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Z KRAJU 
REKWIZYCY 

3 „Bialoruska Krynica“ wystąpila w 

przedostatnim numerze z alarmującym 

artykułem o prześladowaniu Białoru- 

sinów w Mińsku, o ucisku całej Biało* 

rusi. — Chwała Bogu! Od tylu lat po 
raz pierwszy postawiono kropkę nad 

i, bo dotychczas naprawdę trudno się 

było zorjentować czy „chrześcijańska 

„Krynica* przychylnie czy raczej nie- 

przychylnie odnosi się do B.S.S.R. Na- 

prawdę zdecydowanego stanowiska 

z powodzi  wściekłej antypaństwo- 

wopolsn.ej opozycji mie mogliśmy wy- 

łonić. ‚ 

Jest więc źle. Na Białorusi sowiec- 

kiej jest b. źle z... Białorusinami. Ta 

sama „Krynica“ przytacza dziesiątki. 

nazwisk działaczy białoruskich, де- 

portowanych wgłąb. Rosji, aresztowa- 
nych, więzionych i wywiezionych na 

Sołowki, za byle głupstwo, za byle, 

w pojęciu kodeksu komunistycznego, 

przekroczenie, przestępstwo” i t. d. 

To wszystko prawda. My osobiš- 

cie piszemy o tem oddawna, my w 

„obszarnickiem Stowie“  alarmujemy 

od lat, ale w czysto „biatoruskiej“ 

„Krynicy zauważono, zwrócono na 

to uwagę dopiero teraz... Liepiej póź- 

niej, niż nigdy. 

  

T. zw. urzędowa  „białoruteniza- 

cja“ B.S.S.R. nie jest ani wstrzymana, 

ani oficjalnie zwalczana, ale przeciw- 

nie przez czynniki komunistyczne w 

Mińsku na papierze popierana. Na 

4 papierze. W praktyce jest prawie nie- 

wykonalna, gdyż  Biłałoruś sowiecka 

nie jest państwem narodowem a mię- 

dzynarodowem, komunistycznem. Bia- 

łoruś sowiecka stworzona jest jako fe- 

deracyjna respublika S.S.S.R. nie dla 
Białorusinów, ale dla „batrakiou” „,se- 

redniakou* i „biedniakou*  białorus- 

skich. Jednem słowem dla „proletarja- 

ta', Każdy odruch państwowy, każdy 
czym dodatni, dla samej tylko Białoru- 

s 'a nie dla proletarjatu wyłącznie, 
jest karany jako podporządkowany 
zwalczanemu na całym terenie Sowie- 

tów iprawicowemu odchyleniu. Dlate- 

go sadza się Białorusinów do więzie- 

nia a żydów, Rosjan i zawodowych 

komunistów na wysokie fotele urzędo- 

wych stanowisk. , 

A na wsi? „Na wsi: jest coraz go- 

rzej. Dziś chłop białoruski przeciętny, 

chłop o wiecznym głodzie ziemi : ma- 
rzeniach lepszego bytu, jeszcze jed- 

nego konia. jeszcze jednej krowy, je- 
szcze dziesięciny. — jest wrogiem 

„państwa. Każdy kto zboże sprzedaje 
— jest, kułakiem, chociażby miał do 

sprzedania kilka pudów i chciał na 

+, tem zarobić. Nie wolno. Gospodarka 
na Białorusi oparta jest, na systemie 

rekwizycji, upodabnia się najbardziej 

do okupacji niemieckiej, którąśmy 

wszyscy razem przeżyli i przecier* 

pieli. Każdego roku po żniwach pow- 

tarza się ta sama tragedja z przymu- 
sowem oddawaniem zboża według 

przymusowych, zgóry narzuconych 
cen. Tio mówi nam wszystko. 

Nie rzeczowe są te zarzuty, które 

powiadajń, że nie zaamy bliżej stosun* 

ków, na Białorusi sowieckiej, że grzie- 
Szymyyprzesadą W ocenie złego stanu. 

Nam wystarczy przypomnieć okupację 
niemiecką, z temi, wiecznie Zakopane- 

+ mi w gumnach, ukrytemi w sianie poł- 

ciami słoniny, masła, z tem wiekcz- 

nem ryzykiem i pod enerwowaniiem 

ukrywania prawdziwej ilości koni, 
Krów, świń, kur, kaczek i t.d. i t.d. 

każdego ua, każdego puda żyta, 0w- 
sa... Da, gdzie sie da nawet dziesię“ 
ciny ziemi w wykazie urzędowym. Na 

Białorusi, to już nie jest ukrywaniem 
przed opodatkowaniem, to już uciecz- 

'ka przed rekwizycją wojenną. 

  

Dziś istnieje tam system t.. zw. 
„chłebozagotowiok*, Włościanie mu- 

i Szą oddawiać zboże władzom rządo- 
Wym. W tym celu tworzą się t. zw. 

»czerwone obozy” i chłopi w długich 

taborach jadą funmfankami do odnoś- 
nych magazynów, gdzie oddają zboże.   

ECHA STOLICY 

Wspólny front socjalisfyczny 

Najnowszem posunięciem opozycji 
jest organizacja „wspólnego frontu so 
isjalistycznego” dla walki z rządem. 

Pierwszą jaskółką tej „operacji'* opo* 
zycyjnej zorganizowanej przez P.P.S. 

w walce „o demokrację' i „likwidację 

pomajowego systemu rządzenia" by- 
ła konferencja P. P. S. z „Bundem“, 
która odbyła się pirzed pami dniami. 
Wczoraj zaś odbyło się zebranie 
przedstawicieli P.P.S., Bundu, niemiec 
kiej płartji socjalistycznej oraz komi- 
sji centralnej jako reprezentantki ru- 
chu zawodowego. Na konferencji tej 
uchwalono następującą rezolucję: | 

„Konferencja przedstawicieli Polskiej 

Partji Socjalistycznej, Niemieckiej  Socjali- 
stycznej Partji Pracy, w Polsce,, Bundu i 
Komisji Centralnej kłasowych związków za- 
wodowych, odbyta w Warszawie w dn. 24 
października, stwierdza, że chwila obecna 
wysuwa na czoło zadań całej klasy robot- 
niczej, zorganizowanej na ziemiach Rzpli- 
tej Polskiej w partjach socjalistycznych i w 
klasowym ruchu zawodowym, zadanie 
wspólnej walki przeciwko zamachom reakcji 
na podstawy ustroju demokratycznego i na 
prawa robotnicze. 

Konferencja oświadcza, że klasa robot- 
nicza wytęży wszystkie siły i użyje wszel- 
kich rozporządzalnych dla niej środków, by 
odeprzeć te zamachy, by złamać próby 
utrwalenia w Polsce dyktatorskiej formy 
rządów, pod których osłoną dokonywa się 
w istocie utrwalenie przewagi kapitału prze 
mysłowego, finansowego oraz wielkiej włas 
ności rolnej nad życiem społeczno-gospodar 
czem kraju i nad dążeniami oraz potrzeba- 
mi mas robotniczych, pracowniczych i wło- 
ściańskich; pod tą osłoną prowadzona jest 
przez grup) kapitalistyczno-ziemiańskie 
wizmożona ofensywa zeciw zdobyczom 
społecznym robotników, pracowników i 
włościan i prowadzona jest dalej polityka 
ucisku względem szerokich mas t. zw. mniej 
szości narodowych. * 

Konferencja uznaje za miezbędne, by 
reprezentowane na niej partje socjalistycz- 
ne dążyły do ustalenia wspólnego socjali- 
stycznego programu rozwiązania sprawy na 
rodowościowej w Państwie Polskiem, a w 
następstwie do wprowadzenia tego progra- 
mu w życie. 

Konferencja uważa za wskazane, by 
reprezentowane na niej partje socjalistycz- 
ne utworzy'y w związku z zadaniami chwili 
stałe formy kontaktu i współpracy”. 

Polskiej partji socjalistycznej przy 
bywa jako organizatorce „frontu“ 
'wraz z elementami, które nie mogą się 
poszczycić zbyt wiielką lojalnością wo 
bec państwła, mowy tytuł do „,sławy'. 

Nominacje 
WARSZAWA, 25.X. (Tel. wł: „Słowa*). 

Dziś odbyło się posiedzenie Rady Minist:- 
rów, na którem jak się ydowiadujemy po- 
stanowiono przedstawić Panu Prezydento- 
wi Rzeczypospolitej do nominacji następu- 
jące osoby: 

Vice-wojewodę krakowskiego dr Du- 
cha na stanowisko dyrektora departamentu 

samorządowego M. S. W., p. Edwarda 
Szturm de Sztrema na stanowisko Dyrek- 

tora Głównego Urzędu Statystycznego, '7p. 
Cyrtowicza na stanowisko vice-wojewody 

poznańskiego i docentkę Uniwersytetu Ste- 

fana Batorego p. Cezarię  Erenkreutzową 
profesorem Etnografji i Etnologji na tejże 
Wszechnicy. 

: Opiócz tego Rada Ministrów postano- 
wiła przedstawić Prezydentowi Rzeczpospo- 
litej do nominacji Dyrektora Departamentu 
p. Stefana Starzyńskiego na stanowisko 
vice ministra Skarbu. 

Z posiedzenia Banku Polskiego 
WARSZAWA, 25-10. PAT. Dnia 25 paź- 

dziernika odbyło się posiedzenie Rady Ban- 
ku Polskiego pod przewodnictwem dr. Wła- 
dysława Wróblewskiego. Rada. wysłuchała 
sprawozdania naczelnego dyrektora Włady- 
sława Mieczkowskiego 0 położeniu Banku w 
pierwszej połowie października i przeprowa- 
dziła obszerną dyskusję nad organizacją 
naszego rynku pieniężnego, poczem czło- 
nek Rady p. dyr. Falter wygłosił szczegó- 
łowy referat o położeniu polskiego przemy- 
słu górniczego na tle organizacji międzyna- 
rodówego banku 'węgłowego oraz zagadnień 
omawianych na konferencji węglowej, od- 
bytej ostatnio w Genewie. Następnie Rada 
uchwaliła otworzyć zastępstwa Banku w 
Dąbrowie koło Tarnowa i w Żorach na 
Górnym Sląsku, wkońcu zaś załatwiła sze- 
reg spraw personalnych. 

Nieprawdziwa wiadomość 
Wczorajszy „Dziennik Wileński* za- 

mieścił wiadomość, że przed otwarciem se- 
sji Sejmu ma się ukazać ;artykuł Marszał- 
ka Piłsudskiego poświęcony sprawie tech“ 
niki budżetowej. Jak się dowiadujemy wia- 
domość ta jest amet НЫ 
HOASKCZYRZOWCPE EAZA" NIORZZGCZOAC TWE Пр 

Kto nie chce oddać od tego odbierają 
przymusowo. ER 

Dziś we wszystkich gazetach bol- 

szewickich wypisuje się wielkiemi li- 

terami hasło na całą stronę: „Odda- 

my chleb i kartofle robotnikom Lenin- 
gradu i Moskwy!!* 

W tem jednem wezwaniu streszcza 
się cata „niepodlegtošė“ i „biatorus- 
košė“ dzisiejszej B.S.S.R. Ze zgrzytem 
zębów * zaciśniętemi pięściami odda- 

ja chłopi swoją własność  „robotni- 
kom Moskwy““. K. 

a» nie ak a wę Administra- anicę 7 Zl. Konto czekowe P.K.O | Redakcja rękopisów zamówiony! zwraca, Inistra- 
i pojedyńczego numeru 20 gr. cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

2 ZA KORDONÓW 
Riąd Tabialiso zamierza postawić 
Woliemarasa w stanie oskarżenia 

BERLIN. 25.X Nat. „Vossische Ztg“ po- 
wołując się na miarodajne informacje kół 
kowieńskich, donosi, że 'gabinet Tubialisa 
zamierza postawić byłego premjera Wolde- 
marasa w stan oskarżenia z powodu roz- 
trwonienia funduszów rządowych. » Wolde- 
marasowi mają zarzucać, że bezpośrednio 
przed swem ustąpieniem podjął wiekszą 
sumę z dwumiljonowego funduszu dyspozy” 
cyjnego i dotychcząs nie złożył rachunków 
Woldemaras miał pozatem udzielić więk: 
szego subsydjmęorganizacji Żelaznego Wilka 
Sprawę tę rozpatrywano podobno na po- 

siedzeniu gabinetu w obecności Woldema- 
rasa. „Wyjaśnienia podobno. b. prem- 
jera na usprawiedliwienie jego wydatków 
miały wywrzeć niekorzystne wrażenie. 

W Litwie spokojnie 
Z Kowna donoszą: W związku z 

wiadomościami, jakie ukazały się w 
niektórych pismach ryskich, jakoby w 
Litwie sytuacja jest bardzo naprężona 
i oficerowie przygotowują się do wy- 
stąpienia przeciw rządowi, czynniki 
rządowe oŚwiadczyły, że wiadomości 
te są zupełnie bezpodstawne. Prze- 
ciwnie, w całej Litwie panuje zupełny 
spokój i nawet wśród opozycji już się- 
nie czuje tej beznadziejnej atmosfery, 
jaka tam jeszcze niedawno panowała.. 
W roxpowszechnianiu pogłosek są 
zainteresowane poszczególne osoby, 
które chcą je wykorzystać dla włas- 
nych celów. Powyższe pogłoski są. 
analogiczne z temi, jakie ostatnio krą- 
żą w Kownie o jakoby osiągniętem 
porozumieniu między prez, Smetoną, 
a b. premjerem Woldemarasem, przy- 
czem Woldemaras miał znów powró- 
cić do pracy. 

Wojskowy alfathe sowiecki w Kowale 
KOWNO, 25—X. PAT, Do Kowna 

przybył sowiecki attache wojskowy Kurdi- 
mow w towarzystwie swego zastępcy Fie- 
dorowa, który stale będzie przebywał w 
Talinie. 

W Łotwie jak wiadomo, po "aferze 
szpiegowskiej w którą był zamieszany 60- 
wiecki attache wojskowy Sudakow, Sowie* 
ły swego attache wojskowego nie posiadają 

Jak się ułożą dalsze stosnnki łotew= 
sko-lifewskie? 

KOWNO, 25 X. PAT. Ryski ko- 
respondent Elty komunikuje, że w 
kołach łotewsko-litewskich z wielkim 
optymizmem patrzą na rozwój stosun- 
ków pomiędzy Łotwą i Litwą, jak 
również przeważają optymistyczne za- 
patrywania co do pozytywnych rezul- 
tatów, jakiemi się zakończą rokowa- 
nia w sprawie zawarcia umowy hand: 
lowej. 

fon śchak oraz Lutterkofi w Kownie 
KOWNO, 23.X. Przybyli do *Kowna z 

Berlina: radca niemieckiego ministerstwa 
spraw zagranicznych von Schak oraz przed- 
stawiciel niemieckiego ministerstwa spra- 
wiedliwości Lutterhoff, którzy przy udziale 
niemieckiego posta w Kownie przeprowa” 
dzą konferencję z rządem litewskim w 
sprawie krytycznego położenia, w jakiem 
znaleźli się Niemcy kłajnedzcy, KO po 
przyłączeniu okręgu kłajpedzkiego do Litwy 
przeszli na służbę litewską w charakterze 
urzędników: 

Dymisja Ioeuskiego ministra sprawied- 
liwości 

Z Rygi donoszą: Jak informuje 
frakcja niemiecka, przypuszczenia, że 
w sprawie dymisji ministra sprawied- 
liwości Berenta, będą miały miejsce 
jakieś rokowania, nie odpowiadają 
rzeczywistości. ;Minister sprawiedliwo- 
ści, odwołany przez frakcję niemiecką 
ostatecznie opuścił swe stanowisko. 
Na prośbę premjera min. Berent jesz- 
cze pełni swe obowiązki do czasu 
wyznaczenia następcy. 

Jonas Montwiłł sekretarzem poselstwa 
litewskiego w Rydze 

RYGA, 25 X. PAT. Na stanowi- 
sko pierwszego sekretarza poselstwa 
litewskiego w Rydze mianowany zo: 
stał Jonas Montwiłł, który wczoraj 
przystąpił do pełnienia swych obo: 

wiązków. : 

Prezydent Łotwy na obiedzie m posła 
liiewskiego W Rydze 

RYGA, 25 X. PAT. W dniu wczo- 
rajszym poseł litewski w Rydze Daj- 
lide przyjmował obiadem prezydenta 
państwa Zemgalsa. Na obiedzie byli 
również obecni przewodniczący sejmu 
Kalnins, premjer Celmins i szereg 
członków rząeu Oraz Sejmu. 

lo 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
'Bzeptyskń:go — A Łaszak, NIEŚWIEŻ — ul Ratuszowa, Księgarnia Jaźw skiego. 

PRO a i RER TR=" A ERASŁAW — Bi: mia X-wa N. 8 —- Keiegarnia T-wa „ $ 
DABROWICA {Роете) — Keiegarnia K, Malnswakiega. OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
m У — Bulet ko! PiNSK — Ksiegarnia Polska — St. Bednarski, 
GŁĘBOKIE — ul Bamkówa W. MWietizimierow, POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
GRODNO — Księgarnia T=wa “ STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

ы CIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

EWORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński, 
WIENIEC — Stułep tytoniowy Ś. Miwierzyński, 
BMLECK — Skłep „Jedność”, 
LADA — ul. Suwalska 13, S. Miateeki. 
MGŁNMIACZNO — Księgarnia f-wa „Ruck”. 
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LENY UULOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na śrronie 2-ej i 3-ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika as zana 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. > 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

miejsca. Terminy dreku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Porządek dzienny pierwszego pósiedzenia Sejmu W Zakładach Stndzienieckih 
WARSZAWA, 25 X. (tel. wł. „Słowa”) Kancelarja Sejmu rozesłała WARSZAWA, 25-10.PAT. Dnia 24 

  

Min. Zaleski w sfolicy Rumunii 
Obiad na cześć gościa 

' BUKARESZT, 25—X. PAT. W obiedzie wydanym wczoraj przez mi- 
nisterstwo spraw zagranicznych na cześć bawiącego w Bukareszcie mini- 
stra Zaleskiego brali udział miedzy innemi: preżes rady ministrów Maniu, 
hr. Szembek, członkowie rządu, minister pałacu królewskiego Hiott, prezes 
trybunału kasacyjnego Nicolesco, były minister spraw zagranicznych Duca, 
świta ministra Zaleskiego oraz szereg wybitnych osobistości ze Świata to- 
warzyskiego rumuńskiego. 

Min. Zaleski w rezydencji królewskiej 
BWKARESZT, 25—X. PAT. Minister Zaleski z małżonką zaproszony został 

dziś telegrzficznie przez królowę inatkę do jej rezydencji Balcic, 
Srebrnem Wybrzeżem morza Czarnego.” 

Wobec wyjazdu do królowej Marji, dokąd towarzyszyć będą ministrowi Zale- 
skiemu minister Mironescu, dyrektor Szumlakowski i sekretarz Kościałkowski; . pobyt 
ministra w Rumunji przedłużony będzie o jeden dzień. о Uroczystość 

Powrót do kraju nastąpi prawdopodobnie we wtorek. 2Minister „Zaleski odbył 
dziś dłuższą konferencję z prezesem rady ministrów Maniu, ministrem spraw zagra- 
niczeych Mironescu j ministrem handlu Madgearu. Oficjalny komunikat o przebigu 
konferencji nie został dziś wydany. 

Śniadanie wydane przez członków regencji 
BUKARESZT, 25—X. PAT. Członkowie regencji 

ron Cristeą oraz 
słem gronie, 

dzisiaj posłom urzędowy porządek dzienny pierwszego posiedzenia Sejmu b. m. w związku z podjętą w swoim 

Porządek dzienny obejmuje pierwsze czytanie preliminarza budżetowe- wości Stanis*awa Cara akcją, zmierzła- 
go na rok 1930/81, dalej pierwsze czytanie rządowych projektów ustaw jącą do radykalnego uzdrowienia wa” 
o dodatkowych kredytach budżetowych na "bieżący okres oraz ewentualne runków prowadzenia zakładu wycho- 

Ze strony klubów opozycyjnych usiłowano 'dzisiaj wywrzeć presję na p. minister Car udał się do Studzień- 
marszałka Daszyńskiego, ażeby postawił na porządku dziennym sprawę b. ca. Panu ministrowi towarzyszyli: dy- 
min. Czechowicza przesłaną 2 powrotem do Sejmu z Trybunału Stanu. rekńtor departamentu karnego Jaxa 

z tą drażliwą *kwestją poczekać, cyjnego w Warszawie Rudnicki i na- 
czelnik wydziału 'administracji wię* 

-——>———22—>——————3—5——————3———————————— 55 zien Ganiter. — Jednoczešnie przybyli. 

który w procesie studzieniokim wy* 
a i £ r 0 0 r 1 U q I || p stepoWai z ramienia poszkodowanych. 

nieletnich oraz przedstawiciele prasy.. 

misję utworzenia gabinetu. Daladier ma udzielić odpowiedzi w miejscu prezes komitetu T-wa patro- tej sprawie jutro natu nad niieletnimii sędzia Sądu Naj- 
Ę wyższego p. Wisznicki, dyrektor głów 

Briand skłonny przydać, 1: spraw zagranicznych 5,5 Rany: dyrektoz, zaktócą akiaósi6 | 
ządzie baladier'a nickiego p. Jacuński. Pan minister za- 

PARYŻ, 25 X. Pat. Deputowany Daladier, do którego zwrócił się Poznał się osobiście z całokształtem 

jał ją zasadniczo, zastrzegłszy sobie jednak udzielenie odpowiedzi ostatecz. K4 i Systemem wychowawczym, sto- 
nej na jutro o godzinie 3-ej. Daladier wyjechał do Rheims w celu porozu- SOWAnym wobec przebywających w 
mienia się z wybitnemi osobistościami swego stronnictwa, które jeszcze big. Zakładzie nieletnich. P. minister wy- 

Brianda, z którym odbył dłuższą konierencję co do ewentualnego jego *"aktowaniu przez personel zakładu i 
udziału w formującym się rządzie. Briand propozycji tej nie odrzucił, Za. Żadnych skarg w tym kierunku nie 
równo w lzbie, jak i w Senacie odbyło się kilka posiedzeń rozmaitych grup 9frzymał Szczególną uwagę p. mini- 
sadniczo swe stanowisko, można jednak zauważyć, że szanse udziału socja- SKUtek jego zleceń w wykonaniu przy- 
listów w rządzie są coraz mniejsze. sługującego mu prawa zwierzchniego 

nadzoru. Dokonana wizytacja pozwo* 

posuniętą poprawę poprzedniego sta- 
nu rzeczy, jak również widoczną tros- 
kę obecnego kierownictwa o dobro 

ków. Przed opuszczeniem zakładu p. 
minister wyraził swe zadowolenie z 
zauważonych zmian i obecnego stanu 

nistra wypowiedzieli swoje spostrze- 
żenia zwiedzający przedstawiciele 
(prasy i spiołeczeństwa. Następnie p. 

sędziego Wisznickiiego o trwającej na* 
dal z jego strony przychylności dla 
istotnych potrzeb zakładu w Studzień- 

wyznaczonego na czwartek 31-go bm. czasie przez pana ministra sprawiedli- 

rozpatrzenie wniosku o zmianie regulaminu Sejmu. wawczopoprawczego w. Studzieńcu 

Marszałek Daszyński jednakże presji tej nie uległ i jak widać postanowił Maleszewski, prokurator sądu apela- 

do Studzieńca: mecenas Korynfeld, 

PARYŻ, 25 X. PAT. Deputowanemu Daladier powierzono Panu ministrowi udzielił wyjaśnień na 

ngo zarządu p. Wojszyłło oraz nowo- 

prezydent republiki Doumergue z propozycją uformowania gabinetu, przy. 2dministracji zakładu, jego gospodar- 

rą udział w kongresie radykałów. Przed wyjazdem swym Daladier był u PJ/tywał chłopców w cztery oczy o 

które nie powzięły jednak stanowczej decyzji. Każda grupa utrzymuje za- Ster Zwrócił, ma inwestycje, podjęte ma 

liła p. ministrowi stwierdzić daleko 

powierzonych jego pieczy wychow'an- 

pracy, przyczem na zaproszenie p. mi- 

minister zapewnił prezesa komitetu 

położonej żnad Łzw <u. 

  

udekorowania oflce- 
rbw wysokiemi odznaczeniami 

czechosłowackiemi 
WARSZAWA, 25-10. PAT. Dziś w. sań 

wych minister pełnomocny Czechosłowacja 
p. Girsa udekorował szereg oficerów pol- 
skich czechosłowackim orderem Da 

‹ książe Mikołaj, patrjarcha Mi- Lwa. Po przemówieniu p. poseł Girsa u Saratzeanu podejmowali dziś ministrą Zaleskiego śniadaniem w ści- korował pierwszego wiceministra spraw woj 
skowych .gen. Konarzewskiego komandorją 
z ZWZ drugiej AŻ pułkowników Ko- 

i i i i i imi ca, Langnera i Przyjałkowskiego — koman- Konferencje z dziennikarzami rumuńskimi min. Zaleskiego оа krzeciej Klasy, podptdkowników Pa 
łowskiego, Mallego, mjr. Skulskiego, mjr. 
Czaplickiego i rtm. Chrzanowskiego — krzy 
żem oficerskim. Po akcie dekoracyjnym za- 
brał głos pierwszy wiceminister spraw woj- 
skowych gen. Konarzewski, który w imie- 
niu p. Marszałka Piłsudskiego prosił mini-- 
stra Girse o wyrażenie prezydentowi Mas- 
sarykowi słów wdzięczności za ten nowy 
dowód uznania, jaki Czechosłowacja skła- 

la wojsku polskiemu, odznaczając  ofice- 
rów polskich swym orderem. W przemówie- 
niu gen. Konarzewski podkreślił, że Polska 
dumna jest z tego, że na ziemiach jej Cze- 
chosłowacja pozostawiła to, co naród ma 
najcenniejszego, a mianowicie: groby swych 
poległych bohaterów 'w Zborowie. Groby 

Adres komitefu narodowego w sprawie ewakuacji 
czechosłowackich bohaterów będą -*zaw- Nadrenii ‹ B 
sze otoczone prawidziwym kultem 

PARYŻ, 25—X. PAT. Komitet narodowy w sprawie ewakuacji Nad- laków i będą d e 
renji, któremu przewodniczy gen. Mordacq, wreczył prezydentowi republiki 
ad w ay zwraca wa na to, že Izba epo aga na swem po- 

siedzeniu w dniu 22 października jasno postawiła sprawę, zaznaczając 
swój protest przeciwko polityce ustępstw, która podkopuje równowagę  fi- Zarządzenie min. Dświaty ; 
nansową oraz bezpieczeństwo narodu francuskiego i przyszłego pokoju. WARSZAWA, 24 X. Pat. Pan mi- 
Zważywszy, że nowe ustępstwa poczynione Niemcom w sprawie długów nister wyznań religijnych i oświecenia niemieckich doprowadziły ich zobowiązania do  Śmiesznej sumy. publicznego zarządził, ażeby dzień 4 Komitet zwraca uwagę prezydenta republiki na jasno wyrażoną wolę listopada wolny był od nauki we 
narodu francuskiego nieprzyjęcia rządu, który nie chciałby uszanować naj- wszystkich kategorjach szkół. \ 
šwietszych praw narodu francuskiego, okupionych tylu zgliszczami i krwią ' 
przelaną. Komitet wyraża pełne zaufanie do prezydenta republiki, mając 
nadzieję, że zleci on utworzenie rządu tylko takiemu ugrupowaniu, które 
przyjmie na siebie zobowiązanie stosowania bez żadnego wahania traktatu 
wersalskiego. Gdyby narady prowadzone obecnie okazały się bezskuteczne . 
pa Ude i żąda, ażeby prezydent rozwiązał parlament i zaapelował 
O narodu. 

Gahinef czeskosłowachi dziś poda się do dymisji 
_ PRAGA. 25.X Pat. Prasa donosi, że obecny gabinet premiera Udrżala postano- 

wił podać się do dymisji już w dniu jutrzejszym, t. j. w sobotę 26 b. m. 

Nowe wyroki śmierci w Z. S. S. R 
Wyrok na braciach Grigorowiczach 

MOSKWA. 25.X. Tass podaje: Departament polityczny wykrył na Kaukazie Pół- 
nocnym wielką organizację monarchistyczną, która przygotowywała zbrojne powsta- 
nie przeciwko istniejącemu systemowi i prowadziła agitację przeciwko zarządzeniom 
rządowym. Organizacja istniała pod maską sekty religijnej. Należeli do niej członko- 
wie organizacji białogwardyjskiej. Zarząd organizacji spoczywał w ręku t. zw. rady 
dwunastu, która urzędowała we wsi w okolicach Soczi w pobliżu najwyższego tań- 
cucha gór Kaukaskich Istniał także szereg zarządów lokalnych, rorzuconych po Kau- 
kazie. Na czelezorganizacji stali bracia Grigorowicze, z których jeden jest byłym pół- 
kownikiem. a drugi byłym kapitanem armji carskiej. Obydwaj oraz członkowie rady 
dwunastu zostali skazani na śmierć. Inni wybitniejsi uczestnicy— na |5—10 lat obozu 
koncentracyjnego. Wyroki zostały wykonane. | 

BUKARESZT. 25 X. Pat. Podczas konferencji prasowej w poselstwie minister 
Zaleski przedstawił ogólne tło stosunków polsko-rumuńskich, opartych o .pakt obron- 
ny, a zacieśniających się na gruncie realnych interesów ekonomicznych. W odpowie- 
„dzi na pytanie jednego z dziennikarzy w sprawie stosunku Polski do Rumunji i Wę- 
gier min. Zaleski oświadczył, iź stosunek Polski do Rumunji uregulowany jest ukła- 
dami politycznemi i ekonomicznemi, które w związku z przyjaźnią, łączącą oba naro- 
dy stanowią sojusz. Tymczasem stosunki z*Węgrami oparte są jedynie na dawnej 
sympatji, lecz Polska nie jest związana z Węgrami sojuszem. Na tem polega zasadni- 
czą różnica. Co do zagadnienia rewizji traktatów, wysuwanego przez Węgry, min. Zą- 
leski oświądczył, że Polska jest zasadniczo przeciwną wszelkim planom rewizjonis- 
tycznym. 

  

niemi. narodami. 

  

NAJLEPSZA ROŚLINA PASTEWNA 

BULWA 
Raz posadzona rośnie na jednem 
miejscu kilkanaście lat, daje duże 
zbiory naci i kłębów nawet na lichej 
ziemi, aby ciepłej i niemokrej, zim. \ 
nie wymarza i niewykopana w jesiei 
daje wiosną plon bulw— «ioskonałe- 
go karmu wtedy, gdy go zwykle brak, 
pracuje dla rolnika literalnie cały 
okres wegetacyjny danej miejscowoś- 
Ci, gdyż rośnie aż do mrozów sta- 
łych, wszystkie jej części, to jest 
nać i bulwy stanowią doskonały karm 
przyczem nać jej jest pożywniejszą 
cd koniczyny, a bulwy od kartofli. 

50 groszy za kilo, licząc z workiem 
i dostawą na st. Postawy w ilościach 
50— 100 1 & @. kilo i nie mniej jak gó 
50 kilo. Zamówienia całkowicie 
opłacone wysyłam w kolei ich- na- 
dejścia zączynając od 20 października. 
Adres: 
Wilno; Bankowa (od Makowej) Nr. 1 

m. 14. WACŁAW KOZŁOWSKI. 

Obecnie na jesieni mam na sprzedaż 
bardzo ograniczoną jej ilość, przy 
zamówieniu, ną żądanie wysyłam 

broszurę o niej — gratis. 

jeszcze jednym dowodem wię- | 
cej serdecznego zbliżenia między obu brat- | 

  

konferencyjnej Ministerstwa spraw wojsko- | 
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Wysyłam kłęby do sadzenia po cenie K. p
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ECHA KRAJOWE 
  

Smufńe wieści 
Cwartkłowy numer „Stowa“ z dn. 17 bm. 

uderzył na alarm. Bo oto aż dwa artykuły 
zostały poświęcone jednemu zagadnieniu, 
któremu można nadać tytuł: nauczycielst- 
wo, a upadek oświaty pozaszkolnej — więc 
pracy społecznej. Treść tych artykułów jest 
aż nadto wymowna i musi być szeroko ko- 
mentowana, jeśli sprawa ta leży nam rze- 
czywiście ma sercu. : 

Autor z, Brasławia, wykazując skutki złe 
go zwraca się do władz szkolnych, do semi 
narjów, wreszcie, do samych nauczycieli z 
pytaniem: „A gdzie jest przyczyna? „Kto te- 
mu winien? Dlaczego tak jest? Krótkie te 
pytania wymagają oczywiście przedługich 
odpowiedzi, a przedewszystkiem gruntow- 
nej znajomości rzeczy. 

Nauczyciel, jako taki — ma swoją histo- 
tję. Jest pracownikiem na jednem z najwię- 
cej podstawowych i ważnych stanowisk, 
jest gwiazdą przewodnią wśród ludu. Nic 
też dziwnego, iż oczy ludzkie są zwrócone 
ma ową postać żywą, która promionuje. Na- 
uczyciel, zwłaszcza po wojnie odgrywa rolę 
miepospolitą: jest pierwszym budowniczym 
kraju. Szczęśliwy więc kraj, który owych bu 
downiczych posiada! Przenieśmy się jednak 
na grumt polski, na północne rubieże nasze- 
go kraju, gdzie jak powiada autor z Bra- 
sławszczyzny „tli się jeszcze bujne, proste, 
a piękne życie..." 

Jak wiadomo, otrzymaliśmy po zabo- 
„rach — pustkę i głód. Stąd też wiele niedo- 
magań stąd też rodzą się jeszcze ciernie i 
głogi. O powinnościach nauczyciela mówio- 
mo już za czasów starożytnych, mówił o 
mich także sławny masz ks. Piramowicz, u- 
czony Trentowski, wreszcie pisał o tęm ob- 
szemnie pierwszy kurator Szkolny na zie- 
miach wschodnich, w chwili ich Odrodzenia, 
Lucjan Zarzecki. Powinności te zna każdy 
nauczyciel, zna je na pamięć. Czy zaś je 
przyswoił — trudno odpowiedzieć — to są 
tajniki duszy, do której sięgnąć nie można. 

Szukajmy teraz przyczyny zła. Autor Py- 
ta: „Gdzie jest przyczyna?” Odpowiem krót 
ko: w nas samych, w nas wszystkich. Prze- 
dewszystkiem nie stworzyliśmy wcale па- 
wet minimum warunków egzystencji dla na- 
uczyciela, od którego żądamy walorów do 
pracy oświatowej, do pracy twórczej. Li- 
cho wyposażony, mieszka jący w ciemnych 
i wilgotnych komórkach, w korytarzach 
szkolnych, niekiedy z czeladzią właściciela 
domu; często głodny i zziębnięty, oddalony 
o całe dziesiątki kilometrów od. stacji: kole- 
Towej, poczty, pozbawiony opieki lekarskiej, 

bibljoteki, towarzystwa, słowem — kontak. 
tu ze światem. Nawet z radja korzystać nie 
może, gdyż na detektor tic nie usłyszy, a 
ma odbiornik lampowy go nie stać. I wie- 
łe, wiele trudności piętrzy się przed obliczem 
człowieka, którego los rzucił w poza na- wias Życia. .. A trzeba wiedzieć, iż są to istoty jeszcze młode, jeszcze kwitnące, na które, ze względu na trudne i niehygjeniczne 

warunki pracy czyhają tylko zarodki gru- 
Źlicy... Dziwić się wprost należy, iż ludzie 
<i żyją dotychczas! Trzeba też wiedzieć, iż dzięki naszym złym warunkom pozbawiamy 
nauczycielstwo najszlachetniejszych przywi- 
tejów ludzkości: Sakramentu miałżeństwa i wychowania własnych dzieci!... 

A teraz kilka słów o pracy nauczyciela. 
Wiemy dobrze, iż nauczycielstwo w ciągu 
całego dziesięciolecia, przygotowywało się i 
kształciło na różnych kursach, następnie pra 
ca zawodowa wymaga wiele wysiłku. Przy 
(obecnych wymaganiach i postępie pedagogi- 
Ki nauczyciel pracuje znacznie więcej od u- 
cznia. (Przygotowywanie się do lekcyj, po: 
prawianie zeszytów, prowadzenie kancelarii 
częste konferencje i t.d. i t.d. patrz Dzien- 
nik Urzędowy MWR i OP. Nr. 12 z 24 paź. 
dziernika 1927 r.) Nawet za brak pieczy 
mad lokalem szkolnym odpowiada nauczyciel 
w myśl okólnika Ministerstwa (Dz. U. Nr. 
13 z 5 listopada 1927 r.) przęd komisją dy- 
scyplinarną. A ileż to kursów prowadzi w 
ciągu izimy mauczycielstvio! (Sprawozda- 
jnia z oświaty pozaszkolnej były umieszcza- 
ne w „Słowie* w końcu sierpnia i we wrze- 
šniu br.). Kto prowadził akcję | | dožy- 
wiania dzieci? 

Jednej wciąż rzeczy pojąć nie mogę: dla- 
czeg o wyłącznie tylko wymaga się pracy 
społecznej od nieszczęśliwego  nauczyciel- 
stwa? 

Są przecież w sąsiedztwie tudzie znacznie 
lepiej uposaženi, pobierający gaże również 
z kasy państwowej, lub samlorządowej. Mam 
tu ma myśli wszystkich pracowników sta- 
rostw, magistnatów, nadleśnictw, leśnictw, 
poczt, posterunków policyjnych, urzędów 
gminnych i t.d. i td. Niemal wszyscy oni po- 
siadają „konie do wyjazdu, łatwiej więc mo- gą gdzieś dojechać, coś zorganizować. W 
szkolnictwie zaś nawet Kurator niema żąd- 

nej, lokomocji *!! Dlaczegoż to wyłącznie 
nauczycielstwo ma być ciągle kozłem ofiar- 
mym? Pamiętajmy, że w tych warunkach 
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w bufni—„Maman do wzięcia” 

nic się u nas nie zmieni. Odwrotnie, jak wi- 
dać nawet z artykułów, stan się pogarsza. 
Wogóle, jeśli chcemy znać nagą prawdę — 
grozi njum całkowity upadek  calkowitego 
szkolnictwa powszjechnego! Wobec *ogrom- 
nego przyrostu dzieci, nie będzie wnet gdzie 
uczyć i nie będzie komu uczyć. 

Już dzisiaj mamy exodus nauczycieli, już 
dzisiaj są wypadki samowolnych wyjazdów 
za granicę! W dodatku — ludzi tu urodzo- 
nych, ludzi szlachetnych, ludzi zasłużonych, 
lecz ludzi zniechęconych do pracy! Z czyjej 
więc winy — Z naszej ogólnej, Nawet nau- 
Cczycielstwo wiłeńskie pozbawia Magistrat 
mieszkań, opału, światła. Czyż w takich wa- 
rukach można żądać jakiejś pracy poza- 
szkolnej? 

Со do seminarjów — autor z Brasławia 
ma rację. Tak, seminarja nasze są „fabry- 
ką“, produkującą ludzi do rozczarowań, do 
zgrzytów, do życia, wiodącego na ślepy tor, 
bowiem maturzysta seminarjalny ma zam- 
kniętą drogę do wyższych uczelni i nolens 
volens często wbrew własnym przekonaniom 
i chęci staje się nieszczęsnym oświatowcem. 
Stąd może rodzą się ci wszyscy, o których 
wspomina autor z Brasławia. Tak seminarja 
przkreśli wkrótce samo życie. Zastąpią je 
t. zw. pedagogja nauczycielskie, (roczne i 
dwułetnie) gdzie będą przyjmowani maturzy 
ści gimnazjalni, realni, i t.d., którzy „zechcą 
poświęcić się z powołania zawodowi nau- 
czycielskiemu. O podobne pedagogjum nau- 
czycelskie 'w Wilnie ubiega się już w Mi- 
nisterstwie WR i OP p. kurator OSW Stefan 
Pogorzelski. Rzecz smutna tylko, iż do za- 
wodu nauczycielskiego zgłaszają się obec- 
nie niemal same niewiasty. Nie jest też ta- 
jemnicą, iż kuratorja wschodnie liczą aż 80 
proc. niewiast. Dziś bowiem zawód nauczy- 
cielski jest licho wyposażony: po 12 latach 
nauki otrzymuje się zaledwie 200 zł. (z gro- 
szami), przytem obowiązuje szereg egza- 
minów( praktycznych i t.p.), podczas, gdy 
np. już po 4 latach nauki można zarobić 
lekko znacznie więcej. 

Nic też dziwnego, iż seminarja męskie 
świecą dziś pustką, iż kandydatów doń ło- 
wi się wprost ma ulicy. Z tej racji niektóre 
męskie seminarja  przetytułowano па żeń- 
skie (np. w N. Trokach). Smutna to rzecz. 
Dziś kuratorja wschodnie chętnie zatrudniły 
by kilkaset mężczyzn na stanowiska nauczy 
cielskie. Niestety, nikt się nie zgłasza, nawet 
okazał się brak niewiast. Z tej też racji wiele 
szkół jest do dziś dnia nieczynnych, A prze 
cież w najbliższych latach potrzebna nam bę 
dzie kilkutysięczna ich armja! Wogóle — ro- 
dziny inteligentne, za mic w świecie nie chcą 
kształcić swych dzieci na nauczycieli i sta- 
nowisko to uważają za jakąś pogardę, za ja- 
kieš przekleństwo... 

Reasumując to wszystko dochodzimy do 
bardzo przykrych wniosków: grozi nam cał- 
kowity upadek pracy społecznej ma wsi, grło- 
zi nam upadek szkolnictwa powszechnego! 
Słusznie więc „Słowo”* uderza nia alarm, 
gdyż ziemiom 'wschodnim grozi katastrofa? 

Winy jednak, szukajmy sami w sobie! 

Jan Hopko. 

  

— (a) Zarządzenia przeciwpożarowe. 
ta prowincji. Organy policji na powiatach 
otrzymały polecenia zaznajomienia ludności 
z wydanemi ostatnio przepisami zabezpie- 
czającemi przed klęską pożarów, które szcze 
gólnie w roku bieżącym dały się bardzo we 
znaki. 

‚ Zasadniczo wzbronione jest przenosze- 
nie ognia odkrytego w budynkach miesz- 
kalnych i gospodarskich, palenie tytoniu w 
stodołach, gumnach, stajniach, na strychach 
domów, strzelanie w obrębie budynków, 
używanie w budynkach światła odkrytego 
pozostawianie dzieci przy rozpalonych og- 
niskach. 

Ponadto przepisy te regulują sprawę wzniecania ognia w lasach. 
г Bezwzględnie jest zakazane roznieca- 

nie ognisk bliżej niż 100 metrów od tere- 
nów leśnych. 

Wyjątek stanowią ogniska 
dla ugotowania strawy. 

‚ ,М tym wypadku należy zachować jak- niajdalej idące środki ostrożności i w chwili 
opuszczenia miejsca gdzie rozpalano ogień nałeży je zasypać ziemią. Zarządzenie prze- Ciwpożarowe obowiązują od. 1 kwietnia do 

- JUTRO 
otwarcie 
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rozpalane 

    

Grzymaly-Siedieckiego 
Widocznie coś trzeszczy w naszej 

strukturze społecznej, skoro z jednej 
strony można się pastwić nad zamęż- 
ną kobietą w Polsce na temat „Ma- 
man do wzięcia”, a z drugiej bezkar 
nie publikę bawić na ten temat przez 
kilka godzin w teatrze. 

Cieszy się publiczność z dwóch 
rzeczy. Najpierw z tego, że tej, Bogu 
ducha winnej pani Róży, mężatce i. 
matce, nie udaje się znaleźć zakaza- W 
nego amanta, pomimo, że ta pani 
Róża Cońte que codte urżnąwszy się 
szampanem pragnęłaby znaleźć takie. 
go amanta. Potem z tego, że Warsza- 
wa, od której moral insanity zala- 
tuje dziś na najzdrowszą nawet wieś 
polską, więcej ma szminkowanego i 
krygowanego djabolizmu, niż nam to 
wmówić pragnie. 

Pani Róża (Małkowska) jest otru- 
ta Warszawą.  Truciznę przyniosła 

_ Kici-Kici (Tarnoyicz) zepsuta, aż nad- 
gniła. Widz patrząc się na zaniedba- 
ną żonę Wawrzyńca (Zelwerowicz) 
myśli sobie: no ta zszarzała się w 
tem małżeństwie, w którem mąż nigdy 
nie zawiesi chorągwi miłości nad do- 
mem. Zawsze jest dom nudny, bez- 
nadziejnie Śpiący. | widz spogląda na 
jej perypetje, które polegają na tem, 
że na skutek podszeptów Kici i włas- 
"ej krwi buntuje się ta krew i zaczy- 
na popychać całą naturę na Šliską, 
grzęzką drogę. Perypetje pani Róży 
Są zatem tęsknotą za nielegalnym 
mężczyzną, bez osłony zresztą mó- 

 wiąc za mężczyzną wogóle, bo ten 
mąż obok, który czyści paznogcie i 
mamrocze o ińteresach jest już po za 
wszelką doczesną rachubą. Wawrzy: 

0 1 

  

niec uważa się za genjusza. To nie 
jest metafora, że panu temu w na- 
Szych oczach majaczy się kontakt ze 
Św. Duchem, że nie realny ten czło- 
wiek wzbogaca galerję polskich typów, 
którzy chcą dziś budować życie, mó: 
wią wciąż o organizacji a naprawdę 
są dziś po wojnie, dla której byli 
mięsem armatniem, nowem mięsem, 
bo mięsem dla filutów i łobuzów. 

tej samej rodzinie obywateli có- 
reczka Wisienka (Niwińska) jest jesz- 
cze może najprawdziwiej realną, To 
dojrzała, jak jagoda i leci wprost z 
drzewa w ramiona takiego Romeczka 
(Dytrych), o którym można powię: 
dzieć, że ma dobre serce i niezrów- 
naną młodość, z walorów najwyższy 
walor. Ta Wisenka jest najmniej po- 
mylona. To jest zawsze rozkosz oglą- 
dać kobietę, która ma instynkt i wed- 
ług instynktu wybiera. Znać za wiele 
przegrała matka, za bardzo ojciec zu: 
bożył łamiąc głowę bezpłodnie sko- 
ro ta mała mileńka zrywając wszel- 
kie kompromisy idzie tak do celu 
jak barka na morzu, która dostrzegła 
zapalone latarnie i już nie zboczy na 
żadne czarne i burzliwe wody. Zatem 
role Są zamienione w kolejności po 
sobie idących pokoleń, skoro w po- 
koleniu pani Róży biwakował mąż karykaturując instytucję małżeńską, 
zaś w pokoleniu Wisienki zaprząg 
miłości prowadzi mocną ręką kobieta, 

nie chcąca przegrać życia jak matka. 
Premjery mają to do siebie, że nie- 
zupełnie wszystko na Scenie jest doj- 
rzałe. Są to bitwy w których rodzą 
się klęski już w następnych bitwach 
zamienione w zwycięstwo. Także 

Po zamachu na ks. Umberto 
Wyznanie zamachowca Derosa 

BRUKSELA, 25—X. PAT. Derosa, sprawca zamachu na księcia Humberta, po- 
nownie przesłuchany oświadczył, że działał „na własną rękę, po przestudjowani w 
dziennikach program1 pobytu księcia w Brukseli oraz położenią miasta. Derosą ze- 
znał, że nie miał bynajmniej zamiaru uciekać, poświęcił bowiem swe życie, narażając 
się na to, że zostanie na miejcu zabity, Gdy ujrzał księcia, skoczył do niego i dał 
strzał, wznosząc okrzyk „Niech żyje Matteottil* 

Domniemany wspólnik Derosa wypuszczony na wolność 
BRUKSELA, 25—X. PAT. Włoch Paskquali, aresztowany wrąz z Derosą, zostął 

wypuszczony na wolność z powodu braku dowodów winy. 

Prasa rzymska o zamachowcu 
RZYM. 25.X. Pat. Dzisiejszą prasa zamieszcza długie życiorysy i charakterystyki 

zamachowca Derosa, zaznaczając, że łączyły go bliskie stosunki z przywódcami anty= 
faszystów w Paryżu, którzy udzielali mu subwencyj. Niektóre dzienniki podkreślają fakt, że zamachowiec pozostawał w przyjaźai z b. posłem do -parlamentu włoskiego 
Miglioli, reprezentantem lewicy partji ludowej, utworzonej prze ks. SturzG. 

Sprawa aufonomiji Rusi Podkarpackiej 
PRAGA, 25 X. PAT. Użhorodzka „Ruska Ziemia” donosi, że blok 

karpacko-ruskich autonomistów w Użhorodzie otrzymał z Genewy telegra- 
ficzne zawiadomienie, że na najbliższej sesji Rady Ligi Narodów Omawiana 
będzie kwestja autonomji Rusi Podkarpackiej. Jak wiadomo blok ten prze- 
słał przed paru miesiącami sekretarzowi generalnemu Ligi Narodów me- 
morjał, w którym domaga się rozpatrzenia przez Ligę Sprawy autonomii 
Rusi Podkarpackiej. 

Echa razrushów w Palestynie 
Skazanie Szejka Taleb-Markah_ 

JEROZOLIMA. 25,X Pat. Szejk Taleb-Markah skazany został na dwa lata wię- zienia i grzywnę w wysokości 50 f. st. za podżeganie arabów do ataków na Hebron. Jak wiadomo, w czasie ostatnich zamieszek tłum arabów zaatakował miasto Hebron, przyczem zabitych zostało 45 żydów i 8 arabów. 

1 pobytu przedstawicieli sokretarjata Ligi Narodów na (ómym łąka 
KATOWICE, 25 X. PAT. W dniu 24 bm. minister Aguirre, dyrektor sekcji mniejszościowej sekretarjatu Ligi Narodów, udał się w towarzystwie 

ministra Morawskiego do Częstochowy, gdzie był przyjęty przez władze 

  

miejscowe w osobie starosty Kuehna oraz przeora klasztoru Jasnogór- 
skiego. 
klasztor i jego zabytki. 
wił tam jednocześnie p. 
nicznych podejmował obiadem 
z małżonką w Świerklańcu. 

Minister Aguirre z wielkiem zainteresowaniem i czcią zwiedził 
Prof. Azcarate wyjechał wczoraj do Cieszyna, Ba- 
wojewoda dr. Grażyński. Wieczorem gości zagra: 

prezydent komisji mieszanej Calonder wraz 
Na obiedzie obecni byli: prezydent trybunału rozjemczego Kakenbeck, członkowie komisji mieszanej minister Morawski, inż. Grabionowski oraz dr. van Husen, P. wojewoda dr. Grażyński, nad- prezydent regencji opolskiej dr. Lukasek i inni. Dnia 25 bm. goście zagra- tiiczni opuścili województwo śląskie, 

gd Sala klu 
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DAISY EN 
bu HANDLOWO-PRZEMYSŁOWEGO Mickiewicza 33. W sobotę i niedzielę o godz. S-ej wiecz odbędą się 

M] Z POŻEGNAGNE KONCERTY 
ME ZESPOŁU BALA 

(Połączone zespoły B. Zubryckiego i b. Zug. Dubrowina). 
Program koncertu zawiera: pieśni ludowe, pieśni 
cygańskie i t. d Bilety do nabycia w księgarni „Lektor* (Mickiewicza 4), 

od godz, ó-ej w 

na tle powieści ST. PRZYBYSZEWSKIEGO wkrót: 

  

udając się do Krakowa, 

$ŁYNNEGO w POLSCE; 
LAJKOWEGO 

kaukazkie, romaifsy 

kasie klubu. 

   

    

ВМН х сучщя 
e w kinie „Helios . 

KZ ABA OAM 

Jak wszędzie tak i w Polsce 

    
Herbafa 

wczorajsza premjera miała malutkie 
szramy na obliczu, zwłaszcza na sa- 
mym początku, kiedy była jeszcze 
trema. W każdym razie należy się 
cieszyć, że na Pohulance wczoraj try- 
skało życie. Temperament odnajdy- 
wał się w prawdzie a prawda podbi- 
ja. Urodzono sztukę, na którą długo 
będzie chodziło Wilno. 

Pani Róża na początku nie wie- 
działa dobrze jak iść. : Rozegrzała się 
pe i jęła strzelać jak ogień. 
emperament pozwalał iść za iastynk- 

tem i nie mylić się w nurtach aktor- 
skich. Powoli wydobędzie p. Małkow: 
ska prawdę I aktu, owe zszarzenie, 
znużenie, owe anemje bez krwi toczo- 
ne przez nudę, owe niemal letargi w 
których reminiscencje poetyckie są ni- 
by jak głosy w jakimś śnie, koloro- 
we, ale natychmiast stracone i znowu 
blade. 

Butelka szampana na balu położy 
kres tej chorobie a połknięta. trucizna 
Kici-kici poprowadzi do szaleństwa, 
Nastąpi przebudzenie ze Śpiączki. Bo 
w gruncie czyż to nie była Śpiączka, 
to spanie ustawiczne i czekanie na 
męża, który jest pod bokiem. 

Ten cały właśnie początek musi 
być wyprowadzony wyraźniej abyśmy 
nie klęli na autora i nie myśleli że 
autor na początku mazga mamrocze, 
Duszą domu jest maman, pani Róża 

i właśnie dla tego należy ją ukazać 
w najprawdziwszem zwierciadle, aby 
nie był stracony początek sztuki to 
jest ten początek konstruktywny, któ- 
ry przez cały czas tocząc się i roz- 
wijając prowadzi do aktu III, pewne- 
go rodzaju maestrji.4 

Siedlecki pastwi się z jakąś pasją 
Żarłoczną i sadyzmem nad biedną 
istotą którą mąż zaniedbuje. Pani 
Róża pragnęła wylecieć z klatki ale 

BĘ amm naaonanama 

SB angielska herbata 
staje się niezastąpioną 

DO NABYCIĄ 
wa wszystkich pierwszorzędnych handlach kolonjalnych |. 

Lyons'a 

Lyons a 
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tak niezręcznie się ruszyła, że klatka | 
ta zamknęła się na złowrogi zatrzask. 
I widz się Śmieje na widok takiego 
szamotania się bo się z tego Śmieje 
Siedlecki błyskając drapieżnem zębem. 
Zelwerowicz jako mąż, genjusz ;bez 
teki (bo przecież to znowu Płoszow- 
ski, choć w nowej grzymałowskiej 
edycji!) Zelwerowicz posiada boga 
ctwa niezrównane kiedy idzie po linji 
przeżywań. To było życie, życie na 
scenie, życie musujące, które tylko 
artysta wielki wyczarować potrafi, ży- 
cie mocniejsze niż życie codzienne 
a, b, c, bo już nie na przypadku 
oparte ale ulane w formie. (Zelwero- 
wicz jest niesamowity, bo pod słone- 
cznością i tailą uśmiechniętego błęki- 
tu ma te swoje " jakieś złowrogości 
przyczajone na dnie. 

W postaci Wawrzyńca krył się 
wczoraj demon i to było arcytraine 
i Grzymała powinien być wdzięczny 
do końca Zelwerowiczowi, za kreację, 
która w najgłębszych swoich nurtach, 
daje sztuce „wielkie, głębokie, pod- 
ziemne ważkości. 

Akt ostatai był bez zarzutu. Mi: 
strzowstwo Zelwerowicza udzielało się 
widowni. Ja sam siedziałem w krze- 
śle jakbym był w pociągu i jakbym 
pędził w wagonie kolejowym trzęsąc 
się i czując pod sobą jak przelatują 
rozmaite «zwrotnice, szyny żelazne, 
nasypy czy mosty. Jeszcze lekki jakiś 
turkot na Scenie a cała widownia 
pocznie się trząść, jakby była przy. 
czepiona do  warjackiego expresu- 
luxu, który każdej chwili "może wy- 
skoczyć ze szyn i wskoczyć do rowu. 
Wszyscy byli doskonali w tych sce- 
nach wagonu niezrównanych które 
jednak — proszę mi przebaczyć — 
nie teatr ale autor zakończył dziwnie 
banalnie. 

Biesiedowski o 
W lokalu redakcyjnym organu Kie 

reńskiego „Dni* w Paryżu wygłosił w 
tych dniach były radca legacyjny am- 
basady sowieckiej w Paryżu, Biesiedo 
wski, ciekawy odczyt o sytuacji w 
dzisiejszej Rosji. Jak wiadomo, Biesie- 
dowski, który na skutek konfliktu z 
władzami sowieckiemi, zmuszony był 
niedawna w podstępny sposób opuścić 
gmach ambasady rosyjskiej, zerwał 
kontakt z obecnymi władcami: Rosji i 
pozostaje obecnie w Paryżu w charak- 
terze emigranta politycznego. 

Na odczyt Biesiedowskiego zapro- 
szono tylko kilka osób, które z wiel- 
kiem zainteresowaniem wysłuchały je- 
go wywodów, rzucających jaskrawe 
światła na metody pracy politycznej 
rządu sowieckiego. 

Sowiecki sposób rządzenia, — 
twierdzi Biesiedowski, próchnieje i roz 
pada sę zupełnie widocznie. Niena 
wiść sfer włościańskich wobec rządu 
moskiewskiego jest tak wielka, że je- 
szcze półtora roku temu  funkcjonar- 
jusze GPU uważali za stosowne i ko- 
nieczne wysunąć 'tezę istnienia „zna- 
komicie 'zakonspirowanej potężnej or- 
ganizacji chłopskiej", działającej 5у- 
stematycznie na szkodę rządu. Biesie- 
dowski podkreśla, że w rzeczywistoś- 
ci żadna podobna organizacja w Rosji 
niegdy mie istniała, miemniej jednak 
jest faktem, że chłopi, walczący o za- 
chowanie swego stanu posiadania, o- 
kazują w walce z zakusami kolektywi- 
stów sowieckich niezwykłą energję i 
podziwu godną wynalazczość, zawiera 
jąc niejednokrotnie z władzami miej- 
scowemi sojusze, skierowane swem 0 
strzem przeciwko władzy centralnej. 
W związku z tem całe gubernie uzna 
no za „politycznie podejrzane”. Akty- 
winość chłopów wywiera również swój 
wpływ na kształtowanie się stosunków 

łonie partji komunistycznej, gdzie 
w związku z rozmaitemi postulatami 
klasy włościańskiej powstawać zaczę- 
ły najrozmaitsze „odchylenia* od par- 
tyjnego jednolitego kursu politycznego 
Sytuacja obecna polegająca na tem, że 
większość ludności zdegradowana z0- 
stała do roli „sztucznego żywiciela" 
poszczególnych grup przemysłu, uwa- 
żana jest przez wielu działaczy par: 
tyjnych za niesłuszną i. niebezpieczną. 
Zdaniem opozycjonistów prawicowych 
sytuacja ta jest tem szkodliwsza, że u- 
trzymywanie przy życiu sowieckiego 
przemysłu kosztem ludności wiejskiej 
bynajmniej nie zadawalnia mas robot- 
niczych. Sowieckie gospodarstwo na- 
rodowe odcięte jest całkowicie od świa 
towego gospodarstwa i zmuszone jest 
operować szkodłiwemi eksperymenta- 
mi. Na czarnej giełdzie drogą nięzwy- 
kle ostrych przepisów wycofano z 0- 
biegu złote dziesięciorubiówki, by w 

m ten sposób zataić przed ludnością, jak 
| wielkii jest spadek kursu czerwońca. 

Zarysowaniie się t.zw. „odchylenia 
prawicowego w życiu politycznem Ro 
sji było pierwszem dowodem wytrze- 
źwienia szerokich mas ludności. „Od- 
chylenie* to ujawniło się najpierw w 
ośrodkach przemysłu włókienniczego, 
gdzie robotnicy Ściśle związani są z 
interesami ludności wiejskiej. Zasad- 
nicza polityka partji komunistycznej 
utrzyma się do chwili nowego odru- 
chu rewolucyjnego mas. Do tej jednak 
chwili, — zdaniem Stalina, — nie wol- 
no przystępować na żadne ustępstwa, 
gdyż najmniejsze choćby ustępstwo 
mogłoby spowodować „przerodzenie 
się partji*. To jest jednak niedopu- 
szczalne, bo — jak rozumuje Stalin, 
w chwili decydującej, tj. w chwili wy 
buchu rewolucji światowej, mogłaby. 
partja komunistyczna okazać się „ob- 
cą interesom rewolucyjnym” i zmienić 
swe zasadnicze icele. Pięcioletni plan 

To było mistrzowskie jakieś Śpię- 
cie, do którego posunął się Siedlecki, 
jakieś szaleństwo wymagające jeszcze 
ostatniego punktu nad wszystklem. 
Mogąc zrobić kapitalne zakończenie 
Grzymała stworzył jak Grek ów, któ- 
ry na widok bitwy zawiesił był tar- 
czę na krzaku umykając chyłkiem. My 
„podejmujemy tarczę i nie godzimy się 
na tę sromotną ucieczkę autora, na 
to bezkrwiste zakończenie sztuki, 
umknięcie z pola bitwy. Siedlecki znia- 
lazł się na kapitalnej drodze, którą 
sekundował teatr bez zarzutu. Jakżeż 
można kończyć anemicznie i kiedy 
trzeba błysnąć kłem, jakżeż możną 
pokazać dziurawy ząb, próchniejący. 
To jest piękne i właśnie koniecz- 
ne w krotochwili być jak lew 
i rozedrzeć ofiarę zębem ostrym. 
Adam Siedlecki zrobił sobie z przy- 
domku Grzymała grzywę |wią, która 
obowiązuje. Gdy przy końcu pani 
Mohyłowiczowa i rotmistrz Mohyžo- 
łowicz (Rychłowska i Dytrych) z całą 
opulencją tutejszości j odwiecznej od- 
rębności doprowadzają wszystko do 
akcentu ostatniego, wtedy nie sposób 
jest pogodzić się z tem, *że Wisience 
i Romeczkowi tak łatwo i tak tanio 
przyszło dobić się do portu. Protestu- 
Jemy przeciw łatwości tego niezgod- 
nie z kadencją dźwięcznego filister- 
skiego niema! zakończenia. Muzycznie 
można tu sobie pozwolić na świsty, 
rozdarcia, na wszystko co tylko ucho 
fizyczne wytrzyma. Tych dwoje dzie- 
ciaków kochanków chce się teraz wła- 
Śnie wśród ryku Śmiechu od siebie 
oddzielić, odpędzić. Pięść powinna 
huknąć, a widz sobie resztę dośpie- 
wać. Ale Grzymała się zląkł, aby 
widz przypadkiem nie myślał, że prze- 
pędzic, to uciąć, zabić tę miłość. Ta 
jest okropna rzecz to zrobić, co Grzy- 

syłuacji w Rosji 
gospodarczy rządu moskiewskiego 
przewiduje z tego samego względu 0* 
bowiązek zachowania zasadniczej ba- 
zy ekonomicznej aż do wybuchu świa* 
towego pożaru... Tylko w celu przysto 
sowania faktów do potrzeb praktycz- 
nych zadań zmuszone są miarodajne 
czynniki, zmieniać w odpowiedni spo” 
sób oficjalne statystyki.  Wybitnego 
statystyka rosyjskiego Grosmana, co 
do sumienności którego nie miał ni- 
gdy najmniejszych wątpliwości nawet 
Jarosławski, trzeba było usunąć z zaj- 
mowanego stanowiska tylko dlatego, 
że jego cyfry nie odpowiadały dyrek- 
tywom Politbiura. „Samokrytyka“ jest 
jednym wentylem na kotle, któremu 
grozi eksplozja. Jest to wynalazek sa- 
mego Stalina. W poszczególnych wy” 
padkach dopuszcza om do likwidacji 
niezadowolenia, bacznie czuwając nad 
tem, by ofiarą takich zabiegów nigdy 
nie padał rząd centralny. Zazwyczaj 
dzieje się to w ten sposób, że w okrę- 
gu gdzie niezadowolenie ludności przy 
b'erač zaczyna zbyt groźne rozmiary, 
przeprowadza się zmianę na stanowi- 
sku przedstawiciela rządu. Niepożąda- 
ny funkcjonarjusz państwowy wysy- 
łany zostaje na inne stanowisko, a w 
danym okręgu spokój na jakiś czas zo- 
staje przywrócony. Rząd centralny ma 
na jakiś czas spokój. Ale „samokryty- 
ka”, stale się wzmaga, dochodząc czę- 
stokroć do rozmiarów niezwykle groź- 
nych. Centrala moskiewska zmuszona 
była jednak zrozumieć, że trzeba bę- 
dzie przebudować cały aparat państwo 
wy i na odpowiedzialne stanowiska 
powołać nowych ludzi. Dlatego wen- 
tyl zamknięto. 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat, — 
twierdzi Biesiedowski, — 'wzmogło się 
w Rosji bardzo znacznie uświadomie- 
nie polityczne robotnika i chłopa. Dzi- 
siaj w Rosji truch sh prowadzić nie 
tylko wewnętrzną, Sale i zagraniczną 
politykę. Ludność uświadamia sobie 
mianowicie, że polityka rządu nie u- 
względnia interesów kraju. W swoim 
czasie kampanja przeciwchińska na- 
potkiała na cały szereg ostrych zastrze 
żeń. Kiedy później w wyniku konfliktu 
na kolei wschodnio - chińskiej trzeba 
było wystąpić w obronie własnych inr- 
teresów państwowych, ludność całka- 
wicie przestała się orjentować, o co 
właściwie rządowi chodzi. Ale szero- 
kie koła partyjne z boleścią odczuwa- 
ły bezradność rządu, który nie potrafił 
i nie mógł obronić swego kraju. 

Proces przewartościowania i prze- 
rodzenia ogarnął rosyjską partję ko* 

munistyczną. Bynajmniej nie było 
to rzeczą przypadku, że dziesiątki ty- 
sięcy przeszły do lewej opozycji, do 
ostatniego, decydującego boju. Do 
rozstrzygającej tej walki o zwycięst- 
wo rewolucji idą masy z rozpaczy, 
chcąc ratować gasnącą wiarę... Trzon 
mas ludowych uświadamia sobie jed- 
nak, że nowa bitwa będzie nową a- 
wanturą. Ten trzon mas ludowych za- 
daje sobie pytanie, jakie są cele i, osta 
teczne zadania rewolucji. Przecież 
każda rewolucja musi mieć swe zada- 
nią i cele. Jeżeli rewolucja cele te wy- 
niszczy, stanie się reakcją. Celem re- 
wolucji musi być stabilizacja zdobyczy 
rewolucyjnych, demokratyzacja ustro- 
ju państwowego i przebudowa gospo- 
darcza kraji na nowych podstawach. 

Swój odczyt zakończył Biesiedow- 
ski następującemi sławy: „Program 
demokratycznego Termidoru _ może 
stać się ogólnym programem dla tych, 
którzy walczą w Rosji, poszukując no* 
wych dróg wyjścia”. 

  

mała zrobił. My wiemy, że ci dwoje 
się zwiążą, że się odnajdą w korcu 
maku i że Wisienka jest Julją, a Ro- 
meczek Romeo i że nic im nie grozi 
bo to nie Szekspir. I właśnie dlatego 
trzeba było puścić zgrzyt. Właśnie 
dlatego, że wiemy, że należą do sie- 
ble, należało się ich rozdzielić, rozbić, 
Wygnać, przepędzić, czy ja wiem co, 
bo przecież to nie jest moja rola fa- 
strygować zakończenie sztuki zgodnie 
z harmonjami założonemi i zgodnie z 
tem wszystkiem częgo ucho domaga 
się. Budować sztukę znaczy poruszać 
się na drodze tajnej muzyki, na któ- 
rej końcu musi być zawsze szczyt 
szczytów to jest kadencja. 

Nie zagniewa się na mnie drogi 
Gczymała-Siedlecki kiedy porównam 
ten jego koniec do balonika, który 
nadymał się i groził straszliwem pęk- 
nięciem, a nagle przez dziurkę wypuś- 
cił jakiś nieprzyzwoity głos, jakąś 
muzyczną fistułę, sentymentalną, ze- 
mdloną. 

Balon zamiast dojść do kresu i 
zakończyć żywot z wielkim trzaskiem 
wydął się wprawdzie straszliwie ale 
zamiast piorunu puścił dyszkant, co 
jest nieprzyzwoite, jeśli się zważy 
ogrom dyonyzyjskiego  rozruszania 
nas w tej scenie wagonu, idącej wciąż 
crescendo i przez to budzącego w 
nas oczekiwanie czegoś niesamowite- 
go, niespodziewanego a przecież w lo- 
gice rzeczy uzasadnionego, to jest, że 
w chwili gromów trzaskających w 
Kici Kici, w Wawrzyńca, w Różę, w 
Mohyłowiczów nie mógł jakiś odprysk 
tych gromów nie dotknąć czy nie po- 
razić (ao choćby lekko, lekkusieńko) 
naszych kochanków, którym się też 
należą baty, za pewne rzeczy, o któ- 
rych nie mo'e nie wiedzieć Grzymała, 
skoro my to wiemy. M.Limanowski



  

O rozwoju komunikacji, autobuso- 
wej świadczą liczby zarejestrowanych 
autobusów: 

1 stycznia 1926 756 
5 1927 1.012 

1 „ 1928 1.554 
1 „ 1929 2.841 

W silniejszym stopniu niż liczba 
autobusów wzrosła liczba linij komur 
nikacji autobusowej, a także liczba 
przedsięb orstw, utrzymujących tę ko- 
munikację, jak to wykazuje poniższe 
zestawienie: 

| 1927 1928 
Linje autobusowe 9:4 204! 
Przedsiębiorstwa autobusowe 777 1.717 

Liczba szlaków zatem wzrosła O 
106 proc., liczba przedsiębiorstw o 
131 proc. Ten ostatni szczególnie ob- 
jaw należy uznać za niekorzystny. 
Gdy bowiem w 1927 r. na 1 przedsię- 
biorstwo przypadała 1-4 autobusa, to 
w 128 r. tylko 1-2 autobusą. A wigc 
nieracjonalna organizacja naszych 
przedsiębiorstw autobusowych nietyl- 
ko nie uległa poprawie, ale nawet po* 

Długość szlaków — km. 
Przewiezion » osób 

Wykona no autobus>-km 
> pasažero-km 

Liczba autobusėw kursujących po- 
wiekszyta się w 1928 r. o prawie 100 
proc. (šcišle 98:8 proc. Otóż w tym 
samym stopniu, a nawet nieco silniej 
(o 104 proc.), wzrosła liczba wyko- 
manych autobuso-kilometrów; a więc 
praca autobusów jeszcze się wzmogła 
jeden autobus przejeżdżał przeciętnie 
dziennie w 1927 r. 131.2 klm. w 1928 
r. 134.4 kim. Wzrost ten przypisać 
należy tylko wzmożeniu się częstości 
przejazdów, gdyż długość obsługiwa” 
nych szlaków zwiększyła się w znacz- 
nie mniejszym stopniu, bo tylko o 44 
proc. Liczba wykonanych  pasažero- 
kilometrów wzrosła w, mniejszym stop- 
nit niż liczba przejechanych autobu-   | Wileńskie 

„_ Najsilniej liczba kursujących auto" 
busów wzrosła w województwie lwow 

Skiem, następnie w  tarnopolskiem 
| przeszio 3ikrotnie) poleskiem (34krot 

lie), stanisławowskiem,  lubelskiem, 
 kieleckiem, łódzkiem i białostockiem; 
We wszystkich tych 'wojewódtwach 

zba autobusów wzrosła przynaj- 
iej o 100 proc, w innych — w 

Mniejszym stopniu; zmalała liczba au- 
į busów jedynie w woj. wileńskiem. 

! ość obsługiwanych szlaków, nie 
Wzrosła w tym samym stopniu, co licz 
ba autobusów, co świadczy o polep- 
<zeniu się warunków komunikacji; z 
Wyżej wymienionych województw, 

dzie najpoważniej zwiększyła się licz 
a kursujących autobusów, najsilniej 
Wzrosła długość szlaków w woj. sta- 

lawowskiem (blisko 3:krotnie), po- 
leskięm, tarnopolskiem i Iwowskiem; 
W pozostałych wzrost był niewielki, a 
Woj. łódzkiem nastąpił nawet spadek 
długości szlaków autobusowych. Stąd 
Widać, że w województwach  połud- 
liowo wschodnich następuje przede - 
szystkiem jeszcze rozwój  linij auto- 

 Jusowych, w województwach central- 
ych zaś przeważa już usprawnienie 
dbsługi na istniejących linjach. 

Zarówno co do liczby autobusów, 
ak i długości szlaków najsilniej roz” 
Vinieta jest (w 1928 r.) komunikacja 
Autobusowa w województwie war- 
Sząwskiem; drugie miejsce co do dłu- 
ości szlaków zajmuje woj. białostoc- 
ie, posiadające jednak stosunkowo 

 lieznaczną liczbę autobusów (na 8*em 
iejscu); następne miejsca zarówno 
Ž co do liczby autobusów, jak i diu- 
ości szlaków zajmują województwa: 
dzkie, kieleckie, lubelskie, krakow” 

Škie, poznańskie, lwowskie i stanisław 
Wowskie; najsilniej więc komunikacja 
Autobusowa rozwinęła się w woje- 

ztwach centralnych i .południo- 
Vych., ; 

A z" weźmiemy na uwagę liczby 
» SOD, przewożonych średnio dziennie 
„ frzez 1 autobus, obraz komunikacji 

+ 

tobusowej w poszczegėlnych woje- W | г ych woje 
wództwach przedstawi się nieco od- 
Miennie: 

Województwa: 
+ Śląskie 191 

Krakowskie 85 
* Poznafskie 80 

į Pomorskie 78 
Białostockie 77 
Lwowskie 75 

Kieleckie 64 
Łódzkie 63 
Polskie 62 

W powyższem zestawieniu woje- 
wództwa centralne przesuwają się na 2, z mościeła, bielizoą i oświetleniem 

® 

} średnio dziennie 2.361.000 

Harjor Gospodarczy Ziem Wschodnich % 
Rozwój komunikacji autobusowej 

gorszyła się. Liczby powyższe świad- | 

  

czą bowiem, że wzrósł jeszcze i tak 
ogromny procent przedsiębiorców, po- 
siadających tylko I autobus. Są to 
przeważnie przygodni przedsiębiorcy, 
niie znający się ani na technice samo- 
chodowej, ani na wła 'ciwej eksploa- 
tacji samochodów. Autobusy ich są 
naogół bardzo marne, najczęściej prze 
rabiane (na podwoziu ciężarowem lub 
półciężarowem). Nile posiadają też oni 
ani własnego wiarsztatu, ani zapaso- 
wego motoru czy innych części. Jeż- 
dżąc zwykle przeciążone, autobusy te 
bardzo często się psują i prędko ni 
szczą. To wszystko sprawia, że regu* 
larność i bezpieczeństwo naszej ko- 
munikacji autobusowej jeszcze bardzo 
wiele pozostawiają do życzenia. I stan 
ten tak długo trwać będzie, dopóki 
komunikacja ta nie zostanie ujęta 
przez dobrze zorganizowane przedsię- 
biorstwa, rozporządzające większemi 
i lepszemi maszynami oraz potrzebne- 
mi urządzeniami pomocniczemi. 

Pracę, wykonaną przez autobusy, 
ilustrują następujące liczby: , 

1927 1928 
14,050 20,281 
99,400 138,750 
140,040 ‚ 285,677 

4,490,590 

saikilometrėw, co świadczy może o 
zminiejszeniu się obserwowanego stale 
przepełnienia autobusów; wskazują 
zresztą na to również liczby przewozu 
osób: w 1927 r. 1 autobus przewoził 
średnio dziennie 93.2 pasażerów, gdy 
w 1928 r. tylko 65.4 pasażerów. Ten 
wynik jest tembardziej znamienny, po- 
nieważ jednocześnie — jak stwierdzi- 
liśmy wyżej — zwiększyła się czę- 
stość przejazdów, a więc spiadek licz* 
by każdorazowo przewożonych pasa- 
żerów był stosunkowo jeszcze więk- 
szy. ; 

Rozwój komunikacji autobusowej 
w poszczególnych województwach 
charakteryzują następujące liczby: 

Autobusy Przedsiębiorstwa Długość szlaków 
1927 — 1938 1927 — 1928 ! 1921 — 1928 

Województwa 
Warszawskie 212 365 167 275 1.540 2.579 
Łódzkie 179 363 138 301 2,310 2,134 

Kieleckie 147 312 81 212 1,740 2,029 

› Lubelskie 95 247 88 209 1,305 1,906 

4 Krakowskie 76 148 51 141 1,335 1,630 

4 Poznańskie 56 104 38 82 175 1,282 

Lwowskie 21 100 19 89 410 891 
Białostockie 48 98 32 92 1,340 2,162 

` Stanisławowskie 25 70 20 61 330 980 
Nowogródzkie 37 57 23 44 930 807 
Wołyńskie 36 57 28 44 365 820 
Pomorskie 32 41 18 41 500 861 
Poleskie 15 45 14 41 260 646 
Tarnopolskie 13 44 10 39 360 853 

| Śląskie 28 42 17 24 375 358 
4! 24 33 22 115 340 

dalsze miejsca, na pierwsze zaš miej- 
Sca wysuwają się województwa za- 
chodnie i południoworzachodnie. 

Sądząc po stosunku liczby przed- 
siębiorstw do liczby autobusów, naj* 
lepiej zorganizowaną komunikację au- 
tobusową posiadają województwa: 
śląskie, kieleckie i warszawskie. 

Przytoczone informacje zaczerpnę- 
liśmy z „Przemysłu i Handfu'. 

potrzebna do Państwo- 
Maszynistka wej Szkoły Technicznej 
w Wilnie (ul. Holendernia 12) Kan- 
dydatki z odpowiednim wykształce- 
niem gimnazjalnem, posiadające prak- . 
tykę biurową i pisania na maszynie, 
winne złożyć udokumentowane poda- 
dania z powołaniem się na referencje 
wiarogodn:ch osób w terminie naj- 
krótszym. 

    

  
OGóńcai nożyk 

ułatwia znącznie 

golenie... 

Nożyki Gillette 

są wykonane z najlepszej stali, 

Mie że os nożyków 

OE 

Gillette 

Krawiec męski 

B. ŁAWRYNOWICZ 
ul.Sniadeckich 1—8, róg Mickiewiczaj9 

Były krojczy firmy B-cia Jabłkowscy 

w Wilnie, poleca Szanownej Klijen- 

teli robotę pierwszorzędną. —0 

    

  

      

| raid bot w Warszawie, Chmielna 
5, przy N. Swiecie. 

Tel. 7-96, 406-33,i 336-30. 
75 pokoi z nowoczesnym konfortem 

a 
mn 
m 
m 
a 
8 urządzonych od zł. 5:50 na dobę wraz 

| SOBOTA 
i j ‚ # 1 !26„ Wschód sł. g. 6 m. 12 

i Ewarysta Zach. sł. o g, 15 m. 57 
į įutro 
„Sabiny P. M4 

Bpostrzeżenie meteorologiczne 
Meteorologii U. , В. 

z dnia 25 X. 1929r. 

Jišnienie | - 
«rednie w m ; 200 

Temperatura ||| 706 
re tnia : 

Opad za de — _ 
ję w mm. | 

Wiatr „_ 4 i. przeważający Połód. - wschodni 

  

Uwagi: pochmurno, mgła. 

śńinimum za dobę +; 2C 

Aaximum za dobę = 9 

Tendencja barometryczna: bez zmian. 

KOŚCIELNA 
— Rozkład rtabożeństw niedzielnych. W 

Katedrze. (Bazylika św. Stanisława) g. 

6 — prymarja w kaplicy św. Kazimierza; g. 
8.30 — Msza Św. z suplikacjami, g. 9.30 — 

wotywa, g. 10.15 — suma, g. 16 (4 pp.) — 
nieszpory. 

w najbliższą niedzielę dnia 27 — 10 

przypada Święto Chrystusa króła. Sumę bę 

dzie celebrował JE ks. Arcybiskup, kazanie 

wygłosi ks. kanonik Żebrowski. 
kościełe Bonifratrów. g. 

6.30 — prymarja, g. 8 — Msza św. cicha, 

g. 10 — suma, g. 16 (4 pp). —nieszpory 
i różaniec. 

W kościele św. Jakóba. godz. 6 

— prymarja, g. 9 — Msza św. uczniowska, 

g. 10 — wotywa, g. 11 suma, g. 16 (6 pp.) 
— nisezpory i różaniec. 

W kościele św. Jama. godz. 6 — 

prymarja, godz. 9 — Msza św. dla dzieci po- 

nadto o tej samej godzinie w trzecią nie- 

dzielę 22 miesiąca wotywa. RE 

Bractwa Bożego Ciała w czwartą niedzie 

lę wotywa Stw. Matek Chrześcijańskich. 

Godz. 9.30 — Msza św. uczniowska w 

kaplicy NMP. 7.. * szenia, 10 — Msza Św. 

akademicka, czytana, z kazaniem, g. ll — 

suma, g. 17 — Inieszpory i różaniec. 

W kościeęłe św. Jerzego. kod: 

6 — prymarja śpiewana, godz. 11 — a 

šw. 
W kościele Ostrobramskim. g. 

6 — prymarja w kaplicy, godz. 8 — Msza 

św. godz. 9 — wotywa uczniowska w ka- 

plicy, g. 10 — Msza św. uczniowska w ka- 

plicy, g. 11 suma, g. 16.30 — nieszpory i 

różaniec w kościele, godz. 18 — litanja w 
kaplicy. НЕ 

W majbliższą niedzielę odbędzie się w 

Ognisku Kolejowym o godz. 19 uroczysta 

akademia ku czci Chrystusa króla. 

W kościele Wszystkich Świę- 
tych godz. 6 — prymarja, g. 9 — woty- 

wa; g. 1l — suma, g. 16 nieszpory i róża- 

niec. 
W kościele św Stefana godz. 6 

— prymarja, g. 9 — Msza św. uczniowska, 

g. 10 — suma, g. 16 — nieszpory. 
— Odwołanie „hora sacrh cleri". w 

październiku. Ks. proboszcz kościoła św. Ja- 
na zawiadamia, że z powodu, iż w ostatni 
czwartek października, o godzinie S-ej po 
południu, przypadają uroczyste nieszpory w 
wigiljię Wszystkich Świętych, „hora sacra 
cleri* w kościele św. Jana, się nie odbędzie. 

URZĘDOWA 

— (y) Audjencje u p. wojewody. W 
dniu wczorajszym p. wojewoda Raczkiewicz 
przyjął na audjencji. p. p. radcę Ministet- 
stwa spraw wewnętrznych p. Hafftkę oraz 
inspektora budownictwa z Min. robót pub- 
licznych inż., Fryzendorfa w sprawach służ- 
bowych. Następnie p. Jana Maleckiego, ja- 
ko nowowybranego prezesa Towarzystwa 
Opieki nad dzieckiem, mjr. dr. Dobaczew- 
skiego w sprawach związku strzeleckiego 
mjr. Stan. Profica w sprawie związku in- 
walidów, Smilgiewicza w sprawach związku 
Dowborczyków, dyr. Rychłowskiego i prof. 
K sio w sprawach 10-lecia Re- 

uty. 
Ponadto odwiedzili p. wojewodę zastęp - 

ca dowódcy 4 pułku ułanów ppułk. Swier- 
czyński i dowódca D.A.K. ppułk. Filipowicz, 
ażeby zaprosić p. wojewodę do wzięcia u- 
działu w przyjęciu t. zw. herbatce w dn. 3 
listopada r. b. po „pogoni za lisem" organi- 
zowanej wspólnie przez wspomniane dwa 
oddziały. wojskowe z racji święta patrona 
myśliwych św. Huberta. 

— Przyjazd gen Piskora. Wczoraj przy 
był do Wilna szef sztabu generalnego gen. 
Piskor. Przyjazd jego do Wilna spowłodo- 
wany jest sprawami służbowemi. 

SAMORZĄDOWA. 

— (b) Z starostów: województwa 
wileńskiego. W dniach 26 i 27 listopada w 
Wilnie odbędzie się zjazd starostów z tere- 
nu całego województwa. 

Tematem obrad będą sprawy gospodar- 
cze i samorządowe. 

MIEJSKA 

— (0) Brak quorum. Wyznaczone na dn. 
24 października posiedzenie miejskiej komi- 
sji ogrodowej nie doszło do skutku z po- 
wodu braku quorum. 

— (0) Nabycie Roentgena. Na 
wczorajszem posiedzeniu Magistrat postano-* 
wił NG S 20.000 zt. na kupno apa- 
ratu ntgena dla szpitala Sawicz. 

— (a) Dokształcanie urzędników. Od- 
było się posiedzenie przedstawicieli Kura- 
torjum, Magistratu i władz administracyj- 
nych w sprawie organizacji kursów  dok- 
ształcających dla pracowników miejskich. 
Ustalonem zostało, że kurs będzie trwał 4 
miesiące i będzie prowadzony przez profe- 

sorów, USB, Gutkowskiego,  Erenkreutza, 
Jundziłła i innych Będą wykładane język 

polski, geografja, ekonomja polityczna, pra- 
woznawstwo i t. d. Termin otwarcia kursu 
nie został jeszcze ustalony. 

— (a) O fundusz na karetkę pogotowia. 
Przed paru dniami, jak doniosły gazety, od- 
była się w Warszawie uroczystość poświę- 
cenia dwóch nowych karetek Pogotowia Ra- 
tunkowego ufundowanych z sum zciągnię - 
tych przez władze administracyjne od szo- 
ferów i woźniców, jako kary za niestosowa- 
nie do przepisów. W Wilnie stan taboru tut, 
Pogotowia jest niżej krytyki, co gorsze mie 
widać sposobów umożliwienia tak niezbęd- 
nej instytucji należytego funkcjonowania, a 
to z powiodu braku funduszów na ten cel 
(tak przynajmniej zapewniają władze miej- 
skie). Chcemy wierzyć w dobre chęci Magi- 

stratu i sądzimy że przykład Warszawy po- 
służy, by pomyśleć o wynalezieniu potrzeb- 
nych sum na ufudowanie choć jednej karet- 

Sa s = Magistratu z ž . 
W tych dniach w posiadłości Wileńskiego 
T-wa dobroczynności odremontowany  z0- 
stał przez komitet walki z żebractwem w 
Wilnie i otwarty lokal pod przytułek, obli- 
czony na ulokowanie do 100 osób żebraków 
zarejestrowanych przez tenże komitet. 

к 

КО М! КА 
Wydział opieki społecznej Magistratu 

ma zamiar ulokować w powyższym przytuł- 
ku oraz przy przytułku przy żydowskim 
T-wie Dobroczynności razem do 100 osób 
żebraków. 

W ten sposób walka z  żebractwem 
przez ulokowanie żebraków w przytułku 
rozpoczęła się już w bieżącym roku budże- 
towym, na który to cel przy sporządzeniu 
budżetu miejskiego na rok 1929—30 wydat- 
ki przewidziane nie były. 

‚ Мобес powyższego, Magistrat postano- 
wił wyasygnować 15000 zł., z tem, że ten 
wydatek odbędzie się kosztem innych, pre- 
liminowanych w budżecie a jeszcze nie wy- 
datkowanych sum. 

ы WOJSKOWA 
— (a) Kto staje do zebrań kontrotrych. 

Dziś, 26 października do zebrań kontroinych 
winni zgłosić się rezerwiści rocznika 1904 
A których rozpoczynają się na literę 

: Jutro, jako w dzień świąteczny komi- 
sja nieczynna. 

SĄDOWA 

— Absolwetici egzaminu sądowego. W 
dniu 21 — 23 bm. przed komisją egzamina- 
cyjną przy sądzie apelacyjnym w Wilnie, 
utworzoną w myśl rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dn. 20. 6. 1920 r. (Dz. Urz 
Min. Spr. Nr. 7, 8, 9 1920) złożyły egzamin 
sądowy następujące osoby: 

Andrzejewski Ludwik, Briański Izaak, 
Dowbor Bohdan, Iżycka - Herman  Zofja, 
Iżycki - Herman Tadeusz, Iszora Józef, Ko- 
walski Marjan, Matulkiewiczowa Jadwiga, 
Pawlikowski Michał, Puczko Bolesław, Po- 
pow Piotr, Rodziewicz Leonard, Rabczewski 
Jerzy, Rymaszewski Antoni, Stecki Wacław 
Wulfin Żałman, Urbański Alfred, Wajnbaum 
Aleksander, Zajączkowski Henryk, Żuk Hirsz 

KOLEJOWA. 
— (a) Konferencja kolejowa w So- 

wietami. W Radoszkowiczach odbyła 
się konferencja kolejowa polsko-so 
wiecka zwołana w celu omówienia 
spraw przewozowych. Jednocześnie 
dokonano komisyjnego zbadania wag 
kolejowych używamych przez stronę 
sowiecką. > 3 

SZKOLNA 
— Dyrjekoja paūstwowej szkoly technicz 

nej im. Marszałka ]. Piłsudskiego w Wilnie 
podaje do wiadomości, że egzaminy osta- 
teczne dla absolwentów szkoły odbędą się 
dnia 6 listopada b. r. o godzinie 17-ej. 

AKADEMICKA. 
— Z Koła Polonistów U. S. B. Zarząd 

Koła Polonistów podaje do wiadomości 
członków, że w niedzielę dn. 27 paždzierni- 

ka o godz. 11.15 w lokału seminarjum po- 
lonistycznego (Zamkowa 11) odbędzie się 

ogólne zebranie naukowe. Na porządku 

dziennym: 1. Program działalności na rok 
bieżący akadem. 2. Referat p. P. Krzowskie- 
go p. t. „Z literackiej teorji poznania” (Pró- 
ba syntezy). Goście mile widziani. 

ali zek. Dn. 27 b.m. 

t. j. w niedzielę o godz. 8 i pół rano w do- 
mu sodalicyjnym (Królewska 9—5) odbę- 
dzie się pierwsze powakacyjne zebranie S0- 
dalicji akademiczek. 

Obecność członkiń konieczna. 
mile widziani. 

— Вуішм]у w sekretarjacie Akademic- 
kiego Koła Misyjnego (Wielka 60 wejście 
z dziedzińca) odbywają się we wtorki i so< 
boty od 6—8 wiecz. 

— Sobótka w Ognisku. Dzisiaj w Ogni 
sku Akademickiem (Wielka 24) odbędzie się 
Sobótka. Początek o godz. 21-ej. 

KOMUNIKATY 
— Zarźąd Ogniska Zwiągzku PNSP w 

Wilnie powiadamia że walne zebranie człon 
ków Ogniska odbędzie się we środę dnia 
30. 10. br. o godz. 18.30 w lokalu Ogniska 
przy ul. 3-go Maja Nr. 13 — 7. 

O ile z braku quorum zebranie nie doj- 
dzie do skutku o pierwszym terminie, wy- 
znacza się drugi termin tegoż dnia o, godz. 
19. Zebranie w drugim terminie będzie wa- 
żne bez względu na ilość członków. 

Na porządku dziennym następujące spra- 

Goście 

wy: 
I odczytanie protokułu z ostatniego ze- 

brania, 2) sprawozdanie ustępującego za- 
rządu, 3) sprawozdanie komisji rewizyjnej, 
4) wybór nowego zarządu. 

POCZTOWA 
— (a) Zmiany na stanowisku i 

poczt, Wczoraj powrócił z Warszawy pre- 
zes- tutejszej dyrekcji poczt i telegratów p. 
inż. Żółtowski. 

Okazu je się że inż. Żółtowski opuszcza 
zajmowane dotychczas stanowisko i prze- 
chodzi do Warszawy gdzie obejmie -tamtej- 
szą dyrekcję poczt. 

Do Wilna ma przyjść p. Łuchowicz na- 
czelnik wydziału gospodarczego w Minister- 
stwie poczt. 

„ — Stołówką w świetlicy pocztowej. Jak 
wiadomo otwarta została w gmachu urzędu 
pocztowo-telegraficznego Wilno 1, przy ul. 
św. Jańskiej Nr. 13 świetlica pocztowa, któ: 
ra niewątpliwie odegra doniosłą rolę w ży- 
ciu pocztowców m. Wilna. Zarząd tej świet- 
licy, pragnąc uruchomić z dniem 1 listopada 
w tej Świetlicy stołówkę poszukuje drogą 
przetargu fachowej osoby, która podjęłaby 
się prowadzenia kuchni — jadłodajni. Bliż- 
szych informacyj udżiełają naczelnik urzę- 
du pocztowo-telegraficznego Wilno 1 p. Ju- 
Ijan, Giecewicz, ut. Św. Jańska 13, albo też 
sekretarz zarządu świetlicy Jan Około-Ku- 
łak w dyrekcji P. i T. przy ul. Sadowej Nr. 
25. Oferty: mają być złożone najpóźniej do 
godz. 12-ej dnia 30 b. m. 

RÓŻNE 

— (a) Przad rocznidą odzyskania nfier 
i. Miejscowe organizacje wojsko- 

we i wychowania fizycznego czynią przy- 

gotowania wzięcia udziału w  uroczystoś- 
ciach z racji 11 rocznicy odzyskania Nie- 
podległości. 

Na uroczystości do Warszawy udadzą 
się liczne delegacje wraz z pocztami szan- 
darowemi. : 

— (5) Tranzyt sowiedki przez Pol- 
skę. Na stację graniczną przybył oneg- 
daj pociąg złożony z wagonów zała- 
dowanych papierówką i przeznaczo- 
nych tranzytem do Niemiec oraz jed- 

nego wagonu z olejem gorczycznym 
adresowanego do handlowego przed- 
stawicielstwa sowieckiego. 

— (a) Badanże gmachu teatru žydow- 
skiego. Specjalna komisja budowlana doko- 
nała ogłędzin gmachu teatru żydowskiego 
przy ul. Ludwisarskiej, a to w celu stwier- 
dzenia jego stanu bezpieczeństwa i czy na- 
kazane w swoim czasie remonty zostały 
przeprowadzone. 

— (b) Fuzja dwuch organizącyj rosyj- 
skich. W celu wzmożenia opieki nad życiem 
kulturalnem tutejszych Rosjan, Rosyjskie 

Towarzystwo Filantropijne połączyło się z 
Towarzystwem Rosyjskiem w Wilnie two- 

rząc jedną organizację. W związku z tem 
cały majątek Towarzystwa Fiłantropijnego 

w postaci czterech tysięcy tomów książek 

o różnej treści został przekazany Towarzy- 
stwu Rosyjskiemu w Wilnie. ‘ 

Wilki napadły na dwóch podróżnych 
W pobliżu Ignalina SE: się po okolicy wilki napadły na idących 

przez las dwóch żydów Jakóba ytlina i Michała Ajzensztadta. 
Wilki rzuciły się na bezbronnych przechodniów i nim ci zdołali gdzieś 

się schować ciężko ich pogryzły. 
Napadniętych z opresji wyratowali przejeżdżający chłopi. 
Pogryzionych przewieziono do szpitala żydowskiego w Wilnie. (c). 

Ca ERZE A IKT EO TE ES AI Чр КОСО TAE OOOO KORCIE 

Z SĄDÓW 

„Nie zalecaj się do mojej dziew- 
czyny”. 

Aleksander Jakowuk i Mikołaj Pilipien- 
ko, mieszkańcy wsi Sycze ;gm, motykal- 
skiej zalęcali się do jednej panny. Szansy 
obu były równe, gdyż obaj byli młodzi, jak 
się to mówi „nic sobie" i obaj byli średnio 
zamożni. 

Ona, t, j. wybranka wolała widać Pili- 
pienkę i przy każdej okazji okazywała to. 
Ten stan rzeczy nie podobał się Jakowu- 
kowi. Nie mogąc wywrz c presji na pannie 
postanowił odstraszyć rywala. — *Mikołaj 
nie zalecaj się do mojej dziewczyny, bo 
będzie źle przestrzegał go. — Popa- 
miętasz. 

Nic nie pomogło. Rywal nie dał się 
odstraszyć, a nawet stał się „pewniejszy 

siebie. 
W noc na 21 stycznia r. b. Pilipienko 

przypłacił życiem swaje zwycięstwo nad ry- 

walem. 
Zmarł trafony w serce. Strzelał doń 

trzykrotnie Jakowuk nie umiejący przebo- ; 

leć straty i zapanować nad zdenerwow2- 
niem. 

Sąd Okręgowy nie wziął pod uwagę 
tego zdenerwowania i wymierzył karę 8 
lat ciężkiego więzienia. | ` 

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok i uzna- 

jąc stan psychiczny mordercy za okolicz- 

ność łagodzącą zmniejszył karę o a. 
Т 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś po 

raz trzeci pełna humoru i zabawnych sytu- 

acyj świetna krotochwila A. Grzymały - Sie- 

dleckiego „„Maman do wzięcia”, która cieszy 

się olbrzymiem powodzeniem, dzięki dosko- 

nałej grze całego zespołu z A. Zelwerowi- 

czem na czele. Zaznaczyć należy, iż w sztu- 

ce tej autor odźwierciadla z całą dokładnoś- 

cią życie ziemiańskie na Kresach Wschod- 

nich. Nowa wystawa pod kierownictwem W. 

Małkowskiego. 5 : 
— Teatr miejski w Lutni, Dziś grana bę 

dzie w dalszym ciągu znakomita komedja 
Croisseta i Flersa „Powrót”. Dowcipny i fi- 

nezyjny djalog mistrzów współczesnej ko- 

medji francuskiej znalazł šwietnych odtwor- 
ców w osobach pp. Ceranki, Molskiej, Wyr- 

wicz - Wichrowskiego, Ziembińskiego i Det- 
kowskiego. 

P; iwienie szkolne. Dziś o godz. 3.30 

w teatrze miejskim na Pohulance odbędzie 

się przedstawienie młodzieży szkolnej po ce 

nach najniższych. Ukaże się po raz„ostatni 

w sezonie arcydzieło A. Mickiewicza „Dzia- 

dy“. 
eż Poqfołudnłówki niedzielne. Jutro, O 

godz. 3.30 pp. odbędą się w obu teatrach 
przedstawienia popołudniowe po cenach zni 
żonych. W teatrze na Pohulance grana bę- 
dzie komedja Gogola „Rewizor*, w teatrze 
Lutnia po raz ostatni w sezonie „Powódź 

Bergera. Bilety nabyć można zawczasu w 
kasie zamawiań 11 — 9 w. 

— „Widma“ Monżjiszki. W piątek 1 i 
sobotę 2 listopada wystawione zostaną w te 

atrze miejskim Lutnia „Widma* misterjum 

muzyczne Moniuszki, do słów Adama Mic- 

kiewicza, w wykonaniu solistów Wileńskie- 
go Zespołu Operowego oraz chóru akade- 

mickiego i orkiestry symfonicznej pod kie- 
rownictwem Zygmunta Dołęgi.  Reżyserja 
spoczywa w rękach Adama Ludwiga. Wi- 

dowisko poprzedzi poemat symfoniczny Sa- 

int - Saensa „Danse macabre (taniec szkie- 
letów) w wykonaniu orkiestry symfonicznej 
Bilety po cenach zwykłych już są do naby* 
cia w kasie zamawiań 11 — 9 w. 

— Ostatnie 2 pożegnałie koncerty ze- 
spolu batalaįkowego. Dziš i jutro o godz. 8 
w Sali Klubu Handlowo - Przemysłowego 
(Mickiewicza 33) odbędzie. się pożegnalne 2 
koncerty znanego w Polsce rosyjskiego ze- 
spolu ODC im. W. Andrejewa (po- 
łą czone zespoły B. Zubryckiego i b. Eug. 
Dubrowina.) 

- - Gra, śpiew i tańce rozentuzjazmowały 
słuchaczy, jest to bowiem istotnie porywają- 
ce widowisko. 

Koncerty takie zdarzają się naprawdę nie 
zwykle rzadko. 
. Czysty dochód na rzecz związku pracy 
OMA oraz na budowę schroni- 
ska Ligi Morskiej i Rzecznej w Trokach. 

Bilety do godz. 6 w księgarni „Lektor”, 
Mickiewicza 4, zaś od 6 w kasie klubu. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Władczyni miłości. 
Heijos — Miłosny nocy. 
Lux — Nowoczesry 
Światowid — W wirze Paryża. 
Wanda — Skrzydła, 
Eden Pay "a atena Ci p. wę; 

Kino Miejskie — Ostatnia karawana. 
Ognisko Kol. — Kochankowie. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— (c) Pomysłowy złodziej. W trakcie 

dochodzenia w sprawie kradzieży narzędzi 
fryzjerskich u Smitkina przy ul. Niemieckiej 
okazało się że sprawcą kradzieży Skała nie- 
chcąc wzbudzać podejrzenia dozorców, bę- 
dących w pobliżu zakładu ucharakteryzo- 
wał się na pracownika fryzjerskiego i w ten 
sposób dostał się do sklepu. Narzędzia przez 
a "=. również zdołała odna- 

žė. Nabył je zjer Eljasz Bobrow (W. 
Pohulanka 1-a). ° M ( 

— (y) Unieszkodliwiona „g "i 
We wsi Buraki pow. wileįskiego policja 
wpadła na ep no gorzelnictwa. W za- 
budowaniach Piotra Buraka ujawniono taj- 
ną gorzelnię. Skonfiskowano 20 litrów alko- 
holu sporządzonego z lakieru oraz całą in- 
stalację „gorzelni”. 
н Burak ttumaczył się badającemu go po- 
jicjantowi, że wódkę przygotowywał sobie 
na wesele. 

— (y) Tajemnicze zniknięcie. Tomasz 
Doroch, mieszkaniec wsi Dorochy, pow. mo- 
łodeczańskiego zbiegł swego czasu do Ro- 
sji, gdyż 'wolał to niż rozmowę z prokura- 24 
torem, na co się zanosiło. 

„ Przed kilku dniami znikła ze wsi żona 
zbiegtego, Stefanja. 

Jak głoszą pogłoski krążące po okolicy 
została, ona zamordowana, gdyż jej to właś- 
nie przypisywano „wsypanie' męża przed 
policją. i 

— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 
24 do 25 b. m. do godziny 9 rano zanoto- 
wano ogółem wypadków 67 z czego było 
7 kradzieży, 4 wypadki zakłócenia spokoju 
i nadużycia alkoholu, trzydzieścia cztery wy- 
kroczenia administracyjne i 22 różne inne. 

— (c) Nagła śmierć. Zmarła nagle z 
powodu ataku sercowego 551etnia Sora Ry- 
bak zamieszkała przy ul. Zawalnej 59. 
Zwłoki zmarłej zabezpieczono do czasu zej- 
ścia * Roda 

c okradł emigranta ie- 
(0. Policja ustaliła, że a padne 
zieży u Grzegorza Demenko w piwiarni 

przy ul. Beliny 16, były Helena Glebowicz 
(Beliny 16) i Rocha Lulińska bez stałego 

tła srebrnym ekranie 

„MIŁOSNY SZEPT WIOSNY* w Heljosie. 

Na ekran Heljosu wszedł świeżo filmik 

dość mierny. : 
Mierny zarówno ze względu na treść, 

jak i na biorący w nim udział zespół ak- 

torski. " 
W ciągu niezbyt zresztą długich, 10 ak- 

tów, pokazuje się publiczności dzieje miło- 

ści lirycznie usposobionego rotmistrza do 

pani pułkownikowej, z którą tylko 'wsku- 

tek nieporozumienia rotmistrz, nie ożenił 

się, kiedy była jeszcze panną. ` 
Temat dość banalny. Ponieważ jednak 

trzeba nim wypełnić całość obrazu, przeto 

staje się na dodatek rozwiekły i miejscami 

rzetelnie nudzi. i 

Lil Dagower, grająca rolę pulkowniko- 

wej naogół dość korzystnie odbija swą kre 
a.cją od reszty wykonawców ról. ||| 

Amant, — Jan Stijwe, jest osobistością 

jeszcze dość nową w filmie, aby można by- 

ło szerzej o grze jego mówić. Mam mu do 

zarzucenia nieco manjery, przejętej od nie- 

najlepszych amantów filmowych. 4 
Warunki zewnętrzne posiada też Stiłwe 

niczem specjalnem nie zaznaczające się. 
Dobry jest pułkownik odtwarzany przez 

artystę, którego nazwiska nie pamiętam. 

„Miłosny szept nocy* jako fabuła posiada 

szereg fragmentów dość luźno z całością 

treści związanych. Poprostu nie wiadomo 

czemu zostały one do obrazu doczepione. 
I tak bez żadnego związku logicznego z 

akcją główną jest scena wróżby młodej cy- 

ganki i to przerażenie z jakim odskakuje ona 

od ręki rotmistrza. Dalej zbędnym i nic о- 

brazowi nie dającym jest fragment przed- 

stawiający rozmowę stryja. Arpada (rot- 

mistrz) z córką, gdzie powiedziane jest, że 

chciałby on aby rotmistnz, a nie kto inny, 

był „80 zięciem. i й 

oprostu widać w tem intencję reżysera 

do zapełnienia obrazu byle czem, wobec 
pustki i małej rozmaitości w treści. 

Nad program Heljos daje dwuaktówkę o 
szumnym tytule, jeśli mnie pamięć nie myli; 
„Orły przestworzy”. a 

Obrazik ten zawiera ciekawe zdjęcia z 
najkarkołomniejszych ewolucyj lotniczych 
dokonywanych przez pilotów dwuch, kon- 

kurujących ze sobą, wytwórni samolotów. 
Pod tym względem nadprogramówka jest 

ciekawa, a obrazy przedstawiające repera- 
cję samolotów znajdujących się w powie- 
trzu, „krew w żyłach mrożą”. Omega. 
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Obie złodziejki zo- 
kradzieży przyznały 

  

      
miejsca zamieszkania. 
stały zatrzymane i do 
się. 

— (0) Echa napadu dywersyjiego. O- 
statni napad w powiecie nieświeskim nie- 

przestaje absorbować naszych władz bez- 
pieczeństwa. 

Mimo pościgu a 
sprawcy napadu dotychczas nie 
ujęci. ż 

Wprawdzie w tym czasie K.O.P. ujął 
dwóch osobników, usiłujących przedostać 
się przez granicę. co spowodowało wersję 
że ujęci są członkami ściganej bandy. 

Obecnie dowiadujemy się, że śledztwo 

niewykryło by ktokolwiek z zatrzymanych 
w tym Czasie na granicy brał udział w na- 
padzie. 

— (c) Wieprz pogryzł . W mia- 
steczku Bielica powiatu lidzkiego, bawiące 
się na polu 6-letnie dziecko jednego z tam- 
tejszych gospodarzy zostało  napadnięte 
przez dużego wieprza, który mimo rozpacz- 
liwej obrony dzieciaka dotkliwię * - pogryzł 
uszkadzając uszy i nos. 

Dopiero kilku wieśniaków powracają” 
cych z poła zauważyli wypadek i uratowali 
dziecko od niechybnej śmierci. 

— (c) Morderstwo. Koło wsi Jackowo 
—Podrenie pod Wotožynem znaleziono tru- 
pa zamordowanej w niewyjaśnionych oko- 
licznościach mieszkanki tej wsi Anastazji 
Gołowszyc. Policja wszczęła śledztwo w се- 
lu ujawnienia sprawców mordu. 

— (c) Awanturnicy poranili policjanta. 
W. miasteczku Dokudowo powiatu lidzkie- 
go kilku pijanych osobników wszczęło awan 
turę, którą starała się zlikwidować policja. 
W trakcie interwencji jeden z awanturników 
"wvdobył nagle nóż i zadał nim cios w piecy 
jednemu z policjantów st. posterunkowemu. 
Stryjcowi. Sprawcę poranienia i jego wspól- 
ników osadzono w więzieniu, rannego po- 
licjanta umieszczono w szpitalu. 

(c) Zańrjicie czadem. Wczoraj w 
nocy z powodu zbytniego napalenia w pie- 
cu uległa zatruciu czadem rodzina Miciu* 
chów (Sierakowskiego 14). Zatrutych zdo- 
łano uratować. - 

— (c) Zatruła się grzybami. Wczoraj 
w dzień zasłabła nagle po spożyciu większej 
ilości: SEZ Elżbieta Kalmowska (Piłsud- 
REY ). Zatrutą zdołano w czas urato* 

ać 
Okazało się że grzyby były niejadalne 

a nabyła je Kalinowska na rynku od nie- 
znajomej kobiety za 20 groszy. 

— (c) 2 ięcje. Na moście Raduń- 
skim znaleziono zasłabniętego z niewyjaś* 
nionych przyczyn mieszkańca wsi Sorok- 
Tatary, gminy Rudomińskiej Jana Dorosz- 
kiewicza. 

Zaopiekował się nim lekarz  pogoto- 
wia ratunkowego. 

(e) Niemiła przygoda _ ałodzieją. 
Wczoraj w dzień liczni przechodnie na ulicy 
Zawalnej byli świadkami wypadku samosą- 
du nad przyłapanym złodziejem. 

Niejaki Fajnber (Kijowska 15) usiłował 
okraść sklep w pobliżu szpitala żydowskiego 
Manewr ten zauważył właściciel sklepu i 
złodzieja usiłował zatrzymać, gdy ten wy- 
mierzył mu cios w głowę i począł uciekać, 
handlarz nie dał za wygraną i począł go 
ścigać. fo dłuższej gonitwie zdołał ucieka- 
jącego Z'odzieja ująč i nieczekając przyby- 
cia policjanta sam wymierzyt mu karę do- 
rażnie. Pechowy Fajnberg tak dotkliwie zo- 
stał pobity, że musiano wezwać lekarza w 
celu przywrócenia go' do przytomności. 

— (o) Wypadki samochodowe. W dniu 
b. m. w godzinach popołudniowych sa* 

mochód prowadzony przez szofera Michała 
Panasika zamieszkałego przy ul. Subocz 5 
wpadł na przechodzącego ulicą Rudnicką 
Abrama Pinera (Kwaszelna 19) Odniósł on 
dotkliwe obrażenia głowy. 

Nieco później przejeżdżający ulicą Za- 
'walną autobus Nr. 14337 kierowany przez 
szofera Jana Glińskiego (Śniegowa 20) 
uderzył błotnikiem Dorę Szoches (Straszu- 
na 7) Poszkodowaną wobec licznych obra- 
żeń ulokowano w szpitalu żydowskim 
у Tak samo donoszą nam z Horodyszcza 
że ... pod miasteczkiem kursujący .. '' au- 
tobus przejechał mieszkańca pobliskiej wsi, 
Mikulicze, Adama Pańcewicza, który uległ 
złamaniu nogi. 

i zamknięcia granicy 
zostali 

DFIARY. 
‚ Na żłobek im. Maryi w rocznicę śmier- 

ci matki Z. Świątecka — zł. 5. 
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GIEŁDA WARSZAWSKA 
25 października 1929 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,90,5 8,92, 8,88,5 

Belgija 124,77, 125,08, 124,46, 

Kopenhaga 239,—, 239,60, 238,40 
Budapeszt 155,84 _ 156,24 155,46 
Holandja 359,63 350,53 358,73 

Londyn 43,53, 43,61.5 43,40 

Nowy-York 8,91 8,92 8,88 
Oslo 237,52 238,12 236,92 

Paryż 35,13,5 35,22 35,05 

Praga 26,42, 26,48, 26,26, 
Szwajcarja 172,83, 173,26, 172,40, 
Bukareszt 5.3125 53137 53113 
Stokholm 239,68, 240,28 _ 239,08 
Wiedeń 125,27 125,38, 124,96 

Węgry 155,57 155,97 15517 
Włochy 46,73,5 46,85, 46,62, 

Marka niemiecka 213,25, 

Gdańsk 173,05. 

Papiery procentowe: 
. Pożyczka inwestycyjua 117.25  Prem- 
jowa dolarowa 63.— 5 proc. konwersyjna 
50,50. 6 proc.dolarowa 80—. 10 proc. kole- 
owa 102,50, 5 proc. kolejowa 48,25.8 proc. 

„ Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli- 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc, 

.83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 

8 proc. warszawskie 68,25.5 proc. warszaw= 
skie 51.25 8 proc. Łodzi 59,00 „5 proc. 
Siedlec 42,—, 8 proc. obligacje T. K. 
Ziemskiego 81, Stabilizacyjna 88.50. 5 proc. 
Radomia 43. 8 proc. ziemskie dolarowe 96,50 
4 proc. ziemskie 47,50. 

Akcje: 

Bank Polski 165— —,— Powszechny 
Kredyt —. Związek Spółek Zarobkowych 
18.50. Puls — . Elektrownia w Dąbrowie 
85. Cukier 29.25 Cegielski —,—. Mo- 
drzejów 88,— Norblin 96, Ostrowiec 83. — 
Starachowice 20.25 Zieleniewski 82,— 
—80. Haberbusch 225—,Węgiel 67.50 Paro- 
wozy 25, —. Borkowski —. Spiess 130. 
Lilpop 28.50 Zachodni 71.25 Kijewski 90. 
Klucze 8,50 Ill em. 73,50. Siła i Światło 
120 Firley 51. Bank Dysk. 127. Nobel14,25 
Rudzki 31,50 Haberbusch 100. Baak Hand- 
lowy 119,--. 

GIEŁDA WILENSKA 
duła 25 października 1929 r. 

Papier. procentowe państw. 
4 i pół proc. Poż. Inwestycyjna 

100 zł. w zł. — 116 
5 proc. Pożyczka Premj. ser. Il 1926 r. 

5 dol. — 63 i poł=w złotych. 

Listy zastawne. 
4i pół proc. Wiieńskiego Banku Ziemsk. 

100 Zł.—508. 
Akcje. 

Wileński Bank Ziemski Zł. 125—164 1|4— 
(w złotych za jedną akcję) 

RADJO. 
Sobota, 26 października 1929 r. 

11.55—12.05: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu. 12.05 -— 13.10: Poranek 
muzyki popularnej. 13.10—13.20: Transm. 
z Warszawy. Komunikat meteorologiczny. 
17.00—17.20: Program dzienny i chwilka 
litewska. 17.20—17.45: Feljeton wesoły w 
wykonaniu Kazimiery Aleksandrowiczowej. 
17.45—18.45: Transm. z Warszawy. Słucho- 
wisko dla dzieci, 18.45 — 18.55: „Wolna 
trybuna* aktualne dyskusje radjosłuchaczy 
przed mikrofonem. 18,55—19.20: „Z ty- 
godnia na tydzień”. 19.20 -19.40: Czytanką 
aktualna: Artur Górski „Monselvai“. 19.40 
—23.00: Transmisja z Warszawy. Operetka 
feljetony i rozmaitości. 23.00—24.00: Muzy- 
ka taneczną z restauracji hotelu „Bristol“ 
w Wilnie. 

o wysokiej kaloryjności, 
Węgle wagonowo i detalicznie z 
dostawą w zaplombowanych wozach 

od poł tonny poleca 

WILEŃSKI 

Śni łdzlczy Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna Nr 9, tel. 323. 

górnośląski i dąbrowiecki 

  

Bezsprężarkowe silniki Dlesel'u 
do mocy włącznie 1500 KM dla 

  

WI 

  

GDAŃSK, Werftgasse 4- 
WARSZAWĄ, jasna 11 

m. 5, tel. 

ŁÓDŹ, Traugutta 9, 
tel. 41-83, 

POZNAŃ, 
18, tel. 77 85. 

RAKÓW, 
tel. 30-49. 

KATOWICE, 
Stwosza 3, 

LWÓW, Podłeskiego 7, 
tel. 48-88, 

LUBLIN, Krakowskie 
Przędmieście 56 m. 8, 
tel. 9-62, 

RÓWNE, 3-go Maja 50, 
tel. 307. 

każdego ruchu. 

99-18. 

VICH Słowackiego 

Wiślana 12, 

Wita 
tel. 27-10. 

ul. 

ozwrpana W 

e 

LNO, Jagiellońska 9 
m; 12, tel. 8-84. 

PIJĄCY WODĘ VICH Y 
ŻĄDAJCIE ZAWSZE с | 

Y GELESTINS 
z marką Vichy-Etat | 

woda bezwzględnie naturalna 
Vichy pod kontrolą Rządu Francuskiero 

« WYSTRZEGAJCIE SIĘ 
wóńć przygotowanych sztucznie mianujących 

się nieprawnie VICHY # 

  

Inżynier JAN GUMOWSKI 
Wilno, ul. Mickiewicza 7. Tel. 

PRZEDSTAWICIELSTWO 

„MH. CEGIEL$SKI““ 
ZEABRYKI 

Sp. Akce. w Poznaniu. 

Lokomotywy, wagony, walce szosowe, lokomobile, kotły parowe, konstruk- 

cje żelazne, aparaty cukrownicze, maszyny rolnicze, odlewnie żelaza i stali. 

    

  

BOKTÓR | 
D.ZEDDOWIEŻ 
chor. weasóryczna, 
sytllia,  aarządów 
maoczówych, od 9 
1, Od 8—8 wiecz. 

Elektroterapia 
(diatsrmja). 

Kobistael.ekarz 

Mr. Zeldówiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYGZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
24 12-21 Od 4-6, 
“i. Mick'owicza 24, 

tei. 271.   
  

Z
 

LJ
 

"QSTEN SMOLL. 

° 0 y pogoni za widmem 
XV. — Wolny! 

„Do starszego Inspektora w Sco- 

tland, Yard. 
Zawiadomienie Nr. 38. | 

W sprawie: Wodza Świata Prze- 

stępców": > : 

PI Widziałem w nocy hrabiego 

Lazarda i dostałem, bez jego wiedzy 

sześć dokumentów, które świadczą © 

popełnionych przez niego przestępst- 

wach, tak niezbicie, że na razie nie u” 

ważam za możliwe komunikować 0 

nich panu bardziej szczegółowo”. || 

Jutra o północy, jeśli pan da mi 

* człowieka odpowiedzialnego do rozpo” 

rządzenia, przedstawię panu dowody 

bardzo ważne i sensacyjne. Jednoczeš- 
nie oddam w pańskie ręce jubilera Tan 

ci'ego, którego pan pragnie areszto- 

wać. Kryjówka jego znajduje się w 

Cort Roy na Oldgatt. Ale tam pan go 
nie znajdzie. Temniemniej wszystkie 
osoby, które tam będą znalezione mu* 

szą być aresztowane. Są to członko- 

wie miebezpiecznej bandy dusicieli, 

znajdujący się pod specjalną opieką 

hrabiego Lazarda. 3 8 

Jednocześnie oddam w ręce pańskie 

Valmona Dana, ze szczegółowem wy- 

jaśnieniem roli, jaką odegrał w Hanton 

owej nocy, gdy umarł Layle. Pisałem 

już, że Valmon Dan nie jest moredecą, 

a pan przekona Się, że niema mowy O 

morderstwie w danym wypadku. W 

_. poniedziałek odchodzi poczta do Au- 

_ stralji. Znajdziecie tam paczuszkę za” 

adresowaną do T.Z. Hangton Melbur-     

      
   

Užowažnione 
as ępstwa na 
< 

ne. Zawartość tej paczki zainteresuje 
panów zapewne. | 

Mam nadzieję, że panowie nie da- 
dzą rozgłosu tej sprawie i zaczekają 
aż złożę wszystkie konieczne dowody. 
Nie mogę tego zrobić wcześniej niż 
jutro po północy, a raczej dziś w no- 

cy. 
Szczerze addane „Widmo''. 

Delbury drapał się nerwowo w bro 

dę, czytając „Zawiadomienie“, a 

Shofnesy czytał je, pochylony nad je- 

go ramieniem. 
— Cóż pan o tem myśli, Mayk? 
— No, niema o czem długo mówić 

— oznajmił Irlandczyk. — Widocznie 
„Widmo zabrało się poważnie do dzie 
ła, ale z niego chytry pies, nie chce 
powiedzieć ani słowa, zanim sam do 
końca nie doprowadzi. Nadzwyczaj 
sympatyczna osobistość. Nie komuni- 
kuje nam żadnych wiadomości, bo nie 
chce stawiać nas w trudną sytuację, 
poczciwiec obawia się, żebyśmy się nie 

sparzyli. Co? Dobra dusza, niepra- 

wdaż? Czy przypuszczał pan kiedy, że 

nasze Widmo okaże się tak poczciwym 
człowiekiem z tak rozumną głową? 

Delbury patrzał zamyślony przez 

okno na mętne wody Tamizy i odrzekł: 
— Poczekajmy do północy, jestem 

pewien, że Widmo i Valmon Dan — to 

jedno! Zatożyłbym się o tysiąc funtów 

że to on. 
— Dobrze! Cóż z nim zrobimy? 

lie mamy nic do zrobienia, trze 
ba czekać. Lazard musi być w banku 0 
trzeciej . Pan będzie tam ze swymi lu- 
dźmi w przebraniu i uważajcie. Gdyby 
się coś stało, dajcie mi znać natych- 

miast. Uazard wyjdzie z banku w to” 

Е М УХ 
Loco FABRYKA 

  

warzystwie swych sekretarzy z dwoma 
miljonami. Wtedy mogą zajść rozma* 
ite wydarzenia. W niedzielę rano spe- 
cjalny yacht przewieźć go ma przez 
kanał. Ale Widmo twierdzi, że zakoń- 
czy tą sprawę dziś o północy. Dobrze 
więc — zobaczymy! 

— ]а będę tym odpowiedzialnym 
pomocnikiem, którego żąda Widmo. W 
nocy będzie tutaj dyżurować szef... Mu 
simy się mieć na baczności, Czy stoi 
już ktoś 7 naszych na ulicy Saint - Ja- 
mes? 

— Tak... i co pół godziny telefo- 
nuje. Cały dom śpi jeszcze. 

—- Dobrze. Teraz proszę zatelefo- 
nować na pocztę główną niech znajdą 
paczkę o której pisze Widmo i niech 
przyślą ją natychmiast. Jeśli pocztę już 
odesłano na okręt, trzeba depeszować 
do portu. 

Po upływie dwuch godzin posyłka 
została doręczona. Szef otworzył ją 

własnoręcznie. Wyjął. strzelający 
wstecz rewolwer i ze zdumieniem oglą- 
dał'go. Na pierwszy rzut oka nie róż- 
nił się on od zwykłej broni. Ale po u- 
ważnem obejrzeniu odnaleziono tajny 
mechanizm. 

Rewolwer był nie nabity. Przy na- 

ciskaniu cyngla, w tylnej części rewol 
weru otwierało się okienko, przez któ- 
re wyleciała kula, która zabiła Layle'a. 

— Sprytnie! — mruknął szef. — 
Ale ta co? Pięciofuntowy banknot? 

Wy;ął z dna pudełka banknot i o* 
bejrzał. 

— Nowiutki! — zauważy! Delbu- 
ry. — Trzeba będzie dowiedzieć się o 
datę wypuszczenia w obeg tej serji. 

Szef uśmiechnął się. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

WARSZAWA - 

  

  

Kino Miejskie 

BALA MIEJSKA 

Od dnia 24 do 27 października 1929 r. włącznie będą wyświetlane filiny: 

„Osfainia Karawana“ 
Dramat w 8 aktach. W roli głównej: JACK HOLT. Nad program: „UCIEKŁA MU PRZEPIÓRECZ- 

ul. Ostrobramska 5, KA* Komedja w 2 aktach. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. 

Następny program: „CÓRKA PUŁKU*. 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 

Kapryśna... 
Przepiękna ЫЬ DAGOVŚR 

2 godziny upojenia umysłów!  Najświetniejsza para kochanków.  Żywiołowa...  Słodka., 
i niezrównany amant JON STUWE zachwyca; 
dramacie salonowo-erotycznym 

„Miłośny szept nocy 
wzrusza i czaruje w 

Cudna historja kochających serc, miłości i poświęcenia. FILM. KTÓRY OCZARUJE WSZYSTKICH! 
Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

KINO-TEATR 

„HKOLLYWYDD* 

Mickiewicza 22. 

Dziś! Zespół koryifejów ekranu GRETA GARBO, JOHN GILBERT, LEWIS STONE i DAUGLAS 
FAIRBANKS igr. w przebojowym obrazie pełnym zmysłów i namiętności, który zachwyci i oczaruje całe Wilno 

„władczyni 
Dramat nowoczesnej kobiety prawdziwej córy XX wieku, która bez zastrzeżeń i zbyt pochopnie szła na 

milosšci“ 
spotkanie współczeshego Życia. Specjalną ilustrację muzyczną wykona ORKIESTRA KONCERTOWA: 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.25. 

DOKTOR 
h. GIŃSKSEE 

choroby weneryczne 
sylilis_ i skórne. ul. 
WILEŃSKA 3, te- 
lefon 567. Przyjmuje 
od 8do l iod 5 00 8 

; Doktor-Medycyny 

| M. Mienicki 
| Adjunkt | kliiki 
j skórno-syfil, Uni- 
i wersytetu 5. 

po powrocie wzno- 
wił przyjęcia. Wi- 
leńska 34 m. 3. 
Przyjm. od godz. 
4-7 po pol. 

  

Dr. med. i fil. 

pał. | 1. Regenshury 

DOKTOR E KOS 
А. ВОМ ее ат 
Choroby weneryczne, Ul. Gdańska 1. 
skórne, i syfilis. Przy= 
jęcie: Od 9-1 1 3-7. 

Wilno, 

ul. Wielka 21. 
(Telef. 921). 

ma AADSZEKKI 

imszerkaSmfałowska 
oraz Gabinet Kosme- 

Doktór-Medycyny tyczny usuwa zmar= 

LUKIEWIEZ — szej „piegi „rsa. łupież, brodawki, ku-. 
choroby weneryczne, zaj, ie włóż 
skórne i płciowe, ul. pakiwypaczie wo 
Mickiewicza 9, wejście m Mickiewicza ać: 
z ul. Śniadeckich 1, == 
przyjmuje od g. 1—2 RES 
i od 5—7 p. p. 

mm Kosmetyka BB 
Doktór. Medycyny VA ammm 

A. GYMELER N==2 
abinet šhoroby skórae, we 

    

płciowe. Elektrotera- tyki Leczniczej. 
Bia, słońce górskie, 2 Mikao, 
diatermja.  Sollux. Mickiewicza 31 m. 4. 
Mickiewicza 12, ró kobiecą kon- 
Tatarskiej 9—2 i s Iodę serwuje, dosko= 

W.Z.P. 43 nali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki 

DOKTOR K Sztuczne opalenie ce- 

adryłkiewiczowa 
ry. Wypadanie wło- 

przyjmuje od g. 11—12 nowsze zdobycze ko- 

    

sów i łupież.  Naj- 

i od 5—6. Choroby smetyki racjonalnej. 
skórne, leczenie wło- Codziennie od g: 10—8 
sów, operacje kosme- W. Z. Р. 43. 
RARE i ME ka 
ekarska. Wilno, KOBI| 
leńska 33 m. 3 ЕСА 

Me. FOPIRSŚKI Regulacje i 
sboroby skórne i we- przyciemnianie brwi. 
seryczne. Przyjmuje Gabinet 
ad godz. 10 do 1 i od Leczniczej 
5—7 p.p. W.Pohulan- J. 

  

  

  

  doskonali, 

W.ZP. od g 10—7, 

AJPOPULARNIEJSZY 
SAMOCHÓD ŚWIATA 

| оЛЬ ®) o 

   

— Rozumiem... Widocznie data ta 
odpowiada dacie stempla pocztowego. 
Jest to dowód, że paczuszkę wysłana 
po śmierc: Layle'a tej samej nocy. Je- 
dnocześnie stanowi to dowód, że broń 
ta nie była przygotowana specjalnie 
dla Layle'a. Bardzo to wszystko mą- 
drze obmyślane. Nie znajduje pan? 

Delbury zmarszczył brwi. 
— To wszystko jest zbyt mądrze 

obmyślane, aby mogło być uczciwe. ё 
Rozległ się dzwonek telefonu. Mó- 

wiił dyżurny detektyw z Saint - James 
street. 

— Czy to Scotland Yard? Lazard 
w tej chwili pojechał do banku z dwo- 
ma sekretarzami. 

— jedzcie za mimi, — rozkazał 
szef. — Jeślibyście spotkali gdzieś 
człowieka, podobnego do Valmona Da 

na, niech dwuch ludzi pewnych śle- 

dzi go. Ale nie aresztujcie go. Niech 

pokaże swoją kryjówkę. Dziś wieczo- 
rem będziemy mieli, zdaje się, wszyst 
kich tych nieuchwytnych ludzi, w rę 

ku. Pilnujcie się, żeby was nie oszuka- 
no. Kto pilnuje banku? 

— Shofnesy z pięciu ludźmi sir, i 
dwoma automobilami. W razie czego 
zatelefonuje natychmiast do Yardu. 

—- Dobrze. Wiięc pilnujcie i uwa- 
żajcie dobrze. 

— Słucham sier. 
Zwykły ruch panował na ulicach 

Londynu. Taxisy i pryWatne limuziny 
mijały się zręcznie, a przed niemi mi- 
gały białe rękawiiczki policjanta, regu- 
lującego potok, pędzący ulicami. 

Lazard denerwował się bardzo, 
podczas gdy jego auto zwolna toro- 
wało sobie drogę. Wreszcie zatrzyma- 

„Mienicki. 

-Urod s konserwuje, zajęcia w sklepie, lub palto okazyjni 

Ę odświeża.też na wyjazd P okazyjnie 

usuwa braki i skazy, dzieci. 
trwałe szkołę 

Kosmetykirobotą. Przyjmę la- 
„CEDIB* skąwe zgłoszenie za sprzedam. Mogę czę- 

Hryniewiczowej. małem  wynagrodze- šciami. Oferty pisem- 

ka 2, róg Zawalnej Wielka 18 m.9. Jeż Mickiewicza 15ne do adm. „Słowa* 
—m. 17. 

pamonsrwmkuwnem poszukuję 
8 | 5 8 A n Y H aobrj kucharki i bo- 

ny w srednim wieku 
SALSA 51 УРЕВЕН Н ЕСОа aa wyjazd. R ć 

° się tylko 2 dobremi 
E oszukuję świadectwami: Bristol 

posady woźnego, do- pokój Nr 7, o g. 1-4. 
wj Be sm Šalis gg wagą 
ra. Posiadam  Świa- gzą łemiuczewe 

LOKALE B 
dectwa i referencje. 
Uniwersytecka 413. 

  

m. 7. Świadectwa lub dają się dla początku- tel. 8-72. 
rekomendacje _ ko- jącego adwokata lub 

— 0 doktora. Portową 23 
AE 

nieczne. — 

Došwiadczona — ž 
nauczycielka  poszu- Dwa duže 
kuje posady do ma-pokoje umeblowane, 
jątku. Posiada dlugo-z osobnem wejsciem 
letnią praktykę, oraz do wynajęcia. Zwie- 
poważne referencje. rzyniec, Litewska 2. 
Zamkowa „19. Soda- Pierwszy przystanek 
licja św. Piotra Kla- autobusowy za mo- 
wera, nauczycielce stem. =P 
od g. 4-6 p. p. —& i й _к -] Przy ul. Mickiewicza 
oszukuję pracy Pęk 

dozorcy domu, lub na wydaje się SKLEP 

  

: je się BM Kołnierz BOZÓ "TANICH 2a: 
wyjazd pisarzą pro- Dowiedzieć się przy SKUNKSOWY 

Duży dom SBAWWASE 
w centrum miasta RÓŻ NE 
z dochodem 33,000 

BAWWAGE 
osoba z wyż- 

zł sprzedamy do* 
godnie 

Młoda szem wykształ- 
blby__0 | ceniem może przygo- 

Wileńskie „Biuro 

tować do gimnazį 
Dliwa nicejska ek Kane 

Komisowo - Handl 
Mickiewicza 21, 

dzieci za mieszkanie 

tel. 152“ 

@ оннн „Extra. Vierce*_ Nicei utrzymanie. Adres w Potrzebna w  niedoscigni niedoścignionym adm. „Słowa* > 
służąca młoda do Dwa pokoje gatunku i sdaku; Cz. M. e: SER 
ed z CAE P> (duży i nadszedł Świeży tran- 

owaniem — może mały) z umeblowa- sport i poleca — — 
SARP CWP GREEN SJ] Od Zaraz. Dr. Lukie- niem są do wynajęcia A. JANUSZEWICZ Dzierżawy 

ma WiCZ, Śniadeckich 1 dla samotnego. Na- ul. Zamkowa 20-a, majątków  ziem= 
20 

OLWARK przy 
kolei zagospo= 

darowany, obszaru 
okuło 60 ha, ogród 

skich dla poważ- 
nych reflektantów 

« poszukujemy 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 

i Mickiewicza 21 owocowy, wpobli- 4 
żu rzeka, zabudo- |. 152. PESH-O | 
= kM — ча аНЕ 

sprzedamy Z do- wa 
godnem roztermi- B DGŁOSZENIA i 
nowan. płatności B i 

Bom x „Zaczę- |BQ SŁOWA ta“ Mickiewicza 1, |." . К 
tel. 9-05. i do innych pism, 

a także Radjowe 
po cenach AR-g 

oka. łatwia Biuro Re-ll 
weniowezo, ekonoma ul. Kasztanowej As zyjnie do sprzedania, jklamowe Stefana] 

OK НАН ОЛАИОО ЕО аегустпе |  moczo” Racjonalnej Kosme- czy gajowego. Jestem od 9—12 rano. 
uchodcem z Rosj OSJI. 

ię rż kk gn WAWAWA W aja kasy ero KU I SPRZEDAĆ 
AWWAWAW 

Foriepjan 
znsjduje się wraz z 
rodziną w bardzo 
krytycznych materjal- 
nych warunkach, bez 
srodków do życia. c 
Ul. Tuskulańska 12Sprzedania. Ul. Siera- 
m. 4, Wilno. Ignacy Kowskiego 25 m 1. ‚ 

Karakułowe 
do 

do sprzedania, Mickiewi= 
Ukończyła czą 46 m. 4. —I 

„ powszechną, - 
może zająć się ręczną 

W obecnej chwili 

gabinetowy tanio do 

    0 
18-letni. 

PANNA poszukuje 

  

  

Fabrykę mydła 

  

ET GRABOWSKIEGO 

Oglądać od > po“ pat: BGarbarska te. 20] 

М Bławat P 
НН |ZGUBY 

Wilno, E ras r Zs o: książecz- 

Wileńska 31 p Mn e: 
kiecia, zam. w z. POLECA Ścianku  Śmielkiszki, Towary białe 

  

bieliźniane, & Ч';‚*"Ё.…еі: pow. 
Flanele, O ТО 
Baje Poszukuję 

i Barchany 

Bardzo tanio 
Niżej cen fabrycz= 

nych: 
proszę się przeko- 

nać. 

swego stryja  Alek- 
sandra Stankiewicza, 
zam, w 1925 r. w 
Wilnie. Ktokolwiek 
wiedziałby o jego po- 
bycie, proszony jest 
zawiadomić do adm.   —odlz S. R. = © 

  

li się przed bankiem. Poseł rzucił ner-, 

wowo kilka słów do sekretarzy i 

wbiegł na schody. Za nim sunęli dwaj 
umundurowani policjanci. | ; 

Dyżurny urzędnik spotkał hrabie- 

‚ во % wprowadził go do gabinetu dyrek- 

tora. Dyrektor z szacunkiem uścisnął 

jego dłoń i oświadczył, że wszystko 
jest przygotowane do ostatecznego za- 

łatwiienia sprawy. Za chwilę pieniądze 
będą wydane. 8 i 

Poseł odpowiedział niedbałym u- 

kłonem, wziął z reki dyrektora wieczne 
pióro i, podpisując papier, zapytał: 

— Czy policja jest? 

— Piecim przebranych detektywów 

sir. Oni odprowadzą pana do poselst* 
wa. Pieniądze zostaną przewiezione 

przez kanał jutro rano, nieprawdaż? 
Poseł obejrzał się po pokoju, nie- 

spokojnemi, oczyma. 
— Ma pan tutaj telefon, — zauwa- 

żył, Wobec tego wolę nie odpowiadać 
na to pytanie. Wiem z doświadczenia 

że nawet aparaty telefoniczne miewają 
uszy. 

Dyrektor uśmiechnął się i potarł 
ręce z zadawoleniem. Dobrze, dobrze. 

Wszyscy wielcy ludzie są dziwakami 
potrosze. 

Załatwienie ostatecznych formalno 
ści zajęło kilka minut. 

Hrabia Lazard podpisał trzy czy 
cztery dokumenty, to samo uczynił dy* 
rektor. Wydobyto kilka wspaniale wy- 
glądających pieczęci i wpisano akta 
do grubej pergaminowej księgi. Poseł 
położył ostatni podpis w księdże i na 
tem się: skończyło. 

Musiał jeszcze policzyć pieniądze. / 
By.ło tam dwieście cień kich paczek 

    

„Słowa". —0   Wybūr duży. 

banknotów, po dziesięć funtów sterlin. 
gów. Do każdej paczki dołączono kart 
kę ze spisem numerów banknotów. 
Dwaj sekretarze sprawdzili numery. U 
łożysi pieniądze do niedużej, skórzanej 
walizki, którą zamknęli starannie, a 
klucz oddali posłowi. 

Przed bankiem czekało już na nich 
auto. Policjant w granatowym mundu- 
rze stał przy młaszynie, otwierając sze 
roko drzwiczki przed dyplomatą. 

Lazard spojrzat bacznie w jego 
twarz i pobladł śmiertelnie. 

— Do poselstwa, sir? — zapytał 
szofer. 

— Tak, prędzej, — odpowiedział, 
ledwie doslyszalnie. 

Szofer kiwnął głowę i ruszył z miej 
sca. Lazard upadł ciężko na poduszki. 
Nigdy w życiu nie odczuwał takiego 
niepokoju, nerwy jego były napięte de 
ostateczności, įpierwszy raz uczuł, jak 
ciężkiego podjął się zadania. Obok, w 
walizce leżały dwa miłljony funtów, — 
zdobycz trzymiesięcznej pracy i chyt- 
rych kombinacyj. Ale powodzenie tym 

  

  

razem nie cieszyło hrabiego... Nerwo- . 
wo zaciskał ręce, aż trzaskały długie, 
białe palce, jakby przeczuwał ucisk 
kajdan... ы 

Dolna warga drzała lekko. Poli- 
cjant który otworzył przed nim drzwi- 
czki był Valmomem D'anem... Hrabia 
zadawał sobie poraz setny pytanie, 
czy nie zwarjował. Ale nie mógł my- 
lić, się trudno było nie poznać tych 
pięknych, jakby wykutych w marmurze 
rysów. Twarz ta pozostawała na za- 
wsze w pamięci, gdy się ją raz ujrzało. 

  

` 

Drukarnia „Wydawnictwo Wilenskie“, Kwaszelna 23.


