ ofertowy na budowę piętrowego gma- 
chu Sądu Grodzkiego w Nieświeżu o kubatu 
rze 4175 m3. i przy nim parterowego budyn 
ku aresztu o kubaturze 1690 m3. 

Przygotowane kamień i cegła będą prze- 
kazane przedsiębiorcy po cenie kosztu. 

Oferty należy składać w zapięczeętowa- 
nych kopertach do dnia 21 września r. b. do 
odz. 12-ej w południe w Dyrekcji Robót 
ublicznych w Nowogródku przy ul. Gro- 

dzieńskiej Nr. 6. Do oferty należy dołączyć 
wadjum w wysokości 3 proc. od zaoferowa- 
nej sumy. Otwarcie ofert nastąpi w tymże 
dniu o godz. 13-ej. 

Dyrekcja zastrzega sobie wybór oferenta 
oraz prawo ewentualnego przeprowadzenia 
dodatkowego przetargu ustnego. 

Ceny winny być podane na jednostkę ro- 
boty na podstawie ślepego kosztorysu, któ- 
ry można otrzymać w Dyrekcji, gdzie także 
będą podane warunki techniczne co do wy- 
konania robót. ! 

Za Dyrektora inż. W. W. SROKA. 
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A REG NE № 

E WEGIEL opaiowy, kowalski i drze- 
wny. 

KOKS z kopalń Górnośląskich z 
: dostawą własnym taborem 

w każdej ilości. '° 

Wszelkie materjały budowlane, jak to* ' 
cegłę, wapno, papę, smołę, blachę, 
gweździe, okucią okienne, drzwiowe 
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DOKTOR 
D.ZELBOWICZ 
chor. weneryczne, 
sytilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5-8 wiecz. 

  

Kobieta-Lekarz 

Di. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 

   

Leczenie promieniami, fotografowanie, 
lampa. Solux. Elektryczne wanny. Laboratorium analityczne. 

Najwyższe nagrody na Targach 

K. Dąbrowska. 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 

Wielki wybór krajowych i zagranicznych instrumentów,g 
tylko gwarantowanej jakości. Ceny reklamowe. 
RGOBERGNKNERKSOBARASNZRAZOCMAONAUACENCZKZAZ 

prześwietlanie. Diatermia. Kwarcowa 
807 — 0 

Fortepiany, pianina i fisharmonje B 

Lote neialės Północnych w Wilnie — 

  RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--2i Od 4%, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

"W. Zdr. Nr. 152. 
Pianis 

Zgłoszenia na 
Księgarnia Dokiėr-Medycyny 

A. BYMELER 
choroby skórne, we- 
neryczne i  moczo- 
płciowe. Elektrotera- 
pia, słońce górskie 
djatermja. Mickiewi- 
cza 12, róg Tatar- 
skiej 9-2i 2 8. 

  

Poszukuję 

  

5 Oferty do 
Dr. E. WOLFSOŃ 
weneryczne, moczo- 

płciowe i skórne, ul. 
Wileńska 7, tel. 1067. 
ВЕ 

  

Potrzebne 
w srodmiešciu 

DOKTOR 

K. Sokolowski 
choroby skėrne i we- 
neryczne, ul. Wileń- 
ska 30 rh. 14. Przyjm. 
Od 2. 9-12 Tr. i 5-7 w. 
W. Z. 2 Х1 27 г. № 160 

— LOSE 

  

wygodami z 

wa* _Mickiewica 
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TADEUSZ RACZKOWSKI 

uczeń prof. A. Michałowskiego 

Królewska 1, tel. 314. 

mieszkania 2-3 po- 
„Z.P 43. kojowego z kuchnią, 

„Słowa” 
pod „Mieszkanie*. -o 

5-cio 
pokojowe duże miesz- 
kanie ze wszelkiemi 

ogród- 
kiem na Przedszkole. 
Oferty do Adm. „Sło- 

4, 
dia „Przedszkola*.—o 

AWAWAWA kuchni. 

1— sprawie osobistej. —0 za własność. 
L
a
 

fa z Warszawy 

lekcje gry fortepianowej przyjmuje 
Stow. Nauczycielstwa Polskiego, 

odl. odB TDS M LTS UI KITOS Bgzolwark odl. 

RÓŻNE st. kol. 3 klm. 

IKT НО КИН 59 СЧ 
obszaru przeszło 
60 ha. Ziemia dob+ 
ra. Dom WANIA 
ny o 5 pokojach, ani 
zabudowania go- FrancaZ-paryžanin 
spodarcze komp- |z wyzszem wykształ- 
letne. Sprzedamy ceniem i długoletnią 
natychmiast za | praktyką pedagogicz- 

5,000 dolarów — ną, udziela  lekcyj 
D. H.-K. „Zachęta” | języka francuskiego, 
Mickiewicza 1, tel. | może też prowadzić 

19-05. 9 9LEp I korespondencję hand- 
lową. imię 

DO SPRZEDANIA  maczenia, Ul. Wileń- sklep śpóżywczy z Ка 32 + 3, tele 10i8, 
całem urządzeniem za 9d 3.30 - 5 p. p. 
300 zł., przy sklepie NE SCJ424 
mieszkanie składające 
się z trzech pokoi i 

Dowiedzieć 

  

  

Rngielskiego 
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MAURYCY LEBLANC. 

Agencja „Barnefti Spółka”. 
Il. 

List miłosny Króla Jerzego. 

Zapukano do drzwi. 

Pan Barnett, który w biurze swej 
agencji drzemał, rozparty w fotelu, w 
sczekiwaniu kli entów, drgnął. 

— Proszę! 
A widząc wchodzącego, krzyknął 

wesoło: — Ach pan inspektor Be- 
choux! Jakże ta miło z pańskiej strony, 
że zechciał mię pan odwiedzić! Jak się 
pan miewa? 

Inspektor Bechoux był przeciwień- 
stwem Jima Barnetta, był to typowy 
przedstawiciel policji. Przesadny w 

elegancji dbał o najmniejsze szczegó- 
ły swej toalety. Szczupły i blady, po- 
siadał jednak bicepsy olbrzymie, god- 
ne boksera i szczycił się swą niepospo- 
litą siłą. Twarz jego miała wyraz za- 
dowolenia i dumy, oczy patrzały by- 
stro i inteligentnie. 

— Właśnie przechodziłem tędy, a 
że miałem czas, a znam dobrze pań- 
skie zwyczaje, pomyślałem więc sobie: 
Hm, możebym tak zaszedł na chwilę 
do Jima Barnetta, na krótką rozmów- 
kę.. 

ž — I poradę — dodał Jim. 
— Być może, — wyznał inspektor, 

    
którego zawsze dziwiła  domyšlnošė 
Barnetta. 

Chwilę wahał się czy ma mówić, 
lecz Barnett nalegał: 

— Cóż się stało, widzę, że trudno 
idzie z tą naradą dzisiaj! 

Bechoux stuknął pięścią w stół — 
Tak, waham się trochę. Już trzy razy 
współpracowaliśmy ze sobą, Barnecie, 
chodziło tam o bardzo trudne i zawi- 
kłane sprawy. Miałem wrażenie jednak 
że po zakończeniu sprawy, osoby, któ- 
re zwracały się do pana o pomoc, ja- 
ko do detektywa prywatnego, rozsta- 
wały się z panem z niechęcią. Zauwa- 
żyłem to szczególniej u p. Asserman. 

— Stąd wniosek, że skorzystałem 

ze sposobności, by je szantażować... 
wtrącił Barnett. 

— Nie... nie miałem tego na myśli.. 
Barnett poklepał go po ramieniu: 
— Inspektorze Bechaux, — rzekł 

— zna pan dobrze dewizę naszej spół- 
ki: „porady gratisowe”. Otóż daję pa- 
nu słowo honoru, że nigdy, rozumie 
pan, nigdy, nie biorę od kli entów za- 
płaty i nie przyjmuję ani grosza. 

Bechoux odetchnął z ulgą. : 

— Dziękuję, — rzekł, pan rozumie, 
że uczciwość zawodowa pozwala mi 
na współpracę jedynie z ludźmi, któ- 
rzy nie przestępują pewnych granic. 
Ale naprawdę, przepraszam za to nie- 
dyskretne pytanie, skąd czerpie środ- 
ki agencja „Barnett i Spółka”? 

— Jesteśmy subsydjowani przez 
kilku filantropów, którzy pragną po- 
zostać w cieniu. 

Bechoux nie nalegał dłużej. Barnett 
zaś mówił pa chwili dalej: 

— A więc, Bechoux, gdzie 
stało? 

— W okolicach Marly. Chodzi tu 
o morderstwo niejakiego Vancherala. 
Pan już zapewne o tem słyszał? 

— Trochę. 
— Nic w tem dziwnego. Gazety 

interesują się tem jeszcze bardzo ma- 
ło,chociaż jest to bardzo ciekawa spra 
Wa... 

— Cios nożem? 
— Tak, dostał nożem w plecy. 
— Czy są jakie slady na rękojęści 

noża? ‘ : 
— Nie, musiata ona byč owinieta 

papierem, którego resztki znaleziono 
w popiele. 

— I niema żadnych śladów? 

— Absolutnie. Straszna gmatwa- 
nina. W pokoju meble były porozrzu- 
cane. Jedna z szuflad w biurku zosta- 
wyłamana, ale niewiadomo co mogło 
być pobudką tego czynu i co z niej 
zginęło. 

— Cóż wykazało śledztwo? 

— Obecnie dokonano konfrontacji 
niejakiego Leboc, emeryta z trzema 
kuzynami Gandu, trzema łotrami naj- 
gorszego gatunku, maruderami i wła- 
mywaczami. Obie strony oskarżają się 

się to 

x ,„awca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold W oydyto. 

  

wzajemnie o popełnienie morderstwa, 
lecz bez najmniejszych dowodów. 

— Czy zechce pan pojechać ze 
mną samochodem na miejsce zbrodni? 
Najlepiej będzie, gdy pan zbada oso- 
biście świadków. 

— Jedziemy! 
— jeszcze słówko. P. Formerie, 

który prowadzi śledztwo i który ma 
nadzieję, że dzięki tej sprawie zwróci 
na siebie uwagę szefów w Paryżu i 
zdobęcie nominację w centrali, jest 
bardzo drażliwy i obraźliwy, nie bę- 
dzie znosił cierpliwie tych ironicznych 
uśmiechów, któremi traktuje pan zwy- 
kle przedstawicieli sprawiedliwości. 

— Obiecuję panu, że będą się za- 
chowywał wobec p. Formerie z całym 
należnym mu szacunkiem. 

W połowie drogi do Fontimes, w 
lesie znajdował się domek otoczony 
niewysokim murem. Był to domek pe- 
whego bukinisty Vamberela, który о- 
puszczał swój mały ogródek bardzo 
rzadko, jedynie w celu zdobycia no- 
wych egzemplarzy do swej kolekcji. 
Człowiek ten bardzo skąpy, uchodził 
za bogatego, mimo, że żył skromnie. 
Nie widywał nikago prócz przyjaciela 
niejakiego Leboc, który mieszkał w 
Fontines. Świadkowie byli już kilka- 
krotnie badani, gdy Jim i inspektor 
przybyli na miejsce zbrodni. Bechoux 
wprowadził Barnetta do domku i przy- 
łączył się do sedziego śledczego i je- 
go sekretarza. W chwili, gdy ci zajęci 

rozmową, zatrzymali się na progu 
rozpoczęto znów badanie trzech braci 
Gandu. Byli to robotnicy rolni, w jed- 
nym prawie wieku, których jedyną 
wspólną cechę stanowił wyraz twarzy 
tępy i chytry zarazem oraz niezwykły 
upór malujący się na zupełnie nie po- 
dobnych mimo pokrewieństwa rysach. 
Pierwszy złożył zeznanie najstarszy z 
braci: 

— To tutaj przeskoczyliśmy przez 
mur, — wskazał ręką na mur, — bie- 
gliśmy na ratunek. 

— Czy szliście od strony Fontines? 
— Tak, wracaliśmy z pracy i za- 

trzymaliśmy się, by pogadać z matką 
Denise, na pobliskiej polance, gdy na- 
gle doleciał da nas krzyk: „Wołają o 
pomoc, — powiedziałem, — to od stro 
ny domku Vancherela“. 

— Pan sędzia wie, że tutaj wszy- 
scy znali Vancherela! Pobiegliśmy 
więc, przeskoczyliśmy przez mur i.. 

— W którem miejscu znajdowali- 
> się, gdy drzwi domu się otworzy- 
y? 
,— Tutaj właśnie — odpowiedział 

najstarszy Gandu, prowadząc całą gru 
Pe w stronę małego trawnika. 

— To znaczy w odległości piętna- 
stu metrów od ganku, zauwałył sędzia 
wskazując stopnie wiodące da domu. 
— Stąd ujrzeliście... : 

— P. Leboc we własnej osobie... 
Widziałem go również dobrze, jak te- 
raz widzę pana... Wyskoczył z domu, 

: Drukarnia „Wydawnictwo Wileūskie“ ul. Kwaszelna 23. 

jak człowiek, który ucieka, a widząc 
nas, poskoczył znów do drzwi. 

— Czy jesteście pewni, że ta był 
p. Leboc? 
ER Przysięgam przed Bogiem! 
— | panowie również? — zapytał 

sędzia dwuch młodszych braci. 
Potwierdzili skwapliwie: 
— Możemy przysiądz! 
— Czy nie mogła tu zajść pomył- 

ka? 
— Od pięciu lat mieszkamy obok 

siebie na skraju Fontines, — oznajmił 
znów najstarszy.— nosiłem mu nawet. 
mleko. i 

Sędzia wydał rozporządzenie. 
Drzwi wejściowe otwarto i ukazał się 
w nich człowiek, mający z górą sześć- 
dziesiąt lat, w bronzowem ubraniu i 
kapeluszu słomianym. Różową, zdro- 
wą twarz zdobił wesoły uśmiech. 

— P. Leboc... — mruknęli jedno- 
cześnie trzej bracia. 

Sekretarz szepnął na ucho sędzie- 
mu: 

— Jasnem jest, że nie może być 
mowy o pomyłce z takiej odległości. 
Bracia Gandu nie mogą się mylić co 
do osoby uciekiniera, a raczej morder- 
cy. 
> — Tak, — odrzekł sędzia, ale czy 

oni mówią prawdę? Czy rzeczywiście 
jego poznali w uciekającym? Ale pro- 
wadźmy dalej śledztwo. 

(D. N.) 
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