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* Marszałek; Piłsudski przybył do 

Rumunji w połowie sierpnia na wy- 

poczynek 25-dniowy. Ale poczuł się 

tak dobrze u naszych południowych 

sojuszników, że spędził tu sześć ty- 

godni. Przez cały ten czas przebywał 

w miłej willi dra Lucjana Skupiew- 
skiego w. Manastirea Dealului, pod 

Targoviszte, gdzie wypoczywał pod 
troskliwem okiem d-ra Woyczyńskie- 

go. Uprzyjemniał sobie Marszałek po- 

byt wycieczkami automobilem. Żwie- 
dził m. in. port w Galacu, zwiedził 

Transylwanję, złożył w Sinai wizytę 

Ich KK. MM. Krolowej-Wdowie Ma- 

rji, Krėlowej-Matce Helenie i Krėlowi 

Michałowi; rodzina królewska podej- 

mowała Marszałka šniadaniem.į 

Przed powrotem do Polski był 

Marszałek przez trzy dni urzędowym 

gościem rządu rumuńskiego w Buka- 

reszcie. Przybył tu samochodem z 

Manastirea w sobotę wieczorem. -Na- 

zajutrz rano, o godz. 1l-ej, złożył 

zwycięski wódz armji polskiej wieniec 

ze Świeżego kwiecia na grobie Nie- 
* znanego Żołnierza Rumunji. Wieniec 

nosił napis:  Maresalul Piłsudski 

Eroului Necunoscut Romdn. Honory 

oddawał szwadron „rosziorów* z mu- 

zyką i sztandarem. 

Po złożeniu wieńca Marszałek w 

towarzystwie ministra wojny generała 

Angelescu zwiedził Muzeum Wojsko- 

we, poczem opuścił Park Karola uda- 

jąc się z wizytą do p. Vintila Bratia- 

u, prezesa rady ministrów. W po- 

dnie, w pałacu królewskim przy 

Calea Victoriei, Wysoka Regencja po. 

dejm:owala Marszałka bardzo wykwint. 

nem Śniadaniem. Gospodarzami byli 

J. E. Patrjacha Miron Cristea i p. Gh. 

Buzdugan. Było to Śniadanie intymne 

na kilkanaście nakryć, w  którem— 

oprócz Regentów i Marszałka —wzięli 

udział ministrowie V. Bratianu (pre- 

zydjum i skarb), Jaa Duca (sprawy 

wewn.), С. Argetoiano (prawy zagr.), 

i £r. Angelescu (wojna); dalej gen. C. 

"Mott (marszałek dworu), gen. Mar- 

darescu (szef sztabu gen.), pułk. Anto- 

nescu (sekr. gen. min. wojny), poseł 

Szembek, pułk. Beck i inni. 

Marszałek Piłsudski, , doskonale 

wyglądający, był w świetnym humo- 

rze. Przez cały czas obiadu toczyła 

się ożywiona rozmowa polityczna, w 

której Marszałek brał duży udział. 

Ponieważ aktualną dziś bardzo dla 

Rumunji sprawą jest pożyczka stabi- 
lizacyjna, Marszałek dzielił się z na- 

szymi przyjaciółmi rumuńskimi spost 
rzeżeniami i uwagami, jakie poczynił 

w trakcie rokowań o polską pożycz- 
kę w roku zeszłym. 

Po południu złożył Marszałek wi- 

zytę ministrowi spraw zagranicznych, 

a o wpół do 9-ej wieczorem poseł 

Szembek wydał na cześć dostojnego 

gościa ebiad na kilkanaście dań w 

nowym gmachu poselstwa przy alei 

Alexandru. Po obiedzie odbył w Sa- 

lenach poselstwa raut. Zebrało się w 

gościnnym domu pp. Szembeków 

około dwustu osób z rumuńskiego 

świata politycznego oraz z bukaresz- 

teńskiego ciała dyplomatycznego. Ze- 

tknął się tu Marszałek z przywódca- 

mi opozycji: z generałem Aleksandrem 

Averescu, z prof. Mikołajem Jorgą 

sętóry przyjechał specjalnie z Valenii- 

de-Munte do Bukaresztu, aby być na 

 raucie), oraz Z takimi narodowymi 

udowcami jak np. M. Popovici, V. 

Madgearu i C. Stere (Z P- Juljuszem 

Maniu, przywódcą ludowców, konie- 

rował już Marszałek osobno). Przed 

stawjono również Marszałkowi wszyst- 

kich obecnych „attaches” wojskowych. 
Około północy dr. Woyczyński zbli- 

żył się dyskretnie do Marszałka, Z 

ożywieniem rozmawiającego i zawsze 

otoczonego, i po chwili „zabrał go 
na górę, do jego pokoju, albowiem 

czasie swego pobytu w stolicy Ru- 

munji Marszałek zamieszkał w  ро- 

selstwie. 

Raut przeciągnął się do 1-ej w 

nocy. Udał się w całem tego słowa 

znaczeniu. Wszystko Się na sukces 
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Marszałek Piłsudski w Bukareszcie 
Bukareszt, 2 października. 

złożyło: i uprzejmość gospodarzy, 
i doskonały kwartet smyczkowy, i 
gustowne przybranie sałonów żywemi 

kwiatami, zielenią i dywanami, a 

wreszcie wyborny buiet. 

Nazajutrz rano, 1-go października, 

Marszałek Piłsudski złożył wizytę 

gen. Mardarescu, szefowi sztabu ge- 

neralnego, W południe minister woj- 

ny podejmował gościa Śniadaniem w 

okazałym gmachu „„Cercui Militar". 

O godz. 4-ej po południu odbył się 

na lotnisku wojskowem Pipera bar- 

dzo udany pokaz lotniczy. Marszałka 

powitał na lotnisku gen. Rudeanu, 

inspektor generalny lotnictwa rumuń- 

skiego, poczem wśród huku motorów 

wzleciała w dobrym porządku eskadra 

1 Potezów i 28 Spadów. Obie 

eskadry wykonały manewr, polegają- 
cy na tem, że Potezy usiłowały zbom- 

bardować lotnisko, a myśliwskie Spz- 

dy miały im w tem przeszkodzić. Po 

manewrze, Ściśle bardzo wykonanym, 

obie eskadry wylądowały bez naj- 

mniejszego wypadku. Marszałek wy- 

raził generałowi Rudeanu swój po- 

dziw dla sprawności lotników rumuń- 

skich, poczem powrócił do poselstwa, 

gdzie przyjmował kolonię polską. 

Wieczorem, o godz. 8-ej, minister 

spraw zagranicznych Argetoianu wy- 

dał obiad na cześć Marszałka w pięk- 

nym gmachu Ministerstwa (dawnym 
pałacu Sturdzów). Przy szampanie, p. 

Argetoianu wygłosił krótki toast, w 

którym mówił: „Polska i Rumunja 

są dziś bardziej niż kiedykolwiek 

obrońcami i gwarantami pokoju i cy- 

wilizacji aa. Wschodzie europejskim. 

Wszystkie nasze wysiłki zmierzają je- 

dynie ku utrzymywaniu owego poko- 

ju sprawiedliwego i na istniejących 

traktatach opartego. W tem dziele ża- 

dna dywersja nie zmąci współpracy 

polsko-rumuūskiej...“ P.Argetoiano za- 
koriczyl, wychylając swój kielich za 
zdrowie Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz zdrowie Marszałka, 

„żywego symbolu odrodzonej Oj- 

czyzny*. 
Marszałek odpowiedział, stwierdza- 

jąc, że jego pobyt w Rumunii utwier- 
dził w nim jeszcze bardziej „uczucie 

gorącej sympatji i;głębokiego szacun- 

ku“, jakie zawsze żywił do narodu 
rumuńskiego. „Nasze dwa narody — 
mówił — będą nadal współpracowa* 

ły w obronie cywilizacji i „w dziele 

pacyfikacji Europy". Pił Marszałek 

za zdrowie Króla Michała, rodziny 

królewskiej, Regencji i Rządu rumuń- 

skiego. 
Po bankiecie odbył się w salonach 

Ministerstwa Spraw zagranicznych 

raut.  Nięskrępowany tak, jak hr, 

Szembek ciasnotą lokalu, mógł p. 

Argetoiano zaprosić o wiele więcej 

osób z towarzystwa ;bukareszteńskie- 

go. I tym razem Marszałek, ciągle w 

doskonałym humorze, był bardzo 

otoczony. Ten człowiek jest bezsprze- 

cznie najlepszym ambasadorem  pol- 

skiej tężyzny, polskiego bohaterstwa i 

polskiej mocarstwowości. 

Dnia 2-go października, o godz. 

3-ej po południu, Marszałek opuścił 

Bukareszt w otoczeniu d-ra Woyczyń- 

skiego, pułk. Becka i majora Wendy. 

Z okazji wizyty Marszałka w Buka- 

Teszcie, serdeczne bardzo artykuły 

zamieściły dzienniki Viitoral, Univer- 

sul i Indćperdunce Roumaine. 

Kazimierz Smogorzewski. 

Prezydent z p. Gurie-Sklodow- 
ską w instyfucie radowym. 

WARSZAWA, 4.X. PAT. Dziś w 
godzinach rannych p. Prezydent Rze- 

czypospolitej z małżonką i p. Marja 

Curie-Skłodowska przybyli do będą- 

cego na ukończeniu instytutu radowe- 

go imienia wielkiej uczonej i zwiedzili 

stan robót. : : 

P. Prezydentowi towarzyszyli człon- 

kowie domu cywilnego i wojskowego. 

Przybyli też. celem zwiedzenia stanu 

robót p. ambasador Laroche oraz 

członkowie komitetu daru narodowe- 

go dla Marii Curie-Skłodowskiej. 

Redakcja rękopisó 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 
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Poinzarć żąda uchwalenia hudżefu 
W razie poprawek— dymisja gabinetu 

PARYŻ. 4.10. (PAT). Na wczorajszem posiedzeniu komisji finansowej Izby De- 

putowanych Poincare zauważył, iż budżet na rok 1929 opracowany przez ministerstwa, 

wykazywał nadwyżkę dochodów na wydatkami w wysokości 55 miljonów, lecz zmiany 

dokonane do chwili obecnej przez komisię dają deiicyt sięgający 20 miljonów. Premjer 

dodał, że dla rządu jest rzeczą bardzo istotną, ażeby równowaga budżetu nie została 

zachwiana i ażeby budżet na rok 1929 uchwa!ony został do 31 grudnia rb. Jeżeli z, tych 

warunków nie będzie spełniony to rząd poda się do dymisji. 

Na uwagę Malviego, iż nie wszystkie budżety zostały dotychczas zbadane, a wszcze 

gólności budżety ministerstwa wojny i marynarki, Poincare odpowiedział, że granica 
kompresyj tych dwóch ministerstw została osiągnięta a wszelkie podwyższenie wydatków 

z mocy decyzji komisji winno być zkomensowane przez stworzenie nowych źródeł do- 
chodowych, lecz nie przez zwiększenie podatków. 

Kangres unji kafolickiei w Warszawie 
Zjazd otworzył: prof. Oskar Halecki 

WARSZAWA. 4.10. (PAT). We czwartek dnia 4 b.m. odbyło się w auli uniwersy- 
tetu oficjalne otwarcie kongresu unji katolickiej badań międzynarodowych, który obraduje 
w Warszawie już od dnia 1 bm. 

Na otwarcie przybyli ks. kardynał Kakowski, ks. biskup Przedziecki, ministrowie 

Zaleski, Świtalski i Niezabytowski, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, dyregtor 
protokułu dypiomatycznego p. Romer, reprezentanci miasta, liczni przedstawiciele insty- 

tucyj i towarzystw oraz młodzież akademicka. 
Otworzył zjezd witając przybyłych przewodniczący polskiej grupy unji katolickiej 

badań międzynarodowych prof. Halecki. Dalej przemawiali hr. Gonzague de Reynold 
(Szwajcarja), prezes unji katolickiej badań międzynarodowej oraz prałat Benupin, se- 
kretarz grupy francuskiej w imieniu wszystkich delegacyj zagranicznych, poczem se- 
kretarz unji międzynarodowej ks. Gremaud wygłosił sprawozdanie z działalności unji 
za okres roczny od czasu ostatniego zjazdu w Wiedniu. Po wygłoszeniu sprawozdania 
prezes p. Reynold zamknął posiedzenie. W godzinach popołudniowych odbyło się po- 
siedzenie plenarne, na którem wygłoszono szereg referatów. 

Międzynarodowa konferencja ekonomiczna w 
Pradze ‚ 

PRAGA. 4.10. (PAT). Dziś otwarta została tutaj międzynarodowa konierencja eko- 
nomiczna zwołana przez międzynarodową unję towarzystw przyjaciół Ligi Narodów. 
Protektorat nad konierencją objął prezydent Massaryk. 

W konierencji biorą udział przedstawiciele 30-tu organizacyj międzynarodowych 
przybyli z 20-tu krajów. Konierencja otwarta została przemówieniem przewodniczącego 
międzynarodowej unji towarzystwa przyjaciół Ligi Narodów prof. Dembińskiego ( Polska) 

Na stanowisko przewodniczącego konferencji obrany został senator Brabec (Cze- 
chosłowacja), który w wygłoszonem następnie przemówieniu przedstawił program kon- 

ferencji. W programie tym znajdują się następujące sprawy: działalność Ligi Narodów 

w kierunku odbudowy Europy, zastosowanie postanowień konierencji ekonomicznej od- 
bytej w roku 1927 w Genewie oraz wstępne zbadanie najważniejszych zasad, które w 
zastosowaniu polityki gospodarczej i finanspwej przyczyniają się do wytworzenia, lub 

zaniku warunków sprzyjających pokojowi. Następnie minister handłu Nowak powitał 
konferencję w imieniu rządu, zaś burmistrz Baksa w imieniu miasta Pragi. 

Sprawa kenkordafu niemieckiego. 
ser + 

Przypuszczaina opozycja demokratów i socjalistów. 
BERLIN, 4 X. PAT. „Berliner Tagebłatt* donosi, że rokowania, prowadzone przez 

pruskiego ministra oświaty dr. Buckera z,nuncjuszem Stolicy Apostolskiej w Berlinie 
msg. Pacellim, zostały własciwie doprowadzone już do końca tak, że sprawa konkor- 
datu jeże w bieżącym tygodniu stanie na porządku dziennym dyskuśji politycznej 
w Prusach. 

„Berliner Tageblatt" zapowiada już dziś ostrą i zdecydowaną opozycję demokra 
tów i socjalistów przeciwko temu konkordatowi, ponieważ ma on poruszyć nietylko 
kwestje finansowe, ale także sprawy szkolne. 
$ W związku ze sprawą konkordatu centrum zajmie dzisiaj stanowisko wyczeku- 
jące, aby się przekonać, czy w układzie parlamentarnym sejmu pruskiego doła uzy- 
skać konkordat większość, czy też nie. 

Rezalucje komisji Spraw zagranicznych Reichsfag 
BERLIN. 4.10. (PAT). W wyniku dzisiejszych obrad komisji spraw zagranicznych 

Reichstagu, w której dyskutowano nad sprawozdaniem kanclerza o przebiegu rokowań 
genewskich przyjęto wedle doniesienia biura Wolfa rezolucję zgłoszoną przez niemiec- 

ką partję ludową, centrum, bawarską partję ludową, socjalistów, demokratów i partję 

gospodarczą, wyrażającą podziękowanie komisji spraw zagranicznych dla delegacji za 

jej pracę. 
Komisja wyraża jednak równocześnie w tej rezolucji ubolewanie, że w dwóch naj- 

ważniejszych dla Niemiec zagadnieniach, a mianowicie w sprawie Nadrenji i w kwestji 

powszechnego rozbrojenia nie zaznaczył się taki postęp, jakiego spodziewano się w Nie- 

mczech pod względem jurydycznym i politycznym. Komisja zwraca się wreszcie do rządu 

z prośbą o dalsze oddziaływanie w kierunku szybkiego 1 zadawalniającego rozwiązania 

obu tych zagadnień. я : A 

Poza tą rezolucją zasadniczą komisja spraw zagranicznych przyjęła również rez0- 

lucję specjalną w sprawie mniejszościowej treści następującej: Komisja spraw zagra- 

nicznych Reichstagu daje wyraz swej trosce co do rozwoju sprawy położenia mniejszo- 

ści. Komisja wzywa rząd Rzeszy, ażeby występował w Lidze Narodów z poświęceniem 

większej uwagi i troski tak doniosłemu zagadnieniu, jak sprawa ochrony mniejszości. 

Nieudany szmugiel opium do Ameryki | 
Właściciel statłtu zapłaci 400 tycięcy dolarów kary 
WIEDEŃ. 4.10. (PAT). „United Press* donosi z Nowego Yorku, że władze celne 

skonfiskowały dziś na okręcie „Prezydent Harrison" ładunek opium wartości 900 tysięcy 

dolarów. ; 

Ładunek ten przeznaczony był dla Ameryki, Wielu chińczyków zostało areszto- 

wanych. Na właścicieli parowca nałożono grzywnę w wysokości 400 tysięcy dolarów. 

Znowu samolof spioną 
BARCELONA. 4.10. (PAT). Samolot handłowy kursujący między Ca- 

sabiancą a Paryżem który wiózł 2-ch pasażerów i pocztę spadł pod Geroną 

koło Barcelony i spłonął. Pilot i pasażerowie ulegli zwięgleniu. 

„Krasin“ wiiany owacylnie na Bałtyku 
MOSKWA. 4.10. (PAT). Liczne okręty wojenne i handlowe, znajdujące się na morzu 

Bałtyckiem, witają entuzjastycznie powracający z wyprawy podbiegunowej łamacz lo- 

dów „Krasin“. o . 5 

Organizacje naukowe, a w szczególności eningradzka akademja nauk, biorą czynny 

udział w przygotowaniu uroczystego powitania „Krasina. 

Strajk górników w Gzeckach. 
PRAGA. 4.X. PAT. Strejk górników w okręgu Kładno zaostrzył się 

wskutek wymówienia przez dyrekcję kopalni pracy członkom rady wyko- 

nawczej, którzy przyczynili się do proklamowania strejku. 

Z Behmed Żosu niema żartów 
WIEDEŃ. Z Tirany donoszą, iż spisek przeciwko królowi albańskiemu 

Achmedu Żogu jest stłumiony. 

Dwunastu spiskowców powieszono na rynku miasta. Około 200 osób 

uwięziono. 

„Dziennikarze polszy w Gdańsku 
GDAŃSK, 4. X. PAT. W sobotę dnia 6 b. m. przybywa do Gdańska 

wycieczka Związku Syndykatów Dziennikarzy Polskich W liczbie 17 

osób. SCK 00% LĄD 
W skład wycieczki wchodzą redaktorowie polityczni najpoważniejszych 

pism polskich i przedstawiciele wszystkich syndykatów krajowych. 

Anglicy budują wspaniały sterowiec 
LONDYN. 4.10. (PAT). Budowa sterowca „R 101“ prowadzona przez ministerstwo 

lotnictwa posunęła się tak dalece naprzód, że jeżeli nie zajdą nieprzewidziane przeszkody 

ukończona będzie na Boże Narodzenie. 

Sterowiec ten mający utrzymywać komunikację z Australją, Indjami i Egiptem bę- 

dzie najlżejszym z zeppelinów. Waga jego bowiem łącznie z ładunkiem paliwa i pasaże- 

rami będzie 150 ton angielskich. 

WIL 

  

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy ną stronie 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-=rach świątecznych oraz z prowincji 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE—ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASŁAW—Księg. T-wa > : 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwilžo, 
GŁĘBOKIE—ul. Zamowa, W. Włodzimierow. 
GROONO— Księg. T-wa „Ruch“ 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 

NOWOGRODEK--Kiosk St. Michalskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28. 
OSZMIANA—-Spółdz. Кыед, Nauczyc. 
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY—jJ. Wojtkiewicz— Rynek. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY POW.—Rynek 9. 

JKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA-—T-w0 Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOEKOWYSK--Kiosk B. Gotembiowskiego 

Z-ej i 3-6) 

  

Klęska nieurodzaju na Olleńszczyźnie 
Wywiad z prezesem Wileńskiego Związku ziemian p. Hipolitem Gie- 

czewicze m. 

Od 50 lat gospodaruję w naszym 

kraju,—rozpoczął rozmowę p. Hipo- 

lit Gieczewicz prezes wileńskiego 

związku ziemian i nestor naszego 

ziemiaństwa —a pierwszy raz zdarza 

mi się widzieć, aby w Wilnie w dniu 

15 września na targach sprzedawano 

wiśnie i czarne jagody. Taki był 

spóźniony ten rok, który będzie u 

naszych rolników nazywał się rokiem 

klęski. 
— Co spowodowało klęskę nie- 

urodzaju w naszem województwie? 

— Jeśli chodzi o oziminy, to trze- 

ba pamiętać, że w dniu 13 listopada 

roku zeszłego spadł na całej Wileńsz- 

czyźnie obfity Śnieg, Spadł na nieza- 

marzniętą ziemię. W środku zimy ten 

Śnieg stajał i nasza rola i łąka stały 

pod powłoką lodową. W ter: sposób 

wyparzyły się u nas żyto i trawa. Po- 

tem przyszła późna i niezwykle dżdżys- 

ta wiosna. Wszystko to wpłynęło na 

tak katastrofalnie niski zbiór żyta 

i siana. Muszę tu zwrócić uwagę, że 

szlachetne gatunki zbóż okazały 
się mniej odporne na te warun- 

ki atmosferyczne, niż proste żyto 

włościańskie. Stąd dwory mają ozi- 

miny znacznie gorsze, niż gospodar- 

stwa drobne. Żyto dało się zebrać z 
wysokim procentem wilgoci, stąd ma- 

gazynowanie i przetrzymywanie tego 

żyta jest niemożliwe, zresztą tego nikt 
nie może robić, nikomu nie wystar- 

czy żyta do wykarmienia ludzi i in- 

wentarza aż do przednówka. 

— A czy jarzynami i ziemniakami 

nie da się uzupełnić braku żyta i 

przekarmić chociażby ludność wiejską 

i inwentarz? 

—.W żaden sposób. Deszcze 
utrudniały siew jarzyn i ten zbiór 

również wypadł bardzo niepomyślnie. 

W sposób  rozpaczliwy przedstawia 

się zwłaszcza na ciężkich glebach, to 

jest w naszych powiatach północnych: 

Święciańskim, Brasławskim, Dzisnień- 
skim, Postawskim. 

— Jak się te sprawy przedstawia- 

ją w świetle danych statystycznych? 

—- Muszę przestrzec przed dane- 

mi statystycznemi o tyle, że sporządza- 

ne one były w sierpniu, a więc z na- 

dzieją, że słońce jeszcze przygrzeje i 
że jarzyny dojrzeją. Tymczasem 

słonko zawiodło, a natomiast przy- 

szła noc z 26 września na 27 wrześ- 

nia, podczas której mróz doszedł w 

niektórych miejscach do pięciu stopni 

poniżej zera. Mamy więc groch, wyki, 

mieszanki z wyką, łubiny, wreszcie 

len całkowicie zmarznięte. 'Wi północ- 

nych powiatach prócz tego  zmarzł 

zielony owies i jęczmień. Kartofle 

przerwały wegetacje wszędzie. Stan 

saradeli jest rozpaczliwy. 

Powstaje stąd — mówi dalej prezes 

Gieczewicz — wielka troska o na- 

siona. Siemię Iniane jest, zdatne na 

olejernie, gdy jest zmarznięte, lecz na 

siew już nie. 

Temniemniej te dane statystyczne, 

mojem zdaniem, zbyt optymistyczne co 

do jarzyn, wskazują już na katastro- 

falny staa zarówno ozimin, jak nawet 

jarzyn. Dosyć powiedzieć, że w Świę- 

ciańskim straty wynoszą 70 proc. 

zbiorów normalnych, w Brasławskim 

wszystkie gminy mają 70 proc. strat, 

prócz czterech gmin, mianowicie: Bra- 

sław, Dryświaty, Opsa i Widze. Te 

gminy mają aż 80 proc. strat w:zbio- 

rach żyta. W powiecie Postawskim 

kompletna klęska panuje w gminach 

Wołkołackiej, Woropajewskiej, Hrud- 

zowskiej, Zośniańskiej i Duniłowickiej. 

W powiecie Oszmiańskim zebrano ze 

szlachetnych gatunków żyta wszystkie- 

go od 2-uch do 3 cetnarów z hekta- 

ra, na gruntach włościańskich nieco 

więcej, bo od 3 do 5 cetnarów. 

Należy sobie dobrze zdać sprawę, 

co to znaczy 10 proc. strat dla rolni- 

ków. Powoduje to olbrzymi de- 

ficyt w gospodarstwie rolnem. 
Mówię to dlatego — powiada p. Gie- 

czewicz — ponieważ zdarzyło mi się 

słyszeć pp. urzędników skarbowych, 

którzy tak rozumowali: rolnik stracił 

40 proc. zbiorów normalnych, a więc 

pozostało mu 60 proc. „dochodu*, 

Oczywiście, każdy, kto ma jakie takie 

pojęcie o rolnictwie, wie, że o żadnem 

dochodzie w wypadku tak wielkich 

strat nie może być mowy. 

Od początku istnienia państwa 

polskiego nie mieliśmy takiej klęski. 

Jest to klęska ogromna i wymaga 

wydajnej pomocy rządu dla ' wszyst- 

kich rolników zarówno większych, jak 

małych. 
— W czem widzi Pan Prezes.mo- 

żliwość rządu i administracji przyjścia 

z pomocą? 
Przedewszystkiem w odloženiu 

spłat kredytów siewnych i nawozo- 

wych. Kredyty te, krótkoterminowe, 

mają być płatne w grudniu bieżącego 

roku. Należy się usilnie starać, aby 

były odłożone na rok. 

Pozatem ulgi podatkowe. Uważam, 

że przyjść one muszą. Chodzi tu o 

udzielenie zwłoki w płaceniu podatku 

gruntowego, a 'także dochodowego. 
Dochodowy płacimy za rok ubiegły, 

lecz płacimy go z wpływów tegorocz- 

nych. Szczególnie ważne jest także 

odłożenie podatku majątkowego, 

który według pewnych wiadomości 

ma być ściągany w połowie grudnia 

i płatny w stosunku 1 proc. Od tego, 

co dany podatnik posiadał w lipcu 

1923 roku. : 

Pozatem myślę, że rząd udzieli 

nowych kredytów, mianowicie na ku- 

powanie paszy treściwej] dla bydła, i 

że kredyty te będą przyznane na 8 

miesięcy przynajmniej, zamiast trzech, 

jak się praktykuje obecnie. Miejmy 

nadzieję, że także ludność wiejska, a 

nietylko miejska będzie mogła -kupo- 

wać żyto z zapasów rządowych, gdyż 

głód zajrzy do chat wiejskich. Wresz- 

cie uważam za pożądane, popularne 

ikonieczne wprowadzenie cła wywo 

zowego na otręby. Dotychczas zagra- 

nica zadatkuje i zaliczkuje te otręby 

w wielkich ilościach i w takim czasie, 

„że ludność (zmuszona jest jesienią 

płacić za tefotręby, więcej niż ekspor- 

terzy. 

Przed 42 sesją Rady Admini- 
stracyjnej Biura Pracy. 

Zjazd dęlegatów. 

WARSZAWA, 4 X. PAT. Dnia 4 bm. 
przybyli do Warszawy wszyscy członkowie 
Rady Administracyjnej Międzynarodowego 
Biura Pracy, dyrektor Międzynarodowego 
Biura p. Albert Thomas, zastępca dyrektora 
p. Buttler i urzędnicy Biura. 

Na dworcu dyrektora Międzynarodowe- 
go Biura Pracy p. Thomasa i prezesa Rady 
Administracyjnej p. Fontaine witali minister 
pracy i opieki społecznej dr. Stanisław Jur 
kiewicz, minister Sokal, wojewoda Jarosze- 
wicz, przedstawiciele władz miejskich i wyż 
si urzędnicy Ministerstwa Pracy i Opieki 
Społecznej. 

W piątek dnia $ bm. o godz. 3 po po- 
łudniu odbędzie się w pałacu Prezydjum 
Rady Ministrów uroczyste otwarcie 42 sesji 
Rady Administracyjnej Biura Pracy. Sesję 
otworzył p. minister Jurkiewicz. 

Premier Woldemaras wykonywu- 
ie obowiązki Minisita Kumuni- 

„ kacji, 
Obowiązki Ministra Komunikacji 

inż. Czurlonisa, który, jak wiadomo, 
podał się do dymisji, wykonywuje 
Premjer Woldemaras. Wczoraj inž, 
Czurlonis przekazał sprawy Minister- 

stwa swemu zastępcy. 

Br. Zaunius Generalnym Sekrefa- 
rzem M. 8. Z. 

Jak donoszą z Kowna, General- 
nym Sekretarzem Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych zamiast p. Bałutisa 
zostanie zamianowany dr. Zaunius. 

i = około 7.0u0 metrów kwa- 
R la © dratowych (Antokolska 118) 
ze zniszczonym domem i nowym 
budynkiem gospodarczym okazyjnie 
do sprzedania za małą gotówką. 
Własny brzeg Wilii, bogate złożą 
kamienia i żwiru. Tam też do sprze- 
dania place narożne od 600 metrów, 
nądające się do budowy tak letnisk 
jak i zimowych domów. Informacje: 

ileńska 15. Spółdzielcza Kasa Kre- 
dytowa godz. 5-7 wiecz. <Э 

   



ECHA KRAJOWE 
  

Konsekracja kościoła w Balingrėdku 
ь Piękna, podniosła uroczy- 

stość odbyła się dnia 30.10 w kościele 
Balingródzkim, zamkniętym przez Mu- 
rawjewa po powstaniu, w 1865 roku; 
miał być rozwałony, ale dzięki wypad- 
kowi, że za robotę żądano 4.000 rubli, 
a za materjał otiarowywano tylko 
2.000 rubli, kościołek ocalał! Ocalał 
i stał, dach się zawalił, wieża się ob- 
sunęła, duże drzewa wyrosły wew- 
nątrz, a mury z czerwonej cegły stały 
smutne i dumały! 

Jak z bajki, w ciągu roku, bez ko- 
mitetu, bez posiedzeń, bez pukania do 
cudzej kieszeni, dzięki dobrej woli, 
energji, i hojnej ofierze, p. inżyniera 
P. Stabrowskiego (dziedzica Punżan 
i Balingródka) stanął  о4тигомапу, 
odnowiony przemiły kościołek na wy- 
niosłym brzegu Wilji, wśród sosnowe- 
go: lasku. 
J. E. Arcybiskup Jałbrzykowski w asy 
ście licznego duchowieństwa z Wilna 
i okolicznych parafij konsekrował ko- 
ściół i odprawił pierwszą sumę, w cza- 
sie sumy wypowiedział podniosłe ka- 
zanie ks. prałat Żebrowski, a na za- 
kończenie przemówienie arcypasterza, 
wszystkich za serce mocno ujęło. Kil- 
ka tysięcy niemogących się  pomie- 
ścić w kościele ludzi, rozsypanych na 
zboczu Wilji, tworzyło barwną mozai- 
kę. Uroczystość zaszczycili swą obec- 
nością p. vice minister Konarzewski z 
rodziną, p. starosta Wil. - Trocki L. 
Witkowski, oraz całe okoliczne zie- 
miaństwo. Wszyscy zebrani byli po- 

dejmowani obiadem ze staropolską go 
ścinnością w uroczym dworze Punżań 
skim, przez p. p. Stabrowskich, 

My ludzie, którym wszystko jest 
dostępne, nie doceniamy często, czem 
jest taka świątynia katolicka dla ludu 
wiejskiego, oprócz znaczenia religijne- 
go; kościół katolicki, jeden, skupia w 
sobie wszystkie prawie sztuki piękne, 
wobec tego daje oprócz pociechy i 
kierunku religijnego, to zadowolenie 
wewnętrzne i zaspokojenie pragnienia 
estetycznego, które drzemie też pod 
siermięgą i przy pługu; za to niech 
będzie cześć i sława p. P. Stabrow- 
skiemu; zrobił rzecz wielką i piękną! 
Wspomnieć też należy, że duszą całej 
pracy była przezacna, przekochana pa 
ni Zofja Protasewiczowa, a wykonaw- 
cą najgorliwszym i nieocenionym, ad- 
ministrator p. Michał Krauze. Podkre- 
Ślić też wypada, że najbliższa wieś 
Czerany stanęła do apelu dając fur- 
manki i ofiary, a okoliczne ziemiań- 
stwo hojne datki na sprzęty kościelne. 

Pisząc dziś o Punżanach i Balin- 
gródku chcę zwrócić uwagę, że jest to 
tak piękna i urocza miejscowość, że 
dziwne, że dotąd nie wchodzi do ka- 
tegorji miejsc, które pokazujemy ob- 
cym i swoim jak np. Werki, Troki i t. 
nied. Może nie tak imponujące, ale 
przedziwnie piękne i urocze są Punża- 
ny, a pewno mało znane dlatego, że 
miły i nieoceniony p. Ferd. Ruszczyc 
jeszcze tam nie był! „avis au lecteur”. 

J. F. N. 
  

NIEŚWIEŻ. 

— Otwarcie roku szkolnego w Gimna- 
zjum im. Wł. Syrokomii. RAROLE budynku 
gimnazjalnego jeszcze nie jest skończony; 
rozpoczął się on z racji  biuralistycznych 
trudności z przyznaniem kredytów dopiero 
w środku okresu wakacyjnego. Powtarza 
się to prawie co roku ku wielkiej szkodzie 
młodzieży, stale tracącej od kilku lat na po- 
czątku każdego roku szkolnego po parę ty- 
godni. — I dwie najwyższe klasy od kilku 
zaledwie dni uczęszczały do szkoły, a ofi- 
cjalne otwarcie roku szkolnego nastąpiło 

go. Po nabożeństwie w klasztorze od- 
prawionem przez ks. Stefanowicza, o 11-ej 
odbył się w wielkiej sali uroczysty akt ot- 

warcia roku szkolnego. — Na podjum ze- 
brało się z jednej strony grono profesorskie, 
z drugiej rodzice i przedstawiciele  społe- 
czeństwa. — Salę szczelnie wypełniła mło- 
dzież w ilości 360 'osób. — Po odšpiewaniu 
„Boże, coś Polskę* pierwszy przemówił 

sdługoletni dyrektor i zasłużony pedagog ks. 
Grodis. — Ponieważ nie było wiosną pu- 
blicznego zamknięcia roku szkolnego, prze- 
to obecnie korzystając z okazji, kierownik 
uczelni dał krótką charakterystykę za okres 
ubiegły. — Bodaj że największą bolączką 
są ustawiczne zmiany w składzie grona na- 
uczycielskiego; w ciągu roku zmieniło się 
aż sześć osób! Zmiany te, niestety, nie są 
sporadyczne; n.p,. w dwuch prawie najważ- 
niejszych przedmiotach, bo w polskim i ła- 
cinie nauczyciełe zmieniają się co roku od 
początku istnienia gimnazjum. W. takich 
warunkach nie może być mowy o jednoli- 
tej linji nauczanią, a i wychowanie cierpi na 
tem wiele. — Obecnie przybyły dwie nowe 
osoby do grona nauczycielskiego, nauczy- 
cielka polskiego, p. Janicka i nauczyciel 
przyrody, prof. Twierdochlebow, znany w 
Nieświeżu i ceniony wykładowca z przed 
lat kilku. — Rozumie się, daje się odczuwać 
szereg innych braków, leżących na sercu 
patrjotom szkolnym, A więc n. p. w fotal- 
nym stanie znajdują się sprzęty szkolne, 
zwłaszcza ławki; stare, pozostałe po szko- 
le rosyjskiej; urągają one wszelkim wymo- 

- gom hygjeny. Młodzież po pięć godzin sie- 
dząca w niewygodnej pozycji, nie może 
prawidłowo rozwijać się fizycznie. — Rów- 
nież daje się zauważyć brak pomocy nauko- 
wych. Najnowszy kierunek pedagogiczny 
pochodzący z Ameryki, t. zw. system dal- 
toński, wymaga, by w szkole nie było sal 
klasowych w znaczeniu dziesiejszem, a by 
znajdował się szereg laboratorjów, np. fi- 
zyczne, matematyczne, historyczne, języko- 
we i t. d., w których uczniowie pracowaliły 
wyłącznie w danym zakresie pod kierow- 
nictwem nauczyciela. System ten znajduje 
w wychowawstwie 'nowoczesnem — согат 
większe zastosowanie, a w Polsce małe je- 
dynie z powodu zbyt ubogiego uposażenia 
uczelni. — W Nieświeżu dążyć się będzie 
do tego, by możliwie jaknajbardziej dosto- 
sować warunki wychowawcze do tej meto- 
dy; potrzebna tu jednak będzie pomoc ma- 
terjalna rodziców i społeczeństwa. — Trze- 
cią bolączką jest wychowanie „zewnętrzne”, 

t. j..wychowanie poza szkołą. Uczennice i 
uczniowie, niemający na miejscu domu ro- 
dzicielskiego, zmuszeni są do mieszkania na 
stancjach, co w ogromnej większości wy- 
padków daje fatalne rezultaty wskutek bra- 
ku opieki. Cześciowo biedzie zaradzają bur- 
sy, męska, Koła Pol. Macierzy Szkolnej i 
żeńska P. P. Benedyktynek, wskutek szczu- 
płości jednak lokalów są to paljatywy. W 
każdym razie Dyrekcja uważa istnienie obu 
burs za wielką pomoc wychowawczą. — 
To są trzy postulaty wysuwane na czoło 
zagadnień szkoły: stabilizacja Składu per- 
sonalnego grona nauczycielskiego, poprawa 
inwentarza szkolnego i zaopatrzenie w po- 
moce szkolne, wreszcie rozszerzenie lokali 
szkolnych, coby umożliwiło  prowidłowe 
wychowanie i poza godzinami szkolnemi. 

Prócz wyrażenia najpilniejszych — ро- 
trzeb, ks. dyrektor podał charakterystyczne 
dane, tyczące się rozwoju szkoły pod wzglę 
dem naukowym. Tu cyfry wykazały najle- 
piej stan faktyczny: procent promowanych 
do następnej klasy stale się zwiększa, co 
wykazuje podniesienie ogólnego | poziomu 
naukowego; w ostatnim np. roku ilość pro- 
mowanych bez zastrzeżeń wzrasta o 3 % 
w porównaniu z poprzednim. Nie może to 
jednak zmienić faktu, że jeszcze postępy 
nie są zadawalniające. Mówca już obecnie 
przestrzega młodzież, że wymagania w nad- 
chodzącym roku będą jeszcze większe, a 
a rodziców wzywa, by lepiej wcześniej za- 
stanowil się czy nie lepiej dzieci oddać do 
szkoły zawodowej, zamiast trzymać w gi- 
mnazjum. Młodzież gimnazjalna jest mate- 
rjałem na przyszłą „inteligencję” i dlatego 
nie można pozwalać na połowiczne jej wy- 
kształcenie. — Poważne to ostrzeżenie dla 
rodziców, ale bardzo aktualne! 

Przemówienie swa mówca skończył 
apelem do młodzieży i starszego społeczeń- 
stwa o usilną współpracę w nadchodzącym 
roku szkolnym. 

Następnie przemawiał p. starosta Czar- 
nocki, nawołując do usilnej pracy i podkre- 
ślając, że praca młodzieży, to jedno z ogniw 
w ogólnym łańcuchu wysiłków. całego spo- 
eczeństwa, dążącego do lepszego jutra Pol- 
ski. 

Ostatni zabrał głos redaktor Domański, 
przemawiający jako prezes Koła P. Macie- 
rzy Szk. i viceprezes Komitetu . Rodziciel- 

skiego. A i 
Odśpiewano na zakończenie „Jeszcze 

Polska nie zginęła” i rok szkolny rozpoczął 
się! zg 

Oby minął jaknajpomyślniej! 
Dom. 

GRODNO. 

— Napad bandycki. W piątek 28 ub. 
m. na ORO rowerem ze Skidla do 
Grodna Leonara Dępsa napadło na przed- 
mieściu Pohulanka dwuch uzbrojonych ban- 
dytów żądając pieniędzy. Po zrewidowaniu 
napadniętego, który nic przy sobie nie miał, 
bandyci oddalili się. 

Żaalarmowana policja rozpoczęła po- 
ścig. W chwili gdy policjanci wkroczyli do 

SŁOWO 

Dygnifarz komunistyczny 
RYGA. 4.10. (PAT). Z Moskwy donoszą, że postanowieniem centrałnej komisj 

wyrzucony 2 pariji 
kontrolnej został usunięty z partji komunistycznej Narbutt. 

Jak wiadomo Narbutt, wyższy urzędnik b. senatu rosyjskiego, a od 1919 roku 
bolszewik był jednym z organizatorów Rosty na terenie Ukrainy, a następnie zajmował 
wysokie stanowiska w różnych instytucjach wydawniczych ZSSR. Motywem usunięcia 
jest jakoby obmawianie partji i niewłaściwy do niej stosunek. 

Szfafety K.O.fu i straży granieznej dążą nie- 
zmordowanie naprzód 

WARSZAWA. 4.10. (PAT). We czwartek o godz. 6 rano sztafety Korpusu Och- 
rony Pogranicza i straży granicznej znajdowały się w następujących punktach trasy: 
sztafeta KOP minęła o tej godzinie strażnicę Soczewkę na pograniczu polsko - sowiec- 
kiem, przebywając o ostatniej doby 300 klm. W ten sposób sztaieta KOP. przbyła juź 
przeszło 900 kim. posuwając się cały czas pieszo. 

Sztafeta straży granicznej minęła dziś o godz. 6 rano mijscowość Łobżenicę w wo- 

jewództwie poznańskiem na pograniczu polsko - niemieckiem, przebywając w ciągu 

24 godzin około 315 kim. W ten sposób zachodnia sztafeta przebyła już przestrzeń oko- 

ło 1000 kim. Zaznaczyć należy, że sztafeta ta przebyła odcinek około 92 klm. przy pomo- 

cy mechanicznych środków lokomicji, jak motcykle i kuter strażnicy. 

Echa podróży „Krakowa“. 
RIO de JANEIRO. 4.X. PA. Tutejsze kolonie francuska i polska 

obchodziły uroczyście otwarcie bezpośredniej żeglugi między Polską a Ame- 
ryką Południową. Parowiec „Krakow“, udający się do Gdyni zatrzyma się 

W Kowieńszczyźnie 
chrześcijańscy demokraci a faufinnkowie 

KOWNO. 4.10. (PAT). W ostatnich czasach coraz bardziej zaczynają się rozpow- 
szechniać pogłoski o zmianach, jakie mają zajść w partji chrześcijańskiej demokracji. 

W partji tej zaczynają brać przewagę poglądy d-ra Bistrasa bylego premjera o ko 
nieczności zejścia ze stanowiska opozycyjnego i zbliżenia się do partji tautininków. Prze- 
ciwnikiem tego poglądu jest oczywiście ksiądz Kuprawiczius najgorętszy zwolennik o: 

i. 

w Hawrze. 

zycji. Wyjazd Kuprawicziusa jest podobno wynikiem zwycięstwa polityki 
strasa. Narazie zmiana w partji ma dotyczyć tylko chrześcijańskich rolników, którzy już 
prowadzą pertraktacje o utworzenie koalicji z tautininkami. Postanowili oni usunąć ist- 
niejący stan rzeczy i pójść na współpracę z rządem. 

Ze strony tautininków nie widać jednak wcale ochoty do zawierania bliższych . 
sojuszów z chrześcijańską demokracją jako z partją nie przedstawiającą żadnej faktycz- 
nej siły. 

Program najbliższej działalności Rady Państwa 
Przewodniczący Rady Państwa, 

adw. Szilingas w wywiadzie, udzielo- 
nym korespondentowi ;„;,Siegodnia“ 
wyrazi! žal, iž nie može narazie scha- 
rakteryzować najbliższych zadań Rady 
Państwa, która znajduje się dopiero 
w stadjum organizacji. 

Narazie powiedział Szilingas — 
pierwsze posiedzenie Rady Państwa 
odbyło się 1 października, na którem 
omówiono kwestje, dotyczące przy- 
szłej działalności Rady. Jak pierwsze, 
tak i następne posiedzenia będą od- 
bywały się w lokalu gabinetu mini- 
strów. Obecnie głównem zadaniem 

'jest opracowanie tymczasowego  sta- 
tutu działalności Rady, co powierzo- 
no członkowi Rady, prof. Remerowi. 
Stały reglament będzie opracowany 
na przyszłych oficjalnych posiedzę- 
niach. > 

Wznowienie lifewsko-nie 

Na pytanie korespondenta „Sie- 
godnia“, czy posiedzenia Rady Pań- 
stwa odbywają się publicznie p. Szy- 
lingas odpowiedział, że w danym wy- 
padku społeczeństwo wyrobiło błędne 
pojęcia o charakterze i zadaniach no- 
wej instytucji. 

— Działalność naszą powinna 
cechować praca praktyczna, nie zaś 
dyskusja —- powiedział Szylingas. 
Być może, iż praca nasza będzie 
miała charakter indywidualny i opra- 
cowywanie poszczególnych ustaw bę- 
dziemy powierzali oddzielnym czton- 
kom Rady. Na jednem z najbliższych 
posiedzeń zostaną ustalone etaty 
kancelarii i rozstrzygnięte inne kwestje, 
dotyczące strony technicznej naszej 
działalności. 

mieckich rokowań han: 
° lowych | 

Z Kowna donoszą: W tych dniach znów zostaną pod litewsko - niemieckie ro- jete 
kowania handlowe. Rokowania będą się toczyły w Berlinie. Delegacji litewskiej będzie 
przewodził przedstawiciel litewski w Niemczech p. Sidzikauskas. 

Ha Żmudzi wypadł śnieg 
Z Kowna donoszą: Onegdaj na Żmudzi wypadł śnieg. Grubość wynosi 

około 12 cm. Śnieg padał od godz. 11 do późnego wieczora. Pod śniegiem 
leżą zboża, jare i ziemniaki. 

podejrzanego domu na Pohulance, z zabu- 
dowań gospodarczych wybiegł jeden z ban- 
dytów i ostrzeliwując się uciekł. W trakcie 
strzelaniny został ranny w rękę p. Jundziłł 
Tadeusz, który usiłował zatrzymać ściga- 
nego bandytę. 

Korzystając z ciemności bandyci zbie- 
gli. Nazajutrz w sobotę, został jednak ujęty 
jeden z nich Pietrulewicz, który ukrył się u 
krewnych i spał w stodole. 

Drugi bandyta Puhacz zbiegł w kierun- 
ku miasteczka Jeziory również z zamiarem 
Skrycia się u swych krewnych w gm. Ży- 
tomła. W niedzielę, 30 b. m. wysłany został 
patrol policyjny, celem przeprowadzenia 
obławy. W czasie, gdy oddział zbliżał się 
do domu gdzie miał się znajdować Puhacz, 
bandyta widząc zbliżających się  policjan- 
tów wybiegł z ukrycia i zaczął uciekać w 
stronę lasu. Na wezwanie, by się zatrzy- 
mał, wydobył rewolwer i zaczął ostrzeliwać 
się. Policjanci ścigając Puhacza, zaczęli rów 

nież strzelać do niego, wówczas bandyta 
ukrył się za leżącym na polu. kamieniem, 
strzelając w dalszym ciągu. Podczas strze- 
laniny, został ugodzony kulą w czoło i w 
ten sposób ujęty. Sy 

Ciężko rannego Puhacza, przewieziono 
natychmiast do ambulatorjum w, Jeziorach, 
gdzie mu udzielono pierwszej pomocy. Z 

  

Jezior rannego w stanie beznadziejnym ode- 
słano do szpitala w Grodnie, gdzie o godz. 
4 m. 30 rano zmarł. 

— Zabicie łosia. W piątek 28 znalezio- 
ny został na polu przy m. Jeziory zabity 
łoś. Przeprowadzone dochodzenia _ ustaliły, 
iż* postrzelony został prawdopodobnie w о- 
kolicach Berszt, w tamtejszych lasach pań- 
stwowych, widziano bowiem gromadkę łosi. 
Ranne zwierzę przybiegło, aż do Jezior i 
tam padło. Pasący bydło opowiadali, że 
widzieli w okolicach jezior łosia z towarzy- 
szką. Skórę zabitego łosia przekazało sta- 
rostwo  miejskiemu muzeum  przyrodni- 
czemu. 

i | Firma chrześcijańska st 
a 

B=) BIURO RADJOTECHNCZE | 
pa Wilno, ul. Wileńska 25. =) 

Si Poleca ostatnie nowości leg 
B = z dziedziny radjotechniki.  |= 8 
E „ea Uskutecznia naprawę, zamianę = 
fi © i przebudowę aparatów. |-pocy | $ B 

  

Austrjacka opinja publiczna z wiel 
kim niepokojem oczekuje dzień 7 paź- 
dziernika, kiedy ta w Wiener Neustadt 
odbyć się mają zjazdy obu austrjac- 
kich i legalnych armij, nacjonalistycz- 
nego „Heimwehru' i socjalistycznego 
„Schutzbundu*. Rząd w dalszym cią- 
gu wstrzymuje się od jakiejkolwiek 
akcji zapobiegawczej, wychodząc z 

założenia, iż niema żadnych przyczyn, 
dla których można by było się spo- 
dziewać burzliwego przebiegu zjaz- 
dów. Prezydent prowincji dolnoaustrja 
ckiej stara się wpłynąć na kierowni- 
ków obu organizacyj bojowych w tym 
kierunku, by zjazdy, „Heimwehru* i 
Schuttzbundu* odbyły się conajmniej 
w rozmaitych dzielnicach miasta. Zda- 
je się jednak, że wysiłki d-ra Bune- 
scha pozostaną bez skutku, gdyż za- 
równo przedstawiciele „Heimwehru* 
jak i „Schutzbundu* chcą poaprowa- 
dzić swe pochody przez ceutrum mia- 
sta. Prezydent prowincji dolnoaustrjac 
kiej podjął wobec tego odpowiednie 
kroki w celu zapewnienia ludności bez 
pieczeństwa, przedewszystkiem zaś 
zarządził pogotowie  stacjonowanych 
tu oddziałów wojskowych. 

Pomimo iż koła rządowe nie tracą 
spokoju i dają do zrozumienia, iż nie 
mają żadnych wątpliwości, ca do spo- 

ś Austeja pod bronią, Sfałe ohawy przed 7 października 
kojnego przebiegu w Wiener Neud- y 
stadt, wśród ludności obserwować 
można w czasach ostatnich znaczne 
podniecenie. Jako przykład podniece- 
nia tego mogą posłużyć niepokoje, do 
których doszło przed kilku dniami w 
jednej z fabryk wiedeńskich, kiedy ra- 
botnicy dowiedzieli się, że szofer fa- 
bryczny, który jest równocześnie kwa- 
lifikowanym lotnikiem, pilotować ma 
podczas zjazdu bójówek, aeroplan 
„Heimwehru'. Jeszcze większe — род- 
niecenie panuje w  Burgenlandzie, 
gdzie agenci węgierscy rozpowszecię- 
niają pogłoski o mającej nastąpić woj- 
nie domowej w Austrji i o niebezpie- 
czeństwie inwazji węgierskiej w Bur- 
genlandzie. Prasa „Heimwehru* pro- 
wadzi ożywioną polemikę z pismami, 
zbližonemi do Schutzbundu, przyczent 
obie strony wzajemnie wytykają sobie 
nadmierny stan uzbrojenia, Polemiki 
te wykazują w całej pełni słuszność 
wysuwanych przez pewne sfery za- 
strzeżeń, co do niedostatecznego roz- 
brojenia Austrji, gdzie, jak się okazu- 
je, istnieją bardzo znaczne zapasy bra 
ni i amunicji. Naogół powiedzieć moż- 
na, że na skutek ostatnich wydarzeń 
cała ludność Austrji ogarnięta jest 0- 
becnie specyficzną gorączką wojenną. 

  

Proces Marjawifów. 
DALSZY KOROWOD ŚWIADKÓW. 

Rozprawy rozpoczynają się zeznaniami 
duchownego Gromulskiego, który był specjal 
nie faworytowany przez niektórych duchow- 
nych marjawickich. Gromulski mimo bar- 
dzo wykrętnych zeznań, całkowicie jednak- 
że potwierdza wersje, dotyczące ślubów mi- 
stycznych, oraz rozpusty jako panowała w 
klasztorze. 

Świadek ten był uważany przez marjawi- 
tów za jednostkę, obdarzoną  specjalnemi 
względami niebios i kiedy był w Łodzi, nie- 
które z gorliwych wyznawczyń marjawityz- 
mu padały przed nim na kolana, nazywając 
go swoim aniołem. Zeznania to wywołuje 
na sali powszechną wesołość. Podczas dal- 
szego badania świadek wpada w kaznodziej 
ski ton i wygłasza dłuższy referat o teolo- 
gji marjawityzmu. 

Następnie świadek inż. Marynowski u- 
dziela bardzo ciekawych szeczgółów, doty- 
czących sieci i aparatu szpiegowskiego, ja- 
kie istniały nietylko w samym klasztorze 
ale w całej sekcie marjawitów. Po nim zez- 
naje jego żona, która stwierdza, iż śluby mi- 
styczne są normalną ceremonją wśród mar- 
jawitów i nie należy widzieć w nich nic złega 

Mniejwięcej ten sam charakter noszą ze- 
znania zakonnicy Marji Kopystyńskiej, żo- 
ny naczelnego ginekologa klasztoru. 

Po krótkiej przerwie zeznaje zakonnica 
Florentyna Maciejew, która kategorycznie 
twierdzi, że w klasztorze nie działo się nic 
takiego, coby było przeciwne moralności i 
etyce. Kowalski uważa za człowieka świę- 
tego i czystego. 

świadek zakonnica Stanisława Dąbczy- 
kówna udziela bardzo ciekawych szeczegó- 
łów dotyczących osoby zakonnika Rytla. W 
czasie swego pobytu w klasztorze uważała 
go za człowieka o bardzo wysokim pozio- 
mie etycznym, jednakże pewnego dnia zna- 
łazła go w bardzo drastycznej sytuacji z 
gospodynią klasztoru. Od tego momentu pa- 
trzyła na niego z pogardą, czując że czło- 
wiek który w ten sposób zachowuje się, nie 
może serjo spełniać swoich obowiązków ka- 
płańskich. у 

Św. Maus Zygmunt. Był w zakonie do 
r. 1924 i wystąpił, bo „czuł że nie wydoła 

tak, jak inni bracia zakonni*. | 
Świadek był mężem Henryki Fjałkow- 

skiej. Zeznaje, że w domu jego w r. 1927 

bywały mandolinistki i prowadziły rozmowy 

na temat procesu przeciw Kowalskiemu 
jak mają zeznawać. Dowiedział się również 
że jego żona bywała u Zarębskiego. Świa- 
dek plącze się w swych zeznaniach wobec 
czego sąd przywołuje jego żonę, Henrykę 
Fjałkowską, którą stwierdza kategorycznie, 
iż Maus „kłamie jak z nut". 

Oświadcza dalej, że po trzech miesiącach 
pożycia małżeńskiego zostawił ją w cięż- 
kim stanie i uciekł z kochanką. Więc jak 
śmie robić zarzuty taki człowiek. Jeżeli by- 
wałam u Zarębskiego, to nie miałam obo- 
wiązku spowiadać się takiemu mężowi. 

Św. Wanda Maus, matka Zygmuta, oś- 
wiadcza, że jest marjawitką i córką swą u- 
mieściła w zgromadzeniu. Zarzuca szereg 
kłamstw Fjałkowskiej. W czasie konfronta- 
cji z Fjałkowską omal nie doszło do bójki. 

Szereg zeznań innych sióstr zakonnych 
nie wnosi do sprawy nic nowego. 

Św. bisk. Gołębiowski Leon opowiada, 
że zna Kowalskiego od r. 1900 zawsze jako 
wzór kapłana. 2 

Byt on twėrcą zniesienia oplat za uslugi 
religijne. Kowalski odwiedzał często Gołę- 
biowskiego, jako proboszcza parafji Niesłu- 
chowo i prżez to tak podniósł ducha ludzi 
tamtejszej parafji, ża jak Świadek aa > 
przeniesiono sąd gminny o 10 klm., bo s% 
się zbyteczny. Daleį šwiadek rozwodzi się 
nad historją marjawityzmu. 

Na zapytanie obrony, czy Kowalski roz- 
trwonił pieniądze nadsyłane przez staro -ka 
tolików z zagranicy, świadek zaprzecza, oś- 
wiadczając, że były one przeznaczone na ce- 
le dobroczynne i wykazywał się z tego kwi- 
tami. Z pieniędzmi Kowalski nie miał nie 

wspólnego. 5 
Na pytanie obrony o małżeństwa misty- 

czne, świadek odpowiedział, że małżeństwo 
prowadzi do Chrystusa i to jest pewnego 
rodzaju mistycyzm. Gdyby zarzuty, które 
czynione są naszemu drcybiskupowi okazały 
się słuszne, wówczas nie ulega wątpliwości 
wysoki sądzie, że zdjęlibyśmy z obecnegą tu 

podsądnego habit zakonny, zakończył Śygw= 

dek. 
Obrona złożyła przewodniczącemu doku- 

ment wydany przez władze rosyjskie o lega- 
lizacji sekty i jej stosunku do państwa ro- 
syjskiego. 

  

Bank Cukrownictwa 
Spółka Akcyjna w Poznaniu 

Skład CUKTU w Wiinie, ul. Słowackiego 27 

w magazynach Tow. Polski bloyd 

Sprzedaż cukru hurtowa i detaliczna, poczynając 
od 1 worka с-215% 
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DWIE AOWOŚCI WYDAWNICZE, 
Grzegorz Piotrowski: „Obrazki 

amerykańskie". Bibijoteka Domu Pol- 
skiego. 1926. 

W powodzi marnej belletrystyki 
straszną jest równie strona formalna: 
silenie się na artyzm stylu i kompo- 

zycji, jak i strona treści: nikogo nic 

nieobchodzące pospolite wypadki i 

mizerne przeżycia. Trzeba genjusza, 

żeby z pospolitości, jak z wyschłego na 
pustyni źródła, laską Mojzesza wydo- 
być strumień świeży i „kojący. Ale 
duhamelowie zjawiają się dziś nie- 

wszędzie. To też, ziewając nad książ- 

ką, wzdycha się przynajmniej do utwo- 
rów takiego pana, któryby dużo wi: 
dział, był w niezwykłych Sytuacjch i 
umiał to jako - tako „swemi słowami! 
zrozumiale opowiedzieć. _ Grzegorz 
Piotrowski, którego wspomnienia, wra- 
żenia, refleksje polityczne, społeczne, 
fachowe z różnych dziedzin (lotnictwa, 
żeglarstwa, handlu, rybołówstwa), cy- 
tuje się tu i owdzie w odcinkach ga- 
zet i tygodnikach należy do tych 
właśnie wyjątków. Wszystko, co pi- 
sze, często paradoksalne i nieoczeki- 

wane w konkluzji, poparte jestogrom- 

nem doświadczeniem niezwykłego, buj- 

nego życia. Prawnik i robotnik sezo- 

nowy w Poznańskiem; oficer arysto- 

kratycznego korpusu marynarki wo- 

jenej rosyjskiej i łowca dorszów na 

Oceanie Północnym; attachć w Wa- 
shingtonie i bussinesman w Chicago; 

jeden z pierwszych lotników - Połaków, 
jeden z pierwszych lotników w Ce- 
sarstwie rosyjskiem, jeden z  pierw- 
szych stu pilotów Świata, pierwszy 
lot nad morzem bez towarzyszącego 
okrętu, a potem farmer w Ameryce i 
przemysłowiec w Polsce. Pożądliwe 
poznawanie Świata, macanie go włas- 
nemi pięciu palcami i rzadko współ- 
istniejąca chąć utrwalenia na papierze 
swych obserwacyj i wypracowanych 
wniosków. 

Stany Zjednoczone, gdzie mieszka 
ponad 4 miljony Polaków, powinny 
być skrzetnie w Polsce znane z wła- 
snej literatury ”„regjonalnej", przynaj- 
mniej tak dobrze jak ziemie W. X. 
Litewskiego, gdzie przecież obecnie 
Polaków niema więcej. Tak jednak 
nie jest, nietylko ze względu „na ró- 
żnicę w rozległości czasu poznania: 
50 lat i pięć stuleci i ze względu na 
odmiennystosunek państwowo-prawny. 
Praktycznie przedewszystkiem decydu- 
je tu inny charakter polskiej ludno- 
Ści, imigracji zarobkowej, pozbawionej 
warstwy wykształconej,  zdobywającej 
kulturę wraz z amerykanizacją, nie- 
zdolnej do objektywnej obserwacji i 
do siormułowania sądu o życiu, z 
którem się styka. O istnieniu regjo- 
nalnej literatury polsko-amerykańskiej 
nic nie wiemy. Na życie amerykańskie 
patrzymy przez oczy powierzchownych 
obserwatorów dziennikarzy, choćby 
tak znakomitych jak Sienkiewicz, przy- 
godnie przejeżdżających Stany: inne 

kraje także nie na czem innem opiera- 
ją swą wiedzę o Ameryce, 

Morand czy Słonimski są świetny- 
mi pisarzami, ale kto wie, czy ich 
uderzające syntezy nie są za pośpie- 
szne. Literatura amerykańska jest 
zbyt mało znana; J. London — to 
literatura egzotyczna, nawet w stosun- 
ku do własnej ojczyzny. 

Obrazki Grzegorza Piotrowskiego, 
owoc obserwacji kilku lat przeżytych 
w sercu Ameryki, w bezpośrednim 
kontakcie z najbardziej reprezentatyw- 
nemi warstwami społeczeństwa Od 
potomków pasażerów „Mayflower'a“ 
do _ najświeższych miljonerów 
„Średniego Zachodu”, 'wśród rozmai- 
tych sposobów zarobkowania, są do- 
kumentem zupełnie wyjątkowej wagi. 
Autentyk wyłazi na każdym kroku z 
pod błahej obsłonki fikcji. Żeby nie 
być gołosłownym, posunę się do nie- 
dyskretnego stwierdzenia, że listy 
amerykanki z podróży są wyjątkami 
z autentycznych listów, przełożonych 
z pietyzmem dosłownie, Obserwacje i 
uwagi syntetyczne, powiązane w qua- 
si — nowele, lub urywki pamiętnika 
czytają się z niesłabnącem  zaintere- 
sowaniem. Może najsłabszą stroną 
jest konstrukcja noweli "wątek powie- 
Ściowy, tam gdzie się znalazł. Nie 
o to przecie chodzi. 

W ucław Rogowicz: „Historje do 
niczego niepodobne". Warszawa 1928. 

I tu też nie o to chodzi. Nie dla 
tego to mówię, żebym nie doceniał 

wprawy pisarskiej, niewątpliwego ta- 
lentu p. Rogowicza. ale nie dzięki te- 
mu książki jego nie wypuszcza się z 
ręki aż do przeczytania ostatniej kart- 
ki. Jest to jakby niesłychanie ciekawa 
całonocna rozmowa, której się nie prze- 
rywa, nim Świt biały nie przywoła do 
porządku i przytomności. W taką też 
formę pogawędki o „derwiszach i dan- 
dysach Chrystusowych* ubrane są 
niezmiernie ciekawe, pe ne trzeźwości, 
zawsze w Polsce koniecznej. w tym 
przedmiocie, uwagi o sławnych mista- 
gogach i o współzależności mistyki i 
erotyzmu, zilustrowane paroma widzia- 
nemi historyjkami; obok kapitalnie 
naszkicowanej rewizji wyobraźni o 
Towiańskim, nie, jedna trafiająca w 
sedno złośliwość polityczna, podobnie 
jak w noweli o skompromitowanym 
„działaczu* politycznym. Dla mnie 
osobiście najbardziej może uroczą 
jest nowela spleciona ze wspomnień 
kaukaskich. Najcudowniejszy kraj na 
ziemi, koleją wypadków politycznych 
niejednemu Polakowi znany, zbyt 
mało może, choć oddawna — od po- 
ezyj Tadeusza Łady-Zabłockiego i 
„Tadeusza Bezimiennego" Korzeniow- 
skiego, poprzez „Risztau'* Sieroszew- 
skiego i aż do nowel p. Strumpt- 
Wojtkiewicza — był uwzględniany w 
naszej belletrystyce egzotycznej. To też 
z rozkoszą odnalazłem —po wielu la- 
tach—z niczem  niedające się po- 
równać wspomnienia pobytu w  pus- 
telni, w górach, koło Mechetu, odtwo- 
rzone piórem p. Rogowicza, bez na- 

dużycia mimowoli cisnącego się hi- 
perbolicznego  frazesu, zbytecznego, 
gdy sama rzeczywistość jest tak hi- 
perboliczna. Ta sama Świeżość i bėz- 
pośredniość we wspomnieniach z włó- 
częgi po Bretanji. Wobec tych war- 

tości zbyteczną wydaje się trawestacja 

biblijnej powieści o Locie i jego cór- 

kach. 
, K. W. Z. 

  

— F. Teodorowicz. „Dziwy Świata 
grzybowego”. O mocarfej pieczarce. — 
Owady a my.—O grzybie dziwaku.—Mądre 
łabędzie.—Wizyta u muchomorów. 50 rysun 
ków według akwarel z natury artystów -ma- 
larzy Adama Ciompy i Zygmunta Wiercią- 
ka. Wydawnictwo M. Arcta 1928. 

Jedna z najciekawszych książek. Pełna 
niespodzianek. Wybornie przytem napisana; 
ze ślicznemi rysunkami. Bynajmniej „nie dla 
dzieci i młodzieży”. Napisał ją znakomity 
uczony polski, znany dobrze w zagranicz- 
nym świecie naukowym, jeden z najwięk- 
szych „grzyboznawców*. Opowiada, chwila= 
mi z niemałą swadą o najciekawszych i naj 
smaczniejszych grzybach uchodzących za... 
niejadalne, a które niemi bynajmniej nie 
są. Grzyby — pisze—to pokarm nadzwyczaj 
zdrowy i pożywny, zawierający wielką mno 
gość fosforu. Tyle jego mamy w Polsce i 
tak nie umiemy obchodzić się z tem przyro- 
dzenem bogactwem! Ponadto mogłyby 
nasze grzyby stanowić przedmiot bardzo 
korzystnego eksportu. P. Teodorowicz obli- 
cza, że Polska mogłaby samych konserw 
pieczarkowych eksportować do Ameryki za 
jakich 10 miljonów dolarów. Jeszcze w 1889 
członek Krak. Akademji Umiejętności dr. 
Langie w dziele swojem „Grzyby* domagał 
się usilnie wykładów grzyboznawstwa w 
szkołach w programie nauk obowiązko- 
wych. 

2 Gorąco polecamy książkę, o której mo- 

wa, uwadze każdego, kto... miał kiedy grzy 
by na półmisku i na. grzybobranie chodził. 

— br. K. Radwan-Pragtowski. „Czto 
wiek silnej wol:*. Nowe metody zdobycia 
siły woli, zdrowia i radości życia. Warsza- 
wa. M. Arct. 1928. Ё 

Diagnoza. Potęgowanie aktywności. Gim 
nastyka psychiczna. Dyscyplina woli. Tech- 
nika wywoływania uczuć. Tablice sugestyw- 
ne. Ciszą i spokój. Ćwiczenia oddechu. Gim 
nastyka woli. Skoncentrowany wzrok. Sa- 
mowmówienie. 2 "z 

J. Berzin: „Cord". Powieść z życia 
„nepmanów* sowieckich. Warszawa. „Rój*. 
1928. 

Utwór bolszewickiego pisarza. Obrazu 
je w satyrycznem oświetleniu—życie tęgo- | 
czesnych spekulantów w Rosii sowieckiej. 

— Pantelejmon Romanów: „Serce ko- 
biety*. Sześć opowiadań. Warszawa. „Rój*. 

28. 
= — „Pisma* Elizy Orzeszkowej. Wy- 
danie zbiorowe zupełne warszawskie Ge- 
bethnera i Wolffa. | у 

Tom 25-ty zawiera cykl nowel „Głoria 
Victis* (z roku 1910) z dołączeniem dwóch 
opowiadań. „Panna Róża” i „Śmierć domu* 
jako, że są związane ideowo z pięciu utwo 
rami belletrystycznemi osnutemi na tle po- 
wstania_ 1863. ; 

— Zakład Wychowawczy „Nasz Dom* 
(w Pruszkowie). Szkic informacyjny. Opra- 
cowała Marja Rogowska-Falska, ze słowem 
wstępnem Janusza Korcząka. Str. 98. War- ; 
szawa. 1928, 

- Robert Lud. Stevenson: „Porwa- | 

dróży i przygód”. Str. 319. Ilustracje. A 

kład z angielskiego Birkenmajera. 192% | 

ny zamłodu*, Tom 5-ty cyklu „Świat 4d 

Wzorowa publikacja poznańskiego „WJ, 
dawnictwa Polskiego“. 
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złóżcie kilka złotych na kupno aparatu radjowego dla internatu dzieci niewidomych. 

Naczelnik Państwa 
Najsilniejszą*) spójnią między kra 

įami, najodpowiedniejszym  reprezen- 
tantem państwa jest monarcha. 

Na wstępie da projektu konstytu- 
cji polskiej, którą opracowywałem w 
40918 r. pisałem: 

„Polska ma być monarchją konsty 
tucyjną, gdyż monarchja jest organem 
konsolidacji narodowej i państwowej, 
a konsolidacja Polski, która przeżywa 

„ła długi okres ujarzmienia przez obce 
państwa, której dzielnice były wcielo- 
ne do obcych organizmów i żyły ży- 
ciem odrębnem, jest niezbędną”. 

„Polska ma być monarchją dzie- 
dziczną, gdyż monarchja dziedziczna, 
jest czynnikiem stałości linji w polity- 
ce zewnętrznej i najlepszym jej orga- 
nem, a polityka zewnętrzna Polski, po 
siadająca z jednej strony Niemcy, któ- 
re były i będą olbrzymią potęgą poli- 
tyczną, oraz przeszło 100 miljonową 
opartą na olbrzymich obszarach i źró- 
dłach naturalnych Rosję, jest wielce 
utrudnioną“. 

Polska potrzebuje monarchy, jako 
sędziego polubownego między  16žne- 
mi jej warstwami - spolecznemi, jako 
naturalnego opiekuna warstw dawniej 
politycznie i społecznie upośledzo- 
nych, których podniesienie jest zada- 
ś1iem politycznem i społecznem obec- 
mej doby”. 

Republikanizm na wzór francuski 
zbankrutował w Polsce. Polska rozbi- 
ta na liczne stronnictwa, nie może 
mieć rządów parlamentarnych dla pra 
widłowego funkcjonowania, których 
potrzebne są tylko dwa stronnictwa. 

Znaczna liczba stronnictw musi 
wytwarzać nietrwałość ministerjów, rzą 
dy koalicyjne są rozsadzane i osłabia- 
ne wewnętrzynm antagonizmem będąc. 
najczęściej sztucznym doborem łudzi, 
gdyż każde stronnictwo pragnie by 
desygnowany do rządu przedstawiciel 
innego stronnictwa nie należał da sil- 
nych indywidualności, mogących mieć 
przewagę w ministerjum. 

Częste zmiany rządów, podział 
wszystkiego na mocy klucza partyjne- 
go, nawet zawieranie traktatu pokojo- 
wego przez delegatów stronnictwa, 
śraktatu, za który zapłaciliśmy prowin 
€jami, wszystko to musi dyskredyto- 
wać i wzbudzać wprost nienawiść do 
parlamentaryzmu w Polsce. 

Nie mając jednak odwagi myslowej 
aby powiedzieć: „Polska winna być 
monarchją*, opinja nasza przychyla 
się do rządu prezydjalnego, wzorowa- 
nego poniekąd na przykładzie Stanów 
Zjednoczonych. Stany Zjednoczone 
materjalnie tak imponują Europie po- 
wojennej że opinja europejska, a zwła 
szcza opinja polska ignoruje korupcję 
polityczną tego państwa, korupcję je- 
go administracji zmienianej przy każ- 
dej zmianie prezydenta, a stąd pragną- 
cej zabezpieczyć swój byt w ciągu kil- 
kaletniego urzędowania. 

Walczy się u nas z partyjnictwem, 
a propaguje się ustrój prezydjalny któ 
ry jest oparty na rządzie jednej partji. 

Wybory prezydenta w Stanach Zje- 
dnoczonych to ogromny. wstrząs poli- 
tyczny i gospodarczy. Jemu towarzy- 

szy zawsze większy lub mniejszy kry- 
* zys ekonomiczny. Setki miljonów dola 
rów rzuca się co kilka lat na wybór 
prezydenta. Są to pieniadze w 3/4 idą 
ce na demoralizację polityczną. 

Kandydat na prezydenta omalowa- 
ny sadzą przez stronnictwa przeciwne 
staje się potem symbolem państwa. 

Setki miljonów rzucanych w Sta- 
nach Zjednoczonych na wybór prezy- 

denta są to pieniądze amerykańskie, 
natomiast gdyby w Polsce wybór pre- 
zydenta odbywał się przez plebiscyt, 

na wybory szłyby miljony z tych wszy- 
stkich państw, któręby chciały mieć 
Polskę w sferze swych wpływów. 

Ustrój Prezydjalny w południowej 
Ameryce kojarzy się nie tylko z korup- 
cją, ale z częstemi rewolucjami, zama- 
chami stanu i t.d. Uznajemy za najbi r- 

dziej wskazaną władzę królewską, ze 
względu na to, ze wyklucza perjodycz 
ne wybory Naczelnika Państwa. 

W danej chwili jednak przyjmuje- 
my jako surogat obieralnego Naczel- 

ika Państwa, Ma być obierany na 10 
lat z wyjątkiem pierwszego któremu 
Kolegjum Wyborcze może przyznać wy 

kbór dożywotni. Tym pierwszym z na- 
tury rzeczy będzie Józef Piłsudski. | 

Naczelnik Państwa ma być wybie- 
rany przez zgromadzenie narodowe, 
składające się z sejmu państwowego 1 
wszystkich sejmów krajowych. 

Zgromadzenie narodowe odbywa 

się w stolicy państwa Warszawie, W 
wyjątkowych zaś razach jak wojny, 
oblężenia, najścia stolicy państwa, mo 

że się odbyć w jednem ze stołecznych 
miast krajowych. 

Dla ważności wyboru potrzebnem 
jest forum dwóch trzecich członków 
gromadzenia narodowego. 

(* wŁADZA NACZELNIKA PAŃSTWA. 

Naczelnik Państwa jest naczelni- 
kiem siły zbrojnej podczas pokoju i 
wojny. 

Nominację szeia sztabu oraz całej 

generalicji dokonywa bez kontrasygna- 

ty ministra, a tylko z uwierzytelnie- 
niem swego podpisu. 

Mianuje prezesa ministrów oraz na- 
czelnika rządów krajowych. Ministro- 
wie poszczególnych resortów są mia- 
nowani na wniosek premjera. Człon- 
kowie rządów krajowych są mianowa- 
ni na wniosek premjera oraz Naczelni- 
ka Rządu odnośnego kraju. Naczelnik 
Państwa nadaje sankcję prawną uch- 
wałom sejmu państw. i sejmów kra- 
jowych, przy kontrasygnacji premjera 
oraz ministra państwowego odnośne- 
go resortu. Naczelnik Państwa rozwią- 
zuje sejm państwowy i sejmy krajowe, 
gdy uzna to za potrzebne. Inicjatywa 
prawodawcza należy da Naczelnika 

Państwa, lecz nie wyłącznie. 10 proc. 
posłów sejmu państwowego posiada 
możność stawiania wniosków praw- 
nych w sejmie państwowym, 10 proc. 
członków sejmów krajowych stawia 

wnioski prawne w odnośnym sejmie. 

Naczelnik Państwa ma prawo ułaska- ; 

wienia, amnestji i apulicji. Naczelnik 
Państwa nadaje ordery oraz inne ozna- 

ki. Naczelnik Państwa dekoruje stany 

wyjątkowe. 
Wrazie rozwiązania państwowego 

lub krajowego sejmu Naczelnik Państ- 

wa wydaje dekret o zarządzeniu no- 

wych wyborów, które muszą odbyć się 

nie później jak po upływie trzech mie- 

sięcy od daty rozwiązania odnośnego 

sejmu, gdy nie zachodzą okoliczności 

nadzwyczajne. 
W okresie niefunkcjonowania sej- 

mu Naczelnik Państwa pa wysłuchaniu 

opinii Rady Stanu wydaje dekrety pra 

wodawcze w sprawach niecierpiących 
zwłoki. Dekrety te o ile nie wywołują 

sprzeciwu sejmu w ciągu pierwszych 

dwóch miesięcy po jego zebraniu, na- 

bieraja charakteru norm prawnych, mo 

gących być zamienianemi w trybie 

prawodawczym. 
Wrazie powzięcia rezolucji sejmo- 

wej większością 2/3 głosów o uchyle- 
niu wydanych w okresie niefunkcjono- 
wania sejmu dekretów, dekret taki od 
dnia ogłoszenia rezolucji sejmowej w 

oficjalnem pismie traci moc prawną. 

PRAWO SKARBOWE IZB. 

Wprowadzenie nowych podatków 
oraz wszelka zmiana w ich rozmiarze 
może być dokonaną tylko drogą prawo 
dawczą. Żadne długi państwowe nie 
mogą obciążać budżetu państwa, nie 
będąc zawarte za zgodą sejmu państwo 
wego, długi krajowe nie mogą obcią- 
żać kraju bez zgody sejmu krajowego . 
Projekty praw skarbowych i prelimi- 
narz budżetowy rząd państwowy wna- 

si do sejmu państwowego, krajowy do 

krajowego. 
Wrazie nieuchwalenia budżetu, po- 

datki pobierają się i wydatki dokony- 
wują się w ramach dawnego budżetu. 

Powyższe normy dadząPolsce rząd 

stały, mocny, —jedynym mankamentem 
tegó ustroju są wybory Naczelnika 

Państwa. Lecz zgromadzenie wyborcze 
skonstruowane przy pomocy sejmów 
krajowych daje gwarancję, że wybory 
te nie będą związane z korupcją, agita 
cją, dadzą Naczelnika Państwa nieza- 
leżnego od sejmu państwowego bez 
tych ujemnych konsekwencyj, jakie 

mają wybory prezydenta w Ameryce: 

Intensywność życia politycznego w 

Polsce narod wyłoni do swych sejmów 
krajowych i państwowego swą elitą. 

Polska oparta na samorządach kra 
jawych nie przeobraża się jednak w 
związek państw. Ustój powyższy nie 
jest federacją. : 

Jedność państwowa wszystkich 
ziem przejawia się w tem, że: 1). ję- 
zyk zewnętrz. w. urzędowaniu jest pol 
ski, 2) wolność przesiedlenia się z jed- 
nej miejscowości do drugiej, przyczem 
wszelkie ograniczenia w wolności prze 
siedlania się, w nabywaniu własności 
oraz zajmowaniu urzędów dla miesz- 
kańców jednego kraju w innym muszą 
być uważane za niedopuszczalne, za 
niezgodne z konstytucją, tylko dla po- 
siadania prawa wyborczego do sejmu 

trzeba uzyskać prawo przynależności 
krajowej. 

Dla uzyskania obywatelstwa pol- 
skiega potrzebną będzie zgoda rządu 
centralnego oraz rządu krajowego, bo 
każdy obywatel musi być przynależny 
do tego lub owego kraju w Polsce. 

Istotnym pierwiastkiem jest sposób 
sankcjonowania uchwał prawodaw- 
czych. Uchwały sejmu państwowego 
oraz sejmów krajowych będą sankcjo- 
nowane przez Naczelnika Państwa, 
gdy w Niemczech uchwały sejmów po 
szczególnych państw rzeszy uzyskiwa- 
ły sankcję monarchy danego państwa, 
jak Prus, Bawarii i t.d. 

Kontrasygnacji uchwał sejmowych 
będzie dokonywał nie tylko Naczelnik 
Rządu Krajowego lecz i premjer pań- 
stwowy. Przez to prawodawstwo kra- 
jowe uzależni się od rządu centralnego 
i kraje występują nie jaka państwa, 
lecz jako fragmenty państwowe, posia 
dające znaczną autonomię. 

Władysław Studnicki. 

*) Artykuł niniejszy stanowi zakończe- 
nie projektu konstytucji polskiej opracowa- 
nego przez p. Wł. Studnickiego, który za- 
mieściliśmy w „Słowie* w nr. z dnia 21, 27 
września i 3 i 4 października. 

Wobec klęski nieurodzaju 
Wileńskie Koło Wojewódzkie Postów Bloku Bezpartyjnego na posie- 

dzeniu 4-go października rb. prosiło swego Prezesa p. posła Jana Piłsudskie- 
go aby, ze wzgiędu na nieurodzaj w całej Wileńszczyźnie oraz stan klęskowy 
w powiatach: Święciańskim, Postawskim, Brasławskim, Dziś nieńskim udał 
się do p. Wojewody Wileńskiego, Prezesa Izby Skarbowej w Wilnie i dyrek- 
torów Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Rolnego w celach wyjedna- 
nia dla ludności dotkniętej: 

1) ulg podatkowych, 
2) odroczenia spłaty kredytów 

dzielenia innych kredytów, 
siewnych, rawozowych, wzgłędnie u- 

3) wyjednania kredytów na paszę i obmyślenia środków zaradczych 
dla zapobieżenia nadmiernemu spadkowi cen na bydło. 

Prócz tego Prezes Jan Piłsudski uda się w tych sprawach do władz Cen- 
tralnych w Warszawie. 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteoroiegji U.S. B. 

z dnią — 4-1X 1928 1. 

Ciśnienie j : 
średnie w m. 169 

Temperatura | 4 Tac 
trednia T 

(pad za ów 
bę w mm. | 

Wiat żre: . 
orzewatający ! Połud.-zachodni. 

Uwagi: Pochmurno, deszcz. 

Minimum ла 4056 — °С. 
Maximum na dobą 11/C. 
Tendencja barometryczną: stan stały. 

MENAS 

| MIEJSKA. 
— (0) Walne zebranie członków kasy 

oszczędnościowo p czowe pracowni- 
ków Magistratu m. а. W niedzielę dnia 
T października w gmachu Teatru letniego 
(ogród Bernardyński), odbędzie się walne 
zebranie członków kasy oszczędnościowo - 
pożyczkowej pracowników Magistratu m. 
Wilna. O ile powyższe walne zebranie nie 
dojdzie do skutku z braku odpowiedniej ilo 
ści członków następny termin wyznacza się 
na niedziełę dn. 14 października, przyczem 
zebranie to będzie prawomocne przy wszel- 
kiej ilości członków kasy. 

— Kto zastąpi ławnika Abramowicza. 
Wlekąca się od dłuższego czasu Sprawa-wy | 
boru nowego ławnika na miejsce chorego 
nadal p. Abramowicza pozostaje nadal ot-' 
wartą, gdyż ugrupowania żydowskie nie mo 
ga pogodzić się co do osoby nowego ław- 
nika. Sprawa ta staje się obecnie aktualna, 
ponieważ p. Abramowicz zachorował pono- 
wnie i wysłany został na dłuższą kurację. 

WOJSKOWA. 
—spekcja oddziałów KOP. W dniu wczo 

rajszym Dowódca 6 Brygady KOP płż. Gór- 
ski wyjechał na pogranicze celem przepro- 
wadzenia inspekcji oddziałów. 

— Uroczyste zaprzysiężenie rezerwistów 
W dniu 13 bm. o godz. 10 rano na placu 
przed koszarami I brygady odbędzie się za- 
przysiężenie rezerwistów 4 turnusu. 

W uroczystości tej weźmie udział kom- 
panja honorowa 1 pp. leg. z chorągwią i 
sztandarem. 

UNIWERSYTECKA. 
— Z tmiwersytetu. W sobotę dnia 6 bm 

o godzinie 1-ej po południu w Auli Kolum- 
nowej Uniwersytetu, odbędą się promocje 
na doktora wszechnauk lekarskich, nastę- 
pujących osób: 1) z Szymelisów Czochań- 
skiej Eugienji Marji, 2) z Nowickich Mus- 
manowej Jadwigi, 3) Niemirowicz - Szczy- 
tta Kazimierza, 4) Stasiewicza Witolda, i 
5) Abramowicza Arona. 

Wstęp wolny. 
SZKOLNA. 

— Państwowa Komijsa egzaminacyjna 
w Wilnie dla kandydatów na nauczycieli 
szkół średnich ogłasza, że począwszy ой Ь 
żącego roku, aż do dalszego zarządzenia, 
nie będzie odbywać egzaminów z języka 
niemieckiego. Wszyscy przeto kandydaci, 
których egzaminy z języka niemieckiego 
bądź jako przedmiotu głównego, bądź jako 
przedmiotu pobocznego, są w toku, winni 
zgłosić się do biura Komisji cełem podania 
do której z Komisyj egzaminacyjnych w in- 
nych miastach uniwersyteckich pragną prze 

nieść ewój egzamin. Kandydaci zaś do eg- 
zaminu uproszczonego z języka niemieckie- 
go, którzy mieli zdawać ten egzamin w 
Wilnie, winni skierować prośbę o wyznacze 

nie innej Komisji wprost do Ministerstwa 
WR i OP w Warszawie. | 
— Jak zmarnowano akcję oszczędnoś- 

ciową w gim. Lelewela. Z inicjatywy Spół- 
dzielczego Banku dla Handlu i Rzemiosł w 
Wilnie zorganizowana została wśród mło- 
dzieży szkolnej akcja oszczędnościowa po-- 

legająca na tem, że groszowe nieraz wkład- 

ki uczniowie wnosili upoważnionej do tego 

osobie (prawie zawsze byli to nauczyciele) 
otrzymując specjalne kartoniki. ||| 

Akcja ta rozwinęła się szybko i niektóre 

gimnazja miały już na swoim rachunku po 
kiłka tysięcy. : 5 

Niestety nie wszyscy płenipotenci szkol- 

ni wywiązywali się dobrze, ze swych obo- 

wiązków. Mamy tu na myśli osobę która na 
terenie gimn. Lelewela upoważniona zosta- 

ła do zbierania tych oszczędności celem 

wpłacenia ich do banku. Zarząd Banku zdzi 
wiony był, że gimn. Lelewela mające dużą 

ilość uczni składających oszczędności, rap- 

tem przestało wpłacać składki. Sprawa wy- 
jaśniła się, kiedy zgosił się uczeń z prośbą 
o wypłacenie mu wkładów. Wyjaśniło. się że 

kartoniki będące w posiadaniu tego ucznia 

nie mają pokrycia. Płeniądze nie zostały wnie 

sione do banku. 
Zarząd banku zwrócił się do osoby, upo 

ważnionej do zbierania wkładek, lecz pomie 

mo kilku listów sprawa nie posuwała się ani 

na krok. Interwencja u dyrektora gimnazjum 

pomogła o tyle, że złożone już wkłady zo- 
stały z banku przez obrażonego plenipoten- 

ta wycofane. Stało się to w lutym r ub.. 
Rodzice uczni posiadających _ kartoniki 

długo musieli kołatać zanim oszczędności 
zostały zwrócone. Niektórzy zmuszeni byli 
czekać na nie od lutego aż do września. Ta- 
kie prowadzenie sprawy wywołało całkowi- 
te przerwanie akcji oszczędnościowej i mie 
dzież szkolna systematycznie przyzwyczaja 
na do oszczędności przez niesumienne wy- 

  

RONIKA 
konywanie swoich obowiązków pana „opie- 
kuna” pozbawiona została możności skła- 

dania pieniędzy. Szkoda wielka, że tak się 
stało. 

KOMUNIKATY. 
— Zjazd kupiectwa polskiego w Wilnie, 

Na dzień 14 bm. Zarząd Stowarzyszenia ku 
pców i przemysłowców Chrześcijan zwołuje 
Zjazd kupiectwa polskiego 4-ch północno- 
wschodnich województw t.j. wileńskiego, 
białostockiego, nowogródzkiego i poleskiego 
celem omówienia sytuacji związanej z wybo 
rami do Izby Przemysłowo - Handlowej w 
Wilnie. Najważniejsze punkty porządku dzie 
nnego obejmą sprawy: 1) zatwierdzenie u- 
mowy zawartej z zrzeszeniami gospodarcze- 
mi żydowskiemi, 2) podział mandatów pol- 
skich między zrzeszeniami chrześcijanńskie- 
mi, oraz 3) ustalenie list kandydatów pol- 
skich, tak przy wyborach ogólnych, jak i 
przy wyborach przez zrzeszenia gospodarcze 
Zjazd odbędzie się w lokalu Stowarzyszenia 

„ (Bakszta 2) o godz. 12-ej pp. 
— Zarząd Rodziny wojskowej komuni- 

kuje, że powstaje przy R. W. „Klub Sporto- 
wy* zebranie organizacyjne z udziałem de- 
legatki - instruktorki z Warszawy  „odbę- 
dzie się dnia 9. 10. br. punktualnie o godz. 
17-ej w sali kasyna Garnizonowego. Proje- 
ktowane są sekcje, gimnastyczna, narciar- 
ska, jazdy konnej i t. p. 

Pożądany jaknajliczniejszy udział Pań ze 
sfer wojskowych, z powodu przyjazdu, spe 
cjalnie w tym celu delegatki z Warszawy. 

RÓŻNE.. 
— Zakończenie strajku transportowców 

Trwający od kilku dni strajk robotników 
transportowych, został w. dniu wczorajszym 
zlikwidowany. Robotnicy uzyskali pewną po 
dwyżkę. 

— (Konfiskata „Małanki”*. Z rozporządze 
nia Starosty Grodzkiego skonfiskowany zo- 
stał w dniu wczorajszym kolejny numer 
„Małanki*, humorystycznego czasopisma 

białoruskiego. 
sprawie prowizorjum drzewnego 

a - niemieckiego. Wczoraj wróciła z 
/arszawy delegacja związku przemysłow- 

ców leśnych w Wilnie, która uczestniczyła 
w konferencji odbytej dnia 3 października w 
Ministerstwie przemysłu i handlu w sprawie 
prowizorjum drzewnego polsko - niemiec- 
kiego, termin którego upływa dnia 1 grud- 
nia rb. 

Na konierencji omówiono sprawę stawek 
celnych przyszłej umowy handlowej z Niem 
cami. Pozatem, wobec tego, że niema na- 
dziei, żeby ta umowa była zawarta w czasie 
najbliższym, powzięto uchwałę, aby stwo- 
rzyć lepsze warunki dia nowego prowizorjum 
ponieważ poprzednie były mało korzystne 
dla przemysłowców łeśnych w. szeczególnoś 
ci dla tartaków. 

— lle osób pociągnięto do odpowiedzial- 
ności karnej. Jak wykazała statystyka w 
przeciągu ub. m. na terenie m. Wilna pocią- 
gnięto do odpowiedzialności karnej za róż- 
ne przewinienia 1600 osób. 

— (0) Kurs higjeny szkolnej dła lekarzy 
Dnia 3-go października rozpoczął się kurs 
higieny szkolnej dla łekarzy. W imieniu mia- 
sta powitał słuchaczy wice - prezydent p. 
Czyż, podkreślając wagę intencji kursu w 
kierunku przygotowania lekarzy do pracy w 
samorządach. Е 

Poczem organizator kursu prof. КагаНа- 
Korbut udzielił głosu d-rowi Brokowskiemu, 
który wygłosił przemówienie inauguracyjne 
"na temat udziału higieny w poczynaniach sa- 
morządu. 

Po przerwie d-r Brokowski wygłosił re- 
ferat „Zadanie samorządu wobec szkolnic- 
twa”. 

Na sali obecni byli szei sekcji zdrowia 
Magistratu ar. Maleszewski, szef wydziału 
szkolnego p. Łokuciewski, naczelny lekarz 
miasta dr. Minkiewicz i szereg zaproszonych 
ości. 

2 Audytotjum zgromadziło 46 słuchaczy 
uczestników kursu. 

— Pokaz ataku i obrony gazowej, który 
z powodu niepogody nie mógł się odbyć w 
niedzielę 30..9. br. zorganizowany zostanie 
w nadchodzącą niedzielę dn. 7. 10. br. w 
tych samych godzinach. 

TOWARZYSKA. 
— Zaślubiny. W dniu 27 września r.b ks. 

biskup Łoziński pobłogosławił w Pińsku w 
kościele katedralnym związek małżeński po- 

między p. Marją-Ireną Ladzic - Walicką a 

p. inž. Januszem Karpowiczem z Czombrowa 

ziemi Nowogródzkiej. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski. (sala „Lutnia“) Dzisiej 

sza premjera „Hokus - pokus“ taki jest ty- 

iach 

Rozruchy w pow. Os zmiańskim 
Włościanie tłumnie niszczą słupy orjentacyjne i zarośla 

Wiemy, że w okresie istnienia na 
terenie województw wschodnich wiało- 
ruskiej „Hramady* notowane były nie- 
jednokrotnie występienia = łościan, któ- 
rzy pod wpływem systematycznie pro- 
wadzonej agitacji sprzeciwiali się prze- 
prowadzaniu scalania występując Igroź- 
nie wobec urzędników Urzędów Ziem- 
skich. Likwidacja „Hramady* położyła 
kres tym wystąpieniom i życie popłynę- 
ło spokojsie. Włościanie stali się znów 
lojalnymi obywatelami Państwa a o 
żadnych wystąpieniach zbiorowych ani 
pojedyńczych nie było słychać eopiero 
wczoraj rozeszła się wiadomość, że w 
majątku Dowlany gm. Dziewaliskiej 
pow. Oszmiańskiego wybuchł bunt na 
tle sporu o las 

Według informacyj ze źródeł miaro- 
dajnych sprawa przedstawia się nastę- 
pująco. 

Na terenie maj. Dówlany własność 
margrabiny Umiastowskiej, znajduje się 
las t. zw. Nowa Puszcza, Do lasu tego, 
a raczej części jego rościli sobie. pre- 

tensje włościanie: Celem wyjaśnienia 
sprawy na miejsce przybyli Įmiernicy. 
Poczyniono pomiary, ustawiono słupy 
orjentacyjne i wówczas włościanie Įu- 
zbrojeni w topory i kije przyszli tłum- 
nie i wypędziwszy mierników zniszczy- 
Ii słupy orjentacyjne przetrzebili zaroš- 
la. Sytuacja stała siępoważną, interwen- 
cja p. Starosty nie odniosła pożądane- 
go rezultatu wobec czego zmuszony 
On był zarządzić sprowadzenie większej 
ilości policji celem zabezpieczenia ładu 
oraz niedopuszczenia do dalszego nisz- 
czenia młodego lasu. 

Aresztowano trzech najgorliwszych 
podżźegaczy, jednak i to nie pomogło, 
gdyż włościasie sąsiedniej wsi przyłą- 
Czyli się solidarnie do awanturujących 
się włościan dosilańskich, A 

Zajście miało miejsce w dniu 1 go 
bm., a ponieważ do wczorajszego dnia 
sytuacja nie wyjaśniła się, p. Wojewoda 
wydelegował na miejsce nadkomisarza 
Konopko, który zbada na miejscu spra- 
wę. Dziś oczekiwany jest p. Konopko. 

tuł oczekiwanej z wielkiem zainteresowaniem 
dzisiejszej premjery duńskich autorów, w 
dowcipny i wielce zabawny sposób porusza- 
iącej humorystyczność procesów sensacyjno 
kryminalnych (piękna Agda Kjerult oskar- 
żona jest o mężobójstwo). Fascynującą tę 
nowość wprowadza na scenę reż. H. Szle- 
tyński. W rolach głównych: pp. Grabow- 
ska - Wodzicka, Mal inowski, Detkowski i 
Szletyński. 

—  Popołudniówka szkolna. W sobotę o 
Ę. 5-ej p. grane będą „Grube rypby“ — M. 
aiuckiego, specjalnie dla szkół, 
— Popołudniówki niedzietne. W niedzie- 

ię o godz. 3-ej pp. grany będzie rekordowy 
„Pociąg - widmo”, o godz. 5-ej pp. — „Pra 
wo pocałunku" („Embrassez moi*'). Ceny 
miejsc zniżone. 

„— Reduta na Pohulance. Dziś po połu- 
dniu o godz. 4.30 — trzecie przedstawienie 
dla młodzieży szkolnej. Odegraną zostanie 
komedja L Korzeniowskiego p.t. „Wąsy i 
peruka”. Bilety w cenie 30. 40, 50, 60, 80 

Г. 1 zł. i 1.50 zł. wcześniej do nabycia w 
ekretarjacie Reduty, a od godz. 14-ej w ka- 

sie teatru, 
— „Wesele na Kurpiach* w Reducie. 

Dziś drugi występ Zespołu teatru Regjonal- 
nego pod dyr. Skarzyńskiego w sztuce ks. 
Wł. Skierkowskiego p.t. „Wesele na Kur- 
piach”, ilustrującej zwyczaje i obrzędy lu- 
du a MEC 

ozostałe bilety w cenie od 1 zł. do 6.50 
zł. wcześniej do nabycia w biurze „Orbis* a 
od godz. 17 — w kasie teatru. 

— Przedstawienie amatorskie, Sodalicja 
św. Piotra Klawera w dniu 7 bm. (niedzie- 
la) urządza przedstawienie amatorskie, któ- 
re zostanie wykonane przez członków mło- 
dzieży koła dramatycznego im. Marji Tere- 
sy Ledóchowskiej. 
Zostanie odegrany dramat misyjny w3 

aktach z życia misyj katolickich w Afryce 
pod tytułem „Maina*. Początek przedsta- 
wienia o godz. 7 wiecz. w sali Domu Kato 
lickiego paratji š-to Jańskiej — ul. Zamko- 
wa 19. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Systematyczna kradzież z fabryki „For 

tuna“ Zarząd fabryki cukierków „Fortuna 
Metropolitalna 5 powiadomił urząd śledczy 
że od pewnego czasu ze składów fabryki gi 
ną towary. Wysłano zdolnego wywiadowcę 
który przebrany za robotnika ustalił, że kra 
dzieże są dziełem rąk: dozorcy fabrycznego 
Sawieljewa i robotnika Błagowieszczeńskie- 
go. Obaj zostali przytrzymani. Skradziony 
towar częściowo odnaleziono. 

— Dwa wypadki oszustwa na kopertę. 
Stary i wypróbowany sposób. oszukiwania 
„na kopertę", polegający na tem, że oszust 
podający się za urzędnika kantoru wymiany 
pieniędzy wprowadza ofiarę do bramy, a 
tam korzystając z nieświadomości jej wyp- 
łaca za wymieniane dolary bezwartościowe- 

Wszyscy 
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Powinni wiedzieč gdzie grač na Loterji 

UI NAS SZCZĘŚCIE U NAS 
w naszej szczęśliwej kolekturze 

oraz wiele po 3000, 2000 i 1000 

M. Gorzuchowskiegzo 
w Wilnie ul. 

I Klasa cena całego losu 40 zł. 
1/2 
1/4 

Zamiejscowym wysyłamy pocztą 

iš. Gorzuchowski Wilno, Zamkowa 9, 

mi papierkami, ostatnio znów znalazł zasto- 
sowanie w Wilnie. Jak zawsze oszust liczy 
na oczach klienta pieniądze, wkłada do'ko- 
perty żądaną sumę, a następnie korzystając 
z chwilowej nieuwagi oddaje mu drugą ko- 
pertę w której zamiast pieniędzy znajdują 
się papierki bezwartościowe. W dniu wczo- 
rajszym w ten sposób oszukane zostały: p. 
Hantkiewiczowa (przy ul. Majowej 13) na 
sumę 20 rubli srebrnych i Szymańska (przy 
ul. Szkapłernej 36) na sumę kilkunastu ban- 
knotów. W obu wypadkach oszust wręczył 
koperty zawierające banknoty po 100.000 rb. 
t.z. kerenki. 

— Tajemnicza Śmierć, W nocy na 4 b. 
m. nagle zmarła 20-letnia T. Maciukiewicz 
(Piwna 13) Zwłoki zabezpieczono. Przyczy 
na śmierci nie ustalona. 

— Kradzież książek w USB. Z gmachu 
Uniwersytetu Stefana Batorego (Uniwersy- 
cka 5) dokonano kradzieży książek na sumę 
około 10 tys. zł. Część książek znaleziono 
w mieszkaniach Jakóba Szczuczyna zaułek 
Warszawski 19 i M. Kirjanowa Orzechowa 9 

RADJO, 

Piątek dn. 5 października 1928 r. 

11,55 - 12,05: Transmisja z Warszawy: 
sygnał cząsu, hejnał z Wieży Mariackiej w 
Krakowie oraz komunikat meteorologiczny. 

16,50 - 17,05: Odczytanie programu dzien* 
nego i chwilka litewska. 

17,05 17,30: Audycja dla dzieci: „Pie- 
śnie dożynkowe*iwiwykonaniu chóru szkoły 
powszechnej, oraz słowo wstępne wygłosi 
Bronisława Gawrońska. 

17,35 18,00: Transmisja z Krakowa: 
„Nasz smak literacki i jego przemiany*— 
odczyt wygłosi prof. dr. Franciszek Bielak. 

18,00— 19,00: Transmisja z Warszawy: 
Koncert popołudniowy w wykonaniu orkie- 
stry dombrzystów pod dyr. Bazylego Zu- 
brzyckiego. 

19,05 — 19,20: Chwilka strzelecka. 
19,20—19,30: Muzyka z płyt gramo- 

tonow ych. 
19,30—19,55: „Skrzynka pocztowa” ko- 

respondencje bieżącą omówi Kierownik 
Programowy Polsk. Radja w Wilnie Witold 
Hulewicz. 

19,55— : Komunikaty i odczytanie 
programu na sobotę. 

20,15—22,00: Transmisia koncertu sym- 
fonicznego z Filharmonji Warszawskiej. 

22,00- 22,30; Transmisja z Warszawy: 
sygnał czasu, komunikaty: PAT., policyjny, 
sportowy i inne. ® 

OFIARY. 
— M.C. na radjo dla ociem- 

niałych 

w Wilnie 

zł. 5— 
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w ogłoszeniu naszem z dnia 152g0 Września pod tytułem 
NOWY MODEL SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO CHEV. 
ROLET wkradła się omyłka, którą niniejszym prostujemy. 

Pod "Cena' ' winno być: е 
Zi. 7950.— 

(Opony przednie i tylne 30303") 

Zł. 8950.— 
(Opony przednie 30"x5”, opony tylne 32" x6") 

Loco W/arszawa łącznie z podatkiem obrotowym. 

GENERAL MOTORS W POLSCE, WARSZAWA - 

DT ST KKSD 777751 CZE O KE Z W ——————————— 
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bee | 
Magistrat m. Wilna ogłasza, że na od- 

bytem w dniu 1 października 1928 r. loso- 
waniu 1 i 3 obligacyjnych pożyczek miej- 
skich, skonwertowanych w roku 1925, zosta 
ły wylosowane następujące obligacje: 

I pożyczki obligacyjnej z roku 1901. 

ET Ea WO PPT 

s Celem rozszerzenia jstnie- 
jącego dobrze prosperującego przed- 
siębiorstwa handlowego branży 
techniczno-naczyniowej pesiadającego 
wyrobioną klejentelę, duży sklep i 
składy w centrum miasta, nawiążę 
kontakt z osobą lub firmą posiadają- 

B AKÓSZERKI 
СОЛ аЗАНН 

4KUSZERKA 

*, Smialowska 
cą odpowiednie środki, ewent. go- pi ?7z5imuie od godz. 

52 zł. NrNr 28, 52, 96, 305, 411, 462. tówkę do 1000 doj. Zbyt i zyski Za dao Mickiewicza pozostający 556, 590, 634, 656, 879, 958, 1121, 1140, 1242, pewnione. Zgłoszenia pisemne do g 46 m. 6. Niezamoż: bez 
260 zł. NrNr 1352, 1396, 1485, 1489. nym ustępstwa. 
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Miejski: Kiemfatogiei | 
iKulturaino-Oświatowy 

    

wszechświatowe arcydzieło epokowe 

oraz 10,000 statystów. Wyprod. tego superfilmu kosztowało 61 miijon 
widziany przepych i wystawa! Emocujące sceny batalistycznel Powiększona orkiestra. 

Оа ania ź do 7 października ly28 r. włącznie bączie wyświelany jeden Z największych filmów 
ze świata zwierzęcego, jaki kiedy (la *« Wynik ekspedycji naukowej Merian Coopera i Ernesta 
kolwek ukazał się na ekranie: „» NĄ Schoedsak'a do dżungli siamskich w 8-iu aktach. 

„Chang“ jest filmem, którego powstanie kosztowało 2.000.000 dolarów i życie kilku set ludzi. 
Orkiestra pod dyrekcją p. Wł Szczepańskiego. Kasa czynna Odd g. 5 m. 30. Początek seansów od ti & 

. 4-ej. Następny program: „AGONJA JEROZOLIMY”, 3 1 
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NAPOLEGH ami ALBERT  DIENDONNE. | 

5.      
    

     

  

Dziśl Ńajpotężniejsze 
W rol. gł. 

UZY VERNON, MIKOŁAJ KOLIN, AL. KUBALSKI. W wykonaniu „Napoleona* brało udział 200 aktorów | 
fraaków. Przepiękne kobiety! Nie- | 

Honorowe bilety nie- 
  

  

  

        

Administracji Sło id „Pax“. 520 zi. NrNr 1545, 1575, 1607, 1731, 1746, T ed as Aka a A E ważne. Seznsy_o_godz. 4, 6, 8 i 10.15 DLA MEODZIEŽY DOŽWOLONE, 
Na ogólną sumę 4,472 złotych. PETZ. AFAWAWYA utrzymaniu żonę i R Palstja” Dziś szlagier obecnego sezonu. Rolę główną kreuje znaay RICHARD: BARTHELMES w jego najlepszej 
HI pożyczki obligacyjnej z roku 1913. > dwoje dzieci, prosi o Trat: „Eól © S “r й ё s844  Tainiki žycia wicikomiejskiegol!! Salony агу- 

2 й ›; 1(:5 47, 25 A AKU M UL AT 0 RY A KABRĄ | RED jakąkolwiek posadę, A.Michiewicza żż. | kreacji ss0 5 i A rad a ži sł L © stokracji i spelunki podmiejskie!!! Tajniki | 
52 zł. NrNr 30, 103, 165, 196, 247, 256, Wanodowe, katodowe, samochodowe i MUTBY 4 Fi posiada b. poważne kabaretów... Na śliskiej dropze... Rewja pięknych kobiet... Początek v godz. 4, ost 10.23, 

SO oj ik oda zm inne. Żywotne, trwałe, efektowne TĘ referencje. Zgłoszenia Passe-pair ut i bilety honorowe w dniu premiesy i w emi świąteczne nieważne. 
520 Zł. NONE 029, 947, 1129 dlatego a asm części WAWASAW Baras)? ul, Kino Pitrądil « ; Dzis! Wielka uroczysta przimjeral Nowe wydanie 1928 r. w nowem luterackiem opracowaniu. Wielki utwor 

ю S > е . m _ ь , р За Asp Np apa“ (Lzy błazna) W rolach głów ia i 
Na a add a ras asi oi BArADOWANIE i NAPRAWA A owi | z a ” | | Leonida Andrejewa RU AIBIEJO Mig fd žalių pasa po Chaney: Jona Gilbert gie ių 
GARGŚŁI ikteńnet iazie: dokonywana dd 7 FACHOWO. TANIO. Na 2 ola NE CA: WIELKA 42. į 10 aktowy „dramat zb lżej duszy, ukrytej pod maskę śmiechu. Rekord, powodzenie na całym świecie. Począ- | 

dnia 2 stycznia 1929 roku w kasie Magi- B Zakłacy „lsmiuls aga i Ele- dobrą glebą dO ką posialajaca reko- NEO RA Wzęchodśić sa Oda wiajcek zeta: ryt ke augi 
z sprzedania mia, o stratu. meadacje poszuk. po- 

  

  

  

Kimo- Wanda” Dziśl Ostatni raz w Wiinie! Nowe wydaniel 
Teatr y Nieśmierteine arcydzieło FREDA NIBLO » 

Wielka 30. | BEN HUR — 5, 
monumentalne epokoweį 
misterjum w 12 akt. 

Opłatę kuponów od obligacyj powyż- Elektro- i 0 Wil. Biuro Komi- : 

szych OŻYCzEk dókanywa Kada lejekaci EEA Michal Girda w sowo SBaaicwe, 58 do gospodarstwa 

2 a Wilno, Szopena 8. (przy dworeu)ŽĄ Mickiewicza 21, fon o80s S Szef Sekcji Finansowej mm in ADO A — tel. 152. zg lub do chorych, uł. 

(Jan Żejmo) 

   

  

  

Połocka 11 m. 2. —0 mmm 
  

  

   
Ramon Novarro. 

    W roli tytułowej 
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Główny Buchalter E Star kocioł arowy į Jomów dochodo-- WESA ZZ ВЫ Od 5 paździer nika 1928 wyświetlane bęczie arcydzieło polskiej wytwórni kinematograficznej p. t. 

pP (Zyżylewski) : -10 . aHoraz ad, ms RR ków ca i 3 KINO KOLEJOWE į Uśmiech Dn dramat serc w 12 aktach wedlug powieści Perzyńskiego, W rolach głównych rų SMO- 
г KB GOA PA SPA TZ EZ YI Kanióćsdć Jabrzódania Wiałomość:-f] i ków (osobniak) Nauczycielka OGNISKO i SARSKA, józef WĘGRZYN i Kazimierz Junosza STĘPOWSKI. Oryginalny BALET słynnych 

BEER RZEZ BE ZES ES EZ EOKA KASA TS | į poszukujemy do |WYCHOWAWCZYNI obok dworcu tancerek sióstr HALAMA. Całkowity dochód z seansów w dniu 5 i 6 pażdziernika przeznaczony jest na 
i os a šia is efska i MSNSA | R Zaiowólie z długoletniemi chiub- kolejowego. A „ow ac dla AGE W, Państwowej Szkoły Technicznej. Passe-partout i bilety 

2 ą i i a i abi, ezpłatne nieważne. Począte! sów  6-tej. iedzi i ięt. 2, i ja E (26 Pr ED ELPA DT KOKS S | Bezpiatnik 952) Et Gb p ątek seansów o godz. 6-tej. W niedzielę i święta o godz. 4 po południu, 

: 8 Wk D $ ń W wypadanie, łupież, i. mujemy slojdem | pos -kuje gg НАН РЕННЕа ЕО К) 
R łysienie usuwa B. Wil. Biuro Komi- { розайу do miożych R LOKALE [| 

х B „Ešenja (Elinaną cdzaiówe. 1, @7 ЁХ’]ЁЁ ч НВБСЮ\;?‚ dzieci. Benedyktyt w 
z x o nowo - Chmielowa* (z iewicza esto; — | DCM PE ZEEW 

i PRZEWDŹÓNA da sprzedania a kożutkiem): Sprzedają apieki, m i tel: 152.) —o si PZA 
System Wolifa na przegrzan arę z apteczne. Główny skład Apieka Gą- gi A z 

EA kotłem 5 diet 2 koni 8 seckiego, ul. Freta Nr 16. Ej O ÓW Wa. ŻE er posiadający Szu 3 Lota“ | 
w doskonałym stanie. B 01- FzSb Wydz. Zdr. Publ. Nr541. g Cypalnėj ulicy mia- G 3 wykształ- OAZA kuchata. 4-r;ędowa „portable maszyna do pisania | 

Wiadomość: Warszawa, ul. Sienkie- | EDI EU и 099 E G (20 ЕВ В 0Б 23 сН j sta z przedwojen- | Cenie w Zakresie sied- 7 oszenia do „Słu- y Р Ž 
0-8997 wicza 1. Ś. Świda nym aługiem | miu klas gimnazjum, we а М, М. ” — jaką Fan szuka = | 
LLA GATT DOKTOR sprzedamy dogod: | władający . językami: SZ SE” * = 

/ ст A nie poważnej paski A : ` - ° « е « 
e < оАНк З, adrjłkiewiczowa | pozobie w. Jęz, po. odbyć Mieszkanie „Gicho pisząca „Majlżejsze uderzenie 

SKLEP 08 D b. starsza „asystentka sowo - Handlowe, | bolszewickiego w Ar- 7 pokoi, wszelkie wy- d : « sukienno - bławatny : яіё;];те]і 2 DE Mickięwicze 21, Ska ae у „gdzie gody, OŚ „yao ne warunki płatności 

. . ie zi Paryża a 2 O СОр ТОНЕ НО 1 , Montwiltowska 10—1, : si Н ; 

i J. Baniewicz | рзутые, оё П1° 12 иБ о оо @ана дбаща о98 S AT TS 
й A eWweń Ke [04 5 6. Chorobyj 4 rze około ZO an Słowa”, Mickie- B- % KOKN i $-k Wil i | 

Wielka 27. skórne, ae c=. ha. Położenie nad ' wicza 4. = REMEBOSEKARNEKA tia > A, i RÓ, Wielka 55. | 
= ‚ В todą Sabou-' samą rzeką, od poleca na sezon JESIENNY w wiel- dla eenotaDiNi 8 (DAINOS NAKTINIS Ž ‚ š ‚ pja,| szosy 3 klm. Za- | 

kim wyborze materjały PALTOTO- dokad wała dka o cio i kosme- ; budowania w peł- Poszukuję Žž iš aa ZA i aa S JAI 
WE, MUNDURKOWE oraz KOŁDRY __tyka lekarska: usu-; nym — komplecie. posady dozorcy za STRERMIUEKEZZWNENA szczędności lo-| Do SŁOWA 8 B 

V merus? 0' А ТОВ Е anie  brodawek,| Sprzedamy zaraz mieszkanie. Rodzina ZA POŹYCIENIE ś kujemy poważ- | ogłoszenia i do a | 
Е zmarszczek i innychį D.H.-K. „Zachetą“ mała, Szeptyckiego 7, nie i bez ryzyka. jnnych pism na 9 - | 
AADSRENZENANZERAZANZNSEENU Z 29. Lokujący żadnych | BARDZO DO- ы | 

Perlmuftera Uliramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj 
wydatniejszą farbą do bielizny i ce- 
lów malarskich. Odznaczona na wy 
stawach w Brukseli i Medjolanie 

złotemi medaiami 

Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, 
Lwów, Słoneczna 20. 

Wszędzie do nabycia. 
NZYNRURTSNRAKOFOW 
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можаневани 

spa at 

Szkło do okien iluster 
sprzedaż skrzyniami i przyrźnięte ćo 

podanych wymiarów. 

Diamenty do cięcia szkła. 
Kooperatywom udzielsmy rabat. 

Firma „SZYBA ” u. Zawał: Zawalna 32 
(naprz. rynku). 

  

s | 

  

MAURYCY . 

Agencja Barnetti Spółka”. 
Baron de Gravieres szeptał cicho, 

jak dziecko, które wyznaje swą winę 
i pragnie ulżyć swemu sumieniu. 

— To było silniejsze ode mnie, 
księże proboszczu, Myślałem ciągle o 
tym skarbie, który był tak blisko, że 
tylko rękę wyciągnąć trzeba była... 
walczyłem ze sobą... Nie chciałem te- 
go... Wreszcie wszystko ułożyłem so- 
bie w głowie, wbrew własnej woli..... 

— Czyż to możliwe! — powtarzał 
z bólem w głosie ksiądz Dessole. — 
Nie mogę uwierzyć!.... 

— Niestety... wdałem się w nie- 
szczęśliwe spekulacje, straciłem pie- 
niądze. Ca miałem robić, jak żyć? Ze- 
brałem wszystkie staroświeckie meble 
i chciałem je sprzedać, ale serce pęka- 
ło mi z żalu, a tu zbliżała się data 
czwartęgo marca... Nie mogłem oprzeć 
się pokusie... taka doskonała myśl 
przyszła mi do głowy... Uległem... Wy- 
baczcie mi..... 

— Przebaczam ci, — rzekł ksiądz 
Dessole uroczyście i będę błagał Bo- 
ga, by nie ukarał cię zbyt surowo. 

Baron wstał i rzekł tonem stanow- 
czym: 

— Chodźmy, proszę iść za mną. 
Wyszli na drogę, udając, że idą na 

spacer. Ksiądz Dessole wycierał wciąż 
zroszone potem czoło. Baron stąpil 
ciężko, z panuro zwieszoną głową. 
Bechoux był zaniepokojony bardzo: 
obawiał się, że Barnett po tak zręcz- 
nem odkryciń winowajcy, przywła- 
szczył sobie, zwyczajem swym, skar, 
by wykradzione przez barona. 

Zadawolony i dumny Jim Barnett 
perorował tymczasem idąc koło inspe- 
ktora: 

— Jak mogłeś u djabła, nie poznać 
prawdziwego winowajcy, ślepy inspe- 
ktorze Bechoux? Ja odrazu pomyśla- 
łem, że p. Vernisson nie mógł poznać 
wszystkich zwyczajów księdza probo- 
szcza, w ciągu jednodniowej co roku 
bytności w okolicy plebanji. Zrozumia- 
łem, że tak zręcznej kradzieży mógł 
dokonać jedynie ktoś ze stałych miesz- 
kańców, bliski sąsiad. Jakże idealne 
warunki po temu miał baron de Gra- 
vieres! Okna jego mieszkania wycho- 
dzą wprost na plebanię. Znał wszyst- 
kie zwyczaje proboszcza, wiedział o 
ostrożnościach, które przedsięwziął w 
obronie przed złodziejami. Wiedział 
on również o pielgrzymkach  corocz- 
nych Vernissona. Wobec tego... 

Bechoux nie słuchał wywodów ko- 
legi, absorbowała go całkowicie oba- 
wa, która z kążdą chwilą wzrastała. 
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racyj _ plastycznych.| tel. 9-05. Hex ai | GODNYCH wa- 
Wilno, Wileńska 33723, * pewne zabezpieczenie, . noszą kach przyjmuje 

BAWAWAMN I 4 Samochėd  fiąjta OKRM wstaw, mes | 8н в Komi || BTO Roam NE 
in NANA] || BBR luksusowy 6-cio_050- kawaler ___ potrzebny wany pokój w cent- Mickiewicza 21. || Stef dostosowane do +limatu 

DOKTOR owy „N. A. G.* orazdo niedużego gospo-rum m. osobie pojed., | tel. 152, ° Bgtana i gleby Wiień ] 
Ford“ vkazyjnie do darstwa. Życiorysy, oraz dam częšciowe La = & y iienszczyzny | 

p.ZEKDOWICE | lt ARIE JEMU i BE CENA przesyłać Mons Zętosze, Grabowskiego Poleca | 
chor. weneryczne, —12, 0 o 5do adm. „Slowa“ dlania do adm, „Štowa“ . Garbarska 1, tel. 82 5 L =P po poł, OAM Z  ” | 699ppOd Witko” «1 GROMENZZESZEEA ! a | 
moczowych, od 9 | Lekarz-Dentysta | zę%e%uzwwaana w ZK AOKOWZARACAMAADINA ZAKONOWI mccyw žanį zrod. o ? I (l + B UeSSB Wiecz, MARYA Kursy Kierowców Samochodowych Stowarzyszenia Techni- apitały rent Francit-paryżani ogrod. a - 
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Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
©d 12--2 i Od 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

by. 

tel. 277. się zniżka. Ofiarna ń 
| ch Moc lh 5. Przyjinuje: 01 

W. Zdr. Nr. 152. 8—1 i od 4 7. 
Wydz, Zdr. Nr. 

Barnett zaś żartował w najlepsze: 
— Wobec tego, pewny wygranej, 

rzuciłem oskarżenie, którego nie mo- 
głem zresztą poprzeć najmniejszym do 
wodem. Ale gdy ujrzałem jegomościa, 
jak bladł w miarę mych słów, jak tra- 
cił równowagę, poznałem, że obrałem 
dobrą drogę. Ach Bechoux, nie mam 
większej przyjemności. Czy zdajesz 
sobie sprawę z rezultatu mego śledz- 
twa? 

  Tak, zdaję, a raczej, zaraz zdam 
sobie z tego sprawę! — burknął Be- 
choux, nie mogąc dłużej ukryć niepo- 
koju. 

Baron tymczasem minął granicę 
swych posiad*ości i wszedł na małą, 
zarośniętą trawą ścieżkę. Po pewnym 
czasie zatrzymał się wśród kilku dę- 
bów. 

— Tam, — rzekł głosem drżącym.. 
Na środku tej polanki... w stogu... 

Bechoux zaśmiał się gorzko. jed- 
nak rzucił się gwałtownie ku stercie, 
chcąc pozbyć się niepewności. 

W jednej chwili rozwałono stóg i 
rozrzucając siano, szukano skarbów... 
Nagle Bechoux wydał okrzyk tryumiu: 

— Oto one! Kandelabry, krzyž!... 
Sześć przedmiotów... siedem! 

— Musi być dziewięć! — įęknąi 
proboszcz. 

— Dziewięć... są wszystkie! Bra- 
wo Barnett, postąpiłeś elegancko! Ach, 

ten Barnett!... 
Proboszcz osłabł z radości, przyci- 

skając do piersi przedmioty odzyska- 
ne, szepnął gorąco: 

— Jakże mam panu dziękować, pa- 
nie Barnett! Niech Bóg panu , wyna- 
grodzi.... 

Jednak inspektor Bechoux nie my- 
lił się, przewidując że Barnett wypła- 
tał jakiegoś figla, dowiedział si eo tem 
nieco później. 

Wracając usłyszeli jakieś krzyki, 
od strony domu barona de Gravieres. 
Słysząc to nieszczęsny złodziej rzucił 
się ku szopie i ujrzał przed nią trzech 
kręcących się i gestykułujących służą- 

cych. 
Natychmiast domyślił się co się 

stało i skonstatował jak rozpaczliwą 
była sytuacja: drzwi małej remizy by- 
ły wyłamane i wszystkie piękne sta- 
roświeckie meble, zegary i tkaniny, 
które zgromadził tutaj, jako ostatnią 
deskę ratunku, w ciężkiej sytuacji ma- 
terjalnej, wszystko zginęło bez śladu. 

— Ależ to straszne! — jęknął i za 
chwiał się na nogach. — Kiedy okra- 
dziono mnie? 

— Dzisiejszej nocy... — odrzekł 
lokaj, — koła północy szczekały psy.. 

— Ale w jaki sposób udało im się 
tego dokonać? 

Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę” 

Wojskowym, u- 
rzędnikom i uczączza 

nach wiecżorowych, częściowo w lokalu 

ul. Ponarska 55. 

    3 sów w godz. od l2-ej do 18-ej przy ul. 

    

— Wywieziono wszystko autem 
pana barona. 

— Mojem autem, więc i auto skra- 

dziono? 
Zmiażdżony ostatecznie, baron 

upadł w objęcia proboszcza Dessole, 
który ze słodyczą i dobrocią, zaczął 
go pocieszać. 

— Niedługo czekał pan na karę, 
biedaku... Proszę ją przyjąć bez sze- 
mrania. 

Bechoux zacisnął pięści i podszedł 
do Jima Barnetta jakby gotując się do 
skoku. 

— Pan da znać policji, panie baro- 
nie, zaręczam panu, że wszystko się 
znajdzie! — zawołał, zgrzytając zęba- 
mi. 

— Ależ oczywiście że się znajdzie! 
— uśmiechnął się przyjaźnie Barnett. 
Jednak zadawanie się z policją, nie 
jest dla pana barona rzeczą wskazaną. 

Bechoux  spiorunował go spojrze- 
aiem i przybrał jeszcze bardziej gro; 
źną postawę. Ale Barnett chwycił go 
pod ramię i pociągnął za sobą. 

— Czy wiesz, coby się była stało, 
gdybym nie wmieszał się, w tę spra- 
wę? Ksiądz proboszcz nie odnalazłby 
swych skarbów. Niewinny  Vernisson 
siedziały w więzieniu, a pani Verni- 
sson dowiedziałaby się: o pielgrzym- 
kach męża. Słowem, musiałbyś się za- 
bić z rozpaczy, że to wszystko stało 

się przez ciebie! 
Bechoux upadł na pień zrąbanego 

drzewa. Złość dusiła go. 
— Panie baronie, zawołał Jim Bar 

nett, — proszę o wino dla inspektora... 

zrobiło mu się niedobrze... 
Pan de Gravieres wydał rozkaz. 

Otworzono butelkę starego wina. Be- 
choux wypił szklaneczkę i uspokoił się 
nieco. Ksiądz proboszcz również na- 
brał, humoru. Baron de Gravieres sta- 
rał się zabić swój smutek... 

NA 

Akcje afrykańskie inspektora Bechoux. 

Pierwszą pe obudzeniu się myślą 

p. Gassire był niepokój o całość paczki 
akcyj, które przyniósł do domu po- 
przedniego wieczoru. Na szczęście, le- 
żały one spokojnie na nocnym stoliku, 
gdzie idąc spać położył. 

Uspokojony, wstał i zaczął się ubie 
rać. Mikołaj Gassire był człowiekiem 
niskim i grubym, o wyniszczonej twa- 
rzy. W dzielnicy „Inwalidów* był on 
znany, jako człowiek zdolny do inte- 
resów i bardzo sprytny. Dosyć znacz-. 
na grupa poważnych ludzi powierzy- 
ła mu swe oszczedności, a Gassire, 
mima wysokich procentów, które im 

N „„awca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedz '"y Witold W ovdyko. 
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Grupa XXV ' 
kandydatėw na kierowcėw niezawodowych (amatorėw) 

rospocznie zajęcia dn. 6 X.—28 r. 
Wykłady będą się odbywały w ciągu 6 tygodni w godzi- 

przy ul. Wileńskiej 33, częściowo w lokalu kursów. przy 

Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sekretarjat Kur- 

każdy może ulo- 
kować szybko i 
dogodnie u osób 
odpowiedzialnych 
bez jakichkolwiek 
bądź kosztów 

* przez 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 

Mickiewicza 21, 
tel. 152. —ę 

            

   

  

Stow. Techn. Polsk. 

Ponarską 55,   
  

wypłacał, zarabiał doskonale, dzięki 
szczęśliwym operacjom giełdowym 'i 
tranzakcjom lichwiarskim. 

Na pierwszem piętrze starej i wyso 
kiej kamienicy, której był właścicielem 
zajmował mieszkanko, składające się z 
przedpokoju, sypialni i jadalni, która 
służyła jednocześnie jako gabinet, po- 
koju w którym pracowali jego trzej 
pomocnicy i wreszcie małej kuchenki. 

Będąc niezmiernie oszczędnym, nie 
wziął służącej. Rano przychądziła woź 
na, tęga i ruchliwa kobieta, sprzątała, 
przynosiła mu gazety i kawę. 

Tego dnia wożna wyszła o wpół. 
do dziewiątej, a p. Gassire jak zwykle 
oczekiwał swych pomocników, popija- 
jąc kawę i czytając listy. Nagle punktu 
alnie o dziewiątej, usłyszał jakiś sze- 
lest w sypialnym pokoju. Przypomniał 
sobie o paczce akcyj i skoczył do po- 
koju, w którym je zostawił... Akcje 
zniknęły bez śladu. w tejże samej chwi 
li do uszu jego doleciał trzask zamy- 
kanych drzwi w przedpokoju. 

Podbiegł chcąc je otworzyć, ale 
zamek otwierał się tylko przy pomocy 
kłucza, a klucz pozostał na stole obok 
filiżanki z kawą. 

Jeśli pójdę po klucz, złodziej ulot- 
ni się! — błysnęła mu nagła myśl. 

Otworzył więc szybko okno, wy- 
chodzące na ulicę. Fizyczną niemożli- 

wością było, by złodziej mógł się wy- 

mknąć w ciągu tak krótkiej . chwili. 
Istotnie na ulicy było zupełnie pusto. 
Mimo rozpaczy jaka go ogarnęła, sta- 
ry skąpiec nie stracił przytomności i 
nie zaczął krzyczeć. Dopiero, gdy po 
kiłku sekundach ujrzał swego sekreta- 
rza, wkraczająćego na bezludną ulicę, 
skinął nań tajemniczo. 

— Prędko, prędko!  Sailonat, — 

  

   

   

  

ceniem i długoletnią 
praktyką pedagogicz- g 
ną, udziela  lekcyj 
języka francuskiego, 
może też prowadzić 
korespondencję hand- 
lową. Przyjmuje tłu- 
mączenia, ul. Wileń- 
ska 32 3, tel. 1018, 
od 3.36—5 po poł. 

4449 - 8 

— A więc złodziej, zamiast zbiec 
na dół, pobiegł na górę. Ach, to okrop 
ne! 

Mikołaj Gassire wrócił do swego 
sekretarza. Właśnie zjawili się dwaj 
inni urzędnicy. W kilku, przerywanych 
słowach poszkodowany wydał im roz- 
kazy. Nikt nie miał być wypuszczonym 
ani też wpuszczonym do domu, aż do 
nowego rozporządzenia. 

— Zrozumiałeś Sailoat? 
Z niezwykłą zręcznością przebiegł 

schody i wpadł zdyszany do swego 

Cenniki na żądanie wysylamy bezpłatnie. 

pienie шт FETBEZĘ ios 

chłopcu od piekarza i mleczarce? —— 
zaproponował Gassire. 

— Nie chcę! — wyksztusił Be- 
choux,hamując gniew. Jeśli co będzie 
trzeba przynieść, zrobią to moi agen- 
ci, których zaraz wezwę. Niech potert 
składają skargę na mnie, — nie usta- 
pię! Musimy d ziałać energicznie, i 

nie tracić czasu! 
Inspektor usiłował zapanować nad 

sobą, by nie skompromitować się 
przed otoczeniem. Ale gesty nerwowe 
i drżenie ust zdradzały straszne wzru- 

   

mieszkania. i 5 | szenie, któremu podlegał | 
— Hallo! — wrzasnął do tuby te- — Musimy - zdobyć się na zimną | 

lefonicznej.. — Hallo.. — Prefektura powy tzekł do Gassire'a: 31 kaž 
policji? Czy inspektor Bechoux już 
jest? Proszę go poprosić... natych- 
miast, galopem.... To mój klient, niema 
chwili do stracenia... Czy to inspektor 
Bechoux? Tutaj Gassire. tak, dobrze.. 

a raczej źle.... skradziono mi paczkę 
akcyj.... czekam pana! Co? Pan ma 
urlop? Gwiżdżę na pański urlop! Niech 
pan biegnie do mnie na jednej nodze! 
Pańskie akcje afrykańskie zginęły! 

P. Gassire usłyszał okropne prze- 
kleństwo i telefon zamilkł. Był teraz 
"zupełnie pewny, że Bechoux nie skrewi 

istotnie kwadrans później Bechoux 
wpadł jak wicher, na swego bankiera. 

— Moje afrykańskie akcje! Wszy- 
stkie moje oszczędności, Gdzie one są 
nędzniku! 

Ukradzione, razem z mojemi akcja 
mi, i akcjami innych moich klientów! 

Skradzione!? 
Tak, z mojej Sypialni, 

godziną. у 

przed pół 

— Cóż u djabła robiły moje akcje 
w pańskiej sypialni? 

— Podjąłem je wczoraj z mojej ka- 
setki z banku, chcąc oddać do innego 

dym bądź razie jesteśmy na dobrej 
drodze. Nikt nie wyszedł z tego domu, 
Musimy więc pochwycić moje akcje, 
zanim złodziej zdoła je stąd wynieść. 
To jest najważniejsze! 

Zaczął od badania dwuch panie- 
nek. jedna z nich była maszynistką, 
kopjowała w domu rozmaite raporty 
i cyrkularze. Druga zaś dawała u sie- 
bie również, lekcyj gry na flecie. Obie 
pragnęły wyjść po zakupy na šniada- 

— Bardzo żałuję, — tłomaczył się 
Bechoux, — ale dziś rano, brama po- 
zostanie zamknięta. Dwuch urzędni- 
ków pana Gassire będzie pilnowało 
wejścia. Trzeci z panów obejdzie wszy 
stkich lokatorów, będą oni mogli 
wyjść dziś po południu, ałe wszelkie 
pakunki będą starannie rewidowane. 
My zaś zabierzemy się energicznie do 
dzieła! Panie Gassire chodźmy za wo- 
źną dokonać rewizji. 

Rozkład mieszkań ułatwiał bardzo 
rewizję. Dom miał tylko trzy piętra, a 
na każdem z nich jedno tylko mieszka 

szepnął wychylając się z okna, wejdź, Lankų, chciałem lepiej si *. nie. Czyli było ich cztery, licząc par- 
2 Jas SWĄ ь piej się urządzić, R Sj ki : : 

l maż m zaj niko- uazie roka 2 AE a. Ee nie 33 Za 

` Gdy «baz jego został spełniony, Bechoux położył żelazną dłoń na R dra R Toutie ie = zbi M BRA A gui Jego ramieniu. AE RO НН 
zbiegł szybko, dysząc ciężxo ze wzru set i były minister . Na trzeciem, w 
szenia. 

— Cóż, Sailonet, 
działeś? 

—- Nikogo, proszę pana. 

Podbiegł więc do mieszkanka woż- 

nej, która w tej chwili zamiatała scho+ 

dy, wychodzące na ciemne podwórko. 

nikogo nie wi- 

— Pan jest odpowiedzialnym za 
to, pan mi za nie zwróci. , 

— Z czego? Jestem zrujnowany: 

— Zrujnowany? A ten dom? 

— Obdłużony ponad wartość. 

Obaj rzucali się ku sobie gestyku- 
lując i krzycząc ochrypniętym głosem. 

podzielonem na dwie części mieszteh- 
ku, gniezdziły się dwie papnienki: p. 
Legoffier i Haveline. Poseł Touffemont 
wyszedł z domu przed ósmą, gdyż 
przewodniczył, obradującej dnia tego 
komisji. Sąsiadka, która mu usługiwa- 
ła, dawno już powróciła do siebie. Mu 

Okradziono mnie, pani Alain! — NC ) "A siano więc z rewizją zaczekać do po- 
zawółał. — Czy nikt się tutaj nie ukry Woźna i trzej urzędnicy stracili giowę wrotu byłego ministra. Zato mieszkan- 
wa? zupełnie i nie pozwalali wyjść z doinu ką obu panienek zostały poddane bar- 

—- Broń Boże panie Gassire, — 

jęknęła przerażona kobieta. 

|  —— Gdzie pani kładzie 

mego mieszkania? 
— Tutaj proszę pana, za zegarem. 

Nikt nie mógł go ruszyć, gdyż od pół 

godziny nie odchodzę od mega miesz- 

kania. 

klucz od 

dwom panienkom, lokatorkom z trze- 
ciego piętra,które za wszelką cenę pra 
gnęły wydostać się na ulicę. 

— Nikt stąd nie wyjdzie! — zawył 
nieprzytomny już prawie ze złości, Be- 
choux. — Nikt się nie ruszy, zanim nie 
odnajdę moich akcyj afrykańskich! 

— Może jednak pozwoli wejść 

  

dzo drobiazgowej rewizji. Następnie 
przeszukano cały strych i małe ciemne 
podwórko, wreszcie mieszkanie pana 
Gassire. ы 

Nic jednak nie znaleziono. Весйо! 
z coraz większą goryczą rozmyšla! 4 
swych akcjach. .. 

D. C. N. 

Drukarnia „Wydawnictwo Wilefiskie“ ul. Kwaszelna 23. - 

   


