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PRZEDSTAWICIELSTWA 
PARANOWICZA —: tui, Szeptyckiego — A Łaszuk, NIESWIEŻ -— ul. Ratuszowa, Księgarnia jaźwińskiego 
BIENIAKONIB — Bust kolejowy. | NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. | 
BRASŁAW -— Keięgarnia F-wa „Lot”, N. ŚWIĘCIANY —- Księgarnia T-wa „Ruch”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiega. | OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. | 
DUKSZTY — Buiet kolejewy PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
GŁĘBOKIE — ul. Uamkowa, W. Włodzimierow, | POSTAWY — Księgarnia Pol, Macierzy Szkolnej. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. | 
MORODZIEJ -— Dworzec kolejowy — K. S ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy 8. Kwierzyński. WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24 F. Juczewika, 
KLŃCK — Skiep „jedność”. WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. > 
ЫЕА — ul. Suwałsks 13, S. Matecki, WOLKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch у 
HOŁODECZNO — Kaiegarnia Toms „Rust“. 
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`О oświacie ECHA STOLICY 774 KORDONÓW 
pozaszkolnej 
Dziš w „Echach Krajowych“ umie- 

zczamy korespondencję pod tytułem 

„Nauczycielstwa powiatu Brasławskie- 

go', która, będąc żywotną ze względu 

na, tak zwaną, oświatę pozaszkolną dla 
ogółu nauczycielstwa szkół powszech- 

nych, sama wciska się pod pióro dzien 

nikarskie. 

Treść tej korespondencji — to je* 

dna z coraz silniej i liczniej akcentowa* 

nych skarg ludzi wyrosłych z ojczyste- 

gźo zagonu, poszukujących w pracy 

prowadzonej wśród ludności białoru- 

skiej twórczości, płynącej z ukochań i 
tęsknot swego kraju. Nauczycielstwo 

szkół powszechnych, jako najbliżej sto 

jące pracy oświatowej jest najsilniej 

atakowane za bezideowość i brak -po- 

wołania. Korespondent nasz zarzuty 
swe posuwa dalej, twierdząc, iż ogół 

nauczycielstwa szkół powszechnych, 

pomijając własną obojętność na spra- 

wę oświaty pozaszkolnej, jeszcze w o” 

toczeniu zabija wszelką inicjatywę pra 

cy kulturalno - oświatowej. 

Niejednokrotnie w „Słowie! zwra- 

caliśnry uwagę na zbyt szybkie usur 

wanie w naszym kraju z szeregu nau- 

czycielstwa ludzi  niewykwalifikowa- 

nych fachowo, jednak — zasłużonych i 

zespolonych z ludem białoruskim w 

pracy społecznej. Dziś wzrósł fachowy 

poziom nauczycielstwa — obniżył się 

jednak poziom ideowy. Zmechanizowa 

ny wychowaniec lub wychowanka se- 

minarjum nauczycielskiego, z obcych 
stron, wyrwani z otoczenia swojskiej 

im kultury nie są w stanie samoistnie 

terórczo _promionować w warunkach 
zupełnie dla nich obcych. Znikł z po- 

wierzchni życia typ nauczyciela z oś- 

wiaty tajnej, człowieka idei i poświęce- 

nia — miejsce jego zastąpił fachowy 
urzędnik. Pierwszy nie zawsze był gra 

matycznym polonistą — teraźniejszy 

w znacznej większości jest niegramaty- 

cznym państwowcem, uważającym po- 

byt na wsi białoruskiej, jako wygnanie 
ze swego rodzinnego Sącza lub Ładzi 
na dzikie odludzia. W kraju, w którym 
ponad wszystkiem powinien panować 
ton wychowawczy, zapanowała baka- 
larnia, imponująca przyznać należy ma 

sową formą zewnętrzną, jednak bez 
więzi wewnętrznej - ideowej. 

Badanie przyczyn jest środkiem u- 
sunięcia skutków. Z tej myśli wycho- 
dząc zastanowić się pragniemy nad 
przyczynami obojętności nauczycielst- 
wa, analizując jednak tą obojętność 
nie w płaszczyźnie modnego zwalania 

winy na ugrupowania partyjne, lecz ze 
względu na ogólne prądy nowoczesne, 
panoszące się w umysłowości polskiej 
powszechności. 

(«Jako zachowawcy, którzy wyszli 

Je stanu szlacheckiego, obracającego 
| się w nieprzerwanym historycznym 

wątku, mieliśmy przez długie lata nie- 
 podzielną odpowiedzialność za losy 
kraju. Był to, tak zwany, okres stano- 

wy, okres nierówności socjalnych, któ- 
ry cały swój byt opierał na wadze ga- 
tunkowej. Dziś żyjemy w okresie zró- 

z) 

wnania wszystkich, — okresie zniwelo tyt 
wania wartości, wskutek czego usunię- 
tą została konkurencja gatunkową. Kon 
kurencję stanową — w zdobyciu wagi 
gatunkowej — łączyła jako wspólny 
Sztandar idea do której jako do szczy- 
tu należało dorastać. Dziś w okresie 
jednorodności demokratycznej, gdy z 

” natury wszyscy są równi — zbytecz- 
nem jest dorastanie. Naodwrót dziś 
szczyty zniżają się do równej powierz- 
chni powszechności. Wartość indywi- 
dualna, jako siła motorowa w stano- 
ym ustroju, ustąpiła miejsca spoisto- 
i masowej w ustroju demokratycz- 

"-nym. Pomiędzy ideą, Wyrywającą ku 

szczytom, pociągającą najlepszych w 
ustroju stanowym, a — ideą spoistości 

) asowej, pociągającą większości w u- 
stroju demokratycznym, leży granica, 

„ która nas dzieli od dawnego tętna ży- 
źkia i twórczości. 
"*. Póki równość demokratyczna była 

ideą grup oświeceńszych, grupy te wy 

tdałszy siuo na szpałcie 6-ej). 

Sejm i Senaf mają hyć zwołane 
na 31 В. м. 

WARSZAWA, 16 X. PAT. Jak 
się dowiaduje Polska Agencja 
Telegraficzna, w najbliższym cza- 
sie spodziewać się należy wy- 
dania przez Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej zarządzenia o 
zwoła:iu Sejmu i Senatu na 
sesję zwyczajną od 3! paździer- 
nika r. b: 

я : т 
„Wyzwslenie” zapowiada akcję 

opozycyjną 
WARSZAWA. 16. 10. (tel. wł. „Stowa“). 

Dziś. przed południem odbyło się w sejmie 
plenarne posiedzenie klubu parlameatarnego 
„Wyzwolenie* pod przewodnictwem nowe- 
go prezesa Róga. Po dyskusji uchwa- 
iono jednomyślnie zgłosić wraz z innemi klu- 
bami lewicy i centrum na jednym z najbliż- 
szych posiedzeń Sejmu wniosek o votum 
nieutności dła rządu dr. Switalskiego. 

Inwestycje w bucżeciebprzyszia: 
TOCZNYMI 

WARSZAWA. 16. 10. (tel. wł. „Słowa*). 
Mimo tendencji oszczędnościowej w budże- 
cie przyszłorocznym jednakże dwa resorty 
a akos Ministerstwo Robót Publicz- 
nych i Ministerstwie Przemysłu i Handlu po- 
siadają w preliminarzach swoich poważne 
kwoty na wydatki inwestycyjne. 

Na roboty publiczne i odbudowę kregu 
wydatkowane będzie 155 miljonów zł. z któ 
rych najważniejsze pozycje odnoszą się na 
utrzymanie i regulację rzek oraz kanałów (23 
milj. zł.) na utrzymanie dróg komunikacyj 
nych (41 milj.) na budowę nowych dróg i 
mostów (16 milj. zł), na budowie wodne 
(9 milį. ZL.) i td. i 

W budżecie wydatków min. przemysłu i 
handlu zaajdujemy na cełe rozbudowy portu 
i miast a Gdyni 24 milj. zł., a ponadto około 
6 milj. zł. na dalsze y statków dła pol- 
skiej floty handlowej. 

Amhasador włoski opuści War- 
SZAWĘ 

WARSZAWA, 16 X. Pat, W dniu 
14 października rb. wyjechał z War- 
srawy na przeciąg 10 dni ambasador 
włoski p. Martin Franklin. Zastepo- 
wać go będzie w czasie jego nievbec- 
ności radca poselstwa p. Angelis. 

Przyjęcia u ministra sprawied- 
liwości 

WARSZAWA, 16. X. Pat. Minister spra- 
wiedliwości przyjął w dniu wczorajszym 
przedstawicieli zarządu głównego zrzesze- 
nia sędziów i prokuratorów w osobach 
prezesa dr Jana Morawskiego, sędziero 
Sądu Nsjwyż zeg9 oraz wice prezesa Sędu 
Apelse jnego Kazimierza Fleszyńskiego, z 
którymi omawiał sprawy, związane z orga- 
nizacją i uposażeniem sędziów. 

Siabilizacja sfosunków w prze- 
myśle tukrewniczym 

WARSZAWA. 16. 10. (tel. wi. „Siowa“). 
W rezultacie długotrwałych rokowań pomię 
dzy kilku istniejącemi w Polsce organizacja 

przemysłu cukrowniczego doszło ostat- 
nio do porozumienia na podstawie którego 
przemysł cukrowniczy gwarantuje sobie sta- 
bilizację stosunków na przeciąg kilku lat 0- 
raz zapewnia na przeciąg kilkuletni utrzyma- 
nie cen na obecnym poziomie. 

Powyższej treści sprawozdanie o roko- 
waniach złożył dziś premjerowi dr. Swital- 
skiemu se:n. Zagleniczny. 

Gło wywozowe na masła 
WARSZAWA. 16. 10. (tel. wł. „Slowa“). 

W dzisiejszym nr. „Dziennika Ustaw* uka- 
zało się rozporządzenie ministrów Przemysłu 
i Handlu, Skarbu i Rolnictwa o ustanowieniu 
cła wywozowego na masło, jednocześne zaś 
ukazało się rozporządzenie tychże  mini- 
strów o zwrocie ceł przy wywozie masła, 
które zawłora listę związków eksportowych 
których zaświadczenia upoważniają do о- 
Al cła opłaconego przy wywozie ma- 

Rozporządzenie powyższe ma na celu 
doprowadzenie do tego ażeby tylko najlep- 
sze standaryzowane gatunki masła za któ- 
re gwarancję przyjmują odpowiedzialne zwią 
zki były z Polski za granicę wywożone. Do- 
chczasowe bowiem smutne doświadczenie 

przy wywozie złych gatunków masła psują 
cych zagranicą opinię pol. produktom rolnym 
zmusiło rząd do takiego postawienia sprawy 

Zniesienie sądu okręgoweao 
w Plotekowie у 

WARSZAWA, 16 X. Pat. W kilku 
pismach stołecznych pojawiła się wia- 
domość, jakoby rozstrząsany był pro- 
jekt zniesienia sądu ckręgowego w 
Piotrkowie. PAT upoważniona jest do 
stwierdzenia, iż wiadomość ta jest 
berpodstawna. W Ministerstwie Spra- 
wiedłiwości podobny projekt nie jest 
rozważany. 

Podziękowanie min. Niczehyfow- 
skiego dla organizafarów działu 

rolniczego na PWK, 

POZNAŃ, 16 X. Pat. Jak podaje 
„Kurjer Poznański”, minister rolnictwa 
Niezabytowski przesłał organizatorom 
wystawy rolniczej na PWK. dyr. Kc- 
nopińskiemu oraz wicedyrektorowi te- 
gOż działu p. Jaxa Bykowskiemu 
pismo z podziękowaniem i uznaniem 
za ich pracę przy organizacji działu 
rolniczego Wystawy. 

(eneralny strajk w Łotwie 
RYGA, 16 X. Pat. Plan strajku 

utrzymywany jest przez komitet straj- 
kowy w tajemnicy. Strajk rozpocznie 
się w czwartek O godz. 24 i trwać 
będzie do godz. 20 — 21 piątek. ; W 
dniu dzisiejszym władze kolejowe ro: 
zesłały do wszystkich urzędów i in- 
stytucyj kolejowych okólnik, w któ- 
rym uprzedzają, że w piątek wszyscy 
bez wyjątku pracownicy kolejowi win- 
ni stawić się na służbę. W przeciw- 
nym razie do strajkujących stosowa- 
ne będą nietylko całkowite zwolnienia 
ze służby, lecz również represje. Ta 
ki sam okólnik został wydany do 
wszystkich pracowników państwowych 
Stanowisko kolejarzy wobec strajku 
nie zostało jeszcze ustalone. Moniej- 
więcej połowa kolejarzy, należąca do 
związku zawodowego, opowiada się 
za strajkiem, podczas gdy drvga po- 
łowa, należąca do towarzystwa pra- 
cowników kolejowych, jest przeciw 
straįkowi. Związek studentów łotew- 
skich zwrócił się do rządu z propo- 
zycją, iż w razie gdyby na kolejach 
wybuchł strajk, związek gotów jest 
oddać do dyspozycji rządu 1500 stu 
dentów, obznajomionych technicznie 
ze służbą kolejową, którzyby mogii 
zastąpić maszynistów i mechaników. 
Policja otrzymała polecenia obsadze- 
nia w. dniu strejku instytucyj pań 
stwowych. 

Zreformowanie Kasy Chorych 
w Łotwie przyczyną strajku | 

RYGA, 16.X. Pat. Na wczorajszem po- 
siedzeniu rady ministrów zapadła u. hwała 
wprowadzenia reform w statucie Kasy cho- 
rych. Odpowiednie zarządzen e zostanie w 
dniu jutrzejszym opublikowane w dzienn: 
ku urzędowym i natychmiest na podstawie 
$ 81 konstytucji wprowadzone — м życie. 
S Bi konstytucji zezwalą rządowi w wy- 
padkach konieczności państwowych pod- 
czas niefunkcjonowania sejmu. wydawżć 
ustawy bez zwołanią sejmu. Wobec. test, 
że ze strony partji so jaldemokratycznej 
panuje bezwzględną opozycja przeciwko 
wprowedzeniu reform co obecnej ustawy o 
kasach chorych, a zwłaszcza w  drocze 
$ 81, na wczorajszem wspólnem posiedze- 
niu centralnego komitetu partji i centrai- 
nego biura związków zawodowych zapadłą 
uchwałą ogłoszenia w piątek generalnego 
strajku protestącyjnego. Natychmiast z0- 
stał wybrany komitet strajkowy, do które” 
go wchodzi trzech socjaliemokratów. Jak 
sę ogólnie spodziewają, strajk obejwie 
wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe, 
handlowe i rzemieślnicze oraz środki lo- 
k mocji. Koleje bęcą funkcjonowały częś- 
ciowo, t. į, na liniach komunikacji między - 
państwowej. 

Możliwość przesilenia gab neta łotewskiego 
RYGA, 16 X. PAT. Według 

krążących pogłosek, na skutek 
sytuacji, wytworzonej w związku 
z uchwalą rady ministrów o re- 
formie kasy chorych, nie jest 
wykiuczona możliwość przesile- 
nia gavinetowego. W kołach po- 
litycznych omawiana jest kon- 
cepcja t. zw. szerokiej koalicji 
od związku demokratycznego do 
socjaldemokratów. 

Biojekt o prawach językowych mniej 
szości w  Estonji 

Z Rewia donoszą: Wczoraj komisja 
zgrossadzenią państwowego iozważała pro” 
jekt ustawy o prawach j;zyków mniejszoś- 
ciowych w Estonji. Projeki ustawy zostać 
przyjęty w tej formie, w jakiej został opra- 
cowany w komisji poprzedniego parlamer tu 
Wniesicno jedynie kilka zmian na korzyść 
języków mniejszościowych w  iastytucjach 
komunalnych i państwowych. 

Woidemanasa nie przyjmują dó mniwer= 
З9 

KOWNO, !6 X. PAT. Wiadomości 
o rzekomych zamiarach Woldemarasa 
wyjazdu zagranicę w dalszym ciągu 
okazują się nieprawdziwe. Przeciwnie 
nawet Woldemaras zwrócił się do 
senatu uniwersyteckiego w Kownie, 
oświadczając, že pragnąłby zpowro- 
tem objąć katedrę profesorską. W 
dniu dzisiejszym odbędzie się posie- 
dzenie senatu, na. którem rozpatry- 
wana będzie prośba Woldemarasa. 
Według przypuszcień odpowiedź na 
prośbę będzie negatywna ze względu 
na stanowisko Woldemarasa w spra- 
wie reorganizacji uniwersytetu i zmia- 
ny statutu . uniwersyteckiego. 

Wielka burza nad Rygą 
RYGA, . 16 X. PAT. W dniu wczo- 

rajszym szalała nad zatoką Ryską 
niebywała od dawnych łat burza, któ: 
ra wyrządziła wiele szkód rybakom, 
zatapiając sieci oraz łodzie. Jest kilka 
ofiar w ludziach. 

CENY OGŁOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na srronie 2-ej i 3-ej 40 gr. 

  

Opinie prasy angielskiej 
w związku z wzajemnem utworzeniem ambasad 

LONDYN, 16 X. PAT. W związku z przemianowaniem po- 
selstwa angielskiego w Warszawie na ambasadę „Times“ pisze: 
Polska stanowczo dowiodła, że zasługuje na to, by znaleźć się 
Wśród krajów, w których Anglja reprezentowana jest przez am- 
basadora. Cyfra zaludnienia, zarówno jak i położenie Polski ka- 
ża patrzeć na nią jako na kraj o pierwszorzędnem znaczeniu. Za 
uianie do Polski wzmogło się bardzo, i to w znacznym stopniu 
dlatego, że wzmocnił to zaufanie fakt, że po latach trudności i 
niepokojów oraz niepewności zarówno wewnątrz, jak i na zew- 
py kraju, udało się jej osiągnąć jedncść narodową i solidar- 
ność. 

Briand zabiega o przyśpieszenie wprowadzenia 
planu Yanga 

PARYŻ. 16.10. (PAT). Jak się dowiaduje Petit Paristen, Briand w czar 
sie swego pobytu z prezydentem republiki Doumergue w Brukseli rozmawiał 
z belgijskim prezesem rady ministrów Jasparem na temat powolności prac ko- 
mitetu obradującego riad wprowadzeniem w życie planu Younga. W związku 
z tem Jaspar wystosował do. wspomnianiego komitetu pismo, w którem prosi 
o podjęcie starań w celu zakończenia prac do 24 bm. tak, by druga konieren- 
cja haska mogła zebrać się w (dniu 15 listopada. 

Sprawa marskiej konforencji moca:stw 
LONDYN. 16.10. (PAT). W ciągu tygodnia bieżącego należy spodziewać się pdpo 

wiedzi wszystkich mocarstw zaproszonych na konierencję morską która ma się odbyć w 
Londynie w trzecim tygodniu stycznia roku 1930. Stary Zjtdnoczone notyfikowały już 
o swej zgodzie na wzięcie udziału w konferencji. Italja dała wczoraj odpowiedź, pdzyj- 
mującą zaproszenie brytyjskie, dzisiaj zaś otrzymano depeszę z Tokio, № których jest 
zapowiedz tego przyjęcia, które rząd brytyjski powinien otrzymać w ciągu dnia dzi- 
potwierdzeniu tego przyjęcia, które rząd brytyjski powinien otrzymać jw ciągu dnia dzi- 
siejszego. Wreszcie w depesząch z Paryża otrzymano wiadomość o tem, że rząd francuski 
opracowuje obecnie tekst odpowiedzi, w której przyjmuje zaproszenie rządu brytyjskiego 
Rządy państw zaintresowanych porozumieją się jeszcze co do porządku badania spraw, 
które będą stanowiły cel i temat przyszłych narad. Wszakże już dziś wiadomo, że ma- 
rady będą toczyły około postanowień traktatu waszyngtońskiego z roku 1922, regulują- 
cych sprawę statków głównych tj. pancerników. Poruszone będą również sprawy nieo- 
bjęte traktatem, a odnoszące się do reszty klas statków wojennych, a mianowicie cię- 
żkich i lekkich krążoników, łodzi torpedowych, podwodnych oraz statków pomocniczych. 

FRANCJA NIE ZGODZI SIĘ NA OGRANICZENIA TONAŻU ŁODZI POD- 
WODNYCH. : 

PARYŽ. 16.10. (PAT). „Le Journal“ dowiaduje się, że Francja na naj- 
bližszej konierencji momskiej nie zgodzi się na žadne ograniczenie tonažu 10- 
dzi podwodnych. W sprawie procentowego stosunku tonażu innych okrętów 
Francja stać będzie na stanowisku uchwał konferencji waszyngtońskiej, wy- 
chodząc z założenia, że jakkolwiek inny system parytetu jest dla niej niemo- 
żliwy-do' utrzymania, musi ona bowiem zapewnić obronę swych wybrzeży i 
komunikacji z kolonjami. 4 

Min. Benesz o checnej pozycji Małej Ententy 
PRAGA. 16 X. Pat. Minister Benesz przyjął przedstawiciela białogrodzkiej „Po- 

litiki“, w rozmowie z którym oswiadczył między innemi: Mała Ententa, która dotych- 
cząs miała program prawie niegatywny, t. j. obronę umów pokojowych i terytoriów 
swoich członków, zaczyna prowadzić obecnie politykę konstruktywną, pozytywną i 
praktyczną, będzie wzmacniala wzajemne stosunki polityczne, kulturalne i przede- 
wszystkiem gospodarcze. Mała Ententa przypuszcza, że prace swoje rozszerzy i na 
inne państwa, jak np., na Polskę, Grecję. Bułzarję i Węgry. Na pytanie, co sądzić o 
Sytuacji w Czechosłowacji, odpowiedział min. Benesz, że po 10 ciu latach istnienia re- 
publ ka czechosłowącka jest zupełnie skonsolidowana i nie grozi jej żadne niebezpie- 
czeństwo. 

Stabilizacja korony czeskiej 
PRAGA. 16.X. Pat. Rząd na swojem ostatniem posiedzeniu postanowił przed- 

łożyć stałemu wydziałowi parlamentarnemu do uchwalenia ustawę o wprowadzeniu w 
Czechosłowacji waluty złotej. Ustawa ta nie zmienia nic w istniejącym stanie rzeczy, 
gdyż przemianowuje ona tylko dotychczasowe obliczenie wartości korony czechosło- 
wackiej według relacji do złotego dolara na obliczenie według relacji do wartości 
złota. Wartość korony ustalona ma być w obecnej wysokości, t. i. 44,58 miligr mó» 
złota za koronę. Pośpiech, z jakim rząd przedkłada ustawę tę do uchwalenia, tłuma- 
czyć należy tem, że warunkiem udziału Czechosłowacji w radzie nadzorczej banku re- 
paracyjnego jest wprowadzenie waluty, opartej na złocie. 

Burzliwe posiedzenie Sejmu Pruskiego 
WNIOSEK NIEUFNOŚCI DLA RZĄDU. 

BERLIN. 16.10. (PAT). Dzisiejsze posiedzenie sejmu pruskiego miało 
charakter niezwykie burzliwy. Na porządku dziennym znajdowały się wnioski 
opozycji prawicowej, wyrażające rządowi pruskiemu votutn nieufności z po- 
wodu rozwiązania nadreńskiej prgarizacji Stahlhelmu i domagające się nie- 
zwłocznego cofnięcja tiego zarządzenia. Pozatem niemiecko - narodowi i hit- 
tlerowcy zgłosili szereg wniosków, wzywających rząd pruski do wystąpienia 
na radzie państwa przeciwko planowi Younga i do niewzbraniania urzędnik. 
państwowym zapisywania się na listy plebiscytowe. Z wnioskami pozycji w 
dłuższej replice polemizował premier Braun, którego wystąpienie prawicą 
przyjęła burzliwemi protestami, Premjer oświadczył, że udział urzędników 
państwowych w plebiscycie jest rtiedopuszczalny. Następnie zabrał głos mi- 
nister spraw zagratńicznych Grzesinsky, który opisał szczegółowo sławne ma- 
qewry Stahlhelmu w Nadrenji i stwierdził, że miały one charakter ściśle woj- 
skowy, gdy urzędnicy sejmowi wnieśli na salę tablice, na których rozwieszo- 
na była broń różniego rodzaju, skoniiskowana na! zebtamiach hittlerowców i * 
komunistów. Tablice te umieszczone zostały na trybunie, co hittlerowcy przy- 
jęli burzliwemi okłaskami i drwiącemi (okrzykami. Na sali zapanowała nie- 
słychanje wzburzenie. Posłowie zaczęli zbiegać się ze wszystkich stron do try” 
buny, chcąc zbliska przyjrzeć się temu pokaźowi tryumfów politycznych. 
Wśród ogólnego chaosu i stamieszania posiedzenie; musiało być |odroczonie. 
Premjer Braun opuścił ostentacyjnie salę obrad. 

trezydent Hindenburg oponuje 
PRZECIWKO WCIĄGANIU JEGO OSOBY W WIR AGITACJI PLEBISCYT. 

BERLIN. 16.10. (PAT). Prezydent Hindenburg wystosował na ręce kan 
clerza Mullera pismo, w którem z całą stanowczością zastrzega się przeciwko 
wciąganiu jego osoby w wir agitacji plebiscytowej. Prezydent Hindenburg 
podkreśla że nie dał powodów i nie upoważniał nikogo do ogłaszania jego 
osobistego poglądu na piebiscyt. Zastrzegając sobie sprecyzowanie swego 
stanowiska wobec planu Younga w przewidywanym konstytucją terminie, w 
którym. przysługuje prezydentowi Rzeszy prawo zadekretowania, względnie 
odroczenia wejścia w życie ustawy. 

Przedstawiciele Ligi Narodów na Śląsku Daolskim 
KATOWICE. 16.10. (PAT). W związku z przedtuženiem pobytu przed- 

stawicieli Ligi Narodów w osobach ministra Aguire Farrer, dyrektora wy- 
działu dla mniejszości narodowych przy Lidze Narodów i prof. de Asserade 
na Śląsku Opolskim, przyjazd ich na Sląsk polski uległ opóźnieniu i nastąpi 
w niedzielę dnia 20 bm. późnym wieczorem. Dzisiaj prezes Trybunału Rozjem 
czego Kaekenbeck wydał w Bytomiu na cześć gości z Ligi Narodów śniadanie 
w którem ze strony Polski wzięli m.in. udzia. wojewoda dr. Grażyński, kon- 
sul generalny p. Malhomme, dyrektor urzędu mniejszościowego Hintze oraz 
członek komisji mieszanej min. Morawski. 

GDI DAS TPA ЧЕ 
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twarzały dobra duchowe. Dziś gdy 

idea zamienioną została w czyn, gdy 
wywalczoną równość i wolność od- 

dano demokracji w ręce, fizjologiczne 

używanie tej równości i wolności za- 

panowało niepodzielnie. Aby nie wpaść 

w zupełne zmaterjalizowanie szuka się 

walorów duchowych w spoistości ma” 

sowej. Stąd wielki nacisk na spoistość 

organizacyjną i zamiana dawnej swo- 

bodnej konkurencji ducha, stałemi for" 

mami organizacyjnemi. 

Taką zmechanizowaną, związaną 

stałemi formami organizacją jest dzi- 

siaj nauczycielstwo szkół powszech- 

nych, w znacznej części sprowadzone 

z dzielnic zachodnich, niezwiązane z 

życiem i warunkami tutejszemi. О йе 

spoistość masowa jako naczelny walor 

nauczycielstwa szkół powszechnych w 

kraju własnym jest w stanie inercyjnie 

czerpać ducha z jednorodnego otocze 

nia, to u nas związek ten ginie, gdyż 

duch przyjezdnego nauczyciela, a tu- 

tejszego mieszkańca, to dwa bieguny. 

Z tem licz yć się trzeba jako z faktem 

dokonanym i nie wymagać od tegoż 

nauczyciela wysiłku ponad jego siły i 
kwalifikacje. 

W zainteresowaniu się Kuratonjum 
oświatą pozaszkolną, w wyznaczaniu 

instruktorów i kursów dla nich — nie 

należy szukać niczego więcej, jak ur 

jętego w stałe formy organizacyjne u- 

rzędowego poczynania, które może u- 

łatwić znacznie, lecz nigdy zastąpić 
treści. 

Idei twórczej, treści, motoru — na- 

leży szukać w sferze kultury duchowej 

Zaś ani frak, ani smoking o których 

wspomina korespondent kultury tej nie 

zastąpi. Kultura ducha, tak samo jak 

kultura roli wymaga bardzo długiej 

uprawy na to aby wydać szlachetny 
plon. 

W zapytaniu naszego koresponden 
ta: „gdzie jest przyczyna? Kto temu 

winien?“ i w oczekiwaniu odpowiedzi 

od „władz szkolnych tych fabryk zwa 

nych „seminarjami nauczycielskiemi“ | 

— jest duże nieporozumienie. Powie- 

dzielibyśmy więcej — dużo tragizmu, 

jeśli się weźmie pod uwagę, iż pisał 

człowiek, niezwiązany tradycją ze sta 

nem szlacheckim. Pytań podobnych 

otrzymujemy dużo. Większość z nich 

pochodzi od ludzi, którzy, ani z ubio- 

ru, ani sposobu życia, nie wzbudzają 

podejrzeń sukcesyjnego należenia do 

dawnych klas uprzywilejowanych. Są 

pomiędzy nimi i ludzie z młodego po- 

kolenia — już wychowani w szkołach 
krajowych. Powoli wśród świeżo nara” 
stających krajowych grup społecznych 
ugruntowuje się przekonanie, iż na to, 
aby żyć — poza dobrami materjalnemi 

należy wytwarzać też dobra duchowe. 

Nie należy jednak tych dóbr szukać 

w .zespoleniach masowych. Ducha 

twórczego muszą z zespolu własnych 
dusz wykrzesać ci, którzy już dziś tę 
sknotę swą czerpią z rodzinnej ziemi i 
nieba. Motorem zaś twórczym nie mo- 
że być łączność masowa, pochodząca 
z fachu, czy też klasy — lecz człowie* 
czeństwa oparte o miłość bliźniego. 

Michał Obiezierski. 

  

Polowania repzezenfacyjne 
W początkach listopada p. Prezydent Rze 

czypospolitej urządza reprezentacyjne polo- 
wanie na bażanty i zające dla członków rzą 
du korpusu dyplomatycznego w lasach Ko- 
mory Cieszyńskiej. 

W początkach zaś grudnia odbędzie się 
reprezentacyjne polowanie na dziki i wilki 
w puszczy Białowieskiej. Będzie to pierwsze 
polowanie w tej puszczy, urządzane przez p. 
Prezydenta Rzeczypospolitej. Goście zamie- 
szkają w pałacyku myśliwskim, który w tym 
celu jest pośpiesznie odnawiany. 

Dalsze kredyty dła rolnictwa 
Bank Polski postanowił podwyższyć kre 

dyt dla rolnictwa, ustalony pierwotnie w 
wysokości 40 milj. zł., do sumy 45 mili. zł. 
W myśl tej uchwały prywatne instytucje fi- 
nansowe, którym powierzono rozprowadzenie 
kredytów pod rejestrowy zastaw rolniczy, 
zostały powiadomione o tem, z wezwaniem, 
aby zgłosiły do Banku Polskiego umotywo- 
wane wnioski o dalsze kredyty w ramach 
przepisanych. 

Ponadto — jak donosiliśmy — przyznał 
Bank Polski specjałny kredyt w wysokości 
5 milį. zł. który jest przeznaczony specjalnie 
dła małorolnych. Ogółem więc przeznaczył 

Bank Polski dotychczas na akcję kredytową 
dla rolnictwa pokaźną kwotę 50 milj. zł.
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Nauczycielstwa powiafu Brastławskiego 
Jeżeli u nas wogóle --co jest smu- 

tną rzeczywistością — nauczycielstwo 
szkół powszechnych pod każdym 
względem swego zawodu i obowiąt- 
ków stoi bardzo nisko, to kwestja ta 
w powiecie Brasławskim przedstawia 
się chyba najrozpaczliwiej. 

Nauczyciel brasławski $(mówię o 
całym powiecie i mam na względzie 
większość) nie zdaje sobie sprawy z 
obowiązków wzgiędem społeczeństwa, 
które, ufając ślepo jego sumienności, 
powierzyło mu swoją przyszłość na 
najdalszej, północnej rubieży naszego 
kraju. Jest on przekonany, że w zu- 
pełności czyni ządość wszystkiemu jeśli 
z zegarkiem w ręku prowadzi jakoś 
koślawie i nieswojo lekcje w szkole. 
I nie wie, że grubo się myli—a mo- 
że niechce o tem wiedrieć?.. Przecież 
na dzieci więcej oddziaływa życie po- 
zaszkolne, jako swobodne, niż formalna 
i urzędowa szkoła. A kwalifikowany 
brasławski pedagog, udekorowany 
szumnym przydomkiem siewcy oświa 
ty czy kapłana Światła, tego nie wie 
— może zapomniał z powodu przecią- 
żenia się „uczonością*, może naj- 
przeróżniejsze a bardzo dziwaczne 
systemy wychowawcze, stosowane w 
Niemczech, Francji, Anglji i gdziein- 
dziej zagranicą. a wtłoczone w niego 
w szkole, tak go zaabs:rbowaly, že 
zapomniał, iż znajduje się w Polsce, 
na naszych Kresach, które nie prze- 
chodziły dotąd żadnej większej ewo- 
lucji kulturalnej, które oprócz tego, 
jako dzielnica, nie dadzą sie nagląć 
do żadnych, całkiem obcych im, szab- 
lonów i jak były, są i nadal pozosta: 
"ną oryginalnymi, szczególnie we wła- 
Ściwościach psychicznych ich miesz- 
kańców, a więc i dzieci także. Czyby 
nie lepiej było, gdyby. nauczyciel wy* 
sklepił się z lichej skorupki rzemieśl- 
'niczej formalistyki i spojrzał okiem 
człowieka, patrjoty, obywatela, za 
Szare kulisy, gdzie tli się jeszcze buj- 
"ie, proste, a piękne życie. Ależ gdzie 
tam!.. 90 proc. brasławskich nauczy- 
cleli nietylko na taki heroizm zdobyć 
się nie potrafi, ale wprost przeciwnie, 
—chłopskie dziecko, jak i ciemnego 
"chłopa ma w największej pogardzie. 
Żaden sobie z nich „nie życzy, jako 
człowiek wykształcony zniżyć się na 
poziom tego półbydlęcia". 4 Między 
nauczycielem a dzieckiem istnieje pra- 
wie bezdenna przepaść nienawiści i 
wstrętu. Nic dziwnego! „Siewca oświa- 
ty“, zamiast siać swe ziarna na rolę, 
chce odwrócić porządek naturalny i 
rolę zmusić do czepiania się nędznych 
niezdolnych często do kiełkowania zia- 
ren, unoszonych w powietrze przez... 
wiatr... 

Może w szkole, urzędowo, nie jest 
'w stanie postępować inaczej, może 
jest skrępowany czczemi programami, 
instrukcjami i regulaminami. Ale dob- 
re chęci niczem nie dadzą się stłu- 
mić. Jest większe o wiele pole pracy 
poza szkołą. Tylko, niestety, nauczy: 
ciel brasławski nie dość, że nie pra- 
cuje i nie myśli na niem pracować, 
ale nie wie o istnieniu takiego pola,Q' 
wyrazy, oznaczające je, brzmią w je* 
go uszach jakoś nieswojsko i rozcza- 
rowująco.Zamiast wychowywać na ludzi 
i obywateli powierzone mu dzieci, za- 
miast wszczepiać w nie patrjotyzm 
państwowy, bardziej potrzebny na na- 
szych Kresach, daje tym dzieciom 
demoralizujące przykłady. Jeszcze gor- 
"szy jest stosunek nauczycieli do 
wszelkiej pracy organizacyjno-oŚwia- 
towej, poczynanej przez jednost- 
ki nienauczycielskie a roztaczanej 
nad młodzieżą wiejską i miasteczko- 
wą pozaszkolną. Jakaś zdagenerowa- 
na nauczycielka, chuchro natury i 
karykatura cz owieka, potrafi nazwać 
matołkiem ideowca-działacza który 
rzuca się w wir pracy nad podniesie- 
niem kultury swej wioski, organizuje 

  

(oś nowego 
Siracuse dorme — jest włoskie 

przysłowie. Śpią Syraku zy, w których 
niegdyś biło życie pod rządami potęż* 
nego Dionizjosa, żyła myśł potężna za 
Archimedesa. Dziś śpią. A my, gdy o 
tem słyszymy, uśmiechamy się sennie 
— że jest przecie jeszcze inne miasto 
na ziemi, które śpi... Tak akurat, jak 
u nas. 

Wilno śpi bowiem wcale nie gorzej 
niż Syrakuzy. Tylko w tak, sennem 
„mieście jak Wilno, mogło się zdarzyć, 
iż w środku miasta od dwóch tygodni 
stoi otworem dla wszystkich nowy ko- 
'ściół garnizonowy z bardzo, bardzo, 
*bardzo... powiedzmy: ciekawą  poli- 
chromją — i że tego w krasie nikt nie 
zauważył. A przecie kościół otwarto 
hucznie, w obecności samego Prezy- 
denta Rzeczypospolitej; a polichromii, 
gdy jeszcze była w projekcie, tak barw 
nie pisał nasz kolega redakcyjny, pan 
Nemezjusz Klemens... — A gdy oto 
już kościół św. Ignacego stoi, gdy po- 
lichromja jest gotowa — to cisza. Zaj- 
dzie ten i ów na chwiłę, przechodząc, 
podniesie głowę silnie, i szepnie sąsia- 
dowi leniwie: ,„Wspaniałe, prawda?*... 
W odpowiedzi zobaczy senne kiwnię- 
cie głową, — lub usłyszy równie cichy 
leniwy szept: „At, dziwactwa”. I rozej- 
dą się powoli — powoli — powolutku. 
Nawet taka rozbieżność zdań nie po* 
budzi nikogo do żywszej reakcji. | 

koła młodzieży. domy ludowe, kólka 
rolnicze i t. d. Najwięcej podobnych 
plwocin nauczycielskich Ściągają na 
swoje twarze pracowitsi absolwenci 
Szkoły rolniczej tutejszego powiatu. 

Wszystko to doprowadziło do cał. 
kowitego zaniku zautania miejscowej 
ludności do nauczycieli a jest to 
wielka strata, na pokrycie której trze- 
ba będzie kilkudziesięciu lat ogrom- 
nych wysiłków i sumiennej, niestru- 
dzonej pracy. Jeżeli w przyszłości— 
w co musimy wierzyć—zjawią się na 
naszych Kresech prawdziwi nauczy- 
ciele, to praca ich na długo będzie 
mało owocna, bo wszelki postęp pó- 
ki istnieje nieufność ludności do in- 
teligencji jest niemożliwością. 

Co wobec tego wszystkiego myśli 
brasławskie nauczycielstwo? — Naogół 
nic—bo większość tej „sfery”* niezdol- 
na jest całkiem do myślenia, a mniej- 
szość myśli o wysokich pensjach, o 
zmniejszeniu godzin pracy, 0 smo- 
kingach, frakach, lakierkach, nudrach, 
„formach towarzyskich", Niektórzy z 
tych „myślących* są nawet „filozofa- 
mi* na większą skalę: dzielą ludzi 
na „dżentelmenów* i nieokrzesa- 
nych", do pierwszych zaliczając wszel- 
kie tałałajstwo, do drugich — najczęś- 
ciej ludzi poważnych i głebokich. Wie- 
lu tych myślących „filozotėw“ i „„filo- 
zofek* doszło w swoich refleksjach 
do wniosku, że ostateczny cel czło- 
wieka ogranicza się do zachowania 
jego gatunku zoologicznego, — a jesz- 
cze więcej ich żyje w przekonaniu. że 
człowiek wogóle żadnych zadań i obo- 
wiązków względem nikogo nie ma i 
mieć nie powinien. : 

Taka mniej więcej atmosiera pa- 
nuje wśród brasławskich nauczycieli 
A to źle, bo młodzi a słabi nauczy- 
ciele (czy nauczycielki), często po- 
przednio z dobremi chęciami, zapa- 
łem i zamiłowaniem do pracy, trafia- 
ją w nią, a trafiwszy upodabniają sie 
do otoczenia — i mijają ze swym za- 
wodem. 

To są skatki... A gdzie jest przy- 
czyna? Kto temu winien? Dlaczego 
tak jest?! 

Niech na to odpowiedzą nasze 
władze szkolne, fabryki, zwane „Se* 
minarjum nauczycielskie* — i sami 
nauczyciele... 

Wielki czas naprawić ten hańbią- 
cy i szkodliwy stan rzeczy, 

St. Wojt—Rymsz. 

(TTD RASA" UDE 

  

KA 
w domu czy w po- 

dróży.... 

«..'«« można się dobrze ogolić 
i posiadać zawsze miłe uczucie 
czystości, używając nożyków 
Gillette. Miej zawsze paczkę 
zapasowych nożyków, by ich 
przypadkiem nie brakło. 

  

  

niemałego zdarzenia. Energją kapelana 
x. Sopoćki, z gruzów ruszony gmach 
starego kościoła świętego Ignacego, 
stoi w całej piękności swego pięknego 
polskiego baroku. Kościół duży, jasny, 
z ciekawą wewnętrzną strukturą gale- 
ryj, obiegających go dookoła. A w 
tym kościele najciekawszą jest rzeczą 
polichromja, zajmująca całą górną 
część prezbiterjum — malowana przez 
prof. Matusiaka, przy pomocy studen- 
tów Wydziału Sztuk Pięknych U.S.B. 

Onaż to właśnie, ta polichromia, 
jest powodem tak wielkiej rozbieżności 
zdań; ona to skłania senne głowy do 
podniesienia wzroku w górę, i mrug* 
nięcia choć raz powiekami. Ona to 
właśnie jest tem czemś niepowszed- 
niem, nowem, i przez to zaciekawiają- 
cem. 

A mianowicie: zajmuje ta polichro- 
mja główną, szczytową ścianę nad oł- 
tarzem, i obie boczne ściany  prezbi- 
terjum. A wyobraża — Chrystusa Pa- 
na siedzącego na majestacie; później 
zaś, jak na garnizonowy kościół przy” 
stało, wyobrażony jest Michał Archa- 
nioł, z wielkiemi skrzydłami, z mie* 
czem. Z obu stron Archanioła święci: 
święty Ignacy Lojoła, w zakonnym 
stroju, lecz z hełmem swym hiszpań- 
skim z pod Pampcelony; święty Jozafat 
Kuncewicz we wschodnich szatach, 
święty Kazimierz, królewicz, święty 
Stanisław biskup. A do tej centralnej 
grupy świętych na obu bocznych ścia- 
nach dwa orszaki idą. Po stronie Ewan 

  

A właściwie mówiąc stoimy wobec gelji orszak Wiedeński. Król w złoto- 

Ku czci Kazimierza Pułaskiego 
Obchód w stanie Wisconsin 

NOWY YORK. 16 X. Pat. W Stewens Point, w stanie Wisconsin odbyło się 
odsłonięcie pomnika Kazimierza Pułaskiego. W uroczystości wzięli udział gubernator 
stanu, przedstawiciel konsulatu generalneso Rzeczyposnolitej Polskiej w »Chicago, 
miejscowy komitet obchodu ku czci Pułaskiego oraz nubliczność polska i amerykań- 
ską w liczbie około 4 tysięcy osób. Pochód do parków, mowy i złożenie wieńców 
uświetniły uroczystość. > a у 

Uroczystość ku czci Kazimierza Pułaskiego obyła się też w akademii vojsko- 
wej w Culwer w stanie Indiana, przy udziale konsula Szczepańskiego. płk. Zahorskie- 
go i komitetu obchodu ku czci Pułaskiezo w stanie Indiana, na którego czele stoi 
gen. Gign Fat, zarazem dyrektor akademji wojskowej. Dafiladę wszystkich oddziałów 
akademii orzyjął płk. Zahorski, poczem odbyły się popisy jazdy konnej. A 

Następnie miała miejsce axademja, na której przemawiali konsul Szczepański, 
gen. Gignilliat i płk. Zahorski. Wychowankowie akademii w liczbie 700, komitet sta- 
nowy oraz publiczność przyjmowali entuzjastycznie wygłoszone mowy linecy Wer: 
biński, prezes fzderalnej komisji obchodów ku czci Pułaskiego wręczył dyrektorowi 
akademii skrzynkę z ziemią z pola walki, na którem padł Pułaski. Płk Zahorski 
złożył wieniec na tablicy pamiątkowej ku czci wychowanków akademii, poległych 
w wojnie światowej. 

Rewizja w lokalu niemieckiego biura sejmowego 
w Bydgoszczy 

BYDGOSZCZ. 16.10. (PAT). W dniu wczorajszym i dzisiejszym władze 
śledcze przeprowadziły rewizje w lokalu niemieckiego biura sejmowego w 
Bydgoszczy, konfiskując znajdujące się tam akta oraz lopieczętowując Iokal. 
Władze śledcze przeprowadziły ponadto rewizje domowe w mieszkaniu posła 
na sejm warszawski Gaebego joraz w mieszkaniu kierownika niemieckiego biu 
ra sejmowego Heidelta, którego zatrzymano w urzędzie śledczym. Powody ©- 
raz wyniki tych rewizyj trzymane są ze względu na toczące się śledztwo w 
tajemnicy. 

„Współpraca pariamenfu z rządem w Rumunii 
BUKARESZT. 16.10. (PAT). Premjer Maniu przyjął dziś rano delega- 

cję parlamentarzystów stronnictw większości. Delegacja dała wyraz zaufania 
partji narodowo - chłopskiej oraz kraju do obeonego rządu i jego polityki. 
jednocześnie delegacja wyraziła całkowitą solidarność stronnictw większoś- 
ci 4 obecnym rządem. Maniu podziękował delegatom i oświadczył, że niema 
żadnych tarć w łonie rządu, kieruje krajem, opierając się na woli regencji i 
narodu. 

Sialin powrócił z Turcji i objął urzędowanie 
MOSKWA. 16.10. (PAT). Urzedwczoraj powrócił z Moskwy z Kauka- 

zu Stalin pod, odbyciu parotygodniowej kuracji przeciwko reumatyzmowi. W 
związku z j'ego przyjazdem zaczynają znowu głośno mówić o mających jako- 
by nastąpić nowych przesunięciach i zmianach na wyższych stanowiskach w 
sowieckim aparacie nządowym. Narazie jednak, najaktualniejszą sprawą jest 
kwestja obsadzenia stanowiska ludowego komisarza spraw zagranicznych. 
Wśród nazwisk, wymienianych z różnych stron, najwięcej, szans zdaje się po- 
siadać kandydatura Litwinowa. 

Nowi ministrowie oświaty i skarbu w AustcjiJ 
WIEDEŃ. 16.10. (PAT). Na dzisiejszem posiedzeniu rady narodowej 

dokonano wyboru ministrów skarbu i oświaty. Następnie wniesiony został 
rządowy projekt ustawy w sprawie fuzji Boden Kredit Nnstallt z austrjackim 
zakładem kredytowym. Wobec tego, że przedłożenia rządowe w sprawie те- 
formy konstytucji wniesione zostaną w piątek, pierwsze czytanie tych przed* 
łożeń nastąpi dopiero we wtorek. 

Sensacyjna licytacja w hb. pałazu księżniczki o 
pruskiej 

Według doniesień z Moskwy, KPU (Gosudarstwiennoje — Politiczeskoje 
Uprawlenje, dawne Czeka — C: 'czajnaja! Komisja) ogłosiło sprawo- 
zdanie z dzłałalności w roku 1929. Ogólna liczba rozstrzelanych osób wynosi 
w rb. od dnia 4 sierpnia fb. kilka tysięcy ludzi. Piąta (część straconych sta- 
nowią „prawdopodobni organizatorzy t. zw. „kułakow", kilkaset: osób roz- 
strzelano |zja zniszczenie zapasów zboża, kilkaset innych „za hktywną reakcję” 

W grudniu 1928 r. rozstrzełano 307 osób, w marcu br. 605, w czerwcu 
1.113, w lipcu rozstrzeliwano 75 osób dziennie. 

Nią dziwnego, że przy takim systemie zrozpaczona ludność coraz c 
ściej dopuszcza się w okrutny sposób aktów zemsty na przedstawicielach. wła 
dzy sowieckiej. 

  

Strajk arabów w Amann 
AMMAN. 16.10. (PAT). Na znak protestu Arabów przeciwko nowemu 

rozstrzygnięciu w sprawie „Ściany Płaczu" w Jerozolimie przerwano w Am- 
man w @йи dzisiejszym wszelką pracę. 

W związku z aferą Sklarków 
BERLIN. 16.10. (PAT). W związku z toczącem się śledztwem przeciwko braciom. 

Sklarkom szereg osobistości berlińskiego świata politycznego było oskarżonych 0 utrzy- 
mywanie stosunków ze Sklarkami i o pomaganie im w manipulacjach. Oskarżenie to ró- 
wnież skierowane było pzreciwko burmistrzowi berlińskiemu _ Schneiderowi, który był 
członkiem partji socjalistycznej. Schneider wskutek tego oskarżenia, w myśl uchwały” 
komitetu okręgowego, został wczoraj z partji wykluczony. Partja przyjęła tę uchwałę, 
powodując się nie dowodami udziału Schneidera w manipulacjach braci Sklarków, lecz! 
iaktem, że pozostawał on w stosunkach z oskarżonymi, co jmoże wywołać podejrzenie. 
co do jego osoby. 

Nadir-Khan władcą Kabulu 
SIMLAH. 16.10. (PAT). Według doniesień radjowych z Kabulu, miasto zostało za- 

jete przez Szachwali - Khana i Machmuda - Khana we czwartek. Doniesienia te potwier- 
dzaj wiadomość o kapitulacji Habibullaha i poddaniu się kilku miast i okręgów władzy 
Nadir Khana. Nadir Khan oczekiwany byt w Kabulu wczoraj Ma on zwołać zgromadzenie 
nie narodowe w celu dokonania wyboru now ego króla. 

litym kontuszu — tak dziwnie padob- 

Zę- znaleziono parę tabliczek 

ny do kogoś znajomego, z wąsów, z 
brwi... w ręku buława, na piersi łań-' 
cuch złotego runa. Wokoło husarze, 
hetmani, wszyscy pod wodzą Aniołów 
z potężnemi mieczami idą ku Chrystu- 
sowi. I chyli się ku Majestatowi Zielo- 
na chorągiew proroka. Panuje nad 
wszystkiem tarcza herbowa królewska, 
— na której łączą się Orły i Pogonie. 
— Na drugiej ścianie — Warna. Kro- 
czy król Władysław, w swej stalowej 
zbroi, z nim rycerstwo, _giermkowie. 
kroczy Zawisza Czarny. Polskie Orły, 
i węgierskie podwójne krzyże. A z pier 
si króla struga krwi czerwonej spływa 
do hełmu — i hełm, jak czarę św. Gra- 
ala, niesie król ku tronowi Chrystusa. 
Towarzyszą mu zbrojni Anieli. Napis 
nad wszystkiem góruje: „że krew za 
Ciebie przelewać możemy — dzięki Ci, 
Panie”. Całość — to obraz polskiego 
czynu ku chwale Bożej, czynu, ku Bo- 
gu umierającemu tak w tryumfie, jak 
w klęsce. 

Ładny pomysł, nieprawda? Ale po- 
mysł — to jeszcze nie malarstwo: to 
literatura. |akże tam z malarską stro- 
ną dzieła? Przedewszystkiem barwy: 
wyraźne są, jasne jaskrawe. Czerwień 
jest czerwona, błękit jest błękitny, żad 
nych niedomówień, zamazań, półto- 
nów. Sprawa stoi jasno. A komu się 
nie podoba, — niech czeka, aż zbled- 
nie. Czas wszystko kurzem pokryje, 
Szarzyzną przyprószy. Wówczas nie 
będzie razić. Nie będzie nic nowego... 

Właściwie tak bardzo nowego i te- 
raz nic niema. Wszak dwa szeregi 

świętych, idących z obu stron absydy 
ku Chrystusowi — toż motyw tak 
znany, tak zwykły w starych bazyli- 
kach, że się wprost nie chce wyliczać, 
ile razy został powtórzony i w farbie 
i w mozaice. I może trzeba była sięg- 
nąć do tych wzorów, gdy się malowało 
polichromie w garnizonowym kościele 
Znaleźli bowiem starzy, bezimienni 
mistrze sposób na to, by nie ginęła 
wśród wielu świętych — postać Chry- 
stusa. Sposób to prosty, ale niezawod- 
my: we wszystkich rzymskich bazyli- 
kach Chrystus jest małowany w innej 
skali, w skali znacznie większej, niż 
święci. Wtedy panuje nad wszystkiem 
Jego Oblicze, staje się ono rzeczywi- 
stym ośrodkiem całej kompozycji. 
Prof. Matusiak rozwiązał jeszcze jedną 
trudność, której nie znali artyści rzym- 
skich bazylik: malował on swoją kom- 
pozycję nie na okrągłej absydzie, 
gdzie całość sama się tworzy — a na 
trzech, rozdziełonych prostemi kątami 
ścianach. Stąd wyraźny trójpodział te- 
matu. 

Usłyszymy jeszcze napewno, że 
malowidło p. Matusiaka wschodnie, 
bizantyńskie, cerkiewne ma cechy. 
Proszę jednak sobie przypomnieć ja- 
ki obraz bizantyński, w którymby by- 
ło tyle ruchu? Posągowość, skostnia- 
łość, nieruchomość są zdaje się nieod- 
łączne od bizantynizmu. I kto wie, ile 
jest słuszności w posądzaniu o bizan- 
tynizm autonów polichromji kościoła 
garnizonowego — a ile starego nawy- 
ku do realizmu naszego malarstwa re* 
ligijnego. Wszędzie, gdzie ten realizm 

Dla reklamy dał się żywcem pogrzeb Ć 
Tajemnicza 'afera, która w ostat 

nich dniach września wywołała ogrom 
ną sensację we Francji, jest odnalezie- 
nie w lesie Verneuil w departamencie 
Seine Oise, trupa Klemensa  Passal, 
pseudo markiza de Champaubert, zna- 
nego oszusta, kilkakrotnie już karane- 
go, który ostatnio dopiero w końcu li- 
pca bieżącego roku wypuszczonym Z0- 

stał z więzienia. 
Ciało znajdowało się w dosyć pry- 

mitywnej trumnie ubrane tylka w ko- 
szulę bez butów i spodni, które były 
zwinięte jako poduszka pod głowę 

zmarłego. W trumnie był wywiercony 
otwór przez który przechodziła meta- 
lowa dosyć szeroka rura udostępnia- 
jąca dopływ powietrza z zewnątrz do 
trumny, która była dosyć płytko zako- 
pana. ot: 

Odnalezienie i odkopanie ciała pse 

udo markiza nastąpiło na skutek inter" 
wencji u policji w Verneuil matki Pas- 

sala i dwóch jego przyjaciół zamiesz- 
kałych w Elbeuf-Aubin, którzy otrzyma 
li listy z dokładnym planem miejsco” 
wości w której Passal był zakopany i 

wiadomością że został on żywcem Za- 

kopany przez członków związku „Ry- 

cerzy Sprawiedliwości", który to zwią- 

zek powstał w celach wymiaru kary na 

oszustach «tórzy przybierają arysto- 

kratyczne nazwiska, ułatwiając im prze 

różne malwersacje i zbrodnie. 
List ten zawiadamiający o wyko- 

naniu wyroku zakopania żywcem na 
markizie de Champauber przez Ryce- 
rzy Sprawiedliwości, był poprzedzony 
liczną korespondencją skierowywaną 
da matki Passala, do jego przyjaciół 
i do redakcji dziennika „Matin“ przez 
tajemniczy związek. Wszystkie te listy 
były pisane na maszynie i nósiły pod- 
pis: Za Kycerzy Sprawiedliwości Prze 
wodniczący oraz duży znak zapytania. 
Listy te donosiły o aresztowaniu przez 
związek markiza, o torturach stosowa- 
nych, wreszcie o wyroku Śmierci. 

Wiadomość o przebaniu żywcem, 
była na kilka dni poprzedzona listem 
Passala do matki, w którym ją żegna 
i.prosi o wybaczenie mu wszystkich 
przewinień, gdyż dostał się. podstęp 
nie w ręce Rycerzy Sprawiedliwości i 
został przez nich skazanym na śmierć. 

Pomimo tajemniczości otaczającej 
całą sprawę, udało się policji paryskiej 
rozwikłać ją dość szybko. Obduk cja 
zwłok wykazała że śmierć nastąpiła 
wskutek uduszenia i zatrucia wydycha- 
nym kwasem węglowym. Dopływ. po” 
awietrza przez rurę metalową nie był do 
statecznym, na to aby człowiek zam- 
knięty przez kilka dni w trumnie mógł 
wyżyć, potrzebne były w trumnie dwa 
otwory, umożliwiające zarówno przy- 
pływ świeżego powietrza jak też. i od- 
pływ zużytego. Starcia naskórka na 
kolanach, łokciach i głowie pochodzą 
od szamotania się delinkwenta w tru- 
mnie, który czując że się dusi starał 
się z niej wydostać. Przy nieboszczyku 

czekolady, 
które świadczą że był na czas swego 
pobytu w trumnie zaprowjantowany. 

Wszystkie te fakty wydały się po” 
dejrzane policji i dlatego, poddała ona 
ostremu przesłuchaniu obu przyjaciół 
jego z Elbeuf, którzy wzięci w ogień 
krzyżowych pytań zeznali, iż byli za- 
wczasu powiadomieni o zamiarach Pas 
sala pogrzebania się żywcem dla rekla 
my, która ułatwiłaby mu wynalezienie 
wydawcy na romantyczne i sensacyj- 
ne pamiętniki napisane przez pseudo 
markiza de Champaubert. 

Dla urzeczywistnienia swojego po- 
mysłu wynajął on pod fałszywym na- 
zwiskiem willę umeblowaną w Verne* 
uil, w której zamieszkał ze swoim 
wspólnikiem niejakim Henrykiem Bo- 
ulogne. Stamtąd też wysłał tajemnicze 
listy do matki i do Matin'a, gdyż zwią- 
zek Rycerzy Sprawiedliwości był u- 
tworem jego fantazji. : 

Klemens Passal popełniał już po- 
przednio różne oszustwa i malwersacje 
pod rozmaitemi fałszywemi: nazwiska- 
mi. Ostatnie z nich przygotowane już 
pod nazwiskiem markiza de Champau- 
bert było najgłośniejsze i właśnie ono 

się cofnie, gotowiśmy wołać z przera- 
żeniem: 

„Bizancjum!“ 
Tymczasem w realistyczny obraz 

najtrudniej może jest wiać myśli i uczu 
cia, których oczekujemy od malarstwa 
religijnego. Czy to, co „nastrojem reli- 
gijnym'* popularnie się zowie, znajdu- 
je wyraz w malowaniu kościoła św. 
Ignacego? Nie łatwo na to dać odpo” 
wiedž. Bo „nastrój religijny* u każde” 
go jest inny; inny jest nastrój w zmro- 
ku gotyckich tumów, inny w zaciszu 
drewnianej wiejskiej rozkwieconej ka- 
plicy, inny w chórze dziecięcym, inny 
w potężnej husarskiej pieśni „Bogaro- 
dzico!“ „Bo nie jest On robaków tyl- 
ko Bogiem, i tego stworzenia, co peł: 
za — On lubi szumny lot ogromnych 
ptaków, i rozhukanych koni. On nie 
kiełza”... Skala nastrojów religijnych 
jest ogromna. Może jednemu jakiemuś 
tonowi w tej skali odpowie mowa wi* 
leńska polichromia. 

Niewątpliwą zaletą dzieła, jest je- 
go prawdziwa, szczera dekoracyjność. 
Nie jest ta obrazek sztalugowy, na- 
klejony na mur, — jak to malowidło, 
przeznaczone na ozdobę ściany. Duże, 
wyraźnie odcięte, barwne płaszczyzny, 
tych szczegółów, įednoplanowošė, po- 
mijająca świadomie perspektywę — 
oto zasadnicze cechy polichromii Ma- 
tusiaka. I jest to niewątpliwie wielki 
krok naprzód w zdobnictwie kościel- 
nem, które w ostatnich dziesiątkach .' 
lat, szczególnie u nas, upadło niezmier- 
nie nisko. Doszło do tego, że zdobio- 
no ściany kościołów malowidłem, ro- 

przetrzymało go przez parę lat w wię- 
zieniu. 

Było ono niesłychanie pomysłowo 
skonstruowane. Mianowicie z jednego 
z zamków z okolic Saint - Malo, mar- 
kiz de Champaubert skierował wezwa- 
nie do paru jubilerów paryskich z prą- 
śbą przywiezienia do zamku kilku kolij 
brylantowych i innych biżuteryj celem 
nabycia ich dla swojej żony. 

Ostrożni jubilery udali się do zam- 
ku pod opieką policji, której się udało 
wykryć w zamku, materacowy herme- 
tycznie zamknięty pokój, zaopatrzony 
w rury gumowe łączące się z balonami 
zawierającemi chloroform, którym mia* 
no uspić nieszczęśliwych _ jubilerów. 
Pseudomarkiza aresztowano za przyp 
gotowanie tej zasadzki, noszenie fał- 
szywego nazwiska i nieprawne nosze- 
nie odznak legji honorowej. 

Zaledwie wypuszczony z więzienia 
Passał obmyślił sobie nowe źródło do- 
chodu w puszczeniu w Świat swoich 
pamiętników. Aby zdobyć reklamę, a 
przez nią osiągnąć za pamiętniki j 
największą sumę, wykombinował zwią 
zek Rycerzy Sprawiedliwości i nie za- 
wahał się nawet sam się położyć w 
trumnie i kazać zakopać żywcem swe 
mu przyjacielowi Boulogne. 

Przy tak sprytnie aż do najmniej- 
szych drobiazgów obmyślanym planie 
markiz Champaubert .aljas Passał ani 
na chwilę nie przypuszczał że ta nowa 
mistyfikacja skończy się dla niego tak 
tragicznie. 

Boulogne, któremu Passal obiecał 
znaczną stmę za zakopanie go i odży- 
wianie aż do czasu odkopania przez 
policję, zapomocą doprowadzania pły- 
nów przez rurę, przeroził się gdy na je 
go wezwania nikt się z trumny nie 0- 
dezwał, i uciekł do Dunkierki gdzie pra 
cował jako robotnik. Zatrzymany przez 
policję przyznał się do wszystkiego i 
opowiedział w jaki sposób się to ad- 
było. Boulogne'a zatrzymano w aresz- 
cie. 

Pogrzebowi nieszczęśliwej ofiary 
reklamy towarzyszyły w Verneuil licz- 
ne rzesze ciekawych, którzy pomimo iż 
cieszą się, że niebezpieczny oszust w 
mimowolny sposób sam sobie wymie- 
rzył sprawiedliwość, otaczają serdecz- 
nym współczuciem nieszczęśliwą mat- 
kę Passala, która pod wrażeniem tra- 
gicznej śmierci syna uległa atakowi pa- 
ralitycznemu. Z.K. 

Restanacja Partenon 
Aż do roku 1677, to jest do czasu 

gdy Doża Wenecki Morosini oblegał 
Turków zamkniętych w Atenach, pięk 
na świątynia Minerwy  wiencząca 
szczyt Akropolisu była utrzymana w 
świetnym stanie. Pod działaniem arty- 
lerji weneckiej nastąpił wybuch prociyu 
zmagazynowanego pod=świątynią, fo- 
wodując zerwanie dachu i, runięcie pra 
wie wszystkich kolumn. 

Przed trzema laty archeolodzy a- 
merykańscy zaproponowali rządowi 
greckiemu odrestaurowanie Partenonu 
Republika Helleńska przyjęła ofertę i 
uchwaliła na ten cel kredyt 5.000 dola- 
rów. Prace rekonstrukcyjne rozpoczę* 
ły się pod kierownictwem doktora Ba- 
lanos znakomitego greckiego architek* 
ta. Około ruin wybudowano rusztowa 
nia i można się spodziewać że na przy 
szłą wiosnę wszystkie kolumny będą 
stały przywrócone do pierwotnego wy- 
glądu. 

Aby zachować świątyni całą jej 
wartość archeologiczną, marmur po* 
trzebny do rekonstrukcji czerpie się z 
kamieniołomów z których pochodził 
marmur którym się posługiwali Fidjasz 
i inni współcześni mu rzeźbiarze. Z.K. 

! ZAWIADOMIENIE. 
jj Z dniem 10.X, b. r. został otwarty 

pierwszorzędny zakład fryzjerski p.f. 

„HELENA* 
Salony DAMSKI i MĘSKI. 

в Kalwaryjska 12. 
4 Pod kierownictwem byłej długoletniej 
i pracowniczki f:rmy „Waldemara*, a 
į ustatnio „Aleksandra“, 

Ondulacje. Farbowanie włosów. 
Manicure. 

B= Z poważaniem aę 

wd RIO RT III T NIN SSRI 

bionem przez szablon — a mającem 
„rozmyślnie naśladować — papiero- 

we obicie! I wcale nie w zapadłych 
parafjach robiono... A zwała się podob 
na robota—,,malowaniem pod tyftyk*. 
Przyszła nań kreska! 

O wartości polichromji p. Matusia- 
ka różne mogą być sądy. Można mówić / 
wiele o szczegółach, niejeden można 
krytykować. Ta czy owa poza jest nie 
naturalna, tu czy ówdzie ruch jest zbyt 
gwałtowny, nieusprawiedliwiony, tu 
czy tam dobór barw zbyt jest ryzy-- 
kowny. Ale niewątpliwie ma polichro- 
mja w kościele św. Ignacego tę zaletę, 
że można o niej mówić. A cóż da sit, 
powiedzieć o „tyftyku''? 3 

O polichromji p. Matusiaka možna 
powiedzieć wiele; — 'ale ktoby tam | 
mówił o czem w naszem sennem, jak- 

  

by zaczarowanem mieście! Mógłby 
meteor spaść na plac Katedralny, mo- 
głaby się raz jeszcze zwalić Bekieszo? 
wa góra — niktby nie drgnął . 
człowiek, co się przechadzał po W 
nie i budził... Odszedł. Dziś nic nie 
przerywa snu. | we śnie marzą się mo- 
że komu blade, zacierające się cienie ' 
tych, którzy żyli: wielkich władców, 
wielkich myślicieli. Nic miastu snu nie 
mąci. : 

Syracuse dorme... X. W. M. 
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KORJER 6050 ОМ 
Przeciążenie podatkowe w POiSCE 

W prasie ostatnich dni ogłosił pod 
powyższym tytułem artykuł p. Adam 
Heydel, prof. Uniwersytetu Jagielloń- 
skiego. Artykuł ten ze względu na cie- 
kawe w nim poruszone momenty po 
dajemy w obszernem streszczeniu. 

Protesor Krzyżanowski napisał w 
swojej książce, „Pierwszy Bilans Han- 
dlowy“ między innemi co następuje: 

Y „uważam, za pewnik niezbity, że spo- 
łeczeństwo polskie jest przeciążone 
podatkowo. 

Pan Paweł Michalski, naczelnik 
wydziału w Ministerstwie Skarbu po- 
dał w wątpliwość to twierdzenie w 
czasie dyskusyj ekonomicznych u ks. 
Janusza Radziwiłła. Przemówienie p. 
Michalskiego zostało ogłoszone w 
książce „„Zagadnienia etatyzmu*. Ten 
ekonomista dowodzi, że „Polska ob* 
ciążona jest na głowę i w stosunku do 
dochodu społecznego, mawet po u- 
względnieniu warunków  ekonomicz- 
nych znacznie niżej od innych państw** 

Na poparcie zaś swojej tezy przy” 
tacza następujące cyfry: 

Obciążenie wszystkiemi podatka- 
mi samorządowemi i państwowemi wy 
nosi na głowę: 

w: KAB w Anglji 
я „ 256 we Włoszech 

A z dochodu jednostki zabierają 
podatki: 

w Polsce zaledwie 13,5 proc: 
w Niemczech 20853, 
we Francji 23,1 
w Anglji 212, 
we Włoszech BOTY 

Niemcowi, Francuzowi, Włochowi 
Angi kowi zabiera zatem państwo i 

samorządy od 1/5 do 1/4 jego docho” 

du. Polak oddaje zaledwie 1/7 część 

swojego dochodu. PK 
Nie można jednak zapominać, że 

zależnie od stopnia zamożności czło- 

wiek wydzieła niejednakowe odsetki 

ze swojego budżetu na zaspakajanie 

różnych potrzeb. Człowiek ubogi wy- 

daje niemal wszystko na elementarne 

potrzeby. Człowiek bogaty zaspakaja 

te „pierwsze potrzeby” zaledwie czę- 

ścią swojego budżetu — reszta pozo- 

staje mu na potrzeby dalsze, nieraz 

wprost zbytkowne, i na kapitalizację 
(oszczędności). OE 

Według przedwojennych obliczeń 
statystyków niemieckich, odsetki 0- 

gólnej sumy dochodu poświęcone na 

  

  

w Polsce zł. 90 poszczególne potrzeby zmieniają się, 

w. Niemczech „ 479 zależnie od wiełkości dochodu, w spo- 

we Francji „ 433 sób następujący: 

Rodzina rozporządzająca poniżej | 1600—2000 | 3000 4000 | powyżej 

dochodem 1200 mk. mk. mk 5000 mk. 

wydaje na pożywienie 54,2 pre cs 51 proc. | 38.1 proc. į 30,3 proc. 

na mieszkanie 24,2 | 18 > 1185“ + PIB: 

na odziež Эо Hz SE= MY 4 

Opał i światło 62 ы 45 BO 5 31 ю 

pozostaje na inne wydatki 10,4 » 15122 > ы SDA 2   

  

Dochód na głowę ludności w Pol 
sce wynosi według p. Michalskiego 
666 złotych. Na rodzinę złożoną z 4 
do 5 osób daje to sumę 2700—3300 
zł. Przy uwzględnieniu powojennej 
zwyżki cen, dochód ten przeciętnej 
rodziny w Polsce, odpowiada docho- 
dowi kłasy najuboższych, z pośród 
przedstawionych ńa powyższej tabel 
ce (pomiżej 1200 mk.). Ta grupa ma 
po opędzeniu niezbędnych wydatków * 
10,4 proc. wolnego dochodu. Podatki 
zabierają w Polsce 13,5 proc. Znaczy 
to, że zabierają całą ową nadwyżkę 
i, co więcej, część z tego, co powin- 

zo pójść na najbardziej palące pótrze- 
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Dochody Anglika natomiast wyno” 
szą przeciętnie na rodzinę około 5000 
marek. Po opędzeniu potrzeb  poży” 
wienia, mieszkania odzieży i opału 
(w sposób oczywiście nieporównanie 
dostatniejszy od Polaka) — pozosta” 
je mu 36,8 proc. dochodu — z czego 
państwo i samorządy zabierają mu 
20.7 proc. Podatki nie naruszają za- 
tem żadnej pozycji niezbędnych wy: 
datków — co więcej, pozostaje An- 

wydatki „inne'* (kulturalne, zbytkow- 
ne) i co najważniejsze na kapitaliza- 
cję. 
e Te 15,5 proc. zaś, to 390. złotych, 

a zatem więcej niż połowa ogólnego 
dochodu Polaka! 

Oto dlaczego Polak — choć płaci 
mg — ledwo dyszy, a Anglik 
nosi względnie łatwo swoje obcią” 

żenie. 
Mówię względnie łatwo — bo jak 

wiadomo skargi ma przeciążenie po* 
datikowe po wojnie są w Europie o- 
gólne i w zestawieniu z obciążeniem 
pnzedwojennem obecnie jest o 100 
proc. do 500 proc. wyższe. 

Tę sprawę jednak pomijam. Pomi- 
jam też i to, że inni ekonomiści twier- 
dzą, że podatki w Polsce zabierają 
nie 13,5 proc., ale 17 proc. dochodu. 

Gdyby tak było, to znaczyłoby to, 
że Polaka nie stać już także na opał 
i światło. Ten wniosek nie jest tak pa- 
radoksalny, jakby napozór wygląda- 
dało. Jest faktem niezbitym, że w 
Polsce żyje się często nie z dochodu, 
ale z majątku. Że zatem majątek się 
uszczupla. Stąd to płaci się za węgiel 

  

  

M WSCHODNICH 
INFORMACJE 

Wzrost spożycia nawozów 
sztucznych 

Przez Państwowy Bank Rolny (Oddział 
w Wilnie) sprowadzone były w ostatnich 2 
latach następujące ilości nawozów sztucz- 
nych (w teanach). | 

  

= = 

5 $ 5 ® 
SR «8.08 8 
52 Žž 58 28 

Superfosfzt 706 1 3784.8 977.1 45785 
Tomasyna 1686 1671.3 2947 21158 
Fosfor rach. — 30.0 
Siarczan. am. 20 — 118 16.0 
Azotaiak 1504 164.0 618.1 243.7 
Saletra chorz. 2170 — 157.2 2.0 
Saletrą B.A.S.F. — — 1315 — 
Saletra norw. — — 96.0 — 
Azotan amonum — — 15 1.0 
Kainit 87.0 193.0 245.0 207.0 
Sół potasowa 508.0 160.0 315.0 468.0 
Sól pot. niem. — — 7149 — 
Wapno 348 40.0 155.0 87.0 

Razem 1912 6013 1 3711.9 7699 
Za pośrednictwem P. B. R. sprowadza 

się mniejwięcej 50 proc. ogólnego zapo- 
trzebowania na nawozy sztuczne.  Przyto- 
czone cyfry dotyczą terenu wojew. Wileń- 
skiego i Nowogródzkiego oraz części woj. 
Białostockiego. 

  

KRONIKA MIEJSCOWA 

— (a) Kredyty na paszę. Bank Rol 
ny przystąpił do udzielania kredytów 
na zakup pasz treściwych dla bydła i 
trzody chlewnej. 

Kredyty te będą udzielane centra- 
lom spółdzielczym, rolniczym, mleczar 
skmi, instytucjom komunalno - kredyto- 
wym jako też i zrzeszonym rolnikom. 
Kredyty powyższe otrzymać mogą je- 
dynie ci którzy w tenminie wywiązali 
się z zaciągniętych poprzednio, na ana- 
logjczny cel, kredytów. 

Pożyczki zaciągnęte na ten cel mu- 
szą być spłacone najpóźniej 30 czer- 
wica 1930 roku. 

Oprocentowanie odpowiadać będzie 
stawkom obowiązującym w Baniku Rol- 
nym Centrala — 0,5 proc. lokalne in- 
stytucje — 1,5 proc i dła grup —3 
proc. w stosunku rocznym. 

NOTATKI MUZYCZNE 
Koneerf symfoniczny 

Ogół społeczeństwa miejscowego 
nawet nie wyobraża sobie z jak wiel- 
kiemi trudnościami musi walczyć gro- 
no osób dobrej woli, z prawdziwą o- 
fiarnością pełniących żmudne czynno- 
ści Zarządu Wileńskiego Towarzystwa 
Filharmonicznego, aby zorganizować 
jaki bądź koncert, a tem bardziej kon- 
cert orkiestrowy... A jakiż wynik tych 
starań?! Najzupełniejsza obojętność 
szerszych kół publiczności, a nawet nie 
obecność domniemanych, tak u nas 
nielicznych miłośników muzyki, czega 
wymownym dowodem były przerażli- 
we pustki na niedzielnym poranku w 
sali „Lutni“. 

Niech wszyscy, którzy jeszcze nie 
zatracili — pod wpływem  epidemji 
jazz-bandowej — możności zdrowego 
odczuwania muzyki, pożałują swej po- 
wściągliwości niewłaściwej, albowiem 
koncert udał się i stanął na poziomie 
artystycznym, mogącym zadowolić na- 
wet wysoko sięgające wymagania! 

Znany ze swego talentu wybitnego 
kompozytor p. Eugenjusz Dziewulski, 
mający poważne walory dyrygenta, 
stanął na czele wileńskiej orkiestry 
symfonicznej i z wielką znajomością 
rzeczy oraz widocznem upodobaniem 
muzyki Czajkowskiego, dał nam bar- 
dzo dobrą interpretację rzadziej gry” 
wanej piątej symfonii, bogatej w pięk- 
ne epi ody prawdziwie natchnionego 
liryzmu, tak właściwego twórczości mi 
strza rosyjskiego, zdobywając sobie i 
zespołowi orkiestrowemu szczere po- 
wodzenie. 

Niemniej pomyślnie przyjęta była z 
należytem: urozmaceniem i werwą ode- 
grana uwertuna Żelińskiego « „W Tar 
trach”, skutkiem swej faktury muzy- 
zycznej, wzorowanej na akademi c- 
kich przykładach, łatwo nabierającej 
cechy oschłej i nudnej sztywności po- 
prawnie rozwiązanego zadania nauki 
kompozycji, jeżeli jest czysto rozumo- 
wo tylko ujęta. Tym razem szczęśliwie 
uniknięto tego niepożądanego wyniku. 

Szkoda, że zamiast początkowo za- 
mierzanej „Uwertury jubileuszowej 
bardzo ładnej i wartościowej 
kompozycji Dziewulskiego, odegrano 
suitę tegoż kompozytora,  łożoną z 
charakterystycznych i  nastrojowych, 
cych się do koncertów „popularnych“, 
niželė do programu symfonicznego. 
Zwłaszcza udatny i bisowany „black- 
bottom“ wychodzit z ram wlašciwych. 

Michał Józefowicz. 

Kasjer urzędu skarbowego defraudantem 
Przed dwoma dniami zaginął niespodziewanie kasjer urzędu skarbowego 

w Grodnie Jan Głębocki. 
Wobcc tego, że poszu kiwania na terenie miasta nieodniosły żadnego sku- 

tku zaszło podejrzenie, że Głębocvi zbiegł, Wobec tego ZRERdRONO teeth ka ję ka- 
sy i stwierdzono już na wstępie brak kilkudziesięciu tysięcy złotych, które Głę- 
bocki zdefraudował tuż przed ucieczką. 

Powiadomiona o tem policja rozpisała listy gończe za zbiegiem, 
Defraudant jest poszukiwany szczególnie na terenie Wilna, ponieważ są 

pewne poszlaki, że ukrywa się w naszem mieście. т (©) 

| SORWOEWOZE ART RODRIC OOOO ZROSZEOOZEENO POCOO 

— Komitet „Chleb dzieciom* w ciągu 
5-letniego istnienia uzbierał i rozdał ochro- 
nom wileńskim zapomogi 131.221 zł. 32 gr. 

Dzieci znajdujące się w ochronach na- 
szego miasta pomocy ciągle potrzebują, więc 
Komitet pracy swojej nie przerywa i zwraca 
się do społeczeństwa wileńskiego z prośbą 
o wspieranie Komitetu przez datki składane 
na ręce kwestarek, obchodzących domy a 
także sekretarjat Komitetu ofiary łaskawie 
złożone również przyjmuje. Sekretarjat mie- 
ści się przy ul. Zawalnej Nr. 1 (w tokału 
Czerwonego Krzyża) i czynny jest we wtor- 

* kii piątki od 5—7 wiecz. 
  

glikowi 15,5 proc. jego dochodu na i światło. _ ы N-—-czynski. 
“ GASTRO 

KARMELKI OWOCOWE KRARMELKI CEEIOLAD )- 

9.86.LARDE LEL'I G.GG LARDEL Li 

CZWARTEK KOLEJOWA. 

17 ox Wschód m. g. 5 m 52 — (5) Walka z jeżdżeniem „na gapę”. 
й Wobec ustalenia, že stosowany szeroko przed 

Wiktora. Zach. «! о у 6 m 26 Wojną system jeżdżenia bez biletów tz. „na 
jutro gapę' znów znajduje zastosowanie dzięki 

Łukasza. niesumienności niektórych funkcjonarjusz6w 
i kolejowych, którzy wchodzą w porozumienie 

Spostrzeżenie owo Kara Znulada Z różnemi „kombinatorami*, ministerstwo | 
; Meteorologii U. 8. B. komunikacji poleciło poszczególnym dyrek- 

я 4 cjom rozpocząć energiczną akcję przeciwko 
g dnia 16 X 1920, tym Aya GO, Walka z jazdą „na ga- 

A В pę“ prowadzona będzie z calą bezwzględno- 
SE: JĄ 164 ścią I winni podlegać będą najsurowszym ka 

ednie rom. 
SZKOLNA 

ae” 4 SU — (y) Konferencja w sprawie repertuaru 
| e dla AUTORA W. dniu dzisiej- 
j szym w Kuratorjum ręgu Szkolnego od- 

Opad za do ; 28 będzie się konferencja dyrektorów gimna- 
bę Ww mm. | zjów państwowych i profesorów polonistów 

‚ З]ЁШЁЁ*&Ш i Zelwerowicza i p. 
Wiatr | A : izytatora Balińskiego w sprawie ustalenia | przeważającj Północ.-zacho ni. tepertuaru przedstawień dla młodzieży. 

Uwagi: Pół+pochmurno UNIWERSYTECKA. 

Minimum za dobę s 3 C 
Maximum za dobę + 9! 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia. i ŻĘ 

MIEJSKĄ 
— (9) Odjazd miejskiej delegacji do War 

szawy. W agd cieszyc wyjechała do arszawy delegacja miejska w celu wyjed- 
mania kredytów na prowadzenie robót kanali 
zacyjnych. 

„ sudski i St. 
dent miasta p. Folejewski i mec. Engiel już 
wcześniej wyjechali do Warszawy, wchodzą* 
cy zaś w Skład tej delegacji mec. Czernichow 

jest ia Wilnie. 
„ — (a) Lustracja domów, Policji: Ę piła do badania stanu domów w deck 

„Właściciele których otrzymali w swoim cza- 
sie prolongatę w przeprowadzeniu koniecz- 
nych remontów do miesiąca paździe"nika. 

„—- (a) Rejestracja przedsiębiorstw. 
SE Er mija termin zgłaszania do reje- 

prze: iors jdujący si terenie Sg OSY SEA ch się na 

L bm. wydział przemysłowy Magi- 
stratu przystąpi do wciągania do swidadcji 
przedsiębiorstwa z terenu 6 go kom. P.P. 

a WOJSKOWA 
„,4A) Kto staje do zebrań kontrolnych. GE 17 października do zebrań KOGOS szeregowych stają rezerwiści urodzeni *w roku 1904 nazwiska któ 

ir Się na litery G, Н, 1, Orych rozpoczyna- 

` 

Vyiechali tylko posłowie Jan Pił- ; 
awski, wobec tego, że prezy” 2 

— Wykład wstępny archeołogji klasycz- 
nej wygłosi dr. Rojmund Gostkowski + 
czwartek 17 października br. o godz. 19 w 
sali Śniadeckich. Wstęp wolny. й 

AKADEMICKA. 
— Zarząd chóru akademickiego USB ko- 

munikuje swym członkom i życzącym się za- 
pisać do chóru, że najbliższa próba ogólna 
odbędzie się w piątek o godz. 8 wiecz. w 
„Ognisku akademickiem (Wielka 24) pró- 
ba dla sopranów odbędzie się tamże w g. 
2 — 4 po poł. dla basów zaś w piątek w g. 1 — 9 rano. 

Zarząd Chóru Akad. USB. 

‚ RÓŻNE 
— (y) P. wicewojewoda u 

Kasy Chorych. P. wicewojewoda Stefan 
Kirtiklis, zastępujący wojewodę wileńskiego 
rewizytował w dniu 16 bm. komisarza rzą- 

W dowego Kasy Chorych w Wilnie pułk. Hert- 
la, z którym odbył dłuższą konferencję. 

— y Ruch na Wilji zamiera. W związku 
z nastaniem chłodów zmniejszył się znacznie 
i zamiera stopniowo ruch na Wilji. Kluby 
sportowe szykują się do odpoczynku zimo- 
wego, a przedsiębiorstwa żeglugi lada dzień 
wycofają swoje statki do schroniska zimo- 
wego. Kursować przestały one niemal je- 
dnocześnie z powrotem letników spędzają- 
cych ferje wakacyjne wpobliżu Werek, Kal- 
warji, Trynopola i Pošpieszki. 
„„Jėdynie iodkarze — przewoźnicy pracują 
jak w lecie, a może nawet intensywniej. 

  

   

— (y) Sprostowanie. Do sprawozdania 
naszego z inspekcji p. ministra  Prystora 
wkradł się przez nieuwagę ołąd, a 
mianowicie: ilość starców w przytułku Wil. 
Tow. Dobroczynności wynosi 300, a nie 30, 
jak to było podane. 

   

KOMUNIKATY 
— Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Ar- 

tystów Plastyków w obliczu faktu zaprzepał 
szczenia cennych i pięknych fresków z Ży- 
cia N.M.P. odkrytych przed 3 laty w parla- 
torjum klasztoru P.P. Wizytek w Wilnie Wy- 
raža niniejszem protest swój i piętnuje taki 
stosunek miarodajnych czynników, które wó: 

as oddały restauracji, tak wartościowego 
zabytku drogiego nam Wiina w niepowołal 
ne ręce nieuka, nie mającego elementarne- 
go pojęcia o rysunku, oraz o tradycjach kla- 
sycznego malarstwa. 

— Zarząd Związku Niższych Funkcjonar- 

    

jinszów i Pracowników Państwowych Rzeczy” 
pospolitej Polskiej Województwa Wileńskie- 

ma zaszczyt uprzejmie powiadomić człon 
w, że ogólne zebranie odbędzie się dnia 

20 października rb. o godz. 1 i pół przy ul. 
Zawalnej I, z następującym porządkiem 
dziennym. 

1) Sprawozdanie delegata ze Zjazdu,.2) 
sprawozdanie komisjii rewizyjnej, 3) wy- 
bór. nowego zarządu. 

— Zarząd Oddziału Wileńskiego Polskie 
go Towarzystwa Krajoznawczego ogłasza, 
iż w niedzielę, w dniu 20 10. odbędzie się 
wycieczka do Trok pod przewodnictwem p. 
prof. St. Jarockiego. W. wycieczce mogą 
wziąć udział członkowie Towarzystwa, goŚ- 
cie są również mile widziani. 

Odjazd do Landwarowa koleją o 9.25, 
powrót do Wilna o 17.40. Zbiórka w pocze- 
kalni I kl. na dworcu kolejowym. Koszta wy- 
cieczki: 2 biłety III kl. do Landwarowa i 2 
zi. od osoby na autobusy. 

‚ № razie niepogody wycieczka odkłada 
się. 
‚ Zapisy na wycieczkę przyjmuje sekretar- 
jat gimnazjum im. A. Mickiewicza (Domi- 
nikańska 3) we środę, czwartek i piątek od 
godz. 9 do 15. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski aa Pohulance, Dziś kon 

cert M. Fiałko organizowany staraniem Wil. 2 
ow. Filharmonicznego. Jutro grane będzie 
arcydzieło literatury rosyjskiej „„Rewizor” Go- 
gola z udziałem A. Zelwerowicza w roli Ho- 
rodniczego. 

Wprzygotowaniu ostatnia nowość, do- 
skonała komedja A. Grzymały - Siedleckiego 
„Maman do wzięcia”. Nowe dekoracje. W 
akcie Ill cim autentyczny wagon kolejowy. 

— Teatr miejski w Lutni. Występy M. 
Malickiej i A. Węgierko. Dziś rozpoczyna 

kotrwałą gościnę czarująca para arty- 
w warszawskich Marja Malicka i Aleksan- 
Węgierko w pełnej poezji i promieni sło 

necznych sztuce Nicodemiego „Świt, dzieńi 
noc”. Zainteresowanie się publiczności wiel- 

e. Znakomici artyści wystąpią w Wilnie 

    

trzykrotnie w. czwartek piątek i sobotę. Bi 
lety w kasie zamawiań od g. 11. 

W przygotowaniu doskonała komedja 
Croisseta i Fleursa w reżyserji ]. Waldena. 
Premjera zapowiedziana na środę nadcho- 
dzącą. . ` 

Od dnia dzisiejszego Teatr i lzi 
stale OB e ощ „— Przedstawienie dla młodzież; nej w teatrze Lutnia. W sobotę AadChodki dą w teatrze Lutnia odbędzie się przedstawienie popołudniowe, po cenach najniższych prze- znaczone dla „młodzieży szkolnej. Wystawio- ną zostanie świetna komedja A. Fredr „Wielki człowiek do małych interesów" z A, Zelwerowiczem w roli głównej. Bilety (już RE można w kasie zamawiań. 
S R: Ignacego Dygasa. Znakomity polski Ignacy Dygas wystąpi raz jeden w o miejskim Lutnia w poniedziałek a: chodzący 21 pażdziernika o godz. 8 w. ZM zawiera arje operowe z „Damy pi. owej”, „Manni*, „Samson i Dalila" i „Ver- Pom nobiić oraz szereg pieśni. (A A ety już a RMS w kasie zamó- 

szkol- 

CO GRAJĄ W KINACH: 
Hollywood — Intrygant. и 
Heljos — Ostatni romans, 
Lux — Z raju bolszewickiego, 

Piecadlny — Gantyda, c у — lada Rosji Swiatowid LR Niż Eden — Tredowata. 
Kino miejskie — Marynarz słodkich wód 

WYPADKI i KRADZIEŻE, 
— (c) Ujęcie złodziejki. Na gor: "i > = < czynku kradzieży paczki zawiełającej skar: PE guziki i inne drobne rzeczy na szkodę Aa at KAR 7) ujęto znaną zło- z „stłanisławę Miłoszewsk. i przy A! Środkowej 12. EE: —— (€) Pozostawienie dzieci. W brami V zieci. am Leg Nr. 4 przy ulicy Mickiewicza Žalėnas ro dwie dziewczyny w wieku | —— 3 lat, Wo BE nieustalenia miejsca zamieszkania rodzi- tów dzieci skierowano do przytułku. 

(c) Sprzedawał as transmisyj Pol Mala miejskiemi A OBO OO JECO sobniką który sprzedawał dwa kawałki pa- a transmisyjnego niewiadomego pochodze- 

я (c) Ujęcie poszukiwanych. i wieczorem na dworcu CYWA jek Jal jais Milwida emigranta litewskiego, który NE awno przybył z zagranicy i niezgłosił się o odnośnych władz i z tego powodu był poszukiwany. 
Ponadto zdołano ująć poszukiwaną przez 

szereg oszustw 
policję grodzieński 1е a Za cały 

E PROW i J Trofimowa, bez stałe; sca zamieszkani skarż liczne kradzieże. Ja marce 
—._ (c) Cygan - koniokrad, W lesi 

4 „Cygan - kor . W lesie wpo- žų a RE ujawniła miejsce e. ja zionych na terenie powi ileń sko - trockiego koni. mA NE : spelunce zatrzymano 
ków baady — cygana i kilk 

   

jednego z człon 
a koni. 

ME (c) Szofer taksówki sam odwiózł prze 
jechaną do szpitala. W ubiegły wtorek na uli 
cy Lipówka taksówka Nr. 38039 kierowana 
przez Franciszka. Danowskiego (Pióromont 
15).wpadła na przechodzącą przez jezdnię 
i nieuważającą na pędzące pojazdy Anasta- 

zję Żukowską mieszkankę wsi Czerniuszki g. 
rukojńskiej, która uległa ogólnemu potłucze- 
niu i wywichnięciu lewego przedramienia. 

Danowski widząc wypadek nie uciekł 
przyjętym u większości szoferów zwycza* 
jem lecz pośpieszył z pomocą poszkodowa- 

  

     

  

Ś. 

Józefa - Karola 
odbędzie się za spokój jego duszy 

Dnia 31 października o godz. 9-ej 

W pierwszą bolesną rocznicę 

rano w kościele Św. Jana w 

Wilnie odbędzie się żałobne nabożeństwo za spokój duszy 

$ ТР 

Janiny z Oskierków Jarociūskiej 
na które zapraszają krewnych i znajomych pogrążeni w głębokim smutku 

  

          RODZICE. 

Р 

Wikszemskiego 
nabożeństwo żałobne w kościele Św. 

  

Jana w sobotę dnia 19-go b. m. o godz. 9-tej rano. 
O czem zawiadamiają krewnych i znajomych 

żona, córka, zięć, wnukowie i prawnuk. 
RETE PETRY ETWA RAWA AA REOPOAS TO ROTOR WERE IK TOEOWÓORORBAN 

Nieudane najście na osiedle graniczne 
Nocy onegdajszej na dom Ignacego Jasiulewicza mieszkańca wsi, Puszkiewicze, gm. 

olkienickiej dokonano zuchwałego najścia. 

Jasiulewicza łecz spłoszeni poczęli uciekać, 

Dwóch osobników dostało się do mieszkania 

i widząc, że są scigani przez kilkanastu mie 

szkańców wsi poczęli ostrzeliwać się co naturalne umożliwiło im ucieczkę. 

Napastnicy zbiegli w stronę granicy, 

policje i KOP pościgu zdołali ujść. 

mimo natychmiastowego zarządzonego przez 

Stwierdzono, że napastnicy są b. żołnierzami straży litewskiej niedawno zwolnio- 

nymi z szeregów którzy przedostali się za 

  

ż $ĄDÓW 
ZAMORDOWAŁ I PODSZYŁ SIĘ POD ZA- 

MORDOWANEGO. 

Swego czasu kursowała anegdota 0 žan- 

darmie rosyjskim, który zapytany 2 czego 

składa się człowiek odpowiedział bez zasta- 

nowienia się: z duszy, ciała i paszportu. 1 

rzeczywiście trudno sobie wyobrazić aby na 

terenie Rosji można było mieszkać. nie ma- 
jac paszportu. : 

Teraz, mimo że niema przymusu paszpor- 

towego wiele osób zadaje sobie miemało tru- 

du aby go zdobyć, a w wypadku, ó którym 

mowa popełniono nawet zbrodnię  byłeby 

zdobyć ten, tak ważny dokument. 

W grudniu r. ub. do wsi Bubuiew szczy- 
zna pow. bnasławskiego przyszedł jakiś po- 

dróżny, z wyglądu włóczęga i podając się 

za Stanisława Barana oświadczył, że przy- 

stanio go ze wsi Założnia po robotników. 

Amator znalazł się tylko jeden — Wacław 

Kiapśnia. Poszedł i... nie wrócił więcej. 

Pe pewnym czasie policjant który zmał 

zaginionego zatrzymał jakiegoś młodego 0- 

sobnika i jakież było jego zdziwienie, kiedy 

okazało się, że legitymuje się on paszpor* 

tem na imię zaginionegja wydanym. Nie nma- 

myšlając się'ani chwili dzielny policjant are- 

sztował podejrz ańego osobnika i przekazał 

go swym władzom. Badany przyznał się, że 

idąc z Kiapśnią zaprowadził go do lasu i 

tam zabił ogłuszywszy przedtem uderzeniem 

kamienia. Zabójca rozebrał swoją ofiarę do 

naga, zabrał ubranie, bieliznę oraz niewiel- 

ką ilość gotówki i dokumenty. O dokumen- 

ty głównie chodziło mu. Na mocy metryki 

udało mu się następnie wyrobić sobie pa- 

szport i gdyby nie traf, że trafił na. policjan- 

ta znającego zamordowanego uchodziłby. na- 

dal za lojalnego obywatela Państwa. | 

Przed sądem odpowiadał Baran za dwa 

przestępst zabójstwo w celach zysku i 

posługiwanie się sfałszowanym dokumentem. 

Wobec przyznania się sąd nie miał wie- 

le roboty z przeprowadzeniem procesu. U- 

względniając wszystkie okoliczności łago- 

dzące (młody wiek — 20 lat, przyznanie się) 

bkazał za zabójstwo na 12 lat więzienia cię 
żkiego i.za posługiwanie się sfałszowanym 

dokumentem 3 domu ploprawy. 15 

Oskarżony przyjął wyrok spokojnie. Za 

dwanaście lat otrzyma, własny, niesfałszowa 
ny paszport. 0). 

DWA CIĘŻKIE PRZESTĘPSTWA. 

Obydwie sprawy rozpoznawane wczoraj 

przez Sąd okręgowy Śmiało nazwać można 

brzydkiemi gdyż czyny inkryminowane oskar 

żonym w moralnie zdrowym człowieku mu- 

szą wywołać wstręt. Wstręt, jak przed czemś 

brudnem, ohydnem. 8 | $ 
W pierwszej na ławie oskarżonych Za- 

siadło trzy osoby: W. Karnowski vel Dowll 

gialio, A. Kolyszko i B. Sajkowski. Zarzu- 

cano im czynności judaszowe polegające na 

tem, że sprzedawali wywiadowi sowieckie- 

mu ściślej mówiąc krwawej GPU w Mińsku 

wiadomości o stanie personalnym 3 Brygady 

KOP, policji oraz przysposobieniu wojsko- 

wem. 
Działali oni w okresie od 1927 r. do 

stycznia 1928 r. kiedy to zostali ujawnieni 

i aresztowani. W rezultacie badania šwiad- 

ków i dowodów rzeczowych sąd skazal: 
Karnowskiego na 10 lat ciężkiego więzienia 

a Kołyszko na 5 domu poprawy zaliczając 

im areszt prewencyjny. 
„Sajkowskiego 

uniewinniono. KK 

Druga sprawa należy do kategorji jeszł 

cze gorszej, Oskarżony w niej 40 letni do- 

zorca AC: Aleksander Szymecki, popeł- 

nił czyn, za który każda kara wydaje się 
zbyt łagodną. Ž у В 

Będąc w budce kolejowej tz. stróżówce 

zauważył ROA ze szkoły dwie dzie- 

wczynki. Przy pomocy podstępu ściągnął je 

do budki, a następnie 
haniebnego, czynu, za 
nawet u najdzikszego narodu. 

Biedne dzieci (obie miały po 10 lat) nie 
zdające sobie dobrze sprawy, a jednak prze- 
czuwając w tem co zaszło coś złego nie pol 
skarżyły się matkom. Zbrodnia wyszła do- 
piero na jaw kiedy u obu dziewczynek za- 
uważono ślady okropnej choroby. Wyszło 
na jaw wszystko. Aresztowany zboczeniec 
nie mógł się zaprzeć, zbyt wyraźne były do- 
wody winy. 

Sąd wymierzył karę 10 lat ciężkiego wię- 
zienia. 

Złoczyńcy wyjdzie to zapewhe na kol 
rzyść, a biedne jego ofiary przejdą przez 
życie załamane moralnie już w pierwszym 
jego etapie. (y). 

nej i odwiózł ją natychmiast do szpitala ży- 
dowskiego. Е 

Stan zdrowia Żukowskiej obaw o życie 
nie budzi. 
— (c) Wypadł z okna Ill-go piętra. Wczo 

raj rano w szkole hebrajskiej mieszczącej 
się przy ulicy Zawalnej 21 (Pasaż Bunimo- 
wicza) wypadł z okna 3 piętra 8 letni uczeń 
tej szkoły Łazarz. Ałpersztejn (Szklana 8). 
Chłopak padając na bruk odniósł bardzo po- 
ważne obrażenia i został odwieziony do szpi- 
tala żydowskiego. 

— (c) Wpadł pod dorożkę. Na ulicy Nie- 
mieckiej wpadł pod przejeżdżającą dorożkę 
70 letni Józef Brytaniski (Żydowska 10), 
który uległ potłóczeniu nog i rąk. 

    

dopuścił się czynu 
który powieszonoby 

  

la braku dowodów winy, 

kordon w celu dokonania napadów. (b). 

i in a ii io iai 

CHODZĘ PO MIESCIE.. 

ROZMAITOSEI 
Zacznę od tego, co mnie w danej 

chwili boli. 
Zdarzało się i zdarza w naszem „Sło- 

wie", że tak zwany chochlik korektorsko- 
drukarski, skądś, z ukrycia wychodzi na 
da i hula sobie na szpaltach ga- 
zety. 

Stara kistorja. 
„Ale teraz, świeżo, właśnie w środowej 

mojej „przechadzce“, wystąpił chochlik na 
nowem polu. 

Wyobraźcie sobie, państwo, wziął się 
za ksisze, za te skromne i niezawsze udol- 
ne fotografje, które od czasu do cząsu re- 
produkujemy. 

, Zachciało mu się tak zamroczyć w gło- 
wie metrampażowi „Słowa”, że ten jedną z 
klisz poprostu, jąk się mówi: „dożgóry no- 
gami* ustawił. 

Czytelnik mój laskawy, miał pewno 
nieco kłopotu z odgadnięciem co klisza, 
jako pierwsza w „przechadzce“ środowej 
tkwiąca wyobraża. 

Miał być most, tymczasem Bóg wie 
co pokazują! ktoś pomyślał pewno. 

Otóż żeby sobie usprawiedliwić, słów 
tych kilka piszę, a że mi „gafa* naszej re- 
dakcji nocnej, że się tak wyrażę, na wą- 
trobie leży, umyślnie wyjaśnienie na ustę= 
pie pierwszego, zaraz, swego rękopisu lo- 
kuję, nie na końcu, jak to jest przyjęte. 

$ % ® 

Z tydzień temu pisałem o konieczno- 
ści przeniesienia z placu Orzeszkowej sta* 
cji autobusów dalekcbieżnych oraz, w 
związku z tem, o konieczności wyboru. 
miejsca dla niej w innym punkcie miasta. 

Jako echo mych, na powyższy temat 
rozważań, otrzymałem list od p. Wilnianina 
czytającego stale „Słowo”. 

Proponuje on jako punkt dla central- 
nego postoju autobusów zamiejskich t. zw. 
„Drewniany rynek" przy ul. Zawalnej i, 
jako argument przemawiający za tą kon- 
cepcją, przytaczą projekt Magistratu, który 
podobno ma zamiar skasować targowisko. 

„Szopy, pisze mój korespondent, w 
których odbywa się obecnie sprzedaż ryb, 
odrazu mogą służyć za schronisko dla 
pasażerów”. ! 

„Sprzedaż ryb możną przenieść pod 
Hałe, a centralne w Wilnie położenie Ryn- 
ku wykorzystać dla stacji autobusowej". 

Przytaczam uwagi pana Wilnianina ku 
uwadze czynników do których należy praca 
nad wileńską komunikacją autobusową, 

* * * 

Teraz sprawa innej dotycząca materji. 
Kilka miesięcy temu popsuł się samoa- 

chód karetka, obsługujący Pogotowie Ra- | 
tunkawe, 2 

Pisaliśmy w swoim czasie o tem, jak 
równieź o tem, że samochód zastąpiono 
starą, wydostaną z lanvsu miejskiego, ka* 
retką konną. 

Był to jedyny w swoim rodzaju wypa* 
dek pozbawienia przez Magistrat mieszkań- 
ców dwustotysięcznego miasta, szybkiej 
pomocy lekarskiej w nagłych wypadkach. 

Obecnie anonimowy korespondent in- 

» 

formuje o dalszym ciągu tej niezaszczytheį — 
dla miasta, bistorji. ; 

„Dowiaduję 'się, pisze on, że i ta kon 
na landara (ma znaczyć: karetka konna: 
Przyp. mój), którą posługiwało się ostatnio 
Pogotowie, rozsypała się na kawałki. Jest 
wprawdzie oddany do użytku jego stary sa- 
mochód osobowy, ale na ten gruchot, wo- 
„bec chronicznego psucia się motoru, liczyć 
nie można, bo w najkrytyczniejszej chwili 
może akurat zawieść”. ; 

„Podobno Magistrat asygnował już na 
kupna mowego, dłą Pogotowia, samochodu 
kwotę zł. 6000. — Powstaje pytanie, jakie 
auto za tę sumę można kupić?" 

„Będzie to albo jakiś stary wyranżero- 
wany samochód, albo też, jeśli nowy, to 
napewno nie nadługo starczy". : 

Kropka. Od siebie już nic w tej spra* 
wie nie dodaję. Mik. | 
a Z 
  

— (c) Zatrucie grzybami. Po spożyciu 
grzybów zasłabł nagle Wiesław Krzemiński 
(Artyleryjska 18). Po stwierdzeniu przez le- 
karza objawów silnego zatrucia Krzemińskie- 
go musiano odwieźć do szpitala żydowskie- 

0. 

+ — (c) Zabity przez pociąg. Pod Postawa - 
wami pociąg Nr. 571 wpadł na przejeżdża- 
jącego przez tor kolejowy Kajetana Sinicę 
mieszkańca Woropajewa. Wóz, którym je- 
chał Sinic został rozbity, on zaś sam odniósł 
tak ciężkie rany, że w prędkim czasie zmarł. 

— (y) Jeszcze napad rabunkowy w pow. | 
Święciańskim. Przed kilku dniami mieszka. 
niec Nowo - Święcian Jan Jankowski wra- 
cając z Podbrodzia wziął na wóz nieznanego 
mężczyznę, który udawał (jak potem się 0. 
kazało) kulawego. 

Kiedy -przyjechałi oni do zaścianku jek 
wnodary i Jankowski poił konie nieznajomy 
rzucił się na niego niespodziewanie, przewró 
cił na ziemię, zrabował 208 zł. znajdujące się 
w kieszeni i zbiegł w kierunku Podbrodzia. 

Powiadomiona o tem policja zarządziła 
natychmiast pogoń i poszukiwania na tere- 
nie gm. podbrzeskiej. Tego samego dnia u 
ięto sprawcę napadu. Okazał się nim miesz: 

(dalszy ciąg na stronie 4-ej) 
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4 З SŁOwo 

kaniec wsi Odzine . hoduciskiej Stan. 
Siemienas. Zrabowane pieniądze "odebrano Na srebrnym gkranie RADPO. й ko Od dnia 14 do 18 paždziernika 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

E GRS mo „OSTATNI ROMANS“ W  HELJOSIE. Czwartek, dn. 16 października 1929 r. Kino Miejskie Mar marz ž dki h z d“ 

— (y) Woz Z koūmi pod kolami pocią- Od czasu do czasu w ogtoszeniach ki- 1186 120% Sysnał czasu E Wards i 99 У Ss 0 iC wo 

gu. Na szlaku kolejowym Zalesie — Prudy 
pociąg osobowy Nr. 431 idący z Wilna do 
Mółodeczna na 91 klm. koło wsi Kołowicze, 
gm. bienickiej najechał na wóz przejeżdżająłł 
cy przez tor. Obydwa konie i źreb ak zostały 
zabite na miejscu, wóz strzaskany, a jadący 
nim mieszkaniec zaść. Kupranica, gm. bie- 
nickiej Piotr Kosmacz, lat 45 doznał tak cię: 
żkich obrażeń, iż zmarł niebawem w szpita- 
lu w Mołodecznie. 

— (c) Poranienie podczas sprzeczki. W 
Głębokiem podczas sprzeczki wynikłej po- 
między Dawidem Rajcianem a Franciszkiem 
Brechnianem, ten ostatni przebił przeciwni- 
ka nożem raniąc go ciężko w pierś. 

— (c) Burza w Dziśnieńskim. Onegdaj 
nad powiatem dzisnieńskim przeszła burza © 
znacznej sile. Poczas burzy zostały zniszczo 
ne zabudowania zamieszkałego tuż pod Dzi- 
sną Suryna Masalskiego. Straty są znaczne 
lecz dotychczas nie obliczone. 

SPORT 

Ciekawe imprezy sportowe 
na Pióromoncie w dn. 19i20 

p-ždziernika b. r. 

Wil. Okr. Związek Lekkiej atletyki za- 
myka swój sezon sportowy w niedzielę, 
dn. 20.X b. r. i przytej okazji organizuje 
szereg pierwszorzędnych atrakcji sporto- 
wych, które odbędą się w dniech 19 i 20.X 
b. r. na stadjonie sp. Ośrodka W.F. na 
Pióromoncie: 

Sobota, dn. 19.X. 

Godz. 13,30 —15: Turniej piłki nożnej 
o puhar ufundowany przez Wil O. Z.L. A. 
Pogoń -1 p. p. Leg. я 

Godz. i5—16,30: Makabi—Żaks. 
W przerwach od godz. 14 mecz lekko- 

atletyczny pań, do którego stają reprezen- 
tacje Makabi, Słucka, Sokoła, A. Z. S. i 
Pogoni. W programie bieg 60 mtr., skok 
w wyż, rzut dyskiem w kategorji pań, oraz 
próby pobicia rekordów okręgowych w 
sztafecie szwedzkiej panów i skoku w wyż 
z miejsca, 

Niedziela, dn. 20.X. 

Godz. 9 rano—Zawody ną odznakę sp. 
P. Z. L. A. (poprawki). 

Godz. 10 rano -W 
esienny bieg na przełaj. 

Godz. 13—Firzły turnieju piłki nożnej: 
zwycięscy i zwyciężeni z dnia poprzed- 

niego. + 
W przerwach dokończenie meczu lek- 

koatlet. pań, przyczem rozegrane zostaną 
konkurencje: skok w dal, rzut oszczepem, 
bieg sztafetowy 4x75. Łącznie z temi zawo- 
dami ocbędą się próby bicia rekordów 
okręgowych panów a mianowicie w szta- 
tecie 4x400 i w skoku w dal z miejscą. 

Połączenie imprez lekkoatl z piłkar- 
skiemi uważać można za bardzo szczęśliwe 
dlą propaganay iekkiej atletyki. (y). 

lesie zakretowym 

Cresovia—Ognisko 2:2. 

Mistrz okręgu wileńskiego w piłce 
nożnej K. K. S. O»nisko  zmierzyło się 
wczoraj z kolegą po fachu— mistrzem okrę - 
gu grodzieńskiego Cresovią. 

Mimo zimna, deszczu przelotnego i b. 
silnego wiatru mecz odbył się. Ognisko 
wylosowuje z wiatrem mimo to nie może 

"wykorzystać tego atuta i pozwala wydrzeć 
sobie prowadzenie. Przed samym gwizd- 
kiem szdziowskim udaje się Wasilews-iemu 
I wyrównać. w jie 

Po przerwie sytuacja nie zmienia się. 
Teraz Czesovia nie wykorzystuje pumyślne- 
go wiatru i gra gorzej, niź przed przerwą. 
Ż obu stron pada jeszcze po jednej bram- 
ce jeżeli nie liczyć trzeciej dla Cresovii 
nieuznanej przez sędziego p. Wróbia. 

Obydwie drużyny grają słabo i na lek- 
ką ironię zakrawa, że walczyły one o... 
wejście do Ligi, do extra klasy palskiej 
piłki nożnej. ; 

Niewąt,liuie ta Zz družyn, która wej- 
dzie do finałów niewiele w nich będzie 
miała do powiedzenia: 

Drużyna Cresovji została gruntownie 
odmłodzoną. Zaledwie dwóch |graczy sta- 
rych widać jeszcze w jej szeregach, nowi — 
to jeszcze materjał na graczy. Trudno zre- 
sztą mówić o tem po jedaym meczu. 

Ognisko bez zmian. Godlewski 
zbyt powolny, choć bodaj że najlepszy. 
Wasilewski (blondyn) b. dobry, brunet tra- 
ci głowę i zbyt dużo „kiwa”. 

Pomoc i obrona dobra. : 
Słabą stroną są skrzydła b. niepewne 

i niezbyt lotne (Juszkiewicz). 
paz 

OSTEN SMOLL. 

29 4 pogoni za widmem 
— Dlatego, że wolność moja jest 

narazie niezbędną dla bezpieczeństwa 
publicznego. Będę więc unikał aresz 
towania, wszelkiemi sposobami, choć- 
by policja całego świata goniła mnie. 
Gdy nadejdzie termin, w którym za- 
danie moje zostanie wykonane, oddam 
się dobrowolnie w ręce  przedstawi- 
cieli władzy. 

Nelly patrzała nań niedowierzają 
co. Policzki jej pokryły gorączkowe 
rumieńce, piersi podnosiły się  przy- 
śpieszonym oddechem. Spokojne i pew 
"e odpowiedzi Dana zmąciły jej pew- 
ność, co do winy tego człowieka. A 
jednak nie mogła przebaczyć, nie mog” 
ła uwierzyć, że Dan nie był mordercą 
ub winowajcą tragicznej śmierci jej 
ojca. 

— (Czy pan zechce odpowiedzieć 
ma jeszcze jedno pytanie? — zapytała. 

— Postaram się... naturalnie. 
Jakie to zadanie postawił pan 

sobie, o którem pan przed chwilą 
wspomniał? - 

— Zniszczyć cały świat mętów lon- 
dyńskich, wrogów spokoju i porządku 
publicznego! 

— Ach tak? 
W słowach tych brzmiała pogard- 

liwa niewiara. 
— Tak, posiadam niezbędne do 

te; wałki środki. Będę prowadził dalej 

rozpoczęte dzieło, bez wytchnienia i 

nie poddam się, dopóki nie uwolnię 
nasze miasto od tej strasznej choroby. 

nowych czyta się takie zachęcające, w о4- 

niesieniu do męskich wykonawców ról, sło- 

wa jak: „Najpopularniejszy mężczyzna świa- 

ta“, „Božyszcze kobiet““ i NS 

Ciekawe, że nigdy się nie pisze: „Bo- 

o najpiękniejszej nawet 

gwiezdzie ekranu, O najwspanialszej i naj- 

ciekawszej artystce, ale natomiast „Boży- 

szcze kobiet" przemyka czasami przez szpal- 

ty gazet, przez płachty reklam ulicznych. 

"Tak już jest i basta! | 

Gdy żył Rudolf Valentino, słowo „Во- 

żyszcze” towarzyszyło reklamie każdego fil- 

mu, w którym brał on udział. Gdy zmarł, — 

poszło ono w zapomnienie, a zastąpiono je 

takiemi powiedzeniami, jak „najelegantszy 

mężczyzna świata” albo „Najlepszy amant 

albo „Piękny jak Apollo“ i t. d. i t. d. 

Obecnie jesteśmy świadkami renesan- 

su „Bożyszcze* w reklamach kinowych. 

Któż to sięgnął po sukcesję „tytutu“ po 

pięknym Rudolfie? 

Sięgnął po ten tytuł młody. aktor, w 

ostatnich latach coraz wyżej i wyżej w swej 

karjerze idący, mianowicie Iwan „Pietrowicz. 

O nim to teraz tak pisze się, jak kie- 

dyś pisana o Valentino. 
Czy słusznie? : 

Nie jestem kobietą — trudno więc Są- 

dzić mi o tem, czy Pietrowicz” „słusznie na 

piedestał „Bożyszcza kobiet* się wyniósł. 

Jest on niewątpliwie zdolnym artystą, 

który nieraz jeszcze zabłyśnie swemi krea- 

cjami aktorskiemi w filmie. „Jest ponadto 

pięknym typem męskim, może nawet bar- 

dziej frapującym od Valentino, bo bardziej 

od niego męskim. 
R WE 

niem loba się. t Ra 

Ciekawa orjentację wyniosłem właśnie 

z premiery „Ostatniego romansu . į 

Na pierwszym seansie, na który trafi- 

łem, publiczność męska stanowiła, bez prze- 

sady, najwyżej 15 do 20 procent. Reszta — 

to były panie. 
Zdaje się dane 

rzy niewymagające. As й 

Zacznijmy jednak mówić o obrazie. 

Zaraz na wstępie mała degresja: lwan 

Pietrowicz jest, według wszelkiego prawdo- 

podobieństwa, rosjaninem. _ | 

Rzecz ciekawa: mimo, iż jest aktorem 

o bardzo dobrych t. zw. warunkach zew- 

nętrznych, w żadnym stroju nie jest mu tak 

dobrze, jak w pięknym, egzotycznym stroju 

czerkieskim, czy też mało różniącym się od 

niego, stroju kozaków kubańskich. ь a 

W nim się czuje najlepiej, najbardziej 

mu w nim do twarzy. e 

Otėž „Ostatni romans“ pozatem, že jest 

filmem specjalnie Фа Pietrowicza robionym, 

uwzględnia właśnie tło, na którem najlepiej 

i najdobitniej błyszczy jego sylwei tka. | 

Trudno było reżyserowi fiłmu wmawiać 

publiczności, że akcja toczy się w Rosji car- 

skiej, wymyślił jakieś, dość „problematyczne 

państewko Balkanji i właśnie na dworze 

udzielnego księcia tego państewka rzecz się 

dzieje. : : 
Nie przeszkadza to, że w księstwie Bał- 

kanji, wojsko, dygnitarze państwowi używa- 

ją mundurów bardzo podobnych do tych, 

jakie noszono w Rosji. : 
Książę jest lowelasem, lubi przygody 

romantyczne, których nie umie przed swą 

małżonką konspirować. ARA 
Księżna, która nawiasem mówiąc jest 

żyszcze mężczyzn 

Pietrowicz, dwuch zdań 

wymowne, komen- 

tysiąc razy ciekawszą od książęcej fawory- $: 

ty, ma adjutanta, Jest nim Pietrowicz. 
Już samo to wystarcza, aby się domy- 

Śleć, że między księżną i jej adjutantem do- 

chodzi do romansu. в 

Ale książę jest zazdrosny o żonę. Dzia- 

łają dworskie intrygi, książę staje się podej- 

rzliwym. 8 * 

[ całość treści obrazu kręci się właśnie 

wokoło intryg na dworze księcia Bałkanji. 

Całość filmu — to, jak zaznaczyłem, po: 

le dla popisu aktorskiego Pietrowicza, któ- 

remu sekundują: bardzo dobra Agnes Ester: 

hazy w roli księżnej i słabszą, bo miejscami 

w szarżę wpadająca, Liljan EiŁ »s. Omega. 

SPRAWY SAMOCHODOWE 
Rozwój komunikacji autobusowej w Pol 

sce idzie w bardzo szybkiem tempie. Swiad- 

czą o tem dane statystyczne. W roku 1924 

wszystkich autobusów było w Polsce zale- 
dwie 412. W następnych roku cyfra ta po- 

dwoiła się, a rok 1929 liczy już 2334 auto- 
busy, krążące po drogach polskich. 

Rzadka sieć kolejowa w Polsce oraz ta: 
ni koszt przejazdu autobusem wskazują, że 

komunikacja autobusowa w naszym kraju 
ma olbrzymie widoki rozwoju. 

W związku z rozwojem komunikacji au* 
tobuso wej należy zaznaczyć, że karosesje 
autobusowe wyrabiane są całkowicie w kra- 
ju, co przyczynia się ogromnie do rozwoju 
pomocniczego przemysłu samochodowego w 
Polsce. 

Jak karoserje te wyglądają, czytelnicy na- 
si będą mogli przekonać się naocznie, po- 
nieważ w piątek 18 bm. przybywa do Wil- 
na autobus na podwoziu GMC., karosowany 
w fabryce karoserji „Samolot* w Poznaniu. 

Autobus ten wysłany został przez Gene- 
ral Motors w Polsce w objazd po kraju ce- 
lem zademonstrowania publiczności. 

Wielkie szajki, prowadzone przez zdol: 
iych ludzi, stanowią olbrzymią siłę. 
Ale oto siedmiu wodzów pokonałem i 
zrzuciłem ze sceny. Pozostał jeden — 
ńaimądrzejszy, i najsilniejszy. Gdy 
skończę z nim, będę uważał moją misję 
za dokonaną. Ale do tego czasu obo- 
wiązkiem moim jest nie dać się po- 
chwycić policji. 

— A jeśli ja pana wydam w ich rę- 
ce? — zapytała chłodna Nelly. — Pro- 
szą spojrzeć, przy drzwiach stoi po- 

licjant. 
—- Nie, — uśmiechnął się słabo 

Dan. — Nie przypuszczam, żeby pani 

mogła to uczynić. Nie mogę uwierzyć, 
żeby tragedja, która dookoła pani odeg 
rała się, mogła wpłynąć na taką, za” 
sadniczą zmianę w pani duszy. Pow- 
tarzam, zresztą, że nie jestem winien. 
A jeśli pani mimo to oczywiście prag- 
nie zniszczyć moje dzieło, moje plany, 
to cóż, proszę wezwać policjanta. 
Wszystko jedno, przyjdzie czas, gdy 
pani zrozumie, nie miała racji, że ja 
nie byłem winny. Panie mnie nie 
przeszkodzi w kręceniu sznura na szy: 
ję najnieb ezpieczniejszego, a nieuch- 
wytnego zbrodniarza. | 

— Ale skąd mogę wiedzieć, 
pan mówi prawdę? 

— Proszę przeczytać gazety od 
pół roku. Jedna szajka za drugą wpa- 
dały w ręce policji, wodzowie ich sie- 
dzą w więzieniu. Da nich należał też 
pani ojciec. Proszę mi wierzyć jednak, 
że gdy rozpoczynałem pracę, nie mia- 
łem najmniejszego podejrzenia co do 
działalności Willarda Layle'a, nie przy 
chodziła mi nawet do głowy myśl, że 

  

czy 

hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie 
i komunikat meteorologiczny. 12,10 - 13.10: 
Poranek muzyki popularnej ork. pod dyr. 
Michała Szabsaja. 16 35, — 16,55: Program 
dzienny, repertuar teatrów i kn i chwil: 
ka litewska. 16,55 — 17.15: Muzyka z płyt 
gramofonow. 17.15 — 17.40:  Transin. Z 
Warszawy „Wśród książek". 17,45 — 18,45: 
Tr. z Warzawy. Koncert. 1850 - 19,15: Po= 
gadanka radjotechniczna. 19,15— 19,45: Au- 
dycja wesoła „Panna chce „zostać planta- 
torem* zraijofon. nowela w wyk. zesp. 
Dram. Rozgł. Wileńskiej. 19,:5 2005: 
Prosram na dzień następny, sygnał czasu 
z Warszawy i rozmaitości. 720.05 —20.30: 
Przegląd filmowy. 20,30 — 21,30: Koncert 
poświęcony twórczości Fryderyka Chopi'a 
z okazji 80 ej rocznicy zgonu kompozytorą 
Wykonawca Zygmunt Jeśman „uczeń Kon- 
serwał. Wileńskiego klasy p. Kimont- Jacy- 
nowej. 21.30 — 22, 15. Audycja literacka, 
poświęcona twórczości Elizy Orzeszkowej 
z Okazji odsłonięcia pomnika w Grodnie. 
„Pieśń przerwana" w wykonaniu Zesp. 
Dram. Rozgł. Wil. 
2215 — 2300. Transmisja z Warszawy po- 
gadanki i komunikaty. 2300 — 24,00: Spa- 
cer detektorowy po Europie. 

  

Pamięci Czesława Jankowskiego po* 
święciło Wieńskie Radjo dzisiejszą wie- 
czorną audycję, na którą złożyło się słowo 
vstępre p. Wnolda Hulewicza oraz utwory 
poetyckie Czesława Jankowskiego, recyto- 

BALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

| 
i 

| 
| 

Komedja w 8 aktach. W rolsch głównych. „Człowiek bez usmiechu“ 
ERNEST TORRENCE. Rzecz dzieje się współcześnie. Nad program: 
OGNIOWA* w 1 akcie. 2) „CAWALER z GITARĄ* komedia w 2 aktach. Kasa czynna od g. 3 
m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Nestępny program: „O ŚWICIE*. 

„ki BUSTER_ KEATON i 
I) „WILEN5KA STRAŻ 

  

KINO-TEATR 

„HIELIOS“ 
Najpiękniejszy si 

w potężnym dramacie 

muzyczna ilustracja. 

KINO-TEATR 

„HOLLYENOD" 

Mickiewicza 22. 

Fiim ze śpiewem. 

100 Pelrowicz 

    

Będą wykonane odpowiednie romanse. 

ORKIESTRA BAŁAŁAJEK i MANDOLIN. 
ukces ostatnich czasów!  Najpopułarniejszy 

erotycznym 

Seznsy o godz. 4, 6, 8 i 10 т 15, 

DZIŚI 

EŃILA Į 

67 5 
ORKIESTRA KONCERTOWA. 

„Ostaini Romans 
ESTERHAZY i czarująca LILJAN ELLIS. Film wzruszsjącej treści! Przepych! Wystawa! — 

| Rewelacyjny, "super film obecnego sezonu, 
niezrównacego ERNESTA LUBITSCHA 

ENTĘY GANT: 
uznany przez akademję Nauki i Sztuki za najlepsze arcydzieło 

mężczyzna świata, bożyszcze kobiet ; 

66 (Adjutant jej książęg 
mości). - a 

W rol. główn.: męcze 
nica miłości Hr AGNF 

Śpiewnysu 
—_Na premierę nonorowe bilety nie ważyj. | 

. == 
* 

"Težysei, į PI 

& 

  

AŃNINGZA * 
który odgrywa rolę Cara Pawła |-go. W pozostałych rol ch: FLORENCE VIDOI 

88 t LEWIS STONE i NEIL HAMILTON. 
f Oszałamiający przepych dworu carskiego w 

4, 6, 8 i 10.25. Dyrekcja uprasza Sz. 
_ 18-tym wieku. Początek o godi M 

Publiczność o przybycie na wcześniejszy; d 
"2 eanse w celu uniknięcia natłoku. 

  

  

  

  

  

  

wane przez artystów wileńskich teatrów W poczekalni specjalna transmisja radjo „qvaj 

pp. Śmiałowskiego, Vorbrodta i Brusikie- / że 

WiCZzą. p "Bi ragai p Pimadap ono io ie S j"coaegy WZ TAWAW Tworek nad Wiitajjy 

(SSD I STAR | В NO S ao jiTSERE| = ziemia w y 43 
в Skład Fortepianów, Pianin i Fisharmonji a iš 1 и нш‚нп | SPRZEBAJ sokiej kulturze, z 7! 

GIEŁDA WARSZAWSKA | K. Dab Ka Lai wym i martwym „(pr 
S i „Dąbrowska. 5 liusortaśniłwh AWwWAWAG nenovo zduóy Ю 

; października r 8 Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 8 oraz Gabinet Kosme- Kupię fortepian ny. Nadaje się na lcwąc: 

Dewizy i waluty: В Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- pcz) USUWA ZM2E- krótki, lub pisnino w: ak e, Nei 
Tranz. Sprz. Kupno jowych instrumentów tylko gwsrantowanej š łusieł PSZ dobrym stanie, oferty Pośrednictwo wykłddić 

id ya K a 124 1. : ы SPRZEDAŽ i WYNAJĘCIE. | Eras a. wez ceną, bez. po- Gio "l. Białostocka ZaIA „48, „19, „14, sów. ckiewicza 46. sredni. 2 „Się: ul. Bi a : 
Kopenhaga 238,49, 230,09,  237,89 UADB DG KALVKNYKES EA A KUUE TU KONALA BEBA NA USA m 6. A ag zda Zakreto m. 5, od g. 4—6 p. (oko 

Budapeszt 155,55 155,95 155,15 д " RAE — ЕМ ер 

Holandja 358,92 35982 — 358,02 KRAWIEC DAMSKI wione, Oliwa nicejska ‚ 8 

Londyn 43541, 43,515 | 43,30 STANISŁAW WISNIEWSKI BE Nosmetyka BB p OJ | top 
Nowy-York 8,90 8,92 8,88 b. wsp. pierwszorzędnych firm w Warszawie SAŃOKU: "i I ę i Ei 

Oslo 237,52 238,12 — 236,92 "HERSE, JANISZEWSKI i innych. : MAMAENSNIAŃ nadszedł Świeży tran- i: 
Paryż 35,04 35,13, 34,95 Nagrodzony dyplomem pierwszej wyższej szkoły kroju > sport i polecą OPAŁOWY, kowali + | 

Praga 26,49,5 26,46, 26,33 w Warszawie. Wilna, Kućlew LK oraz futer. Gabinet A. JANUSZEWICZ i drzewny. Drzey +jk 

х ; аао : i no, Królewska 3. „0 Racjonalnej Kosme- ul. Zamkowa 20-a,  SZczapowe i rąbals; 

Szwajcarja 172 45, 17288, 172,02 m — 7 867а tyki lica te. 812, z Dostawa niezwłoczy€dy 
Bukareszt 5.3125 53137 53113 й na Wilno, — — ® гатуКапус\ wozader, 

Stokholm 239,36, 239,96 | 23876 [ ROWEREM AWA PASA К) ь ?21 іЁЁ%К" Mickiewicza 3i m. 4 AMIENICĘ do- į -Й Wilopał e 
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Starachowice 23.50 Zieleniewski 82,— 
- 80. Haberbusch 225—,Węgiel 67 50 Paro- 
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GIEŁDA WILEŃSKA 
dnia 16 października 1929 r. 

Listy zastawne. 

4i pół me Wil. Banku Ziemsk. 100 Zł,— 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

Zhejrzyj fowar krajowy 

ojciec pani należy do tego świata, z 
którym walkę podjąłem. Nie mogłem 
uwierzyć w to nawet wtedy, gdy to 
byio oczywiste — tak samo, jak pani. 
Zresztą, gdybym nawet to wiedział, 
mc nie powstrzymałoby mnie w roz* 
poczęciu tej pracy. 

— Dlaczego? 
—Dlatego, że zbrodnie i rabunki w 

Londynie zaczęły przybierać zastra- 
szające rozmiary. Było to hańbą dla 
naszej cywilizacji. Byłem jedynym 
człowiekiem, który mógł podjąć rzuco* 
ną światu cywilizowanemu  rękawicz- 
kę, który mógł rozpocząć walkę bezli- 
tosną i zwycięzką. Podjąłem się więc 
tego zadania. | zwyciężę, choćbym 
miał utracić na jakiś czas najbliższych 
przyjaciół! Nie złożę broni dotąd, do* 
póki nie będę miał świadomości, że 
wszyscy uczciwi obywatele naszego 
miasta, mogą żyć spokojnie, nie oba- 
wiając się szantażów, morderstwa, ra- 
bunków, napaści na życie i uczciwie 
zarobiony majątek! 

Nelly pokiwała głową z uporem. 
— To wszystko dźwięczy melodra* 

matycznem bajaniem, pan bardzo prze- 
sadza, — powiedziała z akcentem po- 
gardy i niewiary. 

— A jednak to nie jest ani baja” 
niem ani przesadą, że ojciec pani był 
wodzem jednej z najniebezpieczniej- 
szych szajek w Londynie, — odrzekł 
żywo Dan. Tylko książęta ciemności i 
nędzarze mogą w naszych czasach żyć 
spokojnie, nie bojąc się śmierci i ra- 
bunku. Miss Layle... proszę panią, 
niech mi pani wierzy. To nie jest ża” 
den kaprys czy wybryk nerwów. Od 
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 ŻĄDAJCIE Ę я 
. we wszystkich aptekach i Ba 
a składach aptecznych zńanego E 

środka od odcisków 
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lekarska. Wilno, Wi: 

  

  

Jeńska 33 m. 1, zę 

Rekiór. Medycyny | _ 

LAK PRASA, go. Doktór Medycyny 
ueryczne { посто- ŁUKIEWICZ 
płełowe. Elektrotera- choroby weneryczne, 
pia, słońce górskie, skórne i pł.iowe, ul. 
diatermja,  Soilux. Mickiewicza 9, wejście 
Mickiewicza i2, róg z ul. Śniądeckich 1, 

Tatarskiej 9—2i5—8 przyjmuje od g. 1—. 
wW.Z.P. 481 od 5—7 p. p. 

wielu miesięcy pracuję nad tem. Za- 
częło się od chwilowej zabawy, ale 
potem, gdy zrozumiałem olbrzymie 
znaczenie i powagę mego zadania, 
przestałem panować nad sobą, stałem 
się niewolnikiem mej pracy. Poczucie 
obowiązku i odpowiedzialności  žapa- 
nowało nad mą wolą. Z chwilą, gdy na 
ręce ostatniego i najniebezpieczniejsze- 
go złoczyńcy zostaną włożone kajda- 
ny, zadanie moje będzie wykonane i 
przedstawię pani szczegółową historję 
mej pracy. 

— Kto jest tym zbrodniarzem? — 
zapytała Nelly, wciąż jeszcze wrogim 
tonem. 

— Nie mogę tego teraz wyjawić, 
— odrzekł stanowczo Dan. — Pani 
jest usposobiona wrogo do mnie i po- 
dejrzewa mnie o nieszczerość. Nie mo* 
gę więc uważać panią za sprzymie- 
rzeńca. Nazwisko tego człowieka musi 
być narazie otoczone największą  ta- 
jemnicą — aż do chwili aresztowania 
go. 

—Dan zamilkł. Nie zdawał sobie 

sprawy, jak okrutne były jego słowa. 
Patrzał na Nelly uczciwemi otwartemi 
oczyma. „Czyż będąc na mojem miej- 
scu pani nie postąpiłaby tak samo?* 
— zdawało się mówić jego spojrzenie. 
Nelly nie mogła znieść tego spojrzenia 
i spuściła oczy. 

— Ale jak... w jaki sposób pan 
doszedł do tego? Jakaś tajemnica kry- 
je się za tem! — wyszeptała zmie- 
szana. 

— Tego również nie mogę dzisiaj 
powiedzieć. Zawdzięczam to pewnemu 
odkryciu, którego dokonałem. Skon- 

shoroby weneryczne, 
„skórne, i syfilis. Przy” 
jęcie: Od 9-1 13—7. 
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z całkowitem stylo- 

  

nauczycielka (angie jch. 
sprzedaje węziel górn Ski, niemiecki i irat > * 
jeszcze po starych Cuski w zakresie meVOV 
cenach. Drzewo opa-tury) poszusuje pdadz 
łowo rąbane. Mi-kie-koju w centrum mi 
wicza 22 m.8, tel, Sta za lekcje ewentiC“ | 
14-05. —oalnie — га dopłatce r 
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Podgórna 1 m. 3, Irala 
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samochód taksówka, mmm um ło 
różne meble, pianino, 
maszyna do szycia 
gabinetowa,  siod:o, 
elektrolux, centryfu- 
ga, 2 kandelabry 
bronzowe styl roco- 
co, żyrandol duży 
bronzowy odpowiedni 
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WRÓCIŁA wem  umeblowaniem| Sy, stoły, szafy |bi się Lżoj. Znala przyjmuje chorych |w, Centrum , miasta | biurka, | krzesła | proszę odprowadź CZa 
na oczy ой godz. |lnformacje: Wileńska | dębowe i t. p. Do- | га wynagrodzeniel | 
10-121 od 4—5, |Azencja Reklamowa, | godne warunki i|ul. Biskupia 12—13, JeŚ 

Jagiellońska 9—3. | Wielka 14, tel. 1234, Ь na raty. O. Bejm. —dzil 
в : 

P o a -Я оня — 
struowałem specjalną maszynę. Może zatrzymał się przed wejściem do p 
pokażę ją kiedyś pani. Ale gdy zada- ziemnej kolejki przy stacji Picadzil/““)- 
nie moje będzie wykonane, ja... Już podniósł nagę by wejść, gdy p. 7% 

— Со? 
— Złamię ją, — oznajmił twardo. 

—Bytaby ona zbyt niebezpieczną uro: 

nią w rękach chciwej i złośliwej ludz- 
kości. Maszyna ta jest niezwykłą siłą, 
zamienia człowieka w swego niewol- 
nika, ja sam, przekonałem się, jak nie- 

bezpiecznem jest jej działanie. 
Dan zawołał kelnera, zapłacił i 

wstał. 
— Czy teraz zawoła pani policjan* 

ta? — zapytał. 
Nelly  poczerwieniata i odwróciła 

się. 
— Żegnam panią, miss Layle, — 

ukłonił się i wyszedł z restauracji. 
Na ulicy zatrzymał się i otarł pot 

z czoła. Półgodzinna rozmowa z Nelly 
wyczerpała go niezwykle. 

, Rano dano mu niebezpieczną lek- 
cję. Wracać na Kinsvy w biały dzień 
było stanowczo zbyt wielkiem  ryzy- 
kiem. Ale czyż nie było ryzykowne. 
pozostawanie na ulicy do wieczora? 
Czyż możliwem było, by go nie pozna* 
no? 

Dan wszedł do magazynu z goto- 
wemi ubraniami i kupił garnitur i no- 
we palto. Z pełnemi kieszeniami zapa” 
sów, postanowił wejść na platformę 
górną autobusa, idącego w kierunku 
zachodnim miasta. Siedząc tam, mógł 
się zasłonić gazetą i być bezpieczniej- 
szym niż błądząc po chodnikach. 

Drogę do domu  zagradzały 
główne siły lotnej brygady. 

Dan podszedł do autobusu, który 

mu 

   

   
niósł głowę i wprost przed sobą 
rzał zdumioną i zaskoczoną twarz 
licjanta. Ogłuszony nagłem wrażeni 
consiable Stał nieruchomo, lecz nag 
runął ku niemu z krzykiem: 

— Hej, mr. Dan, stać, stać! i 
Dan skoczył w tyłi jak strzamM! ! 

wipadł na schody prowadzące do luk 
z'emnej kolejki. Biegł rozpychając łolżąq 
ciami, śpieszących się przed nim ludź 
Za nim przeciskał się, przez rosnąć 
tłum, policjant, krzycząc i przeklin(74S 
jąc. st; 

Tłum zaniepokoit się, przestraszgle 
ny rzucił się w bok, pociągając za Si gąj 
bą Dana. To go uratowało. Ktoś, rę an 
śląc, że chodzi o złapanie -kieszonk 
wego złodzieja, chwycił go za rekY P 
ale Dan odepchnął go z siłą i skocz 1a! 
w boczny korytarz. a | 

Trudno byłoby określić, jak dłuśistór 
gonił za nim nieszczęsny przedstawhąj; 
ciel porządku. * cy; 

Momentalnie wszystkie stacje póź 4 
ziemnej kolejki zostały uprzedzone 
zbiegu. Scotland Yard zaczął się @ a" 
rączkować, a po kilkunastu minut 
wszystkie korytarze napetnili detek'go 
wi. Nikt nie wątpił, że Dan wpadł ją p 
podziemia jak do pulapki i wczešt rojų 
lub później będzie złapany. 
wszystkich wyjściach postawiono 
towników, którzy wpatrywali się bag'4 | 
nie w każdego wychodzącego. lko-. 
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