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- Eosiedzenie komisji hud- 
an žeiowej | sejmu, "ant 

WARSZAWA, 20-11. PAT. Na dzi- 
siejszem rannem posiedzeniu komisji 
budżetowej pierwszy zabrał głos pos. 

) r Rybarski.Mówca zwraca uwagę, iż w 
interesie powagi Sejmu należy strzec 

P" *aw Sejmu do kontroli rządu. Klub 
* "wcy postawi w dyskusji szereg wnia 

je _ w, które streszczać się będą w tem, 
; eby nie zwiększać budżetu, a powtóre 

iby w ramach budżetowych, bez lek- 
„..iiego nawet zagrażania równowadze 
ay Udżetu, znaleźć jednak pokrycie na 
IN/epsze uposażenie urzędników. Klub 
nka będzie proponował oszczędności, a mię 
e Kidzy innemi w wydatkach biurowych i 
mak funduszach dyspozycyjnych. Dalej 
u ylomagać się będzie odpowiedniego 
onańikształtowania sprawy emerytur i dą- 

stży do tego, by nie zwiększać ilości 
Nprocowników państwowych, a następ- 

ie, aby nie powiększał się zakres pań- 
stwa oraz żeby inwestycje przeprowa- 

ёЙИгапе były tylko te, które bezpośred- 
hio mogą zwiększyć naszą zdolność 

1 Ею‹!ц!‹суіпа i eksportową. Co się ty- 
18 czy podatków, to poseł Rybarski zwra- 

ca uwagę, że powiększenie ogólnego 
=—-=pbciążenia jest w tej chwili niewska- 
„„ Zane. Mówca zapowiada wniosek o 
J większe jeszcze obniżenie podatku 0- 
jg otowego. 

Przechodząc do bilansu handlowe- 
| ge mówca stoi na stanowisku, że wa- 

runkiem usunięcia bierności bilansu 
A handlowego jest wytworzenie i zwięk- 
jan zenie kapitału rodzimego. Przyrost 
ksztłe1 jest u nas bardzo słaby. Bardziej 
oleteelowa polityka może przywrócić о- 
owa szczędność, niezbędną do powiększenia 
P.P- bilansu. W zakończeniu mówca podno- 
mp że nasza polityka musi być wybit- 
stepie prokapitalistyczna i dawać obcym 
stępkapitałom gwarancję bezpieczeństwa. 

9 | Pos. Chądzyński oświadcza, że po- 
l. *žyczka stabilizacyjna była niewątpliwie 
| gczasługą rządu, lecz znaczenie jej osła- 
z6ggbło z chwilą gdy nie można było uzy- 
--—skać potem pożyczek inwestycyjnych, 

|zwłaszcza komunikacyjnej. Krytykując 
Jąlgjyasze stosunki, mówca przychodzi do 
ilus/niosku, że kryzys w Polsce istnieje w 
isty.produkcji, gdyż nie wzrasta równocześ 
go nie eksport, który od dwóch lat nieja- 
1C2 ko ustabilizował się. Do eksportu bo- 

t viem trzeba taniego kredytu, na to zaś 
ona 'iby był tańszy kredyt trzeba pożyczki 
roc/zagranicznej i oszczędności obywateli. 
ospiMówca kończy swe przemówienie za- 

znaczeniem, że powinno się zawsze 
—atmieć przed oczyma to, że nigdy proces 

kapitalizacji u nas nie poczyni postępu 

maj | CZElI nie podfiesie się zbyt. niskich 
„płac robotniczych. 3 

в Pos. Rozmaryn uważa sytuację go- 

ma SPOdarczą za poważną. Źródłem kry- 
ksii ZY SU zdaniem mówcy, jest brak gotów- 

‚ aki. Ujemnego bilansu handlowego nie 
. /mależy lekceważyć, gdyż może on się 
$ „ rzerodzić w bierny bilans płatniczy. 

"4. szym warunkiem przeciwstawie- 
"ia się przesileniu jest zmniejszenie 

do budżetu. 
{ 49  Nadmierny etatyzm ma ten skutek, 
al "že pogarszają się stosunki między pry- 
a  /atnym przesiębiorcą jako podatni- 
lew”kiem a przedsiębiorcą państwowym. 

asi Pos. Dębski twierdzi, że budżet 

jest za wysoki o jakieś 300 miljonów 
mi? Społeczeństwo nie będzie mogło 
ast wytrzymać bez ujmy dla życia go- 
o i spodarczego. Budżet ten jest użyty nie 
lep'produktywnie. Dalej mówca zaznacza, 
ały że można w Polsce zmniejszyć a 10 
gć. groc. liczbę urzędników, a administra- 

cja na tem nic nie ucierpi, zaznacza, 
na że jest wrogiem urzędników. Mówca 
ur Widzi kryzys gospodarczy w Polsce, 

‚ р $zego dowodem jest wysoka stopa pro- 
LOS "entowa i ujemny bilans handlowy. 

wi! Na tem posiedzenie zamknięto. 
djož 

A Posiedzenie Sejmu. 
lów WARSZAWA, 20-11. PAT. 32 po- 
mu siedzenie Sejmu z dnia 20 listopada 
este 1928 roku. > 
2 Pierwszy punkt porządku dzienne- 
sóbgo, t. j. projekt noweli do ustawy O 
V, uwłaszczeniu byłych czynszowników, 
jie, %a wniosek rządu odłożony został do 

|= ijnega z następnych posiedzeń. 
. © Następnie po krótkiem umotywo- 

| © Vaniu przyjęto w drugiem i trzeciem 
zez czytaniu trzy projekty ustaw w spra- 
ryz 'wie sprzedaży, względnie odstąpienia 
koj! niektórych nieruchomości, poczem na 
Wól wniosek komisji skarbowej wybrano. 
a £ posła Hołyńskiego (B.B.) na przedsta- 

' wiciela Sejmu w komisji Skarbu Naro- 
że U dowego. 
nag Pak. Łoś (Piast) uzasadniał na- 
ar  głość swego klubu w sprawie dziatal- 

а dhości Banku Rolnego. Wniosek doma- 
ga się, aby osadnicy, którzy nie mogą 
spłacać rat w Banku Rolnym otrzymali 
pomoc, przewidzianą w budżecie nad- 
zwyczajnej dotacji ną zapomogi. | 

Minister reform rolnych Staniewicz 
- bierając gł0S, oświadcza się przeciw 

nagłości wniosku, gdyż przyjęcie go 
mogłoby wywołać wrażenie , że Ban 
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Następcy Paul-Boncoura nie będzie 
PARYŻ, 20. X1. PAT! Rada Ministrów uznała za zbyteczne wyznaczać 

następcę Paul-Boncoura na stanowisku delegata irancuskiego w komisji 
przygotowawczej konierencji rozbrojeriowej. 

Zniesienie cenzury w Rumunii 
BUKARESZT, 20. XI. PAT. W obecności premjera Maniu regencja 

podpisała dziś dekret, znoszący cenzurę prasową na obszarze całego kraju 
oraz stan oblężenia w tych okolicach, gdzie była ona. wprowadzona po- 
przednimi dekretami. 

Stan oblężenia zostanie utrzymany jedynie w pasie pogranicznym 15 
klm., jako zarządzenie przejściowe. 

Dokola expose min. Siresemanna 
PARYZ, 20. XI. PAT. Omawiając expose ministra Stresemanna, wy- 

głoszone wczoraj w Reichstagu, prasa tutejsza pisze między innemi, że te- 
za Stresemanna w sprawie ewakucji jest niedopuszczalna. 

Skoro traktat postanawia wyraźnie, iż strefy Nadrenji będą mogły być 
opróżnione tylko wówczas, gdy Niemcy spełnią wszelkie zobowiązania, 
Stresemann, dążąc do wytworzenia różnic poglądów między Paryżem a 
Londynem, zajmie stanowisko mało zgodne z duchem Locarna. 

Stanowisko to tłumaczy się chyba uczuciem przekory wobec stwier- 
dzenia, że w rzeczywistości porozumienie francusko-angielskie właśnie co: 
raz bardziej się zacieśnia. 

Rokowania gospodarcze niemiecko-sowieckie 
BERLIN, 20 XI. — Dnia 22 bm. wyjeżdża delegacja niemiecka do rokowań han- 

dlowych z Sowietami, pod przewodnictwem radcy Posse'go. Na czele delegacji sowie- 
ckiej Stomiakow. Rokowania rozpoczynają się 26 bm. 

W programie prac delegacji znajdują się wyłącznie sprawy gospodarcze, kwestja 
zaś kredytu dla Sowietów będzie zapewne przedmiotem rokowań poufnych, 

Bilans lokaufu w zagłębiu Ruhry 
Miljonowe straty. 

BERLIN. 20.X1. Wczoraj podjęte zostały w Duesseldorfie rokowania 
między przemysłowcami a robotnikami celem zlikwidowania lokautu w 
północno-zachodniem zagłębiu przemysłowem. 

Koło gospodarcze i związki robotnicze zapatrują się optymistycznie 
na wynik rokowań i spodziewają się, że doprowadzą one w najbliższych 
dniach do pomyślnego rezultatu. : 

Szkody, jakie lokaut pociągną! za sobą, obliczają na kilkadziesiąt 
miljonów marek, a uruchomienie pełnej wytwórczości zajmie kilka ty- 
godni. 

Katastrofa polskiego okrętu węglowego 
Załoga uratowana 

SZTOKHOLM. 20.X1.PAT. Polski parowiec węglowy „Robur 
2* rozbił się w nocy z niedzieli na poniedziałek u południowego 
wybrzeża Skellefieaa. 

Załoga parowca w liczbie 19 osób uratowała się w łodziach 
ratunkowych. 

Władze sowieckie uważają, ie jest 7a mało żydów na wsi 
MOSKWA. 20.X1. C K. Komsomola wydal swe instrukcje do 

podwładnych organiz. zmierzające do zaostrzenia walki z anty- 
semityzmem w związku z nowemi zajściami na terenach kolo- 
nizacyjnych żydowskich w gubernji chersońskiej. Przeprowa- 
dzona ma być akcja odczytowa, uzasadniająca potrzebę kołoni- 
zacji żydowskiej. 

Klęska głodowa w Ghinach 
PEKIN. 20.X1. Pat. Według ostatnich wiadomości, podanych 

przez międzynarodowy komitet pomocy ludności chińskiej, 
dotkniętej kięską głodową, 12 milionom mieszkańców Chin środ- 
kowo-rółnocnych grozi śmierć głodowa, 

+ Istnieje obawa, że liczba ta wzrośnie do 30 miijonów w 
chwili, gdy klęska głodu osiągnie najwyższe napięcie. W celu 
zapobieżenia klęsce głodowej komitet potrzebuje conajmniej 
40.000 dolarów. 

Wznowienie rokowań gospodarczych z Niemcami 
nastąpi już w najbliższych dniach. 

BERLIN, 20.X1. Rokowania z Polską rozpoczną się w najbliższych 
dniach po nawiązaniu kontaktu przez kierownika delegacji niemieckiej dra 
Hermesa z min. Twardowskim. 

Niemcy mają zaproponować pewne ustępstwa z tem założeniem, że 
Polska zajmie ostateczne stanowisko wobec niemieckiej listy żądań, doty- 
czących importu towarów przemysłowych. 
z К е 

śledztwo w sprawie zafonięcia okręfu „estris'. 
NOWY YORK, 20.XI. Dziś odbyło się posiedzenie komisji śledczej 

w Sprawie zatonięcia okrętu „Vestris", Przewodniczył komisarz związko- 
wy, któremu towarzyszyło dwuch asesorów—1 kapitan angielskiej - mary- 
narki handlowej i jeden oficer marynarki amerykańskiej w rezerwie. Obaj 
asesorowie występować będą w charakterze doradców, zadawać będą py- 
tania świadkom, lecz nie będą brali udziału w formowaniu ostatecznej de- 
cyzji, która będzie należała do komisarza związkowego. 

Rolny uprawia spekulacyjną  działal- albo też zgodzić się na pośrednictwo 
ność w celu podniesienia ceny ziemi, silnych instytucyj, za któremi stoi ka- 
a nadto, że prowadzi politykę kredy- pitał i solidarność osobista. Minister 
tową w ten sposób, że większość kre- wolał to drugie, to zn. związać się z 
dytów długoterminowych została udzie Bankiem Wileńskim, za którym stoi 
lona płatnikom o tak słabej sile na- Towarzystwo Kredytowe Ziemskie. 
bywczej, że nie mogą oni wywiązać Dziś nawet posłowie z lewicy przyzna- 
się ze swych zobowiązań. Kapitał za- ją, że parcelacja idzie porządniej. Spra- 
kładowy Banku w 1926 roku wynosił wę tę minister omówi obszerniej, gdy 
niespełna 13 milj. dzisiaj wynosi 130 wystąpi z projektem ustawy o uporząd- 
miljonów. 15 proc. tego kapitału po- kowaniu stosunków w Małopolsce 
stanowiono przeznaczyć na działalność Wschodniej, a następnie dla wszy- 

agrarną Banku. Co do kredytów dłu- stkich dzielnic. Rząd przy pomocy 

goterminowych, to po dzień 1 listopa- Banku Rolnego doprowadził do rolni- 

da r. b. zostało przyznanych 38.157 ctwa 2904 miljona zł. do końca r. prze- 

pożyczek na 186 miljonów, z czego kroczy to 300 milj. Obecnie włościanie 
zostało wypłaconych 24.227 na 117 w Polsce płacą zobowiązania aż dwa 

miljonów. Podań niezałatwionych po- razy lepiej aniżeli dawniej w Rosji. 

zostało 13,930 na sumę 70 miljonów. Zbijając wreszcie twierdzenie, jakoby 
20.000 przyznanych pożyczek zwykle pożyczki dawane były tylko większej 

nie realizuje się z powodu różnych tru- własności, minister stwierdza, że nie 

dności.. Jeżeli to odejmie się, pozosta- jest to zgodne z rzeczywistością, gdyż 
je do zrealizowania jeszcze 56 miljo- 97,7 proc. przypada na własność rol- 

nów, z czego już w listopadzie wypła- ną poniżej 50 ha. : 
cono 4 miljony. Minister wyjaśnia, iż Nagłość wniosku została odrzuco- 
ustawa o reformie rołnej wymaga roz- na 120 głosami przeciw 109. Wreszcie 

parcelowania 200 tys. ha rocznie Bank Izba przyjęła nagłość wniosku w spra- 

zaś może teraz rozparcelować tylko wie ograniczenia wywozu otrąb. Na 
20 tysięcy. Powstała tedy alternatywa: tem posiedzenie zamknięto. Następnie 

albo zgodzić się na parcelację różnych posiedzenie w piątek 23 listopada o 
godz. 4 p. p.   

Opiata pocztowa niszczona ryczałteu. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 

BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot'. 

DUKSZTY — Bufet kolejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch'* 

KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 

  

DĄBROWICA (powiat) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierryński. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'*. 

NIEŚWIEŻ — ul. 

Uwaga na Wschód. 
Olbrzymia większość naszego;spo- 

łeczeństwa wyobraża sobie teraźniej- 
szą Rosję jako państwo, w którym 

tylko i wyłącznie działa czrezwyczaj- 

ka, w którym nadal kwitnie terror, 

podobny krwawym mordom w pierw- 

szych latach rewolucji i że terror 

G.P.U. jest jedynym czynnikiem, utrzy- 
mującym Sowiety przy władzy. Pogląd 

ten, słuszny w okresie t. zw. „wojen- 

nego komunizmu", który dawno mi- 

nął, panuje u nas wszechwładnie. Do 

jego utrwalenia przyczynia się w nie- 

małym stopniu nasza prasa informu- 

jąca o Rosji Sowieckiej przedewszyst- 
kiem pod tym kątem widzenia, a 

czerpiąca swe informacje w większo- 

ści wypadków ze źródeł emigracji ro- 

syjskiej, której, rzecz jasna, chodzi o 

to, aby opinję tę utrzymać jaknaj- 

dłużej. у 

Traktowanie szóstej części Świata, 

jaką stanowią obszary rosyjskie; je- 

dynie jako terenu działalności - czre- 

zwyczajek— przyzna każdy — jest na- 

zbyt uproszczone. Ale uproszczenie 

to jest wygodne, ponieważ nie zmu- 

sza do głębszego myślenia, co jest, 

niestety, cechą naszych czasów. 

Zdawałoby się, kto jak kto, ale 

my w Polsce, posiadając najdłuższą 

granicę od Drui naddźwińskiej po 

okopy Św. Trójcy, stanowiąc wał 

ochronny dla Europy przed czerwoną 

zarazą, w pierwszym rzędzie powoła- 

ni jesteśmy znać i studjować Bolsze- 

wię, obserwować i oceniać wszystko 

co się dzieje na terenach b. Imperjum, 

nie przez szkła utartego przed laty 

szablonu, ale na podstawie faktów 

urabiać opinję, odpowiadającą  istot- 

nemu stanowi rzeczy. 
Nasze informacje o Rosji, jeżeli 

odrzucimy sensacyjny balast z „czer- 

wonego raju", są nader skąpe, litera- 

tury politycznej o Sowietach tak do- 

brze jak niema wcale, a ježeli gdzieš 

czasami ukaže jakieš ciekawe studjum 

omawiające stosunki rosyjskie, to jest 

ono dla szerszych warstw społeczeń- 

stwa niedostępne. Natomiast informa- 

cji politycznej, urabiającej opinję sze- 

rokich mas, nie mamy zupełnie. I nic 

dziwnego, że Rosja, której tylu Pola- 
ków jest doskonałymi znawcami, sta- 

nowi teraz dla nas ziemię nieznaną. 

* 

Poznanie obecnych stosunków ro- 

syjskich jest ogromnie utrudnione. 

Sowiety otaczają się murem chińskim, 

celowo utrudniając wszelki bezpo- 

średni kontakt, czem przypominają 

czasy lwana Groźnego, kiedy Rosja 

starannie unikała łączności z Zacho- 

dem Europy, widząc w tem doskona- 
ły środek utrzymania iluzji siły i po- 

tęgi państwa nazewnątrz. Nawiasem 

mówiąc, pod czerwonym tynkiem 

internacjonalizmu, gdy się uważnie 

przyjrzymy,  spostrzeżemy niemało 

cech moskiewszczyzny XVII wieku. 

Oto np. t. zw. rewolucja kulturalna 

sowiecka poza swemi specyficznemi 

tendencjami czerpie pełną dłonią z 

przeszłości rosyjskiej właśnie z okre- 

su Iwanow i Aleksiejow. 

Źródła tedy informacyj o Rosji 
są skąpe, a co ważniejsze, każde z 

nich czy to weźmiemy prasę sowiecką 

lub wydawnictwa Gosizdatu, lub lite- 

raturę emigracyjną, czy też wrażenia 

i spostrzeżenia ludzi, którym udało 

się zwiedzić obecne państwo „prole- 

tarjackie", owiane jest tendencją, do 

której zależnie od autorów naginane 

są fakty, oświetlenie, aby wnioski by- 

ły takie, jakie zgóry zostały zakreślo- 

ne. Jeżeli chodzi o życie : codzienne, 

to niewątpliwie bardzo cennem  źród- 

łem jest prasa sowiecka. Co prawda 

anegdota mówi, że w Rosji wydawa- 

ne są dwa pisma „Prawda* i „lzwie- 

sija“, ale w „Prawdzie“ niema „izwie- 

sti“ a w „Izwiestjach“ „prawdy“ 

temniemniej jednak odrzuciwszy po- 

kost propagandowy, można  sobie 

odtworzyc obraz stosunków  dzisiej- 

szych zarówno w mieście jak wsi ro- 

syjskiej. 
Znajomość ta dla nas jest rzeczą 

pierwszorzędnej wagi. Jakże bowiem 

mamy się przeciwstawiać bolszewiz- 

mowi, nie znając go zupełnie, nie znając 

jego celów ani metod „działania. 
Wszelka obrona rozpoczęta w tych 

warunkach skazana jest na niepowo- 

dzenia, a trzeba pamiętać, że misja 

Polski jako przedmurza  chrześcijań- 

Stwa i cywilizacji zachodniej nie zo- 

stała wyczerpana ani fstraciła na 

aktualności.  Przedstawianie Rosji 
wciąż tylko jako jakiegoś kotła, w 

którym odbywa się ciągłe wrzenie, 

powstrzymywane przed wybuchem je- 

dynie tylko obiitemi upustami krwi 

równa się zamykaniu oczu na rzeczy- 

wistość. Mniemanie, że mogą powró- 

cić, czasy przedwojenne i stosunki 

pod względem społecznym z przed 

roku 1914," należy do serji niebezpie- 

cznych złudzeń. Również stawki na 
przewrót od wewnątrz jak i na jakie- 

kolwiek krucjaty z zewnątrz, są, tak 

jak dzisiaj rzeczy stoją, marzeniami 

uciętej głowy. System sowiecki zbyt 

silnie, zbyt mocno zapuścił korzenie 

swe w Rosji, aby jakieś podmuchy 

mogły go radykalniegusunąć. Nie zna- 

czy to jednak, aby tak,; jak jest dzi- 

siaj, było jutro. Sowiety podlegają 

ewolucji. 

Teorja Trockiego, za którą poku- 

tuje obecnie na wygnaniu, jest o tyle 
trafna, iż stwierdził on, że system 

sowiecki od chwili wkroczenia na dro- 

gę nowej polityki ekonomicznej, która 

ratowała Sowiety przed katastrofą go- 

spodarczą, zeszedł z drogi czystego 

komunizmu na manowce „drobno- 

buržuazyjne“. 

Oficjalna polityka sowiecka i te- 

raz kategorycznie temu zaprzecza, a 

wszystkich, którzy mówią o ewolucji 
zalicza do opozycji prawicowej lub le- 

wicowej, zależnie od frazesu, jakim 

operują jej działacze. Fakt jednak 

ewolucji systemu sowieckiego dla ob- 

jektywnego obserwatora nie ulega 

żadnej wątpliwości. Próby powrotu 

na drogę czystego komunizmu po 

rozgromieniu "opozycji Trockiego, 

kiedy Stalin zesławszy jej przywód- 

ców, przywłaszczył sobie opozycyjny 

bagaż ideowy, dostarczyły Sowietom 

bardzo smutnych doświadczeń. Kry- 
zys gospodarczy ubiegłego roku z 

powodu głośnej kampanji „chleboza- 

gotowok* naraził Rosję na olbrzymie 

straty. | Doświadczenie nie poszło na 

marne w iroku bieżącym, ta sama 

akcja skupu zboża prowadzona jest 

innemi metodami i nikt nie mówi o 

potrzebie zastosowania zeszłorocznych 

metod. 

Trudność obserwowania Sowietów 
płynie jeszcze stąd, że polityka 

oficjalna jest tam w ciągłym stanie 

manewrów. Polityka, to sztuka fima- 

newrowania, powiedział Lenin i tego 

kanonu Święcie przytrzymują się dzi- 

siejsi jego sukcesorzy. Manewrowa- 

nie utrudnia nakreślenie choć w przy- 

bliżeniu kształtów, jakie przyszła Ro- 

sja przyjmie. Ale „już nie będzie taka 

jak w roku 1920 i 21 — to pewne. 

Aby ta przyszła Rosja nie była 

dla nas niespódzianką, musimy bacz- 

ną zwracać uwagę na wschód, noto- 

wać i wsłuchiwać się we wszystko 

co się na jej niezmierzonych  obsza- 

rach dzieje, tembardziej, że tereny ro- 
syjskie są i powinny być naturalnem 

ujściem naszej ekspansji zarówno 
Sz. gospodarczej jak kulturalnej. 
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20. Xi. 28. 

KLUB B. B. AKCEPTOWAŁ STANOWISKO 
POSŁA TARGOWSKIEGO. 

WARSZAWA, 20-11 (tel. wł. Sło- 
wa). Na dzisiejszem posiedzeniu ple- 
narnem klubu B. B. przyjęta do za- 
twierdzającej wiadomości fakt niewzię- 
cia udziału w ostatniem posiedzeniu 
sejmowej komisji spraw zagranicznych 
przedstawicieli Klubu B. B. W ten 
sposób wyczerpał się incydent listu p. 
Targowskiego do Marszałka Sejmu. 

OSOBISTE. 
WARSZAWA, 20-11. W dniu dzi- 

siejszym przyjęty został do Klubu par-. 
lamentarnego B. B. poseł Żaczek. 

JESZCZE DWÓCH... 

Z klubu poselskiego P. P. S. wy- 
stąpili posłowie: Antoni Pączek i Mali- 
nowski. Pos. Pączek wstąpił do grupy 
frakcji rewolucyjnej; pos. Malinowski 
dotąd swego wstąpienia nie zgłosił. W 
razie gdy to uczyni, klub sejmowy fra- 
kcji rewolucyjnej będzie liczył 8 osób. 

SIR ERIC DRUMMOND. 

Przybyli da Warszawy: sekretarz 
generalny Ligi Narodów p. Drummond 
i jego zastępca p. Sugimura. Sir James 
Erik Drummond, posiadacz orderów 
K. C. M. G. C. B., generalny sekretarz 
Ligi Narodów, ur. w dniu 17-8 1876 w 
okolicy Yorku. Studja odbył w Eton. 
W r. 1900 wszedł do Ministerium 
Spraw Zagranicznych początkowo był 
prywatnym sekretarzem ministra, od 
1912 do 1919 był szefem  kancelarji 
Prezydenta ministrów, wyznaczony w 
aneksie paktu o Lidze Narodów, jako 
pierwszy sekretarz Ligi Narodów objął 
swe funkcje w r. 1919. Jest jednocześ- 
nie generalnym sekretarzem Zgroma- 
dzeń i Rady Ligi Narodów, pozate:m 
utrzymuje stały kontakt z pracami 
wszystkich konferencyj, zwoływanych 
przez Ligę. P. Yotaro Sugimura, pod- 
sekretarz Ligi Narodów oraz dyrektor 
Sekcji Politycznej, ur. w r. 1884 w To- 
kjo. Studja uniwersyteckie odbył w 
Tokjo, a doktorat praw otrzymał w 
uniwersytecie Lugduńskim. W r. 1912 
mianowany attache Ambasady Japoń- 
skiej w Paryżu i od tego czasu prze- 
bywa w Europie. W r. 1926 został Dy- - 
rektorem biura japońskiego do spraw 
Ligi Narodów, brał udział w wielu 
konferencjach międzynarodowych. 

Odczyt posła Polakiewicza 
w Krskowie. 

KRAKOW, 20 XI. PAT. W sali klubu 
Społecznego wygłosił pos. Polakiewicz od- 
czyt o wewnętrznej sytuacji politycznej w 
Polsce. Prelegent naszkicował obecne po- 
łożenie, zaznaczając, że zmiana konstytucji 
jest najważniejszem zagadnieniem bieżącem. 
Blok Bezpartyjny dołoży wszelkich starań, 
aby w drodze parlamentarnej zmianę tę 
przeprowadzić. Po odczycie odbyła się dy- 
skusja. 

Uczczenie 10-lecia Gzechosła- 
wacji. 

POZNAŃ, 20 XI. PAT. Wczoraj wieczo 
rem odbyła się w Bazarze polsko-czecho- 
słowacka akademja ku uczczeniu 10-lecia 
republiki czechosłowackiej. 

Salę wypełniła publiczność, wśród któ- 
rej byli przedstawiciele źwładz, Uniwersyte- 
tu, ster naukowych, konsulat czechosłowa= 
cki w komplecie, konsul francuski i inni. 
Program akademji wypełniły przemówienia 
i produkcje artystyczne. 

Dziennikarze włosty w Krakowie. 

KRAKÓW, 20 X1. PAT. Dziś o godz. 9 
min. 45 przybyła z Poznania wycieczka 
dziennikarzy włoskich. Na dworcu powitali 
gości włoskich starosta grodzki dr. Styczeń 
imieniem władz, przedstawiciele prasy i td. 
Po przybyciu do hotelu Francuskiego, wy- 
cieczka zwiedziła zamek Wawelski. W go- 
dzinach popołudniowych udadzą się goście 
samochodami do Wieliczki dla zwiedzenia 
tamtejszych salin. Po powrocie dziennika- 
rze włoscy zwiedzą zabytki miasta Krako- 
wa, poczem: O godz. 22 min. 45 odjadą do 
Katowic. 

Schwyfanie przemyfników 
Na szosie Goniądz - Dolistowo 

funkcjonarjusze policji zatrzymali w 
nocy dwóch przemytników. Znalezio- 
no przy nich 55 paczek sacharyny, 
zawierających 2'000 pastylek oraz 5 
paczek tytoniu. 

Towary te zostały przemycone z 
Prus. Przemytników wraz z towarem 
odstawiono do urzędu celnego w 
Grajewie. 

STRAJKUJĄCY ROBOTNICY KOLE- 
JOWI WŁASNEMI CIAŁAMI ZATRZY 

MUJĄ POCIĄG. 
PARYŻ, 20-11. Donoszą z Tulonu, 

że około stu strajkujących robotników 
kolejowych położyło się na torze w 
chwili, gdy przejeżdżał ekspres. Po- 
ciąg musiał się zatrzymać. Po długich 
pertraktacjach robotnicy pozwolili na 
dalszą podróż, lecz towarzyszyli po- 
ciągowi do najbliższej stacji. 
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— 0d Redakcji. Umieszczając w .nu- 
mierze dzisiejszym korespondencje dotyczą- 
ce się obchodu 10-lecia Niepodległości, ko- 
zrunikujemy, iż dalsze opisy ze względu na 
uieaktualność jako opóźnione będziemy po- 
cawali w streszczeniu. : 

WIAZYŃ pow.WILEJSKI. 

— Obchód Niepodłegłości. Chcę słów 
a, zamieścić w „Echach Krajowych o 

iazyniu, maleńkiej i głuchej miejscowości 
ołożonej wśród lasów i pól powiatu Wilej- 
kiego. 

Chcę skorzystać z okazji, a okazja nie- 
iada, bo obchód 10-lecia Niepodległości Pol- 

    
   

ski. W innym czasie, to trudniej o temat, a ; 
jeszcze trudniej o wypadki, polityczne, spo- 
łeczne, lub jakieś inne sensacje w które 
Wiazyń niebardzo obfituje. 

„Całą tę niepozorną mieścinę ozdabia i 
kształci tuż położony mają tek Wiazyń pań- 
stwa Gieczewiczów i tylko  zawdzięczając 
ośrodkowi tego majątku pulsuje tu życie spo- 
ieczno-kuituralrte. 

Otóż z inicjatywy Komitetu Gminnego 
obchodu 10 lecia oraz staraniem pana Edwar- 
da Bystrama po uroczystościach obchodu w 
dniu 11 listopada, zorganizowano było w 
Wiazyniu przedstawienie amatorskie. Ode- 
grana była sztuka w 3 aktach „Legjoniści'. 
J. Marcinkowskiej. Sztuka ta wybrana bar- 
dzo trafnłe, bo uwydatniła dla widza naro- 
dziny Legjonów, oraz trudy i znoje jakie 
ponosił żołnierz polski, rozpoczynając walkę 
przed dziesięciu laty o Niepodległość. Przed- 
stawienie poprzedzone było żywym obrazem 
reżyserji P. E. Bystrama symbolizującym 
Pojskę, na czele z wodzem jej narodu, — 
Józefem Piłsudskim. 

Wszystko razem wzięte stanówiło ca- 
łość tak miłą i harmonijną, że nie u jedne- 
go z widzów zrodziło się pobożne życzenie, 
aby zapoczątkowane w dniu 10-ej rocznicy 
Niepodległości dzieło teatru amat. nie poszło 
na marne. Jakoż tak się i stało, gdyż Komi- 
tet obchodu na zebraniu swojem postanowił 
zebraną gotówkę w sumie 250 zł.; przezna- 
czyć na rozszerzenie lokalu, oraz urządzenie 
stałej sceny, dla organizowania dalszych 
przedstawień amatorskich. 

Poczynanie godne naśladowania! Bo i 
gdzież doprawdy więcej potrzeba pracy kul- 
turalno-oświatowej, jak nie w tych zapad- 
łych zakątkach rozrzuconych nad granicą 
bołszewicką, zamieszkałych przeważnie przez 
Białorusinów, w niektórych miejscowościach 
nawet „poczerwieniałych* od ogniska „raju 
bolszewickiego“. 

Trzeba też dodać, że zapoczątkowane 
przedstawienie w dniu 11 listopada, ujaw- 
niło tu wiele osób ze zdolnościami artystycz- 
nemi. Zasługują na wyróżnienie z zespołu, 
p. Marjan Kwieciński nauczyciel, który ode- 
grał świetnie rolę chłopa polskiego — ojca 
dwóch synów legjonistów, którzy to nie 
chcieli służyć Moskalom, ino poszli do „L'e- 
gunów* aby czasu nie marnować. Doskona- 
łe z ról swoich wywiązały się nauczycielki 
p. p. Kazimiera Hajdasiówna i L. Samueło- 
wiczówna. Powszechną i szczerą wesołość 
budziły kreacje arganisty i przekupnia 
Kiełbasy, z których 1-ро grał pan Bendrow- 
ski pomocn. pisarza gminrego, a 2-go pan 
Wincenty Kamiński. 

Z zapału, jaki ogarnął nasze kółko ama- 
torskie, oraz ze zdolności samych amato- 
tów, wnioskować należy, że to zbożne dzieło 
szerzenia oświaty i kultury zapoczątkowane 
w tak uroczystym dniu, da wprędce dodat- 
nie wyniki. 

Wszystkim inicjatorom na tej placówce 
szczęść Boże! J. Ch. 

3 PODBRODZIE, pow. Święc. 

— Przebieg z obchodu 10-lecia Niepod- 
ległości Polski. Dnia 10 listopada 1928 r. 
1) Godzina 4 po południu udał się pochód na 
mogiłę Nieznanego Żołnierza składający się 
z różnych organizacyj, dziatwy szkolnej, i 
miejscowej ludności, poprzedzany oddziałem 
straży ognowej, z orkiestrą i pochodniami. 
Po złożeniu wieńców ks. prefekt J. Belaw- 
ski, dokonał poświęcenia wzniesionego krzy- 
ża i ogrodzenia nad mogiłą. Poczem zosta- 
ły wygłoszone przemówenia przez ks. prefe- 
kta j. Bielawskiego i Burmistrza m. Podbro- 
dzia p. K. Rożnowskiego, oddając Hołd Po- 
ległym Bohaterom za Ojczyznę. Poczem po- 
chód wrócił do miasta na plac Wolności i 
tam został rozwiązany. W pochodzie wzię- 
ło udział do 500 osób. 

2) O godzinie 6 wiecz., przy  Świetłe 
pochodni odbył się na ulicach miasta cap- 
strzyk orkiestry straży ogniowej z oddzia- 
lem strażaków. Miasto udekorowano i uilu- 
minowano. 

O godz. 7 wiecz. odbyło się uroczyste 
posiedzenie Rady Miejskiej cefem uczczenia 
obchodu 10-lecia wskrzeszenia Niepodległo- 
ści Polski, na którem to posiedzeniu zosta- 
ły powzięte jednomyślnie następujące uchwa- 
ły, a) Nadanie nazwy dotychczas bezimien- 
nemu placowi, na którym ma być zbudowa- 
na kolumna pamiątkowa obchodu  10-lecia 

esz 

FRANCISZEK SUNUBÓRT. 
Jedną z najbardziej  zdumiewają- 

cych postaci, pośród największych gen 

juszów muzyki wszechświatowej, był 

niewątpliwie Franciszek Schubert, uro- 

dzony 31 stycznia 1797 roku w Lich- 

tenthat pod Wiedniem, zmarły 19 lista 

pada 1828 roku w Wiedniu, którego 

setną rocznicę zgonu cały świat cywili- 

zowany z uwielbieniem i czcią obcho- 

dzi, urządzając koncerty i 'akademje, 

poświęcone wyłącznie jego dziełom. 

       

  

Już od najwcześniejszego dzieciń- 

stwa wykazywał Schubert zdumiewają- 

ce uzdolnienie muzyczne, które nie u- 

szło uwagi jego ojca, nauczyciela szka 

ły ludowej. Ojciec mu też dawał po- 

czątkowe wskazówki gry na skrzyp- 

cach. Dźwięczny głos sopranowy i nie 

pospolita łatwość czytania nut ułatwi- 

ły przyjęcie do chóru dworskiego do 

konwiktu w Wiedniu, gdzie Schubert i 
zaczął pobierać systematyczną naukę 

muzyki, pod kierunkiem Ruziczki i Sa- 

lieri'ego (znanego współzawodnika Mo 
zaria). Jakby podświadomie zupełnie, 
nawet w swych najwcześniejszych kom 
pozycjach wywołujących szczery po- 
dziw znawców, nie odstępowat Schu- 
bert od zasadniczych praw kompozycji 

muzycznej, a nauczyciele nie mieli 

żadnego zadania innego, jak tylko po- 

kierować studjami młodocianeg oucz- 

nia w celu rozbudzenia w nim umiejęt- 

ności świadomego rozporządzania skar 

bami swej przebogatej indywidualnoś- 
ci twórczej. 

Z nastaniem mutacji głosu, wystąpił 

ZEDBNOŚĆE 

/ ECHA KRAJOWE 
Niepodległości Polski „Kolumna i Plac Wol- 
nošci“; b)-Z okazji obchodu uroczystości 
10-cia nadesłanie depesz hołdowniczych, Pre 
zydentowi Państwa i I-mu Marszałkowi |. 
Piłsudskiemu; c) Dla ukrócenia zła wynika- 
jacego z nadmiernego zużycia alkoholu oraz 
podniesienia dobrobytu i trzeźwości społe- 
czeństwa, któreby z dniem uroczystego ob- 
chodu 10-lecia Niepodległości Polski,  roz- 
poczęło pracę pożyteczną dla Państwa i 
miasta, zamknąć z dniem i stycznia 1929 r. 
w m. Podbrodziu, wszystkie sklepy wódek i 
restauracje. 

Dnia 11 listopada 1928 r. 1) Godzina 
T-ma rano, pobudka odegrana przez tręba- 
czy straży ogniowej. 2) Godzina 8 rano zo- 

stało rozdano na pamiątkę obchodu 10-le- 
cia w Magistracie dla 65 osób biednej uczą- 
cej się dziatwie szkolnej bezpłatnie, palto- 
ciki, buciki, czapeczki i podręczniki szkolne, 
zakupione przez Komitet obchodu z sum 
uzbieranych z dobrowolnych składek i prze- 
znaczonych przez Magistrat. * 
3) O godzinie 10-ej odbyło się uroczyste 
nabożeństwo celebrowane przez ks. preie- 
kta J. Bielawskiego, na uroczyste nabożeń- 
stwo przybyli miejscowe organizacje, Przed- 
stawiciele władz rządowych, samorządowych 
wojska, członków Komitetu obchodu na cze- 
le z p. p. inspektorem szkolnym Szymań- 
skim, hr. Jarrem Tyszkiewiczem,  inspekto- 
rem samorządowym Jankońskim, oraz z p. 
burmistrzem K. Rożnowskim. Podczas na- 
bożeństwa wygłosił podniosłe i patrjotyczne 
kazanie ks. prefekt j. Bielawski. 

4) Po skończonem nabożeństwie przed 
kościołem odbyła się defilada składająca się 
z wojska, kompanji Zw. Strzeleckiego, Koła 
Młodzieży i Straży Ochotniczej. Po defiladzie 
wyruszył pochód na plac przeznaczony pod 
szkołę, na którym o godz. 12-eį dokonano 
poświęcenia kamienia węgielnego pod  bu- 
dowę 7-mio klasowej szkoły powszechnej 
imienia „l-go Marszałka Polski Józefa Pił- 
sudsktego“. 

5) Po dokonaniu poświęcenia kamienia 
węgielnego pod szkołę, pochód udał się na 
plac Wolności, gdzie również odbyło się 
poświęcenie kamienia węgielnego pod  bu- 
dowę pamiątkowej kolumny obchodu 10-lecia 
Niepodległości Polski. 

6) O godz. 2-ej odbył się obiad wspól- 
ny przybyłych gości, przedstawicieli  miej- 
scowego społeczeństwa, zaproszonych  naj- 
biedniejszych obywateli miasta Podbrodzia i 
kilku ułanów 23 pułku Grodz. Podczas obia- 
du wyjawiła się u wszystkich wzajemna 
serdeczność. Z wygłoszonych przemówień 
zasługują na uwagę przemówienia: hr. Ja- 
na Tyszkiewicza, który przedstawił jakie u- 
pokorzenia Polacy musieli znosić podczas 
niewoli w kraju i poza krajem i jak obecnie 
z narodem polskim wysoce się liczą i jak 
kraj czyniąc postępy rozwoju na to zasłu- 
guje. Dalej przemówienie p. K. Rożnowskie- 
go — burmistrza skreślającego smutny okres 
niewoli, bohaterskie czyny I-go Marszałka 
Polski j. Piłsudskiego nad  wskrzeszeniem 
Ojczyzny i przy budowanu tejże, wznosząc o 
krzyk na cześć tegoż budowniczego, który 
z entuzjazmem przez biesiadników został 
powtórzony. Dalej mówca podziękował ser- 
dGecznemi słowy p. hr. J]. Tyszkiewiczowi za 
jego obywatelskie czyny nad rozwojem mia- 
sta, panom radnym za zrozumienie owoc- 
nej pracy w podniesieniu miasta i oświaty 
a także władzom rządowym i samorządo- 
wym za poparcie, kończąc swoje przemó- 
wienie wzniósł toast na cześć przybyłych 
gości. 

7) O godz. 4 po południu w sali Strzel- 
ca odbyła się uroczysta akademia, składa- 
jaca się z przemówienia, scenicznych obraz- 
ków, śpiewu i deklamacyj. Przemówienie 

treściwe wygłosił p. ]. Młynarczyk — nau- 
czyciel miejscowej szkoły. 

    

KOMAJE pow. ŚWIĘCIAŃSKI. 
— Obchód 10-lecia Wskrzeszenia Niepod 

ległości Polskiej. Obchód uroczystości roczni- 
cy 10-lecia Wskrzeszenia Niepodległości Pol 
ski poprzedzony został uczczeniem pamięci 
pamęci powstańca r. 1863 zwłoki którego 
spoczywają na cmentarzu Koniabicze gm. 
tut. odległym od Komaj 7 klm. Nazwisko 
powstańca Florjan Danowski ur. w Ponie- 
wieżu w r. 1824 zmarł w maj. Karolinowo dn. 
16. 3. 1902 r. Całe swe życie poświęcił wol- 
ność Polski Litwy. Za udział w spisku Da- 
lewskich na Sybir poszedł w kajdanach. Ja- 
ko powstaniec w roku 1863 raz drugi tę mę- 
kę wycierpiał. Przez rząd rosyjskich siepa- 
czy więziony i katowany. Na ziemi ojczy- 
stej  odpoczął po bohaterskim żywocie. 
Kraj swój i ludzi ukochał — pracował i 
cierpał dla nich. To też w dniu 1-ym listopa- 
da rb. zorganizowany został obchód na 
wzmiankowanym cmentarzu. Na rzucony a- 
pel przez wójta gminy członkowie Straży 

Ogniowej Ochotniczej w m. Komaje jak je- 
den mąż stawili się i utworzyli wymarsz na 

koniach poprzedzani sztandarem straży i cho 

rągwiami wraz z pochodniami strażackiemi 
wieczorem udali się do Koniabicz przyczem 
ludność okoliczna bardzo licznie wzięła u- 

  

Stare 

Schubert z chóru i konwiktu a objął 
czynność pomocnika nauczyciela szkol- 
nego przy ojcu, na której to posadzie 
przebył trzy lata, poświęcając wszyst- 
kie wolne chwile pracy kompozytor- 
skiej. Z pomiędzy wielu utworów (o- 

per, mszy i t.p.) powstałych w tym 

czasie, napisane w siedemnastym ro- 

ku życia Schuberta, jak „Król Olch“, 

„Wedrowiec“ i t.d., arcydzieta wieko- 
pomne. 

Dopiero w 1817 roku, rówieśnik i 
przyjaciel szczery Franciszek von Scho- 
ber, utalentowany poeta i zamożny mło 
dzieniec, uwolnił Schuberta od żmudnej 
belferki, ofiarowując mu bezintereso- 
wnie całkowite utrzymanie w swym 
domu, a niejednokrotnie wspomagając 
pieniężnie, nadzwyczaj życiowo niepo- 

radnego, stale w ekstazie twórzej prze 

bywającego, kompozytora, który pod 

wpływem tak doniosłej zmiany warun- 
ków jego egzystencji, z całym zapałem 
oddał się pracy kompozytorskiej, jak- 
by w przeczuciu przedwczesnego zgo- 
nu, śpiesząc się w wypowiedzeniu wszy 

stkiego, czem jego dusza była przepeł- 

niona. Schober też zaznajomił Schuber- 

ta ze znanym tenorzystą Michałem Vo- 

glem, pierwszym i jednym z najlep- 

szych wykonawców pieśni Schuberta, 
które jednak Vogl samowolnie opatrzył 

zmianami, napotykanemi w pierwszych 
drukach tych pieśni. 

Niezwykle łagodne i nieśmiałe uspo 

sobienie, i szczerze rzetelny charakter 

Schuberta nie pozwolił mu zająć stano- 
wiska kapelmistrza operowego, lub te- 
atralnego, o co się kilkakrotnie starał 
bezowocnie, zawsze zwyciężany przez 
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dinsgolini odrzucił ofiarę Amerykańskiego Czerwonego Krzyża 
RZYM. 20.XI. Amerykański Czerwony Krzyż przeznaczył na 

ofiary wybuchu wulkanu Etny 5 „000 dolarów. 
Suma ta jednak nie została przyjęta z powodu zakazu 

Mussoliniego. 

Zamach anfylaszystowski we Francji. 
NETZ, 20 XI. Wczoraj w godzinach popołudniowych został zamordowa- 

ny tu w swoim biurze ksiądz 

zbiegli niepostrzeżeni. 
Caravadossi narodowości włoskiej. Sprawcy 

PARYŻ, 20 XI. Ajencja „Havasa* donosi z Nancy, iż w związku z wczo- 

rajszem morderstwem ks. Carąvadossi rozpoczęto śledztwo policyjne. Dotychczas 
świadkowie w zeznaniach swoich nie podali żadnych szczegółów, dotyczących 
sprawców morderstwa. Ustalono jedynie, że morderstwo miało charakter poli- 
tyczny i było nowym zamachem antyfaszystowskim. W związku z tem w 

kołach włoskich w Paryżu podkreślają, iż w ostatnich czasach na terenie 
Francji, Belgji i Luksemburga zdarzyło się 82 zamachy antyfaszystowskie. 

Katastreia aufodusowa pod Jaremozem. 
JAREMCZE, 20 Xi. PAT. Na drodze Janna-jaremcze wydarzyła się kata- 

strofa autobusowa. Mianowicie auto, prowad:o0uc przez dr. Rotha, wskutek 
defek u zwrotnicy, wjechało na barierę, wyłamało ją i spadło na tor kolejowy 
z wysokości 6 metrów. jedna osoba została zabita, a trzy odniosło ciężkie rany, 
Dzięki przytomności umysłu drożnika kolejowego, który wstrzymał zbliżający 
się pociąg osobowy, katastrofa nie miała większych rozmiarów. 

а!а rodzinę wymordował, a sam się powiesił. 
STANISŁAWÓW, 20.XI, Wieśniak Michał Mandziuk zamordował w 

swej zagrodzie całą swą rodzinę. Rozpłatał on głowę swemu najstarsze- 
mu synowi, 32 letniemu Iwanowi, następnie zabił synową Annę, liczącą 30 
lat, wreszcie pod ciosami nieludzkiego dziadka padły ich dzieci: Michał lat 
6, Wasyl lat 5 i trzechletnia Marja. 

Po dokonaniu tego strasznego czynu Mandziuk udał się do obory i 
tam powiesił się, Dwoje najmłodszych dzieci 
gdzie walczą ze Śmiercią. 

przewieziono do szpitala, 

Przyczyna zbrodni zie została; dotychczas ustaloną, przypuszczają, że 
tłem jej są nieporozumienia w sprawie podziału majątku. 

Wybryki afmosferyczne w Ameryce 
‚ NOWY JORK, 20 XI1.—W ciągu dnia oneydajszego w Nowym Jorku i okolicy 

panowała tek ciepła temperatura, że wiele osób kąpało się w morzu. Od szeregu lat 
nie „notowano tak wysokiej temperatury w obecnej porze roku. 

* ® * 

Wskutek nieustannych deszczów rzeka Missisipi wylała, wyrządzając olbrzymie 
szkody na sumę około 10 miljonów dolarów. Dotychczas powódź zalałą szereg wia- 
sek, szczególnie w stanie Missouri. Przeszło 1000 rodzin pozostało bez dachu nąd 
głową. 

  

dział w uczczeniu miejsca spoczynku Boha- 
tera - męczennika nad mogiłą którego od- 
śpiewano Anioł Pański, poczem przemawia- 
li wójt gminy i p. Władysław Richter se- 
kretarz gminy nadto p. Wanda Romerowa 
streszczając życiorys czczonego Bohatera. 
Po odśpiewaniu hymnu Boże coś Polskę ze- 
brani rozeszli się a mogiła iluminowana rzęsi 
cie lampionami nadługo po odejściu žarzy- 
ła się Światłem wśród cieni nocy. 

Dzień 10 listopada jako dzień uczczenia 
pamięci poległych za Ojczyznę w Komajach 
był obchodzony bardzo nastrojowo i pozo- 
stawił w pamięci kilka momentów wznios- 
łych i rzewnych. Przedewszystkiem od rana 
już dziatwa szkolna zaczęła się gromadzić 
i przybywać ze szkół powszechnych rozrzu- 
conych po gminie w liczbie 14 z pp. kierow- 
nikami tych szkół by złożyć modły przed oł- 
tarzem w miejscowej świątyni. Po nabo- 
żeństwie w kościele i przemówieniu probosz- 
cza wszyscy udali się na cmentarz wojsko- 
wy w miejscu na mogiłę Nieznanego Żołnie- 
rza by złożyć wieńce, których liczba była 
pokaźna. Przybył także uproszony  pro- 
boszcz, który dokonał poświęcenia 
nowowzniesionego nagrobka z  krzy- 
żem. Wartę przy mogile pełnili Strzelcy i stra 
żacy. Po dokonaniu aktu poświęcenia i odej- 
ściu proboszcza wójt gminy przemawiał po- 
czem odśpiewano Boże cóś Polskę i zakoń- 
czono obchód do wieczoru następnie wieczo- 

rem mogiła wzm. została rzęsiście oświetlo- 

na lampionami i odprawiono modły po zmar- 
łych w obronie Ojczyzny. 

Dzień 11 listopada jako dzień uroczyste- 

go obchodu 10-lecia rozpoczął się uroczystem 

nabożeństwem w miejscowym Kościele. Po 
nauce proboszcz przemawiał o znaczeniu ob- 

chodu poczem odśpiewano Te Deum lauda- 

mus i na ostatek hymn „Boże coś Polskę". 

Pochodu z powodu słoty i nie przybycia dzia 
twy szkolnej nie było. Wieczorem w domu p. 

Czechowicza łaskawie na ten cel udzielonego 
odbyło się 2 przedstawienia. Przed przedsta- 
wieniem przemawiał p. Edmund Czechowicz 
miejscowy ziemianin o znaczeniu dnia po- 
czem odczytano wysłane 2 depesze do p. 
Piezydenta i Marszałka Piłsudskiego.  Na- 
stępnie miał odczyt wójt gminy Józef Pió. 
rewicz na ostatek zabawa taneczna do póź- 
nej nocy. Sala zabawy była przepełnioną i 
przedstawienia cieszyły się dużem powodze- 

   
spalone żarówki 

mniej szlachetnych w wyborze sposo- 
bów walki spółzawodników. Nie sądzo- 
ne było Schubertowi zająć odpowiednie 
go znaczeniu jego stanowiska. Do koń- 
ca życia pozostał w: cieniu, znany tyl- 
ko gronu najbliższych przyjaciół, któ- 
rzy się starali — w miarę moźności— 

pomagać mu w ogłaszaniu utworów 

drukiem. Wakacje letnie 1818 i 1824 

spędził Schubert na Węgrzech, jako 

nauczyciel muzyki w bardzo żywo się 

interesującej sztukami pięknemi rodzi- 

nie magnackiej hr. Esterhazy, w dob- 
rach Zelesz, gdzie napisał słynne „Di- 
vertissement a la Hongroise'', na forte- 

pian na cztery ręce, a także zapamiętał 

różne przejścia charakterystyczne wę- 
gierskiej muzyki ludowej, które — za- 
pewne bezwiednie — nieraz używał w 
swych kompozycjach. 

Nad wyraz skromne życie wielkie- 
go kompozytora nie obfitowało w wy- 

padki donioślejsze. Była to egzystencja 
niezmordowanego pracownika, bardzo 

mało urozmaicona. Wydawcy płacili 

bardzo skąpo i dla powiększenia nader 

szczupłych zarobków często Schubert 
grywał do tańca, na wieczorach w do- 

mach prywatnych; przy takiej sposob- 
ności, powstawały bardzo liczne eko- 
sezy i inne, a przedewszystkiem stokil- 
kadziesiąt krótkich walców, z których 
Liszt wybrał najpiękniejsze i wydał we 
własnej przeróbce wirtuozowskiej, pod 
nazwą „Soirees de Vienne", będące do 
tychczas w żelaznym repertuarze kon- 
certujących fortepianistów. 

Raz tylko jedyny w ostatnim roku 
którego żywił uwielbienie bezgranicz- 
z pomocą przyjaciół urządzić własny, 

    

  

elektryczne 
nie należy wyrzucać, a zamienić na nowew firmie 

niem już to ze względu na benefisowy wy- 
stęp p. Władysława Richtera sekretarza tut. 
gminy w osobie którego zespół tut. Kółka 
Amatorów sceny pozyskał poważną siłę któ 
ra nam podźwignie i zachęci do większego 
zamiłowania sztuki scenicznej tak ubogo wy- 
posażonej w zespół wielkich chęci i zamia- 
rów. Przeto gratulujemy Mu i czekamy dal- 
szych popisów i pracy dła dobra naszej od- 
suniętej od życia wielkomiejskiego gminy. 

Hai. 

k . 

Be 

Specyfik pod nazwą: 
„Zioła przeciwko wrzodom i no-» 

wotworom na kiszkach“ 
(Nr. rej. 1149). 

Specyfik pod nazwą: 
„Zioła przeciwko wymiotom oraz 

atonji kiszek“ . 
(Nr. rej. 1148). 

Specyfik pod nazwą: 
„Zioła przeciwko chorobom 

płucnym i blednicy“ 
(Nr. rej, 1153). 

Specyfik pod nazwą: 
„Zioła przeciwko reumatyzmowi 

artretyzmowi  ischiasowi 
(Nr. rej. 1150). 
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rad jowe 

publiczny koncert kompozytorski, któ- 
ry przeszedł z dużem powodzeniem ar- 
tystycznym i zdawał się rozpoczynać 
nowy okres szczęśliwszy tak przez los 
poniewieranego kompozytora, gdy 
śmierć nieprzewidywana, po niedługiej 
gorączce tyfusowej tak przedwcześnie 
—w trzydziestym drugim roku życia— 
zabrała go z tego świata, gdzie niewie- 
le zaznał dni szczęśliwych. Pochowano 
go wpobliżu grobu Beethovena, @а 
którego żywił uwielbienie bezgranicz- 
ne, w swej pokorze i skromności nie 
śniąc za życia nigdy się zbliżyć osobi- 
ście, chociaż mieszkał w bliskiem są- 
siedztwie. Tylko w ostatnim roku życia 
Beethovena, przyjaciele Schuberta po- 
Kazali drukowane utwory jego wiel- 
kiemu symfoniście, który się zaintere- 
sował zwłaszcza pieśniami i wyrzekł 
pamiętne słowa: „Uważajcie na Schu- 
berta, w nim jest iskra Boža!“... 

Spoglądając na spuściznę kompozy- 
torską Schuberta, staje się przed osza- 
łamiającą zagadką, normalnym umys- 
łem ludzkim nie dającą się rozwiązać. 
Jak zdołał on, w ciągu tak krótkiego 
życia, utworzyć taką ilość dzieł, któ- 
rych już samo napisane, całkiem me- 

chaniczne, musiało pochłonąć olbrzy- 
mią pracę i dużo czasu. 

Wprawdzie wszyscy przyjaciele 

jednozgodnie świadczą, że Schubert 

komponował z bezprzykładną łatwoś- 

cią i szybkością, w kaźdej chwili, na- 
wet przy stole biesiadnym z kolegami. 
W takich okolicznościach — jakby się 
zdawało — zupełnie nieodpowiednich, 
powstawały nieraz arcydzieła wiekopo- 
mne. 

Cancerol 

„Elmizan“ 

Artrolin" 
broszury na żądanie bezpłatnie. 

„OGNIWO”, | 

ETNA 
Mieszkańcy Sycylji byli od wieków mal- 

tretowani i tyranizowani przez obcych. Już 

w starożytności Grecy, Kartagińczycy, Rzy- 
mianie, Gothowie i Arabowie staczali zaja- 
dłe boje o tę mlekiem i miodem płynącą 
wyspę, o prawo łupienia i ograbywania jej 
mieszkańców. Sycyljanie znosili wszystkie 
dolegliwości polityczne, wszystkie nieprzy- 
jemności wypływające z podlegania obcemu 
panu, gdyż są i zawsze byli ludźmi miękkie 
mi, zlekka rozleniwionemi, niechętnemi do 
wojączki. Czemże są bowiem wszystkie te 
przykrości wobec roskosznego klimatu. 
Wieczne ciepło, wieczne słońce, niebieskie 
niebo, niebieskie morze, winogrona i poma 

rańcze—któż nie czuje się szczęśliwym w 
takiem otoczeniu. Byliby Sycyljanie nawet 
zanadto szczęśliwemi, toteż mają obecnie 
nową przykrość a właściwie odnowienie 
się starej. 

Etna wylewa potoki lawy, które spły- 

wając w dolinę pochłaniają wsie, miastecz- 

ka, pola i winnice. Bo przecie Etna to olb- 
rzymie wzgórze, na stokach którego Żyje 
przeszło 300 tysięcy ludzi. Eksploatują oni 
około 700 kopalni siarki, mają niezliczone 
ogrody, gdzie pomarańcze, cytryny i wiuogro 
na rosną obficie, wyżej, ti. ponad 1200 me- 

trów są wspaniałe pastwiska wykarmiające 
mnóstwo trzód, za te wszystkie dobrodziej- 

stwa, za ten żywot roskoszny, drogo trze- 
ba płacić. Wulkan daje, wulkan niszczy. 

Ostatni wielki wybuch Etny datuje z 

1669 r. Zniszczył on wtedy niemal całą Ca- 
tanję, jedenaście innych miast i kilkadzie- 

siąt wsi. 90 tysięcy ludzi zginęło wówczas, 
morze lawy załało przeszło 50 klm. kw. 

Ale wulkan i w obecnych czasach często 

przypomina o swoim istnieniu: w dziewię- 

tnastym wieku, tdziewiętnaście razy Etna 

dała znać o sobie, od 1900 roku było już 

6 wybuchów. : 
Obecna katastrofa jest oczywiście naj- 

groźniejsza w bieżącem «stuleciu. Z miaste< 

czka Mascali, pozostały tylko wieżyczki ka 

tedry, gruba warstwa lawy pokryła trzypię- 

trowe kamienice, z kolei śladu nie zostało. 

Potok lawy sunął początkowo z szybkością 

100 mtr. na godzinę, zwalniając jedynie wów 

czas, gdy napotkał jakąś kotlinkę, ruszał 

bowiem dalej dopiero po jej wypełnieniu. 
A jakie straty kolosalne. Cóż jest warta 

winnica pokryta parumetrową warstwą, twa 

rdej jak kamień, lawy, jjak odgrzebać dom, 
co pozostało z kwitnących drzew. я 

Mieszkańcy ze stojicyzmem. opuszczają 

swe wioski, zabierają co mogą i ruszają nad 
morze, by tam się doczekać końca klęski. 

Ofiar jest sporo, gdyż nie wszyscy zdołali 
i chcieli ujść w porę. 

Całe Włochy śledzą z uwagą perypetje 
wybuchu Etny. Poczęto nawoływać do skła 

dek na rzecz dotkniętych klęską, chciano 

urządzić kwesty publiczne. Ale Mussolini 

zabronił stanowczo wszystkich tych pseudo 

humanitarnych zabiegów. „Rząd się tem zaj- 

mie—oświadczył — rząd udzieli zasiłków, 
wsparć, odpowiednich pożyczek. Płacili po- 
datki, teraz rządim je zwróci w trójnasób”. 

Jest to nowa, piękna lekcja dyktatora 

Włoch wskazująca wyraźnie, iż rząd jest 
nietylko dla przestrzegania porządku, utrzy 
mywania policji i pobierania podatków, ale 

i dla ratowania zagrożonych w swym bycie 

obywateli. Czyż do takiego rządu można 

nie być przywiązanym? K 

AB APTECZNY 
+ PRUŽANA 

Wilno, ul. Adama Mickiewicza 15. 
Zawiadamia, že posiada 

ZIOŁA LECZNICZE 
OSKARA WOJNOWSKIEGO 

(Warszawa) 

Znak słowny: 
« 

Znak słowny: 

„Gara 
Znak słowny: „Zioła przeciwko 

Znak słowny: „Zioła przeciwko 

wego i kamieniom 

        

  

     

Niema chyba rodzaju muzyki, w któ 
rym Schubert nie zostawił licznych 
dzieł, jeżeli nie zawsze jednakowo war 
tościawych, to w każdym rodzaju znaj- 
dują się arcydzieła, wiecznotrwałe i 
wzbudzające genjalnością szczere u- 
wielbienie. 

Ulegając duchowi czasu i namo- 
wom, komponował Schubert też i ope- 

ry, lecz z kilkunastu jego dzieł scenicz- 
nych, z braku w nich prawdziwego pier 

wiastka dramatycznego, żadne się nie 

utrzymało na stałe w repertuarze. Ty|l- 
ko fragmenty z nich, jak uwertura i 
muzyka baletowa do „Rosamundy“ za- 
chowały dotąd swą żywotność; reszta 
uległa stopniawo zupełnemu zapom- 
nieniu. 

Poczesne miejsce w dorobku kom- 
pozytorskim Schuberta zajmują bardzo 

liczne dzieła chóralne, treści religijnej 

i świeckiej oraz sześć mszy. 
Pośród wielu symfonicznych dzieł, 

na szczególną uwagę zasługują: sym- 
fonja C-dur, dopiero w dziesięć lat po- 
zgonie kompozytora, odnaleziona przez 
Roberta Schumanna i z właściwym mu 
entuzjazmem propagowana, zaszezyt- 
nie zajmująca miejsce należne obok ar- 
cydzieł Beethovena, jakkolwiek brak 
jej związłości i spoistości budowy, wła 
ściwej symionjom arcymistrza. 

Przepiękna, lecz nadto rozwlekta mu 
zyka jej spowodowała określenie „hi- 
mmlische Lingen*, _ wypowiedziane 
przez Schumanna. 

Niemniej piękne są dwie części „nie 
dokończonej * symfonji hmoll, o wyra- 
zie tragicznym. Trudna zrozumieć — 
dla czego kompozytor jej nie dokończył 

Specyfik pod nazwą: 
Zioła przeciwko chorobom ne- 

rek i pęcherza" 
(Nr. rej. 1147). 

Specyfik pod nazwą: 
„Zioła przeciwko niedomaga- 

niom skrofulicznym* 
(Nr. rej. 1152). 

Specyfik pod nazwą: 

nerwowym i epilepsji“ 
(Nr. rej. 1151). 

Specyfik pod nazwą: 

wątrobianym, woreczka żółcio- 

(Nr. rej. 1154). 

Wilno, ul. Ś-ie 

Problem Komanikacyjay w. Londynie, 
Rozwiązanie tego problemu staje się 

coraz bardziej palącą kwestją dnia dla mie- 
szkańców Londynu. A ponieważ Warszawa 
ze względu na szybki rozwój automobilizriu 
również stoi w obliczu tego trudnego pro- 
blemu, sądzimy, że nie będzie od rzeczy za- 
poznanie czytelnika polskiego z projektami 
angielskiemi rozwiązania dziś tej trudnej 
kwestii. 

W roku 1927 Londyn posiadał 800.000 
wozów motorowych, a spodziewa się, że z 
końcem roku bieżącego liczba ta dojdzie do 
1.000.000. 

Podpułk. Moor Brabazon, członek par- 
lamentu, b. sekretarz Ministra Transportu, 
przewiduje, że liczba samochodów w Anglii, 
a głównie w Londynie będzie przez dłuższyj 
czas znacznie wzrastała. Bo feśli liczba sa* 

` 

  

mochodów wzrasta jeszcze wciąż w Ame- f | 
ryce, gdzie co piąty obywatel jest właści</ 
ciełem samochodu, gdzie 40 samochodów > 
przypada na jedną milę dróg bitych, to © 
mówić o Anglji, gdzie 1 samochód przypa-: 
da na 26 osób i tylko 11 samochodów na“ 
milę. 

Ulice Londynu już przy obecnej liczbie 
samochodów przedstawiają duże trudności 
komunikacyjne. A co będzie wówczas, gdy 
liczba samochodów w Londynie wzrośnie 
do 2.000.000? Oto pytanie, na które londyń- 
czycy szukają odpowiedzi. 

Gdyby dzisiaj taka liczba  automobili 
znalazła się na ulicach Londynu, to utworzy- 
rzyłyby one na ruchliwych ulicach City tak 
zbitą masę, że nie mogłoby być mowy o 
żadnym ruchu. 

Eksperci ruchu kołowego zastanawiają 
się nad przebiciem nowych ulic i rozszerze- 
niem starych, co jednak problemu w całości 
nie rozwiązuje. Podpułk. Brabazon widzi 
wyjście z sytuacji przez zbudowanie nad 
bocznemi ulicami wzniesionych jezdni. Na- 
razie podpułk. Brabazon proponuje przepro- 
wadzenie takich jezdni pomiędzy centrum 

miasta, a przedmieściami, ponad torami ko- 
lejowymi, albowiem uniknęłoby się przepro- 
wadzenia jeżdni ponad domami, a pozatem 
możnaby urządzić garaże przy stacjach ko- 
lejowych, które byłyby pod kontrolą kom- 
panij kolewych. 

Jeśli chodzi o śródmieście, to przeproź 
wadzenie wzniesionych jezdni napotyka na 
pewne trudności, które jednak nie są do 
zwalczenia. Według prawa właścicłel domu, 
jest jednocześnie właścicielem _ przestrzeni 
ponad domem i dlatego trzebaby mu za 
zrzeczenie się tego prawa płacić. Jeśli, oczy- 
wiście, prawo to nie zostanie zmienione. 
Pozatem, jezdnie takie będą  zaciemniały 
ulice oraz będą źróditem hałasu. Problem 
konstrukcyjny również przedstawia 
trudności. 

Mimo pewnych minusów, jakie posiada 
projekt wzniesionych jezdni, innego rozwią* 
zania trudności komunikacyjnych  podpułk. 
Brabazon nie widzi. Usunięcie, np. tramwa- 
jów z bardziej ruchliwych ulic będzie tyiko 
paljatywem, lecz złu w zupełności nie zara- 
dzi. Wrastająca ludność Londynu jak rów- 
nież i liczba samochodów zwiększająca się 
z dnia na dzień wymagają rozwiązania kwe- 
stji ruchu przez zbudowanie wzniesionych 
jezdni, kdyż wszystkie inne projekty  do- 
prowadzają tylko do tworzenia się zatorów 

w ruchu kołowym, jeśli nie do zupełnego 

chaosu. 

pewne 
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żyjąc jeszcze lat sześć, po napisaniu 
tych dwóch części. jeszcze są więcej - 
znane symfonja „tragiczna'* c-moll, na- 
pisana w 19 roku życia oraz pogodna 
symionja B-dur w stylu Haydua i wcze 
snego Beethona. 

Na polu muzyki kameralnej, na 
mniejsze zespoły instrumentalne, pozo- 
stawił Schubert obfity plon, z czego— 
przedewszystkiem — wyróżniają się: 
kwintet na fortepian z kwartetem smy- 
czkowym, zwany „Forelleu - Guintett“, 

dwa Tria fortepianowe, kwartet d-moll 

oraz kwintet C-dur na instrumenty 5ту 

czkowe, jako pośród pięknych dzieł ++ 
najwybitniejsze, godne najbliższego 54 |) 
siedztwa z arcydziełami Mozarta, Hay / 
dua i Beethovena. # 

Literatura fortepianowa zawdzi$ za 
Schubertowi oprócz  monumentólnej 
„Fantazji* C-dur, dziesięciu sonat 07 

raz dużej ilości utworów, oryginalnie 
napisanych na cztery ręce, jeszcze 07 

siem „Impromptus“ i szešč „Moments 
musicaux*, które obak  „Bagatellet! 

Beethovena, stały się wzorami minia” 
tury muzycznej, tak następnie rozpo” 
wszechnionej w pięknych dziełach Men 
delssohna, Schumanna i Chopina ora 
całej plejady kompozytorów da czas0 
najnowszych. 

Jakkolwiek cała olbrzymia spuścizt8 
w rodzajach rozmaitych, zbogacit I 
teraturę muzyczną wielu dziełami 
naprawdę genjalnemi į - ПКЗ 

miertelnemi, wszakże najbardziej do* 
niosłe następstwa dla rozwoju muzy” 
ki wszechświatowej spowodowała 
wręcz epokową twórczość Schuberta 
w dziedzinie pieśni sołowej z towarzy” 
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Artykuł dyskusyjny. 

  

АС 
W sprawie podatków kezpośrednich. 

Mowa budżetowa Pana Ministra 
Skarbu Czechowicza sprawiła miłą 
niespodziankę, ujawniając pewne wy- 
tyczne programu rządowego. 

Najiepiej opracowanym jest ten 
punkt, który mówi o rewizji pewnych 

-_qodatków bezpośrednich, tego konika 
sfer demagogicznych i benjaminka 
współczesnego sier teoretycznych. 
Projekt rewizji jest ostrożny — jak 
przystało Rządowi, my zaś jesteśmy 

> wgnini od wszelkich zobowiązań i kon- 
junktur politycznych, możemy też za- 
jąć się wyjašnienieniem “zasadniczem 
tych spraw. 

Ażeby zrozumieć dokładnie rezul- 
taty wpływu podatku dochodowego 
na stan gospodarki wewnętrznej — 
musimy ją przedewszystkiem unieza- 
ieżnić od wpływów ubocznych, kom- 
plikujących sytuację. Przyjmujemy 
więc w założeniu pelną równowagę 
przywozu i wywozu, osiąganą pomi- 
mo koniunktury wewnętrznej. Zaj- 
miemy się jeszcze tą sprawą, O šile 
warunki pozwolą. Dalej traktujemy 
przy walucie stabilizowanej i budże- 
<ie zrównoważonym. 

W tych warunkach możemy przy- 
.jąć, poza wszelką wątpliwością, że 
wytwórczość przemysłowa i handel 
są Ściśle przystosowane ido wyma- 
gań rynku pwewnętrznego, czyli do 
skali i rozmiarów potrzeb społeczeń- 
Atwa. Naruszanie tej równowagi wy- 
wołuje niepożądany kryzys gospo- 
darczy. 

Bierzemy przykład daleki, gdyż 
"wtedy kontury wydarzeń występują 
ostrzej, niezatarte zbytecznemi, drugo 
rzędnemi szczegołumi. Przypuśćmy, 
że w państwie o intensywnem napię- 
ciu gospodarczem, naprzykład w Sta- 
mach Zjednoczonych Północnej Ame- 
ryki, egzystuje podobna równowaga 
i pod naciskiem okoliczności zostaje 
uchwałony podatek dochodowy, na 
szerokie sfery zamożniejsze, w sumie 
-400 miljonów d.larów (5 proc. :lud. 
ności po 80 dol. Średnio). 

Jakaż to uciecha dla zwolenników 
wszechpotężnej dziś teorji o racjonal- 
ności dziś podatków bezpośrednich. 
A wyniki? 

Odiiczając przypuszczalnie 25 proc. 
tej sumy na oszczędności, 0 znacze- 
“iu których nie będziemy traktowali, 
reszta, czyli 300 miljonów dol., będzie 
wycotaną z obrotu „konsumpcyjnego, 
«więc o tę sumę zmniejszy się siła na- 
bywcza rynku zbytu. Niech to będą 
nawet przedmioty zbytku, mniejsza o 
to, chodzi o sam fakt i jego skutki. 
Brak tych 300 milj. w obrocie rynku 
wywoła kryzys w haadlu, a następ- 

mie i w przemyśle, bankructwa setek 
ub tysięcy firm. Lecz to jeszcze nie 
"wszystko, to dopiero początek, iprze- 
<hodzimy do znaczenia poważniejszych 
rezultatów: Z tej sumy (300 milį.), 

oło połowy, czyli sto kilkadziesiąt 
miljonów dołarów przypadną na za- 
sobki mas pracujących, w wyniku sto 
kilkadziesiąt tysięcy robotników bę: 
<dzie pozbawionych pracy i zarobku w 
<iągu liczymy pół roku (6 mies. po 
150 dol. na każdego). 

I tem jednak sprawa nie zostanie 
zakończoną, masy pozbawione zarob- 
ku, wywołują straty w innych  dal- 
Szych grupach, których dochody opar- 
te są na dobrobycie tych mas it. d. 
„Jak Koła na wodzie tak rozrośnie się 
ten kryzys i to aż do czasu, gdy go 
pokryje wzrost dochodów w innych 
grupach. Slady jednak tej rany pozo- 
staną na zawsze i rozwój gospodar- 
<zy danego państwa opóźni się o pa- 
rę stopni. 

Pomiędzy terminami ' wyegzekwo- 
wania podatku a wybuchem kryzysu 
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szeniem fortepianu. Bez wahania mo- 
żna twierdzić, że Schubert pozostałby 
równie wielkim w historji muzyki, gdy- 
by z całej jego twórczości pozostały 
tylko pieśni. 

Jako urodzony liryk, abdarzony nie 
zwykle ruchliwą wyobraźnią i sponta- 
niczną wraźliwością, w żadnym innym 
rodzaju twórczości nie mógł się Schu- 
bert tak bezpośrednio i swobodnie wy- 
powiadać, jak w pieśniach i w nich też 
najwcześniej osiągnął nieporównane 
mistrzostwo. Już w wieku  mlo- 
docianym utworzy takie arcy- 
dzieła, jak: „Król Olch*i „Wę- 
lirowiec*, które zapewniły mu sławę 

- nieśmiertelną. Prawie każda z sześciu- 
set jego pieśni ma swą postać jaknaj- 
ściślej związaną z tekstem i jej tylko 

<gvłaściwy wyraz i melodję organicz- 
mie'ze słowami złączoną; w całość nie- 
rozdzielną wszystko spojone akompan 
jamentem zawsze z podziwu godną tra- 
fnością, w niepospolitem  urozmaice- 
niu harmonji i rytmiki, obrazującem 
treść i nastrój podłoża poetyckiego. 

Bez przesady można utrzymywać, 
że całe późniejsze pieśniarstwo, w jego 

najwybitniejszych / przedstawicielach 
wszystkich narodów kulturalnych, po- 
chodzi od Schuberta i rozbudowało się 
w ciągu dalszym w zapoczątkowanym 
przez niego kierunku. Niepodobna w ta 
kim treściwym artykule wyszczególnić 
nawet najwybitniejszych pieśni; taka 
ich obfitość przytłaczająca. 

Wrodzone usposobienie Schuber- 
ta najbardziej odpowiadało rozwijają- 
cemu się wówczas prądowi romantyz- 
mu, lubującego się w pełnych cudowno 
ści legendach i rycierskim duchu śred- 

upłynie jednak sporo czasu, może 
rok, a może i więcej, czy zostanie 
więc wykrytą jego przyczyna. Wątpli- 
we, teorja bowiem nie zna takiej 
przyczyny i teoretycy będą jej szukali 
w „perjodyczności kryzysów gospo- 
darczych przy ustroju kapitalistycz- 
nym*. Wzajemną zależność przyczyny 
i skutku, a nawet same skutki, nie 
tak to łatwo ująć w. skomplikowa* 
nej gospodarce współczesnej, to nie 
papier, a samo życie. Możliwe nawet, 
że sam projektodawca tego podatku, 
będąc zadowolonym z rezultatu, za- 
pobiegnie zmniejszeniu się dochodów 
państwowych, wskutek kryzysu go- 
spodarczego, nowym podatkiem do- 
chodowym. W ten sposób można 
zabić rozwój gospodarczy każdego 
państwa. Czyż nie takie właśnie są 
ogólne przyczyny naszych niepowo- 
dzeń gospodarczych. i Możliwe, iż uda 
nam się to wykazać w przyszłości z 
równą oczywistością. - 

Cechą więc charakterystyczną po- 
datku dochodowego, a potrosze i in- 
inych podatków bezpośrednich, jest 
nieuchwytność zjawisk wywołanych 
niemi, wskutek tego umykają one z 
pod kontroli naszych zmysłów i są 
często niesprawiedliwie przypisywane 
wadliwości współczesnego ustroju 
gospodarczego. Zbyt jasnem staje się, 
jak bardzo ostrożnym należy być 
przy ich stosowaniu. Inicjatywę rzą 
dową ich rewizji witamy też z  wiel- 
kiem zadowoleniem. 

W celu wykazania olbrzymiej róż- 
nicy, jaka zachodzi pomiędzy niemi 
a podatkami pośredniemi (t. z.) roz- 
patrzymy jeszcze podatek od cukru, 
typowe dla ostatnich. Jakie skutki 
on wywoła? Zwiększenie wartości 
obrotu będzie žiikcyjne, gdyż równo- 
cześnie zostanie wycofane śŚciągnię- 
ciem podatku. Wzrost ceny cukru 
może wywołać obniżenie spożycia i 
pewien kryzys w samem  ćukrownict- 
wie, łatwy do ujęcia i zapobieżenia 
mu. Oto wszystko, żadnych prawie 
komplikacyj, wszystko jest jasne i 
uchwytne, to cecha tych podatków. 

Wracając do podatku dochodo- 
wego zaznaczamy, że jest on pew- 
nym wyjątkiem, pomiędzy innemi, z 
tego powodu, że nie płaci go konsu- 
ment, lecz, jak widzieliśmy, przez ry- 
nek zbytu spada on całym ciężarem 
na warstwy pracujące, jako wynik 
masowego pozbawienia warstw za- 
możnych drobnych tylko udogodnień. 
Może go więc stosować tylko Ślepy 
demagog, lub świadomie, człowiek o 
żelaznych nerwach w tym wypadku, 
gdy potrzeba w kraju rąk do pracy, 
by wyrzucić na bruk pewną ilość 
pracowników fachowych, zmuszając 
ich wziąć się do pracy niższej kate- 
tegorji, nie fachowej. Racjonalnem 
gospodarczo będzie on jedynie wtedy, 
gdy jest stosowany wyłącznie do 
jednostek, których »dochody przewyž- 
szają ich zdolność konsumpcyjną. 

lane podatki bezpośrednie mają 
podobne właściwości, z tą różnicą, 
że płaci je konsument. Podatek obro- 
towy jest hamulcem na rozmach obro- 
tu, spada największym ciężarem na 
produkty najtańsze i powszechne w 
użyciu. Żelazo, cukier, chleb dają przy 
sprzedaży parę procentów zysku, 
przedmioty zbytku niekiedy i 100 
proc. Pierwsze odczuwają go silnie, 
na ceny drugich zupełnie nie wpływa. 
Ujęcie konkretne wpływu jego na sto- 
sunki gospodarcze jest niepodobień- 
stwem. Podatek "majątkowy podnosi 
w wyniku cenę chleba, przytem jest 
również nieuchwytny w skutkach go- 
spodarczych. Podatek na chleb spot- 
kałby się z oburzeniem powszech- 

niowiecza, z niechęcią odwracającym 
się od powszedności życia rzeczywiste- 
go. Ciągle podniecona wyobraźnia kom 
pozytora, bez trudu znajduje w swej 
przebogatej skarbnicy duchowej, jakby 
czerpiąc ze źródła ożywczego, prze- 
piękne melodje i całkiem przed nim 

nieznane akordy oraz ich skojarzenia 
modulacyjne, na których się wznosi 
następnie cała budowa  harmoniczna, 
tak różna od poprzedzającego okresu 
„klasycyzmu. Niezaprzeczenie Schu- 
bert stworzył fundamenty nowe, na któ 
rych się wzniosła kunsztowna harmoni- 
ka Chopina, Liszta, Wagnera, Schuman 
na i wszystkich kompozytorów później- 
szych, nie wyłączając nawet wszel- 
kich często jakby patologicznych, wy- 
bujałości modernizmu. 

Za życia swego, poza szczupłem 
gronem wielbicieli, nie znalazł Schu- 
bert należnej oceny i sławy powsze- 
chnej nie zdobył. Chyba najwięcej się 
potem przyczynił od rozgłosu nazwis- 
ka Schuberta genjalnemi transkrypcja- 
mi na fortepian pieśni jego i nieporów- 
nanem ich wykonaniem na koncertach, 
w okresie swych fenomenalnych try- 
umi6w wirtuozowskich, Franciszek 
Liszt. Następnie sława Schuberta za- 
taczając coraz szersze kręgi, stała się 
wszechšwiatową. 2 

Nic tež dziwnego, že rok ten, kiedy 
się skończyło stulecie od jego zgonu, w 
świecie muzycznym upływa pod zna 
kiem Schuberta i wszędzie są urządza- 
ne uroczyste koncerty, akademie i t.p. 
na cześć jego twórczości wiekopomnej. 

Wcześniej od innych, firma amery- 
kanska „Columbia Company“ rozpaczę 
ła obchody, organizując konkurs kom- 

(МООМИСЙ 
nem, stosowany zaś jako majątkowy, 
jest nawet popularny. 

Tem zakończymy, zaznaczając prze- 
wagę realną podatków pośrednich, 
konsumpcyjnych, które nie wywołują 
żadnych nieuchwytnych komplikacyj. 

Pozostaje tylko wyjaśnić, dlaczego 
te wywody są dla przeciętnego teore- 
tyka jajkiem Kolumba. Przyczyną jest 
ten fakt, przytaczam słowa popular- 
nego ekonomisty francuskiego prof. 
Gide'a, „że ekonomja polityczna zaj- 
mowała się dotychczas tylko produ- 
centem', lecz, twierdzi autor, „są da- 
ne do wnioskowania, że konsument 
powołanym jest zająć pierwsze miej- 
Sce w dziedzinie nauki ekonomii". 
Powołanym jest zająć, lecz poprobuj 
czytelniku go tam wsadzić, 

      

Alberta b. w 
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GETZ ? 

URZĘDOWA. 

— Audjencje u p. vice-Wojewody. P. 
vice-Wojewoda przyjął w dniu wczorajszym 
delegacię ludności pow. Dziśnieńskiego w 
osobach rabina joffe i p. Rusieckiego, przy 
byłych w celu uzyskania pomocy dla po- 
.szkodowanych od klęski nieurodzaju. 

MIEJSKA. 
— (o) Choroby zakażne w Wilnie. We- 

dług danych wydziału zdrowia Magistratu, 
ubiegłym tygodniu zachorowało w Wilnie 
na tyfus brzuszny 2, płonicę 4, błonicę 2, 
ospę wietrzną 4, różę 1, krztusiec 14, zau- 
sznicę 4, grypę 2, jaglicę 5 i gruźlicę 1 oso- 
ba. W tymże okresie odkażono 4 mieszkania 
i odewszono 1191 osób. 

— (0) Uroczystości miejskie. Jutro, dn. 
22 listopada, odbędą się następujące uroczy- 
stości: 1) o godz. 10 rano założenie kamie- 
nia węgielnego pod budowę 14 oddziałowej 
szkoły powszechnej na Antokolu (ul. Pia- 
ski — Ryneczek); 2) o godz. ll-ej założe- 
nie kamienia węgielnego domu dla robotni- 
ków przy ul. Pióromont (obok elektrowni 
miejskiej i 3) o godz. 12-ej poświęcenie wy- 
budowanej miejskiej szkoły powszechnej w 
folw. Kuprjaniszki. 

SZKOLNA. 
— Dyrekcja państwowej szkoły rzemieśl- 

niczo - przemysłowej w Wilnie uprasza ro- 
dziców i opiekunów uczni o przybycie do 
szkoły (Kopanica 5) dnia 25 r. b. o godz. 
1-ej celem poinformowania się o postępach 
w nauce i sprawowanu. Dyrekcja prosi o 
jaknajliczniejsze stawienie się. 

POCZTOWA. 

— Likwidacja urządów pocztowych. 
Dyrekcja Poczt i telegrafów w Wilnie, ze 
względu na małą ilość spraw, załatwianych 
w Horackach powiatu Wołożynskiego, Ra- 
doczycku powiatu Stolnickiego, zwinęła j 

( 5 
— Wydaleni urzędnicy poczt i te- 

legrafów. Za nadużycia na rzecz Skarbu 
Państwa, przez kradzież sum skarbowych, 
zostali zwolnieni ze służby następujący 
urzędnicy Dyr. Poczt i Tel. w Wilnie: Se- 
rafim Stępowicz, urzędnik IX stopnia służ- 
bowego, naczelnik urzędu pocztowego w 

pozytorski ku czci Schuberta. Udział 
mogli brać wszyscy, bez ograniczenia. 
Cały świat podzielono na jedenaście 
okręgów, dość mechanicznie, bez uw- 
zględnienia właściwości rasowych i kul 
turalnych narodów poszczególnych; 
tym sposobem Czechosłowacja znalaz- 
ła się w okręgu austrjackim, a Finlan- 
dja w jednej grupie z Polską. Na człon 
ków sądu konkursowego zaproszono 
znanych muzyków z różnych krajów i 
decydujące posiedzenia odbyły się w 
Wiedniu, gdzie nastąpił wybór ostate- 
czną z pomiędzy kompozycyj odzna- 
czonych pierwszą naorodą w każdym 
okręgu. Z pięciuset nadesłanych nao- 
gół utworów, po takiem dwukrotnem 
bardzo skrupulatnem przesądzeniu, pier 
wszą nagrodę przyznano symionji Kur- 
ta Atterberga, kompozytora szwedzkie- 
go, drugą nagrodę zdobył za symfonję 
Franciszek Schmidt, austrjak, a trze- 
cią nagrodę zdobył za,,Simfonia Brevis* 
Czesław Marek, kompozytor polski, ro- 
dem ze Lwowa, zamieszkały obecnie w 
Zurychu. 

Fundatorowie konkursu, jaka nie 
muzycy, postanowili początkowo za wa 
runek — dokończenie symfonji „nie- 
dokańczonej'* Szuberta, lecz potem od- 
stąpili od tego niezwykłego i dziwne- 
go wymagania, które wzięte było — 
nawet przez niektórych poważnych 
muzyków — na serjo. Ze strony 'arty- 
stycznej było to conajmniej — nietak- 
tawne. W każdym razie, organizatorom 
konkursu urządzonego z wielkim nakła 
dem pracy i kosztów, szczerym miłoś- 
nikom muzyki — cześć i sława za ten 
gest wspaniały i godny mistrza, któ- 
rego zechcieli uczcić. M. Józefowicz. 

  

do tej 

    
   

nauki traktującej wyłącznie o wytwór- 
czości, zawieszonej bezcelowo w po- 
wietrzu. Nauki o gospodarce bez 
obrotu, który jest podstawą każdej 
gospodarki, każdego przedsiębiorstwa, 
bez konsumenta, który jest podstawą 
obrotu. 

Ignorujemy wprost, w Europie, 
nowe podstawy gospodarcze, którym 
hołdują dziś szerokie masy w Ame- 
ryce, z Fordem na czele, a którym 
wyraz dał sam Prezydent Stanów w 
mowie wygłoszonej 1924 roku: „Euro- 
pa osiągnie wtedy dobrobyt, gdy 
zacznie dbać o konsumenta". 

. Kade. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (0) Ceny w Wilnie z dnia 20-go 
listopada rb. Ceny za 100 kig. przy tran- 
zakcjach wagonowych franco st. Wilno: žy- 
to 39, owies zbierany 30—32, młynkowany 
35, jęczmień browarowy 36, na kaszę 30 — 
32, otręby pszenne 30, żytnie 28—28, mą- 
kuchy lniane 50-51. Tendencja spokojna. 
Dowóz dostateczny. 

Baranowiczach, Edwin Topoinicki, oraz 
współpracownik tegoż urzędu Witold Wa- 
silewski. Ponadto zwolniono za nieudol- 
ność do pracy Michała Korowajaą urzędnika 
1X stopnia służbowego w Grodnie. (s) 

UNIWERSYTECKA. 
— Państwowa komisja egzaminacyjna 

przy Wydziale Sztuk Pięknych U.S.B. dla 
egzaminów z rysunku, jako przedmiotu na- 
uczania w szkołach średnich  ogólnokształ- 
cących i seminarjach nauczycielskich, poda- 
je do wiadomości kandydatów, życzących 

sobie przystąpić do egzaminu w terminie 
zimowym, że podania o dopuszczenie do 
egzaminu wraz z załącznikami należy skła- 
dać na ręce przewodniczącego w Dziekana- 
cie Wydziału Sztuk Pięknych najpóźniej do 
dnia 28-go listopada r. b. (ul. Uniwersytec- 
ka 3, parter). 

— IV Tydzień Społeczny „Odrodzenia* 
Dziś, we środę o godz. 7 wiecz. w Sali Śnia- 
deckich U. S.B. czwarty z rzędu odczyt z 
cyklu: „Idea wychowawcza w życiu. Z 
IV Tygodnia Społecznego „Odrodzenia”. Mó- 
wić będzie p. prof. dr. Marjan Massonius na 
temat: „„Odpowiedzialność w szkole i w ży- 
ciu“. Po odczycie dyskusja. 

Bilety przy wejściu na salę po 50 gr. 
(młodz. 20 gr.). 

  

    

RÓŻNE. 
— U Techników. Dnia 23 listopada r. b. 

w piątek o godz. 8 m. 30 wiecz. wygłosi 
odczyt p. inż E. Rouba pod tytułem „Wal- 
ka z klęską pożarów”. Wejście dła członków 
Stowarzyszenia i wprowadzonych gości bez- 
płatne. 
° — Organizacyjne zebranie Zw. podofi- 
cerów rezerwy. Na odbytem ostatnio orga- 
nizacynem zebraniu Związku podoficerów 
rezerwy ukonstytuowano zarząd w osobach 
p. p. prezesa Przegalińskiego J., członków 
zarządu S. Januszewskiego, ].  Jurewicza, 
P. Jankowskiego, W. Gulbińskiego i Wieli- 
sienia, P. Kozłowskiego, J. Kamińskiego, K. 
Opolskiego, A. Gajdę, S. Biedrzyckiego, A. 
Snieżkę, F. Szaranowskiego,  Szafryka, J. 
Jackiewicza, ]. Baranowskiego, Siemaszkę. 

Do komisji rewizyjnej powołano p.p. 
Reissa, ]. Robakowskiego, ]. Olszewskiego, 
S. Szukiela i Dzieślewskiego. Ponadto uchwa 
łono wstąpić do Zw. ogranizacji b. wojsko- 
wych. 

— Woda w Wilji podniosła się zna- 
cznie. Ostatnie deszcze sprawiły, że poziom 
wody w Wilji i jej dopływach podniósł się 
znacznie. Poziom wody na rzece Wilji po- 
dniósł się o 60 cm. 

Radio - odczyty dla młodzieży 
Szkolnej. Dowiadujemy się, że stacja na- 
dawcza Polskiego Radja w Wilnie w prze- 
ciągu sezonu z'mowego transmitować bę- 
dzie co czwartek (od 42 m. 5—12 m. 30) 
odczyty dla młodzieży. Odczyty te organi- 
zowaąne będą przez Ministerstwo W. R.i 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala' „Lutnia“). Wy- 

stępy Karola Hanusza. Dwa przedstawienia 
po cenach zniżonych. Dziś i jutro Teatr Pol- 
ski daje dwa przedstawienia dla inteligen- 
cji pracującej po cenach znacznie zniżonych; 
na przedstawieniach tych, oprócz wykwint- 
nego i dowcipnego Karola Hanusza, który 
częściowo zmienia swój repertuar, ukażą się 
dwie śwłetne komedje, właściwie żarty sce- 
niczne Twaina i France'a „Historja o czło- 
wieku, który zaślubił niemowę* i „Historja 
o człowieku, który wydał gazetę rolniczą”. 

-— Piątkowa premiera. W piątek. ukaże 
się jedna z najzabawniejszych 3-aktowych 

krotochwil M. Nealla i M. Fernera „Co on 

robi w nocy?*. jako „dodatek Nr. 2 ukažą 

się pod tytułem „To trzeba zobaczyć” naj- 
nowsze sketcze, piosenki, parodje, jednem 

słowem wszystko, to co jest nowością i co 
śpiewa i tańczy Warszawa, w wykonaniu 
Karola Hanusza, oraz licznych naszych arty- 
stów. 

— Reduta na Pohulance. Operetka war- 
szawska. W czwartek, dnia 22 b. m. rozpo- 
czyna gościnne występy zespół operetki war- 
szawskiej z Lucy Messal, J. Redo, B. Hor- 
skim i B. Romaniszynem na czele. Grana bę- 
dzie wesoła operetka w trzech aktach Nexa 
„Pan minister na inspekcji*, która w Warsza- 
wie cieszyła się nadzwyczajnem  powodze- 
niem. 

Bilety wcześniej do nabycia w „Orbi- 
sie”. 

— Reduta na prowincji. Dziś w Barano- 
wiczach „Car Paweł I* z K. Junoszą-Stępow 
skim w postaci tytułowej. 

WYPADKI I KRADZIEŻE © 

— (o) Niedoszły pojedynek. W związ- 
ku z zajściem w gimnazjum białoruskiem 
student USB. p. juljan Sakowicz wyzwał 
na pojedynek posła Jana Stankiewicza. P. 
Stankiewicz nie kwestjonując honorowo- 
ści p. Sakowicza, odmówił udzielenia saty- 
siakcji. Wobec tego, świadkowie p. Sakowi- 
cza, pp. J. Zieniuk i J. Salmanowicz sporzą 
dzili jednostronny protokuł, uważając, że dla 
p. Sakowicza sprawa została załątwiona ho 
norowo. 

RADJO, 

Środa dn. 21 listopada 1928 roku. 
11,56—12,05: Transmisja z Warszawy: 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Mariackiej w 
Krakowie, komunikat meteorologiczny. 
16,10—16,30: Odczytanie programu dzien- 
nego i chwilka litewska. 16,30 —16,55: Bajki. 
16,55—17,10: Komunikat Zw. Mł. Polskiej. 
18,10 - 18,00: Audycja literacka: „Litta 8 
Comp." komedja Al. Fredry. 18,00 — 19,00: 
Transmisja z Warszawy: Muzyka skandy- 
nawska. 19,00—19,25: Audycja niespodzian- 
ka. 19,25 — 19,55: Kwadrans Akademicki. 
19,55 — : Sygnał czasu z Warszawy, Od- 
czytanie programu na czwartek i komuni- 
katy. 20,30— : Tr. z W-wy: Koncert ka- 
meralny, poświęcony twórczości I. ]. Pade- 
rewskiego. 22,00 23,30: Transmisja z W-wy: 
Komunikaty oraz muzyka taneczna. 

Mowa zdobycz gardizomu wileńskiego. 
Garnizon wileński obchodził wczoraj 

uroczystość poświęcenia dwóch nowozbudo- 
wanych domów przeznaczonych na miesz- 
kania dla podooficerów. 

Z rozkazu p. Marszałka Piłsudskiego, 
który w nieustannej trosce o los armji nie 
zapomina o podoficerach, przystąpiono na 
wiosnę do budowy pięciu gmachów. Dwa z 
nich, przeznaczone dla podoficerów 3 p. a. 
c.i l p. a. p. Leg. a mieszczące w sobie po 
osiemnaście mieszkań, właśnie zostały  po- 
święcone przez J. E. ks. biskupa  Bandur- 
skiego w obecności licznie zgromadzonych 
przedstawicieli władz cywilnych i wojsko- 
wych z p. vice wojewodą Kirtikiisem i gen. 
Litwinowiczem na czele. 

J.E. ks. Biskup po dokonaniu aktu po- 
święcenia, przemówił do zebranych, podkre- 
ślając ogromne znaczenie moralne i fizyczne 
powstania tych domów, w których zamiesz- 
kają pooficerowie. Z kolei zabrał głos dyre- 
ktor funduszu kwaterunkowego inż. Toruń 
(płk. rez.) oddając gmachy do rozporządze- 
nina gen. Litwinowicza, który następnie prze- 
kazał je dowódcom wspomnianych pułków. 
Po przemówieniach zakończonych okrzykiem 
na cześć Marsz. Piłsudskiego, goście podej- 
mowani byli śniadaniem, podczas którego 
wygłoszono szereg przemówień. 

Oddane do użytku garnizonu domy, n. b. 
wybudowane przez firmę inż. Wędziagolski 
i S-ka mieszczą w sobie po osiemnaście, je- 
dno i dwu pokojowych mieszkań, przyczem 
każde z nich posiada łazienkę, spiżarenkę i 
piwnicę. Znając wileńskie warunki mieszka- 
niowe niewiele przesadzimy mcwiąc, że są 
to jedyne prawie najzupełniej europejskie 
mieszkania. Zaopatr zone w wodę i elektry- 
czność będą one niemałą radością dla rodzin 
którym dobry los,-(w postaci rozkazu do- 
wódcy) pozwoli przenieść się z dotychcza- 
sowych mieszkań, ciasnych, brudnych i po- 
zbawionych wygód. 

Następne dwa domy, których budowa 
jest już na ukończeniu przeznaczone są dla 
podoficerów 1 i 5-go pułków piechoty, piąty 
zaś dla oficerów garnizonu. 

Honory doinu czynił gospodarż 
zonu wileńskiego p. płk. Giżycki. 

Na srebrnym ekranie. 
„Żółty paszport" 

(kino „Helios*). 
I oto na ekrarie „Helios'u* znowu oglą- 

dać możemy jeden z filmów, co go Dyrek- 
cja kina wileńskiego do złotej serji „Sow- 
kino* zalicza, Czy słusznie? Niewątpliwie 
tak. Film: „Żółty paszport”, jeśli chodzi o 
stronę techniczną jego wykonania, o jakość 
obrazów, o grę artystów, a przedewszyst- 
kiem o reżyserję, należy do b. udanych. 
Zwłaszcza reżyserja; to przeplatanie ponurej 
fabułyp cudnemi widokami wsi rosyjskiej, 
to kojenie zdenerwowania widza najlepszem 
na to zdenerwowanie lekarstwem: obraza= 
mi pięknej natury—to nielada umiejętność, 
nieladą subtelność w trafianiu do przekona- 
nia widzowi. I gdyby nie fabuła... 

Kino należy do środków propagandy. 
Film rosyjski, film bolszewicki — jakże 

by w aim propagandy nie było? Jakžeby 
bolszewicy nie mieli wykorzystać okazji do 
budzenia nienawiści klasuweį, gdy tę niena- 
wiść tak łatwo obudzić. 

Jest więc „Żółty paszport* filmem o 
wyraźnej tendencji. Treść jego dotyczy sto 
sunku dworu do wsi naturalnie w czasach 
„Starego regime'u*. Niema w tem nic dziw- 
nego, że chodzi tu o „stare* stosunki, sto- 
sunków obecnych bolszewicy na filmach nie 
pokazują, niema co pokazywać. Najczystszy 
motyw do scenarjusza filmowego, jeśli cho- 
dzi o Rosję obecną i jeśli ma się przedsta- 
wić stosunki wiejskie — to walka chłopa z 
komisarzem. Temat to dla „Sowkino* nie- 

wdzięczny. 4 
Ale wróćmy do „Żółtego paszportu“! 

Mamy w nim sympatycznego chłopa co 
świeżo z wojska wrócił do żony i dziecka. 
Chce pracować, chce ziemi. „Pan* daje mu 
„w dzierżawę* kamienisty wąwóz. Chłop 
oczyszcza wąwóz z kamieni, przymierając 
tymczasem z głodu, alei z tego nawet 
jesi zadowolony (!), jeszcze «nawet się nie 
buntuje, gdy mu żona na służbę musi iść 
do miasta „do Panów". Jest ciągle łagod- 
ny mimo tego, że mu tłomaczą że „z mia- 
sta się nie wraca”. Dopiero gdy się dowia- 
duje, powędrowawszy do miastą, że mu 
„pan żonę ściska”, wpada w pasję, ale też 
na chwilę. Potem łagodnieje znowu i ze 
spokojem znosi kalectwo, w które wpada 
w „pańskich* pracując kamieniołomach. 

Cóż się dzieje z żoną chłopa? Oto 
trafia ona w drapieżne szpony „pani* o 
wyglądzie aniołka. Ta to pani swym egoiz- 
mem i oszukaństwami rozbija rodzinę chło- 
pską; a „młody pan* - ten napastuje biedną, 
n. b. b. ładną chłopkę i 'staje się przyczy- 
ną jej upadku. Mamy w Wilnie prócz tego 
szereg przedwojennych typów starannie wy- 
retuszowanych a sprzysięgających się na 
niedolę chłopską. : 

Czyż trzeba więcej? Publiczność wy- 
chodzi z kina z uczuciem odrazy do pa- 
nów i ich sprzymierzeńców, a z uczuciem 
litości i sympatji dla biednych upośledzo- 
nych chłopów. Panie płaczą! Reżyser so- 
wiecki otrzymuje za film order „Czerwonej 
gwiazdy*! - Jest zadowolony. 

Po co się sowieckie filmy propagando- 
we w kinach polskich pokazuje —nie wia- 
domo. Ciekawi jesteśmy czyby jakie kino 
rosyjskie zechciało wyświetlać już nie sztu- 
kę filmową polską, ale choćby zdjęcia z 
dožynkėw spalskich“  czyby mu w sowie- 
tach pozwolono . Omega. 

OBWIESZCZENIE. 
Sąd Okręgowy w Wilnie, I Wydział Cy- 

ny, obwieszcza, że na żądanie Włodzimierza 
Kwiatkowskiego decyzją z dn. 25 pazdzier- 
nika 1927 r. postanowił unieważnić 4ż proc. 
listy zastawne Wileńskiego Banku Ziemskie- 
go serji 5-ej Nr. Nr. 19281, serji 7 Nr. 31428 
i 31429, serji 4 Nr. 14458, serji 8 Nr. Nr. 
50756, 50757, 50758, 50759, 50760, 50761, 
50763, 54612, 54613, 54614, serji 2 Nr. Nr. 
3250, 3743, serji 3 Nr. Nr. 11330, 11331 11332 
6657, 6668, 6669, 6670, serji 9 Nr. Nr. 111852, 
111853, serji 15 Nr.Nr. 144906, 145129,146114 
serji 16 Nr. Nr. 149419, 149447, 149448, 
149449, 144450, 149451, 149452, 149453, se- 
rji 17 Nr. Nr. 153194, 153195, serji 19 Nr. 
Nr. 157798, 157799, serji 20 Nr. Nr. 160709, 
160710, 160711, 160712, 160713, serji 21 Nr. 
Nr. 164359, 164360, 164361, 164362, serji 22 
Nr. Nr. 167869, 167870, 167871, 167872, 
serji 33 Nr. Nr. 192534, 196595, 196637, 
196639, serji 35, Nr. Nr. 204271, 204272, 
204273, 204327, 204328, 204329, 204330, 
204331, 204332, serji 36 Nr. Nr. 209406, 
209407, 209448, 209361, 209398, 209399, 

209400, 209401, 209402, 209403, 209404, 
209405, 208823, serji 37 Nr. Nr. 215860, 
215861, 215862, 215863, 213369, 213370, 

213371, 213372, serji 39 Nr. Nr. 223594, 
223595, 223596, 223597, 223598, 223599, 

223600, po 1000 rb. każdy, serji 8 Nr. Nr. 

10153, 10155, 11853, 12787, 13429, 13554, 

13555, 17908, 18240, 19230, 20991, 21398, 
21638, serji 7 Nr. 7317, serji 8 Nr. Nr. 11849, 
11850, 11851, 11852, serji 15 N. 35262 27267 
serji 17 Nr. 37054 — po 500 rubli każdy, se- 

garni- 

rji 19 Nr. Nr. 49066, 49534, 49574, serji 20 R 
Nr. 49794, serji 21 Nr. Nr. 51399, 51400, 
serji 22 Nr. Nr. 54668, 54669, 54670, serji 
31 Nr. Nr. 66647, 66646, serji 39 Nr. 71729, 
serji 11 Nr. Nr. 40162, 40163, serji 15 Nr. 
45349, serji 16 Nr. Nr. 47795, 47796, serji 
26 Nr. Nr.: 60308, 60309, 60310, serji 8 Nr. 
Nr. 22291 22292, 22293, 32607, serji 26 Nr. 
60307 — każdy po 100 rubli. 

p. 0. Sekretarza (podpis). 

Diwarcie stalej „Radjo- 
wysfawy Philipsa”. 
W niedzielę odbyło się uroczyste otwar- 

cie stałej „Radjo-wystawy Philipsa*. Akt 
ten zgromadził kilkadziesiąt osób, wśród 
których widzieliśmy przedstawicieli władz, 
pokrewnych instytucyj, prasy oraz radjoa- 
matorów: p. p. prezesa Staszewskiego, dele- 
gata A. Kopcia, red. H. Romer-Ochenkow- 
ską, dyrektora Pikiela mjr. Eisla, dyrektora 
Korolca i innych. 

Pierwszym przemówił, imieniem zarzą- 
du polskich zakładów Philipsa S. A. p. Ra- 
venswaay podkreślając zamiary firmy zor- 
ganizowania na terenie całej Polski szeregu 
podobnych wystaw jako ośrodków  propa- 
gandy radja. Kończąc swe przemówienie p. 
Ravenswaay złożył podziękowanie władzom 
za pomoc przy realizacji  propagatorskich 
poczynań. 

Inspektor zakładów p. ]. Wajman, mó- 
wiąc o rozwoju radja przytoczył dane staty- 
styczne, z których dowiedzieliśmy się, że 
gdy w Stanach Zjednoczonych, Danji, Szwe- 
cji, i innych państwach na tysiąc mieszkań- 
ców przypada 55 radjoamatorów, Polska ma 
ich zaledwie sześć. 

Na 30 miljonów ludności Polska ma za- 
ledwie 720.000 aparatów, to też firma Phi- 
lips rozpoczyna pracę pod hasłem: „„Wszy- 
stko dla Radja“. 

Ze słów następnego mówcy, dyrektora 
Polskiego radja w Wilnie-p. Pikiela dowie- 
dzieliśmy się, że Wilno posiada zaledwie 
6000 radjoodbiorcow. 

Po przemówieniach rozpoczął się dział 
koncertowy nadany przez radjo. Popijając 
herbatkę, przy miłej, pogawędce mieliśmy 
możność podziwiać niezwykie czysty odbiór 
dźwięków. Wielu z obecnych, po raz perw- 
Szy (jak przyznawali sami) mieli możność 
usłyszeć audycję bez zwykłych  szmerów, 
treszczenia i porykiwania. Uprzejmi gospo- 
darze nie szczędzili trudu aby udzielić ze- 
branym cennych rad i wskazówek. 

Niewątpliwie wystawa ta spotka się z 
ogólnem zainteresowaniem radjoamatorów. 

1 PROECHADZER URBANISTYCZNYCH. 
Niezłomni... 

Chociaż niechlujne prowadzenie robót 
miejskich przez Magistrat było już nieraz 
tematem utyskiwań w prasie i pospolitego 
klęcia udręczonych mieszkańców, ci, Od 
których to zależy, pozostają niewzruszeni, i 
„system“ trwya nadal! Tak, naprzykład pod- 
czas robót regulacyjnych i wodociągowych 
przy ulicy Sawicz, cały wylot wychodzącej 
na nią uliczki Augustjańsk'ej, zawalono ku- 
pą ziemi i gruzów i Oto, chociaż od ukoń- 
czenia tych robót upłynął bodajże miesiąc, 
ten „kopiec Wandy* tkwi tam do 'dziś-dzień 
jeszcze, tak, że jak się mówi: „ani przejść, 
ani przejechačl“, zwłaszcza *z tem „przeje- 
chaniem“, to „ze wszystkiem* trudno! A 
jest to tymczasem droga, wiodąca między 
innnemi do Internatu żeńskiego Seminarjum 
Nauczycielskiego! - Przykro! я 

Znacznie dotkliwszą bolączką, trapiącą 
ogół mieszkańców, jest ponowne, (które to 
już z rzędu?!) rozkopanie chodników w ro 
zmaitych dzielnicach miasta w związku z 
układaniem kanału kablowego. 

Gdyśmy oglądali początek tych robót 
na terenie Wielkiej Pohulanki, radość z 
tej nowej inwestycji zagłuszała w nas, ugrun 
towana ważkiem doświadczeniem obawę, 
czy aby nie będzie po tych robotach jakich 
przykrych dla nóg i oka niespodzianek, 
t.zw. „pozostałości robót”. Jakoż i nie 
omyliliśmy się! 

Ku naszemu zdumieniu, po skończeniu 
robót, dotychczasowy trzechpłytowy cho- 
dnik betonowy zredukował się w kilku 
miejscach do rozmiarów dwu płyt, przyczem 
między jedną a drugą wstęgą płyt, biegła 
drożka piaszczysta, a czasami błotnista — lu- 
ka po brakującej środkowej, trzeciej linji 
płyt! Dokądże się one podziały?! Przecież 
z temi płytami nic nie robiono? || 

Tajemnicę ich zniknięcia najlepiej wyja- 
Śni taki oto dialog robotników, dajmy na 
to Antuka i Piatruka, podczas rozbiórki 
chodnika przed przystąpieniem do Jobót. 

Antuk: „Ej! Piatruk cości ta plita, cho- 
lera na jo, nie chce ze wszystkiem wy- 
łazić!” B 

Piatruk: „Ot, durny! Machni ty po jej 
dobrze łomem, tak w ta pora migiem pój- 
dzi! Toż nie twoja—kazionna?!* 

Antuk (nic nie mówiąc) „R-r-r-a-a-zlli* 
wali drągiem w płytę, rozbijając ją na dro- 
bne kawałki, patrzy z zadowoleniem na re- 
zultat „róboty* i dodaje z ulgą: „Ot, i zby- 
li biedal* A takich płyt „niechcących wy= 
łazić* (u „niechcących pracować'!)—była 
nie jedna i nie dwiell 8 

Skargi na analogiczną sytuację w in- 
nych miejscach, otrzymujemy od mieszkań- 
ców Antokolą i Zarzecza. 

Przechodzień. 

=: za 
OBWIESZCZENIE. 

Sąd Okręgowy w Wilnie, I Wydział Cy- 
wilny, obwieszcza, że na żądanie Konstan- 
cji Redorowiczowej decyzją z dnia 15 maja 
1928 roku postanowił unieważnić następują- 
ce tytuły na okaziciela: 4% proc. listy zasta- 
wne Wileńskiego Banku Ziemskiego serji 
37-ej Nr. 216200, serji 38-ej Nr. Nr. 218953, 
218954, 219053, 219054, 219055 nominalnej 
wartości po 1000 rb. każdy, serji 29-ej Nr. 
065947 i serji 37-ej Nr. 070182 nominalnej 
wartości po 100 rb. każdy. 

p. о. Sekretarza (podpis). 

OBWIESZCZENIE. 
Sąd Okręgowy w Wilnie, I Wydział Cy- 

wilny, obwieszcza na żądanie Heleny Pilaw= 
skiej, decyzją z dnia 20 września 1928 roku, 
postanowił uneważnić listy zastawne Wileń- 
skiego Banku Ziemskiego 4żproc. wartości 
nominalnej po 100 rubli każdy serji 4-ej 
Nr. Nr. 17962, 17963, 17964, 17965, 17966, 
17967, 17968, 17969, 17970, 17971 i 17980, 
serji 5-ej Nr. Nr. 22541; 22542, 22543, 22544, 
22545, 22546, 22547, 22548, 22549, 22550, 
22551, 22552, 22553, 22554, i 22555. 

p. o. Sekretarza (podpis). 

GIEŁDA WARSZASSKA 
20 listopada 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88 8,90 8,86 
Kopenhaga 237,90 _ 238,90 — 237,30 
Londyn 43,25 43.35 43,14 
Nowy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryż „3484 _ 34.94 34,76 | 
Praga 2642 26.42 26.48 

Belgja 123.92 124.23 123,61 
Holandja 358.1) 359.00 357.20 
Stokholm _ 238,40 — 239,— 237,80 
Szwajcaria 171,69 172.12 171.26 

Wiedeń 125,31 125.62 125.00 
Włochy 46,71 46,83 46,59 
Marka niem. 212.47 

7707 US ESI UNS RO ET 

KARTOFLE | 
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Wileński* Kalwaryjska 1! m. 3 tel. 
147, w skłądach: Pacific Rossa i Skłep 
Kalwaryjska 6. | —0 
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OBWIESZCZENIE. 

Sąd Okręgowy w Wilnie, I Wydział Cy- 
winy obwieszcza, *e na żądanie Stefanji Wań 
kowiczowej decyzją z dnia 12 maja 1927 
roku postanowił unieważnić akcje Wileńskie 
go Banku Ziemskiego za Nr. Nr. od 21121 do 
21125 włącznie — 26 wyd., od 21011 do 
21015 włącznie — 26 wyd., od 21081 do 
21085 włącznie, od 20926 do 20930 włącz- 
nie, od 20921 do 20925 włącznie, od 21116 
do 21120 włącznie, 19769 — 26 wyd., 4882 
— 8 wyd. od 11187 do 11192 włącznie, od 
1443 do 1464 włącznie — 1 wydz., od 20866 
do 20870 wł. od 20881 do 20920 wł., od 
20936 do 20940 wł., od 20956 do 20960 wł od 
21031 do 21050 włącznie, od 21061 do 21080, 
oraz 21141 do 21245 włącznie — 26 wyd. 

p. 0. Sekretarza (podpis). 

MD LOCSEAEZCZ Ka KA ŻA DO EEE 

Ogłoszenie 
W dniu 15 grudnia 1928 roku o godz. 

10-ej rano zostaną sprzedane z ustnego prze 
targu następujące przedmioty Dyrekcji La- 
sów Państwowych w Wilnie: 

Jeden powóz parokonny na gumach, 
4 szorki skórzane, 
2 skóry łosiowe nie wyrobione. 
Przetarg odbędzie się przy ul. W. Pohu- 

lanka Nr. 24 na podwórku Urzędu Ziemskie- 
go. 

DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH 
w Wilnie. 

1916 — VI. — 1 

Obw'eszczenie o licytzcji, 

Urząd Celny w Wilnie na zasadzie posta- 
nowień paragrafów 33 i 49 rozporządzenia 
Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1920 ro- 
ku o postępowaniu celnem (Dz. Ust. R.P. 
Nr. 11 poz. 64 1921 r.) zmienionych 
brz mieniem rozporządzenia Ministra Skar- 
bu z dnia 1 maja 1925 roku (Dz. Ust. RP. 
Nr. 49 poz. 339 z 1925 roku), podaje do 
wiadomości ogólnej, iż w dniu 10 grudnia 
br. o godzinie 10-ej rano w magazynach 
kolejowo - celnych na stacji towarowej w 
Wilnie odbędzie się sprzedaż z licytacji to- 
warów nie odebranych przez adresatów. 

Na wypadek niesprzedania towarów w 
wyżej oznaczonym terminie, odbędzie się 
powtórna licytacja w dniu 20 grudnia br. 
a tej samej godzinie w tem samem miejscu. 

Przeznaczone na sprzedaż towary, mogą 
oglądać reflektanci na 2 dni przed rozpoczę- 
ciem licytacji od godz. 10-ej do 19-ej w ma- 
gazynach  kolojowo - celnych na stacji 
towarowej w Wilnie. 

Spis mających się sprzedać towarów, 
znajduje się na tablicy urzędowej w Urzę- 
dzie Celnym w Wilnie oraz Dyrekcji Ceł w 
Wilnie, ul. Ostrobramska Nr. 6. 

Naczelnik Urzędu 
(ŁUKOWSKI). 

1914 — VI. — 2 
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Czopki hemoroidalne GĄSECKIEGO 
(z kogutkiem) usuwają ból, piecze- 
nie, krwawienie, swędzenie, zmniej- 

„szają guzy (żylaki). 
Sprzedają apteki i składy apteczne, 
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pokryte plamami. 

plama zniknie. 

  

ZYSZCZENIE metalowych kranów należy do codzien- 
| nych porządków domowych w każdem starannem 

gospodarstwie, ponieważ krany bywają ciągle zanieczysz- 
czane o ile ręce są zbrudzone robotą, lub jakim tłuszczem, 
czy wreszcie namydlone. Wszystko pozostawia ślady, 
które należy bezzwłocznie usuwać. Parai woda przyczy- 
niają się najwięcej do tego, że krany stają się matowe i 

i. Można momentalnie doprowadzić 
metale do wyglądu nowości, przy pomocy Vim'u: czyścić 
wilgotnym gałgankiem posypanym małą ilością Vim'u. 
W końcu polerować suchym miękkim gałgankiem, a każda 

  

        

  

    Y.P.18—22 

Lever Brothers Limited, Anglja. 
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— уИ Kirematograt 
Kulturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

Od dnia 19 do 21 listopada 1928 r. 
włącznie będą wyświetlane filmy: 
ze swym słynnym psem WOLF HEARTEM. Nad program: „PRZEPRASZAM, OMYŁKA!* komedja 
w 2-ch aktach. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od godz. 4 

„NAPOLEON i LUDWIKA*. 

„Wilcze serce 
66 welki dramat w 8 aktach. W roli 

głównej: BIG BOY. WILLIAMS 

-ej. Następny prografu: 

  

  

ul. Ostrobramska 5. 

Kino- 
Teatr „Kelios“ 

Wilefska 38. 

Dziśl Supersensacja dla Wilna! 
Serja SOWKINO w Moskwie Hanbiący 
niu artystów Moskiewskiego Teatru Stanisławskiego. 
wartości artystycznej, który poruszył cały świat. Honorowe bilety nieważne. Seansy o g.4,6,Si 10,15. 

Złota 

Cud te 
„Żółty Paszport +ś (Książka kontrolna). Wielki 

B dramat obyczajowy w wykona- 
chniki, gry i reżyserji. Film 0 nebywałej 

  

| 
piękny i upajający 
dramat w 12 akt. 

Kino „Piccadilly 
WIELKA 42.5$3 

  

  

Dzis! Fllm, który bawi! Film obyczajowy, pouczaj AG Film współ 
(PÓŁDZIEWICA). „CHŁOPCZYCA” 

Cenv nie podwiższone. Orkiestra z 

czesnej kobiety. Szczyty erotyczne. Prze= 
Żywa i tetniąca humorem akcja rozgrywa 

się w środwisku arystokracji wielkomiejskiej. W rolach głów= 
nych: 2 gwiazdy ekranu HARRY LIEDTKE i XENIA DESNI. Początek o godz. 3. Ostatni seans o g. 10 m. 30. 

Jazz-Bandem* 

  

Kino „Wanda 
Wieika 30. 

dramąt serc w 1 
wdzięku JADWI 

Dzis! Dzieje bezgranicznej miłości! Przepiękna sielanka miłosna osnuta według głosnej sztuki Władysława” 

Perzyńskiego U ŚM IECH LGSU 
2 akt. W roli głównej pełna czarującego 
GA SMOSARSKA oraz Kazimierz Junosza- 

Stępowski, Józef Węgrzyn i urocze tancerki siostry HALAMA. 

  

    
Genialny tragik 

świata 

  

ULLRICH 
HAUPT 

Dyrekcja uprasza Sz. Publicz 

NAJLEPIEJ 
ODNAWIA I FARBUJE 

NA NAJMODNIEJSZE KOLORY 

GBUWIE 
7 INNE WYROBY SKÓRZANEJĄĄ 

  

licy- 

tacji 

  firmy,Ęprzyšul: Kur 

OSTRZEŻE 
nia „UNDE 

   

   <       

Og'oszenie lieytaeji 
O godz. 10 rano 4 grudnia b. r. odbędzie się w lokalu S. A. „Pa- 

cifice w Wilnie, przy ul. Jagielofckiej 10 sprzečaž w drodze 

100 sziuk pžugow 
które możnafobejrzeć codzienyie w składzie wymienionej 

lanczkiej Nr 6. $. А. „Pacific“. 

Wobec pojawienia się na rynku 

polskim starych wyrementowa- 

nych i pozornie wyglądających jak nowe MASZYN do pisa- 

RWOOD* zwracamy uwagę Sz. Klienteli, że NO- 

WE MASZYNY UNDERWOOD 

można nabyć tylko u nas lub 

u naszych przedstawicieli w 
większych miastach. 

G. Gerlach 
SZAWA — Ossolińskich 4. 

Gen. Repr. maszyn Underwood na całą Polskę. 

E mr———25 1 BEEUS   

ytwórni „UNITED 
ARTYTSIS“ p. t. 

Kino-leatr „POLONJA” A. Miekiewieza 22, 
Dziś! Najpotężniejsze arcydzieło doby obecnej na złotej serji „grupy wielkich gwiazd ekranu“. 

„BURZA 
W rolach głównych są: 

Zarząd Spółki Akcyjnej pod 
stwo dla Handlu Apfecznemi i 
Towarami L B. SEGALL w 

Rkcyjna 
Zawiadamia Akcjonarjuszów Spółki, iż 
Zgromadzenie Akcjonarjuszów odbędzie 
nia 1928 r. o godz. 6 po południu w Biu 
przy ul. Trockiej Nr. 7 z następującym porządkiem dziennym: 

p zatwierdzenie bilansu przechowania 
na dzień 1 lipca 1928 r. stosownie do rozporządzenia Prezy- solowego 

1) Rozpatrzenie i 

denta Rzeczypospolitej 
Nr. 38 poz. 352). 

2) Rozpatrzenie sprawozdania Z. 
art. 50 statutu Spółki | dalszemi wynika 
resów Spółki konsekwencjami. 

3) Uzupełniające wybory członków Zarządu. Akcjonar- 
jusze życzący wziąć udział w Walnem 
nie później 3 grudnia do godz. 12:ej w 

z dnia 22 marca 

g Reżyserji Turżańskiego i 
Taylora 

John Barrymore '"o« Gamilla Horn 
Dziejegprostego chłopa, który zakochał się w dumnej księżniczce, córce generała. Jego prze- 

życia przed wojną, w czasie wojny podczas rewolucji i po rewolucji. 
Wykonanie obrazu kosztowało 8 i pół miljona dolarów. Początek o godz. 4-ej, 6, 8.15, 10.25. 

ność o przybycie za 15 min. przed rozpoczęciem seansów. 
Srecialna ilustracia muzyczna. 

ATLAS 
Firmą Towarzy” RÓŻ R E 
Periumeryjnemį "m am = 
Wilnie, Spūlka Głuchoniemych 

uczy mówić dyplomo- 
мапа nauczycielka. 

Nadzwyczajne Walne Wiadomość: Witoldo- 

  

się w dniu 12 grud- WA 37. Szkoła. -Z 
rze Zarządu w Wilnie maa 

LEKCYJ ŠPIEWO 
i dykcji 

1928 r. (Dz. ust. udzielam > 
i wszelkie 

arządu w Związku „Jąkanie inne wady wy- 
jącemi ze stanu inte- mowy usuwam  zu- 

pełnie, 

Zgromadzeniu, winni Toija Kozudowska 
południe złożyć Za-ul. Sierakowskiego 25 

rządowi swe akcje lub dowody depozytowe o złożonych m. 3, g, 12—1 i 3—4. 
akcjach na przechowanie w krajowych instytucjach kredy- 
towych. 

u jaka jaz 
i” POSADY =; 

    

DOKTOR 
D.ZELDOWIEZ 
chor. weneryczne, 
syfilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5—8 wiecz. 

Dia dziewczynki 
12 letniej. uczciwych 
rodziców, poszukuję 
jakiejkolwiek  posa- 
dy. Może być do po- 
mocy w  gospodar- 
stwie, do dzieci etc. 
Zwierzyniec, ul. Miła 
7 m. 4. R, 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ-. 
DOW MOCZOW. 
od 12—2i 0d 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 
    

"TW. Zdr. Nr. 152. 
GWEN BENZ 
ЕР SIĘENAE 

BB KOSZE В 
mame 

SOBA inteligent- 
na, Znającą się 

= na ogrodow. 
B pszczelnictwie poszu- 

kuje odpowiedniej po- 
sady, albo wspólnika 
rolnika do założenia 

© |iuszerkamiałowska Zowcge wyroku kogo 
oraz Gabinet Kosme- serwów, wędlin i t. @. 
tyczny usuwa zmar- Łaskawe oferty do 
E Ke ary, R: „Słowa* pod 
upież, brodawki, ku- „Przyjezdna*. = 

rzajki, wypadanie wło- 7 
a Mickiewicza 46, AASATAVY 

и ееа — НОРНО 1 SPRZEDAĆ 
R LOKALE EwawawaW 
В в на ке 5 . 

leszkanie ПУЕ INR 
Mieszkanie nowej konstrukcji, w 

3 pok. potrzebne odzupełnie dobrym sta- 
zaraz, lub 1 grudnia nie, Ogłądać codzien- 
b. r. Zgłoszenia donie od 12 do 2. Mou- 
„Słowa* pod l. W. -0 twiłłowski zauł. 15, -z 

ABELBEUEEE 

domów docho-% 
dowych sprze- 

damy za 6.500 
dolarów 

! 

45445 
Wil. Biuro Komi- 

i FUTRO ы EIOQANCKIE DAŃSKIE | Spy аааач 
okazyjnie do RE tel. 152. 6989-7Z 

do:5, ul. ORA TB ТИКЕЖД Н СУДЕНЕО 

liroszek od; 
poleca SOS GI RRSO 

Lwiedryński 1 S-ka si 
Wileńska 28, tel. 1224 

rD” majątek 
obszaru prze- 

mia dobra. budyn- 
ki w dobrym stą- 

sprzedamy zaraz 
dogodnie 

Zbłąkany* 

odebrania za zwrotem 
m kosztów utrzymania. 
„Wilno, Kozia 20-1, 
Z. Brożewiczowa. —| 

gubioną ' książkę 
wojskową, wyde 

! przez P. K. U. 
Wilno, na imię Anto- 

dania. Oglądač od 2 

zielony, 

kilo 1.40 firma 

szło 150 ha  Zie- 

nie, kompletne 

  

         

niego _ Wysockiego, 
D. H.-K. „Zacheta“ | rocznik 1887, unie- 
Mickiewicza 1, tel. | wąznia się, ża 

> mmm Fggubioną książkę 
wojskową, wyd. 

FOLWARK 31 ha | przez Р К 0. 
z zabudowaniami | Swięciany, _ rogznik 

1898. na imię о- 
rowiczą Wincentego, 
unieważnia się. — — © 

gubioną ksiąžecz- 

pod Wilnem sprze- 
damy za 3.000 

dolarów 
Wil. Biuro Komi- 

  

€ 

c" 

ZGUBY 
les wyżeł - ponier 

maści brunatnej, do 

sowo - Handlowe, kę wojskową, 
Mickiewicza 21, rocznik 1894, 
tel. 152, —| wyd. przęz P.K. U. 

: ———- Wilno na imię Bro- 
I We oszczę- ; nisława Pietrusewicza, 

dności lokuje- | unieważnia się. — — © 
my solidnie pod gubione tymcza- 
dobre . gwarancje sowe Zašwiad- 
hipoteczne i czenie: rocznik 

wekslowe 1901, wyd. przez kom. 
D. H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza Ъ 
tel. 9-05. -| 

Pobor, na imię Józe- 
fa Wąsowicza, unie- 
ważnia się.     

  

ROMANTYZM NASZYCH CZASÓW. 
(Samochodem z Kapsztadu do Sztokholmu). 

Przez uczestnika wyprawy, znanego dzien- 
nikarza amerykańskiego G. Makepeace'a. 

DROGI AFRYKAŃSKIE. 

Po wyruszeniu z Kapsztadu niezbyt 
długo cieszyliśmy się drogami, przy- 
pominającemi trochę Europę. Już w Ro 
dezji musieliśmy borykać się z ciężkie- 
mi warunkami komunikacyjnemi. 

Południowa Rodezja, gdzie rząd U- 
nji Południowo - Afrykańskiej czyni du 
że wysiłki w kierunku utrzymania dróg 
w stanie możliwym, nie przedstawiała 
zbytnich trudności komunikacyjnych. 
Lecz im dalej posuwaliśmy się na pół- 
noc, podróż stawała się coraz bardziej 
uciążliwa, tembardziej że zaczęła się 
pora ulewnych deszczów i możliwe 
„drogi* afrykańskie zamieniły się w 
nieprzebyte obszary trzęsawisk. Rzekę 
Magoye w Południowej Rodezji prze- 
byliśmy względnie łatwo mimo wyso- 
kich brzegów i płynących gęsto olbrzy- 
mich pni drzewa, unoszony wartkim 
prędem. Gorzej natomiast wypadła prze 
prawa przez rzekę Kafue,, która pozba- 
wiona mostów, a posiadająca niezwy= 

kle wartki prąd i raty podwodne, prze- 

dstawia naprawdę trudną przeprawę 
dła wszystkich automobilistów. Przy 
pomocy tubylców dokonaliśmy jednak 
przeprawy На prymitywiie zbudowa- 
nych tratwaeli Każdej chwili groziło 
niebeźpióczeństwa rozbicia, lecz dzię- 

ki odwadze kap. Lacey, jego przytom- 
ności umysłu i zimnej krwi, dobiliśmy 

szczęśliwie do przeciwległego brzegu. 

Na podstawie własnych doświadczeń 
radzimy sz czerze, aby w porze wiosen 

nej, podczas podróży samochodowej po 
północnej Rodezji trzymać się — gdzie 
to jest możliwe — dróg starych, a u- 
nikać dróg nowych, mimo ich pozornie 
przyciągającego widoku, gdyż naogół 
twarda powierzchnia ma pod sobą 
grząski grunt, wobec czego samochody 
często zapadają się po osie. Najtrudniej 
szą rzeczą dla automobilisty  podrė- 
żującego po południowej Rodezji, jest 
nietyle wyszukanie drogi, ile wybranie 

  

Jedno z „iezior”, jakie w dużej ilości 
każdej ułewie. jeziora te przedstawiają duże 
czeństwo dla podróżnych. A: 

dycji musieli przy pomocy tubylców budować 

POWIETRZNA "a ORŁA Z WĘ- 
EM. 

W piękny poranek wiosennego dnia 
afrykańskiego, po krótkim odpoczynku 
w osiedlu Choma (Pół. Rodezja) wy- 
ruszyliśmy w dalszą podróż. Na prze- 
strzeni 30 mil pogoda i droga sprzyjały 
znakomicie. Wszyscy byliśmy w dosko 
nałych humorach. Zdawało się nam, że 
potrafimy nadrobić czas stracony pod- 
czas przeprawy przez rzeki. Napotkany 

pojawiają się po 
niebezpie- 

żeby pokonać te trudności i 
jednocześnie ominąć niebezpieczeństwo, członkowie Ekspe- 

nieraz po 
kilkaset mietrów drog i prowizorycznej. 

właściwej ź pośród licznych dróg, bie- 
gnącychi w różnych kierunkach. Oczy= 
wiście, podczas suchej pory trudności 
są znacznie mniejsze, gdyż każdą dro- 
gą można dotrzeć do celii, będąc zao- 
patrzonym w siekierę i w iopatę. Są to 
narzędzia, bez których podróż po Airy- 
ce jest niemożliwą, gdyž "uogą się One 
przydać tam, gdzie się najmniej tego 
można spodżiewać. 

mały strumyk nikogo Z as nie wprowa 
dził w zakłopotanie, tembardziej że 
przez strumyk przerzucony był mostek. 
Pierwsza na most wjechała ciężarówka 
Chevrolet, lećż nie zdążyła dotrzeć na- 
wet do połówy mostka, gdy ten osiadł 
na dnie strumyka, a wóz pogrążył się 
po osie w czarnej, gęstej glinie. Praco- 
waliśmy przez sześć godzin pržy po- 
mocy siekier i łopat nad wydobyciem 
wóżu. 

Zbliżając się do strumyka, zauwa- 

żyliśmy w powietrzu olbrzymiego or- 

ła, trzymającego w szponach dużych 

rozmiarów węża. Toczyła się w powie- 

trzu niezwykła walka pomiędzy kró- 

lem przestworzy, a tak przyziemnem 

stworzeniem, jak wąż. Wąż wił się w 

szponach orła, starając uwolnić się ze 

śmiertelnych uścisków. Dzięki swej bły 

szczącej łusce wyglądał on w promie- 

niach jaskrawego słońca afrykańskie- 

go jak srebrna wstęga, która gwałto- 

wnemi ruchami zmieniała swe kształty. 

Orzeł nie dawał za wygraną i nie wypu 

szczał węża ze szponów. Obserwowali- 

"śmy walkę z zaciekawieniem, starając 

się przewidzieć jej wynik. Zdawało się 

że orzeł będzie zmuszony wypuścić 

swą ofiarę, lub osiąść na ziemi, aby 

móc dobić ją dziobem, gdyż w powie- 

trzu rzecz ta była niemożliwa do wyko- 
nania. Tak przynajmniej zdawało się 
nam. jeszcze parę minut walki i wąż 
wyswobodzi się ze szponów drapieżni- 

ka. Wtem orzeł dokonał rzeczy nie- 

zwykłej: zgiął się w mocno wygięty 

pałąk i począł pożerać kawałkami wi- 

jącego się w śmiertelnych konwulsjach 

węża. Zakończywszy walkę zwycięsko 

orzeł poszybował w przestworza. : 

PRZEPRAWA PRZEZ TRZĘSAWISKA 

Przed opuszczeniem Rodezji ekspe- 
dycję spotkała jeszcze jedna przygo- 

da. W odległości 10 mil od Pemby na- 
trafiliśmy na trzęsawiska, w których 

ugrzązł tym razem Chevrolet osobowy. 

Straciliśmy znów kilka godzin, zanim 
zdołaliśmy wóz wydobyć. W celu umo- 

žliwienia dalszej drogi trzeba było uło- 

żyć z pni, drzew i gałęzi poprzez trzę- 
sawiska coś w rodzaju pomostu. Poza- 
tem, niemożliwe zupełnie do przebycia 
trzęsawiska trzeba było ominąć zupeł- 

— ; mm Staeistaw Mackiewicz. Redanior odpowiedzialny Witold Woydyłło. Ez 

nie i jechać przez step afrykański, pa- 
kryty wysoką trawą. 

Okazało się, że sedan łatwiej poko- 
nywa trudności dróg afrykańskich niż 
ciężarówka, ponieważ, będąc od niej 
Jżejszy, nie tak łatwo grzęźnie, a w ra- 
zie zapadnięcia się w trzęsawisko łat- 
wiej go stamtąd wydobyć. 

ULEWA I JEJ SKUTKI. 
Ulewne deszcze, z któremi mieliśmy 

szczęście. i przyjemność zapoznać się 

  

W drodze do urzędu celnego 
dezji. Most zbudowany przez 

nieważ dalsza droga okazała 

prawa rzeczna była najeżona niebezpie- 
czeństwami. Mostów prawie nigdzie 
nie spotykaliśmy, a jeśli i były gdzie 
takie, to tak prymitywnie zbudowane, 
że próby przejechania po nich kończy 
ły się zarwaniem konstrukcyj czarnych 
„inżynierów** i trzeba było później tra- 
cić po 10, 12 godzin na wydobycie sa- 
mochodów. Przeprawy przez rzeki do- 
konywaliśmy bardzo często przy pomo- 
cy pontonów, skonstruowanych z czó-ę 
łen tubylców, t.j. z wydrążonych pni 

ńa granicy Tunganiki i Ro- 

„czarnych inżynierów" nie 
wytrzymał ciężaru Chevrofetki i zerwał się. 50 tubylców 

pracowało w cągu 4 godzin nad wydobyciem wozu. Po- 
się zupełnie niemożliwa do 

przebycia, trzeba było zawrócić i szukać innej łepszej drogi. 

jeszcze w Rodezji Północnej, towarzy- 
szyły nam w dalszym ciągu. Kiedyśmy 
wkroczyli na terytorjum  Tanganiki, 
przekonaliśmy się, że ulewa  zatarła 
wszelkie ślady „dróg* afrykańskich. 
Licznie rzeki i strumienie wzdęte ulewą 

utrudniały jeszcze bardziej i tak trud- 
ną podróż. Ekspedycja jednak, chociaż 
powoli posuwała się, mimo  wszy- 
stko zwycięsko naprzód. Każda prze- 

Du ia „Wydawnictwo Wileńskie" ul. Kwaszelna 23. 

drzewnych. Pomosty tych pontonów 
budowano z bambusów, powiązanych 
bardzo prymitywnie „chingwe'ami*, 
czyli łykami z kory pewnego rodzaju 
drzew afrykańskich. Były to pisdłi: i 
ogromnie niebezpieczne, gdyż więc 
niż wątpliwej trwałości pontony afr 

kańskie lada chwila groziły rozbicie! 
i porwaniem ich przez wartki prąd w: 

zbranej ulewą rzeki. 

-0,


