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SFERY GOSPODARCZE 
A ZAGADNIENIA POLITYCZNE 

1926, 

marcową, 

w okresie rozwiązania izb Prezydent 

W warunkach ustroju stabilizowa- 

nego stosunek sier gospodarczych do 

zagadnień stanowiących o rozwoju 

gospodarczym jest inny, niż w wa- 

runkach znamionowanych możliwo- 

ścią tych lub innych zmian ustrojo- 

wych. 

Czynnik gospodarczy zdolny jest, 

a raczej nawykły, do operowania 

przeważnie wielkościami _„współmier- 

nemi*, mie znosi „iracjonalizmu* i u- 

znaje „niewiadomą* tylko wówczas, 

gdy w równaniu gospodarczem z 

łatwością może odszukać jej przyszłe 

młejsce i ważkość zajmowanego sta- 

nowiska ocenić. A, im mięcej życie 

gospodarcze jest zacofane, im więcej 

na drodze swego rozwoju znajduje 

przeszkód—tem większy ma senty- 

ment do ustroju stabilizowanego, a 

jednocześnie tem większą obawę 

przed niespodziankami w razie zmia- 

ny ustroju istniejącego. Przyzwyczaje- 

nie, przystosowanie się wielką tu o- 

degrywa rolę, z wielką nieraz szkodą 

dla zainteresowanych bezpośrednio 

czynników gospodarczych. 

Często zatem  „współmierność* 

identyfikowana jest z tem co daje 

teraźniejszość, stan w chwili obecnej, 

chociażby najgorszy i najcięższy a 

pojęcie iracjonalizmu gospodarczego 

pakuje się do kupy z niewiarą w mo- 

žliwošė zaistnienia lepszych warun- 

ków gospodarczych. 

„ Snadź bardzo we znaki dały się 

sierom gospodarczym stosunki istnie- 

jące przed wypadkami  majowemi, 

skoro powitane one zostały z niekła- 

maną radością, czyniącą wyłom w re- 

gule stanowiącej o zachowaniu się 

czynnika gospodarczego wobec za- 
gadnień a zwłaszcza przewrotów po- 
litycznych. W tem zachowaniu się nie 

było nic wyczekującego. Niemal na- 

zajutrz zacieśnięte zostały węzły współ- 

pracy ponad głowami posłów sejmo- 
wych, w sferze niedosiągalnej dla ich 

rąk i nawet języków. Konserwatyzm 

polskiego życia gospodarczego zdał 

egzamin celująco, rozwiązując równa- 

nie z „niewiadomą*, pomimo  usiło- 

wań nieproszonych nauczycieli wzno- 

wienia, że w odtworzonej niewiado- 

mej tkwi siła niszczycielska, pomimo 

usiłowań zmierzających do powstrzy- 

mania przed chęcią rozwiązania rów- 
nania. 

Dziś, po upływie pięciu lat, sfery 

gospodarcze znów stoją w obliczu ko- 
nieczności zajęcia stanowiska wobec 

zagadnienia poiitycznego, z tą tylko 
różnicą, że w bardziej spokójnych 

ono swój przebieg, 

Mamy na myśli wybory do Sejmu, 

których wynik zaważy tak na dal- 
Szym rozwoju wypadków wogóle jak 
przejawie rozwojowych sił gospodar- 
czych Polski. 

Znamienny jest pod tym wzglę- 
dem głos organu centralnego Związku 

polskiego przemysłu, górnictwa, han- 
dlu i finansów, znamienny dlatego, 
że już przesądza poniekąd to stano- 

wisko, jakkolwiek nie strawia jeszcze 

Wyraźnej kropki nad i. Czytamy tam 

więc, że sfery gospodarcze nie po- 
winny zapominać o postulacie równo- 
wagi między poszczególnemi czyn- 
nikami w życiu państwowem. „Gdy 

zastosujemy tę zasadę do tak palące- 
go zagadnienia—-powiada autor wstę- 
Pnego artykułu, — jakiem jest zagad- 

nienie ustrojowe w Polsce, dojdziemy 
do wniosku, że i tutaj postulatem jest 
takie zorganizowanie machiny pań- 
stwowej, aby wszystkie w niej tryby, 
koła i tłoki działały harmonijnie ra- 
zem, uzupełniając się nawzajem. Dla 
tego też sfery gospodarcze nie wy- 

Stępują ani z hasłami specjalnie pro- 
Parlamentarnemi, ani też antiparlamen- 
ŚR pragną natomiast zakreślenia 

każ ej instytucji państwowej odpo- 

wiedniego, wyraźnego i nie kolidują- 
cego Z innemi zakresu działania. A 
dalej mówi autor o tem, że na pod- 

stawie art. 5 ustawy z roku 
uzupełniającej konstytucję 

Rzeczypospolitej otrzymuje 

wydawania pewnych rozporządzeń 

prawo 
z 

"mocą ustawy — a jednocześnie wy- 

raża nadzieję, że z tej możności rząd 

zechce skorzystać najszerzej, usu- 

wając do czasu powołania izb najbar- 

dziej dotkliwe bolączki. Streszczając 

te zdania do właściwej istoty zamie- 

rzeń, można byłoby sprecyzować sta- 

nowisko sfer gospodarczych następu- 

jąco: ufamy rządowi, jaki będzie skład 

izb, nie wiemy —niech więc rząd wy- 

korzysta uprawnienia by zadość uczy- 

nić najbardziej aktualnym wymogom 

i potrzebom życia gospodarczego. 

Tu znów zatem występuje na wi- 

downię obawa przed „niewiadomą“. 

Ale w jak odmiennych okolicznościach 

i w jak odmiennej postaci. Wówczas, 

pięć lat temu, obawa ustąpić musiała 

miejsce zrozumieniu  konsekwencyj 

czynu Marszałka Piłsudskiego, — dziś 

jest spotęgowana świadomością strat 

powodowanych utratą rzeczywistości 

stabilizowanego ustroju, stanowiącego 

rękojmię normalnej ewolucji gospo- 

derczej. " 

Nie ulega więc wąpliwości, że 

stawka opozycji na siery gospodar- 

cze z powodu i w nawiązaniu do 

obecnego, o światowem zresztą po- 

dłożu, kryzysu ekonomicznego — bę- 

dzie bita. Będzie bita i z innych też 

przyczyn sojusz endecji z centro- 

lewem zdarł z niej maskę, tylko ma- 

skę, bowiem szat sama się przedtem 

wyzbyła, rzucając się w łoże partyj- 

nych kombinacyj. Z. Harski. 
  

  

Przed ukończeniem 
akcji pacyfikacyjnej 

W MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ 

Stołeczna agencja „Press* dowiaduje się 
że w kołach politycznych liczą się z mo- 
żliwością szybkiego ukończenia t. zw. ak- 
cji pacyfikacyjnej w Małopolsce Wschodniej 
Doniesiei nia jakie otrzymały centralne wła- 
dze z terenu akcji sabotażowej, wskaz 
ją na to, że dzięki stanowczym  zarządze- 
niom władz administracyjnych akcja sa- 
botażystów ukraińskich prowadzona jest 
jeszcze przed kilku dniami z wielką siłą 
— załamała się. 

Należy przypomnieć, że 
kraińscy rozpoczęli swe zbrodnicze 
łania równocześnie z ukończeniem  zbio- 
rów i na dane hasło dokonywali przez 
szereg tygodni wielką ilość podpaleń i naj 
rozmaitszych zamachów. Władze bezpie- 
czeństwa zdwajały swą czujność i mobili- 
zowały środki obrony spokojnej ludności 
polskiej i ruskiej w miarę rozwijających się 
wypadków i w chwili największego nasi- 
lenia podpaleń i zamachów, użyły wszel- 
kich rozporządzalnych środków, aby  za- 
prowadzić całkowity spokój w wojewódz- 
twach południowo-wschodnich. Trzeba do- 
dać, że stanowcze i surowe zarządzenia 
władz spotkały się z całkowitem uznaniem 
tej olbrzymiej większości ludności  tamtej- 
szej i całego społeczeństwa polskiego, tem- 
bardziej, że padczas rozwijającej się ak- 
cji sabotażystów, ludność województw 
wschodnich zwracała się także do władz 
centralnych z żądaniem zastosowania ma- 
ksimum środków represyjnych, zwracając 

również uwagę rządu, że t. zw. akcję pa- 
cyfikacyjną należy możliwie przyśpieszyć, 

Charakterestycznem « jest, że cały sze- 
reg organizacyj polskich, działających od 
wielu lat na terenie Małopolski Wschodniej 
domagało się w interesie zabezpieczenia 
mienia prywatnego i społecznego, wpro- 
wadzenia, sądów doraźnych, jako ostatecz- 
nego środka walki z anarchją. 

W'adze centralne przystąpiły do kontr- 
akcji , zd. jąc sobie całkowicie sprawę z 
konieczności *: ul-zybszego  zaprowadze- 
nia porządku i . zbicia od podstaw or- 
informacyjne podczas wielu przeprowadzo- 
nych rewizyj, potwierdziły całkowicie, že 
ganizacji sabotażystów. Zdobyte materjały 
kierunek akcji idzie po właściwej linji. W 
wielu mieszkaniach działaczów ukraińskich 

sabotażyści u- 
dzia- 

znaleziono broń i amunicję, tiawniono w 
dużej ilości zmagazynowane środki wy- 
buchowe, materjały do podpalania, i t. d. 
Ludność, widząc stanowczość władz bez- 
pieczeństwa, sama niejednokrotnie współdzia 
lala w powyższej akcji władz, witając - z 
należytem uznaniem zarządzenia, dotyczą- 
ce wprowadzenia gminnych wart nocnych, 
odpowiedzialności gmin za sabotaże i 
wzmocnienia posterunków polisyjnych. 

Ostatni pobyt ks. metropolity Szeptyc- 
kiego w Warszawie wywołał olbrzymie za- 
interesowanie przedewszystkiem na  tere- 
nie Małopolski Wschodniej. Wyjazd ks 
metropolity ze Lwowa nastąpił w momencie 
największego nasilenia akcji sabotażowej, 
powrót zaś w chwili zasadniczego ukoń- 
czenia t. zw. akcji pacyfikacyjnej. Wynuv- 
rzenia ks. metropolity o sytuacji i jego sto- 
sunku lojalnym do rządu — w co koła mia 
rodajne nie miały powodu wątpić — wywo- 
łały przedewszystkiem bardzo dobre wraże 
nie na terenie Małopolski Wschodniej, gdzie 

Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

BIENIAKQNIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

KLECK —. Sklep „Jedność*. 
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Marszałek Piłondski па czel 
WARSZAWA. 6-X. (tel. wł. „Słowa”*). W dniu 10 b. m. odbędzie się 

posiedzenie głównej komisji wyborczej, na którem zatwierdzone będą zgłe- 
szone listy państwowe kandydatów i określona ich numeracja. 

W dniu dzisiejszym wpłynęły następujące listy: 

LISTĄ BEZPARTYJNEGO BLOKU WSPÓŁPRACY Z RZĄDEM: 
1) Józef Piłsudski, 
2) Walery Sławek, 
3) Kazimierz Świtalski ° 
4) Aleksander Prystor, ` 
5) Jan Piłsudski, 

  
   

15) Min. Kuehn, 
16) ks. Bronisław  Żongołłowicz, 
17) Marjan Kościałkowski, 
18) Witold Staniewicz, 

6) Felicjan Sławoj  Składkow- 19) Bogusław Miedziński, 
ski, 20) Pieracki, 

7) Jakób Bojko, 21) —janusz Jędrzejewicz , 
8) Adam Koc, 22) Starzyński, 
9) Stan. Car, 23) Lechnicki, 
10) Wacław Makowski, 
1i) Stanisław Czerwiński, 
12) Karol Polakiewicz, 
13) Min. Boerner, 
14) ks. Janusz Radziwiłł, 

Na dalszych miejscach znajdują się następujące kandydatury: (33) 
Hołyński, (39) Smulikowski, (43) Podoski, (47) Tadeusz Morawski, (48) 
Kleszczyūski, (54) dr. Aleksander Domaszewicz, (59) Wislicki, (60) Marjan 
Rudziński, (73) Kirtiklisowa. Na setnem, ostatniem miejscu listy państwo- 
wej znajduje się najbliższy obecnie współpracownik Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej Adam Skwarczyński. 

LISTA BUNDU i NIEZALEŻNYCH SOCJALISTÓW pod nazwą „Blok 
lewicy socjalistycznej'* na czele Erlich dr. Kruk. 

LISTA ŻYDOWSKIEGO BLOKU GOSPODARCZEGO 

ludowcy, kupcy i rzemieślnicy) na czele rabin Sorokin z Łucka. 
państwowej do Senatu Rafał Szereszowski. 

LISTA STRONNICTWA NARODOWEGO: 

1) Wojciech Trąmpczyński, 4) Aleksander Zwierzyński, 
.2) Roman Rybarski, 5) Marja Balicka, 
3) Aleksander Dębski, 6) Stanisław Stroński. 

Na dalszych miejscach znajdują się Wierczak, Jasikowicz, Sz. Zieliń- 
ski b. konsul generalny w Berlinie. Listę państwową do Senatu rozpoczyna 
Stanisław Głąbiński, Bartoszewicz. 

LISTA CENTROLEWU: 

1) Ignacy Daszyński, 
2) Maksymiljan Malinowski, 

3) Jan Dąbski, | 
4) Wincenty Witos, : 
5) Bernard Jankowski, 
6) Herman Liberman, 

Dalej na (15) Diamand, (16) Rataj, (17) Putek. 

Rozłam w Stronnictwie Chtopskiem 
WIĘKSZOŚĆ RADY NACZELNEJ WYPOWIEDZIAŁA SIĘ ZA 

ZERWANIEM Z CENTROLEWEM 

WARSZAWA, 6.X. (tel. wł. Słowa). W Stronnictwie Chłopskiem 
nastąpił dziś, niedający się jeszcze w tej chwili w rozmiarach 

swoich określić rozłam. Sześćdziesięciu członków Rady Naczel- 
nej stronnictwa reprezentujących wszystkie ośrodki erganizacyj- 

ne z b. pos. Adamowiczem, Targońskim, Kosibą i Makarczukiem 

na czele ogłosiło rezciucję w której jako większość Rady Na- 
czelnej anuluje przystąpienie Stronnictwa Chłopskiego do Centro- 

lewu, wydala z partji dotychczasowych przywódców, Dąbskiego, 

Wronę i Waierona i postanawia pójść do wyborów samodzielnie 

pod hasłem zjednoczenia wszystkich stronnictw Iudowych przy 
osobie Marszałka Piłsudskiego. ; E 

Rozłam w Stronnictwie Chłopskiem jest w kołach politycz- 
nych jednogłośnie oceniany, jako niesłychanie mocny cios dia 
Centrolewu. 

Jeszcze jeden b. poseł aresztowany 
LUBLIN. (Pat). W dniu 5. X aresztowany został w Lublinie z polecenia 

prokuratora Sądu Okręgowego w Lublinie były poseł Kotarski Feliks z PPS. 

Gabinet rumuński ustąpił 
BUKARESZT, (Pat). Gabinet podał się do dymisji. O godzinie 15-ej 

król przyjął Sinaja premjera Maniu, który przedstawił mu dymisję gabine- 
tu, motywując swe ustąpienie złym stanem zdrowia. 

Maniu zaznaczył, że już przed kilku miesiącami zapowiadał, że z po- 
wodu choroby będzie musiał ustąpić. 

Król przyjmując dymisję, wyraził premjerowi podziękowanie i powierzył 
ustępującym ministrom tymczasowe pełnienie dotychczasowych obowiązków. 

Wielkie zwycięstwo prawicy w Finlandji 
HELSINGFORS. PAT. — Według dotychczasowych obliczeń wyników: 

wyborów do parlamentu, socjalni-demokraci uzyskali 237.754 głosy, konser- 
watyści 139,439 głosów, agrarjusze 139.376 głosów, Szwedzi 84.814 głosów, 
drobni rolnicy 11.074 głosy, komuniści 8.551 głosów. — Jak oblicza dziennik 
„Uusi Suomi*, w nowym parlamencie stronnictwa będą rozporządzały na 
stępującą ilością mandatów: konserwatyści (czyli partja Zjednoczenia) 40 
mandatów (dotychczas 28), agrarjusze — 57 (dotychczas 59), postępowcy. 
9 (dotychczas 7), szwedzka partja narodowa 20, mandatami, szwedzkie 
ugrupowania lewicowe — 2, Socjalni demokraci — 71 mandatami. 
TPEET ATS TSS IT KUIO YES TAS KT ONET WKEEWP R TE TE TSS 
w pewnych kołach starano się łączyć da- strzeżeń co do obrony zasad, porządku i 
leko idącą aktywność  nacjonalistycznych bezpieczeństwa w Małopolsce Wschodniej. 
grup ukraińskich ze zwracającą uwagę bier- Władze bezpieczeństwa mają jeszcze do 
nością duchowieństwa grecko - katolickiego zwalczenia działalność prowokacyjną pew- 
i zwierzchnika tego kościoła na powyższym nych grup ukraińskich, prawdopodobnie ko- 
terenie. munistów, którzy w kilku miejscogyościach 

Pobyt ks. metropolity Szeptyckiego w a ostatnio we Lwowie, podkładają bomby 
Warszawie a przedewszystkiem zetknięcie pod budynki ruskie, aby stworzyć pozory 
się z członkami rządu, wybitnemi osobi- akcji odwetowej. Oczywiście robota ta 
stościami politycznemi, a także — o ile jest znana władzom polskim istnieje pełna 
nam wiadomo — z najwyższymi przedsta- nadzieja, że dzięki zarządzeniom już wy- 
wiciełami kościoła, dało możność ks. me- danym sprawcy tej prowokacyjno - dy- 
tropolicie całkowitego poznania nastroju. wersyjnej akcji poniosą również zasłużoną 
Niewątpliwie zwróciło uwagę ks. metropo- karę w ramach czysto - państwowych  re- 
lity także i to, że istnieje całkowicie zhar- presyj prawnych. 
monizowany front polski, zgodny bez za- 

24) Prof. Adam Krzyżanowski 
25) Tadeusz Hołówko, 
26) Zofja Moraczewska, 
27) Władysław Byrko. 

(ortodoksi , 

Na liście 

7) Stanisław Wrona, 
8) Michał Ró.g, 
9) Władysław Kiernik, 
10) Leon Leśniewski (N. P. R.) 
11) Arciszewski. 

  

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, — W. Włodzimierow. 

HOKODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S$. Zwierzyński. 

LIDA — l. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach 
Eo cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
yć przez Administrację, zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jacwasareg= 
NOWQOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STGŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch'*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

     

  

   

y jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Za testem 15 groszy. Komunikaty oraz 
świątecznych braz z prowincji o 25 proc. drożej, 

e loty BELI. 
KŁOPOTY „CENTROLEWU* 

HIKANAMI „PIASTA*. 

W. powiecie Oszmiańskim jest spo- 
ro b. „działaczy” Piasta, któr y w swo 
im czasie posiadał tam dość sprawnie 
działające jaczejki. Obecnie rozbitko- 
wie ci widząc ustępstwa poczynione 
Str. Chłopskiemu i Wyzwoleniu doma- 
gają się również uwzględnienia swych 
„interesów* przez umieszczenie ich 
kandydatur na liście Centrolewu, gro- 
żąc, w razie nieuwzględnienia wysta- 
wieniem odrębnej listy. 

KOMUNISTYCZNA LISTA 
НАМ]Е“. 

Elementy komunistyczne grupujące 
się koło „białoruskiego* klubu robot- 
niczo-włościańskiego, mają wystawić 
własną listę, któraby nosiła nazwę 
„Zmahanje”, na pierwszych miejscach 
której staliby b. posłowie Dworczanin, 
Krińczuk i Gawryluk, osadzeni obec- 
nie na Łukiszkach za działalność an- 
typaństwową. 

NIE BĘDZIE JEDNOLITEGO SJONI- 
STYCZN. BLOKU WYBORCZEGO. 

Dotychczasowe rokowania o jedno- 
lity blok wyborczy żydowski na te- 
renie całego państwa należy uważać 
za zakończone z wynikiem ujemnym. 
Nie będzie zatem utworzony ani o- 
gólno - żydowski blok, jednoczący 
wszystkie ugrupowania mieszczańskie 
i demokratyczne, nie ma również żad- 
nych szans blok ogólno-sjouistyczny, 
który obejmowałby całe państwo. 

W Małopolsce Wschodniej i Za- 
chodniej, organizacje  sjonistyczne 
zdecydowały się pójść przeciwko  li- 
nji, reprezentowanej przez p. Gryn- 
bauma. Organizacje te przygotowują 
się do wyborów, przeprowadzonych 
wspólnie z ugrupowaniami niesjoni- 
stycznemi. W. Małopolsce zatem pój- 
dą Żydzi do wyborów vw blokach 
ogólno-żydowskich. 

FERMENTY W STR. CHŁ. 

B. poseł Str. Chł. Stanulewicz wo- 
bec nieumieszczenia go na liście Cen- 
trolewu postanowił zerwać ze stron- 
nictwem i zorganizować własną grupę 

Ż powodu manifestu 
p. lgn. Daszyńskiego 

„Robotnik“, „Gazeta Warszawska“ 

oraz inne gazety opozycyjne wydruko- 

wały memorjał Ignacego Daszyńskie- 

go, będący manifestem opozycji, nie 

dający jednak żadnego pozytywnego 

programu, a tylko negatywną krytykę. 

Pan Daszyński mówi o „przele- 

wie krwi", „rozpętaniu sił niszczyciel- 

skich* dwóch zabitych, blisko stu ran- 

nych i setkach aresztowanych z pośród 

tej warstwy narodu,z pomocą które 

Józef Piłsudski walczył o niepodle- 

głość i bronił Polski przed najazdem, 

zabitych, rannych i atesztowanych w 

demonstracjach przeciwko jego rzą- 

dom** — pisze pan Daszyński. Kto jed- 

nak wywołał przelew krwi, kiedy nie 

przyjaciele polityczni pana Daszyń- 

skiego. Tradycja metod walki przeciw- 

ko obcemu rządowi została zwrócona 

przeciwko. własnemu. Rozagitowane 

tłumy, jednostki niezrównoważone, ule 

gające masowej sugestji, podniosły 

zbrodniczą rękę przeciwko organom 

bezpieczeństwa publicznego polskiego 

państwa. \ 

W dalszym ciągu poseł Daszyński 

mówi o „przygnębieniu, lub zupełnej 

na sprawy publiczne obojętności, nie- 

pewności jutra i nieufności we włas- 

ne siły”, przypisując to wszystko rzą- 

dom pomajowym. Czy uprzedni stan 

Polski nie wywoływał przygnębienia? 

Wzajemne oszczerstwa miotane przez 

przedstawicieli jednych ugrupowań 

politycznych ' na drugie niweczyły 

wszelkie autorytety polityczne w kraju 

i budziły ogólne poczucie, że na czele 

ugrupowań politycznych stoją albo łaj- 

daki, albo głupcy. Sejm nie posiadał 

autorytetu, nie mógł posiadać autory- 

tetu rząd obalany co kilka miesięcy 

przez zakulisowe porozumienia przy- 

wódców ugrupowań politycznych, wła: 

ściwie spółek 0 ograniczonej poręce 
i kandydować do Sejmu na terenie dla robienia interesów. Od spraw pu- 
okręgu lidzkiego. blicznych od udziału w przedstawiciel- 
UPRAWOMOCNIENIE WYROKU NA stwie narodowem byli de facto usu- 

P. HARNIEWICZA. nięci wybitni przedstawiciele  inteli- 

B. kandydat do b. sejmu dr. Har- gencii, O ile nie poszli na służbę dema- 

niewicz obecnie czołowy kandydat gogji społecznej, ekonomicznej lub na- 
spółki endecko-chadeckiej w okręgu rodowościowej. 
lidzkim został w swoim czasie skaza- 
ny na 2 tygodnie aresztu za obrazę 
księdza Bojaruńca. Jak się dowiaduje- 
my, wyrok ten stał się już prawamoc- 
ny. 

B. POSŁOWIE SZAPIEL I ADAMO- 
WICZ NIE SĄ ARESZTOWANI. 

Niektóre pisma warszawskie oraz cała 
prasa łódzka podały wiadomość (powołując 
się na „Gazetę Chłopską**) o rzekomem 
aresztowaniu b. posłów Antoniego Szapie- 
la i Adamowicza. 

Po sprawdzeniu, możemy zdementować 
tę wiadomość. P. Szapiel bawi obecnie na 
terenie pow. Święciańskiego, a p. Adamo- 
wicz w Jaszunach. 

SZUKAJĄ AMATORÓW. 
Centrolew postanowił zorganizo- 

wać zbiórkę pieniędzy na fundusz po- 
mocy b. posłom, osadzonym w Brze- 
ściu i w tym celu rozesłał do swych 
mężów zaufania na prowincji listy skła 
dek. 
RDZ RATE HRC ENY PECO RCTEROSEREOAJE 

ZWYCIĘZCY W 3 KONKURSIE 
AWIONETEK 

WARSZAWA. PAT. Wczoraj w ostatnim 
dniu krajowego konkursu awionetek odbyła 
się próba demontażu. W próbie tej brali udział 
jedynie ci piloci, którym uzyskana przez to 
ilość punktów mogła wpłynąć na miejsce w ‚ vo 8 AS 
ogólnej klasyfikacji zawodów. by ger do dróg, aby ułatwić komunikację i zbyt 
późnej nocy komisja sportowa Aeroklubu gig 2 
R. P. obliczała i sprawdzała wyniki ostatecz- produktów kraju Z PY tanie 

nej P, które zostaną ogłoszone pan Daszyński i odpowiada nań nega- 
jutro. Wszakże wiadomo, że pierwsze miejsce $ 3 z Н s 
w pierwszej grupie awionetek (ciężkich) wziął tywnie. w szkolnictwie szliśmy Je Fer 

por. A zwycięzca o wszych latach naszej państwowości w 
wysokości awionetek, na awionetce D4. ,; RA 8 k Р 
W drugiej grupie awionetek (lekkich) pierw- kierunku ilościowym, nie zaś jakościo- 
sze miejsce zajął por. Skrzypiński—RWD 2.8 wym. W ostatnich latach rozpoczyna 

SKIonność do oty- się konsolidacja naszego szkolnictwa 

J I Iošci ustępuje przejawiającego się w zwiększaniu ilo 

й przy użyciu ści nie szkół lecz, sił nauczycielskich, 

soli ęwocoweł otóż od 1926 — 27 roku do 1928 — 29 
PO EPOSAŻNE,  roku"ilość. Sił nauczycielskich w szko- 

łach powszechnych zwiększyła się z 68 

Z MO- 

„ZMA- 

W dalszym ciągu pan Daszyński 

biada, że „nie poprawiono losu mas 

pracujących, nie podniesiono  dobro- 

bytu w kraju i nie uczyniono sprawie- 

dliwym podział dochodu społecznego”. 

Przeżywamy obecnie światowy kryzys 

ekonomiczny, który fatalnie odbija się 

"a stosunkach gospodarczych Polski. 

Nie jest naszą winą, że Kanada produ- 

kuje nadmiar pszenicy, że wskutek 

przejścia od waluty pozłacanej do wa- 

luty złotej, nastąpił światowy spadek 

cen, wywołujący depresję gospodar- 
czą. Dążność do „sprawiedliwe- 

go rozdziału dochodu spolecznego“ 

wywoływała — politykę społeczną 

nieodpowiadającą rozwojowi sił 

produkcyjnych kraju i tamującą więc 

jego rozwój gospodarczy. 

Jeżeli tempo polityki podzialowej 

nieco zwolniono, wyszło to na korzyść 

rozwoju sił produkcyjnych a więc i 

mas pracujących. „Może zbudowano 
tysiące szkół niezbędnych dla rosnące- 

go pokolenia, może wybudowano sieć 
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ji] Cena Zł. 4.00 tysiecy do 74 tysięcy. Wydatki na 

I ©! sposób użycia _ OŚWiatę publiczną zwiększyły się 
załączony. od 1926 — 27 roku z 287 miljonów 

rok. do 433,2 miljona w 1929 — 30 
<__ Dla ułatwienia komunikacji i zbytu 

produktów kraju wybudowano Gdynię. 

Władysław Studnicki. 
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ECHA KRAJOWE ||srrgsajata Katastrofa angielskicyo sterowta 
W sprawie szkolnictwa i młodzieży 

W Nr. 221 „s5łowa”* г @та 26 września 
r b. zaniieszczony zustał artykuł pod tytu- 
łem „Rus in urbe*, poruszający cały szereg 
naszych miejscowych bolączek w szkol- 
nicewie Średniem. : 

Autor p. M. Z. podkreśla i uwypuk'a sze- 
czy dobrze już zna wysuwa bruki i nie- 
domagania, walka z któremi oddawna starc 
w: jedną z największych trosk zarówno Ko- 
mitetow Rodzicielskich 1 nh Centrali, jak i 
władz szkolnych. 

Artykuł zawierający naogór spostrzeze 
nia i fakty zgodne 2 rzeczywistością, traktu 
je jednak tę rzeczywistość z pewną nerwo- 
wością radając jej w ten sposeb oswivtle- 

  

        

  
nie może 1 niezupełnie właściwe, A C0 Wi4- 
r.ejszt grzeszy jakurś heznadziejnym i me- 
dopuszczalnym pesymizmem. 

Że poziom moralny i naukowy naszych 
szwół średnich pozostawia jeszcze wiele d> 
zyczenia — z tem się zgodzić z pewremi 

zastrzeżeniami ozna, — ale nie należy te- 
go brać tak beznadziejnie. jak tu czym 0. 
M Z. W sprawie szkolnictwa naszego, jak 
zresztą wogóle w vałrm naszem budowr- 
ciwie państwewem pczostaje jeszczż wiele 
rzeczy nieuregulowanych, wiele  niedociąg- 
nieć, a nawet błędow. у 

Ale stąd daleko jeszcze do pesymizmu. 
Niema i nie powinno być dlań miejsca w 

naszej teraźniejszości pomimo w:zetkich jej 
r:edomagań . L 4 

Przeciwnie — mamy prawo i obowiązek 

do zdrowego, twórczego cptynvzmu zarów 

ro w cat.m naszem zyciu społecznem, jak i 
w uziedzinie szkolnictwa. į 

Trzeba tylko zrozumieć, że. wszelkie zło, 
nuriujace dziś tak toleśnie nasz organizm 
społeczny, musi być przejściowym, trzeba 
i1mieć cdrożme to, co jest tymczasowe: 1 

związane z ogołnym fermentem naszego ży- 

cia współczesnego od tego, co jest trwałe i 
mocne. > 

Młodzież nasza, pomimo wielu brakow i 
grzechów, jest bezwzględnie naogół zdrowa 

nioralme i ma niezaorzeczone prawo do te- 

go, ażeby z całą uineścią pokładać w niej 

naczieje i przyszłość narodu. 
Pokolenie starsze coraz bardzie! 'ntere- 

sujące się szkołą. na którą dawniej żadnes > 

wpływu nie raieło, dziś oddziaływa już na 

życie szkcine, wnosząc do nieyc  czynni< 

społeczny i wychowawczy, jako przeciwwa- 
gę biurokratycznej szkoły. | ah 

Władze szkclne wykazują również CO- 
raz 10 więcej odczucia rozumienia duszy 

dziecka i szkola polska pełni dziś swoje za- 

danie społeczne « państwowe w miarę sił i 
środków sumiennie i zaszczytnie. 5 

Nie 1dzie zatem  oczywišcie, ażebyśmy 

maicli zamykac oczy na to, co w szkelnictwie 
raszem jest złe i wymaga naprawy, ale me 
woino nam z powodu przejściowych, a nie 
vmknionych trudnośi i biędów deskredyt: - 
wać tei szkoły, » zwłaszcza nie wolno uogól- 
risjąc odcsobnicne wybryki i rozwydczenie 
miedzieży szkolnej, szkalować ją piętnem 
degeneracji i bulszewizmu. ||| 

To samo dałoby sie powiedzieć w poru: 
<zorych przez p. M. Z. sprawach sportu i 
literatury. ^ 

Bo ze w обеспут pedzie młodzieży na- 
szej do sportów jest wiele przesady -— ra- 
cja, że w literafurze społecznej jest wieb: 
śmiecia — niema dwóch zdań. 

Ale naprawdę stwierdzenie tego nie da- 
je jeszcze prawa ani do rczpacziiwego wo- 
łania, że sport wypełnia bezideowość ml 

dziczy, ani do ryczalttawcęc  porepiania lite- 
ratury współczesnej, w której bez wątpienia 
są rzeczy zdrowe i piękne. 

Hasło wychowania fizycznego, tak ba:- 
dzo dotąd zaniedbanego, jest dziś jednem z 
najzdrowszych haseł budownictwa państwo- 
wego, a poszukiwanie nowycl: dróg w lite- 
raturze i sztuce byłe zawsze i zawsze pozo- 
stanie keonieczrym warunkiem postępu 

Wiec i pod tym względem nic many 
podstaw do Jeremjaszuwego biadania. 

Ca się tvczy sprawy faktycznej, omawia- 
nego artykułu, « dotyczącej mundurów, cza- 
1:k, personelu i t. p. to iej 1i3 poruszam, 
przedewszystkiem dlatego, że chodzi mi 
glownie © zasadniczy ton. jaki nadał spra- 
wic szkolnej autor emawianego srtykulu, o 
obrone powagi naszego szkolnictwa * hono- 
ru naszej młodzieży, a następnie dlatego, że 
sprawy te zostały już rzeczowo i wyczer- 
mjąco cświetlone w „Kurjerze Wileūskim““ 
Nr 224 z dnia 1 paździermka r. b, w arty- 
kule pod tytułem „W obronie szkóły”, pod- 
pisanym przez „Matkę””. 

Wyjaśnienia 1 sprostowania zawarte w 
tym artykole, móglbym fvlko ze  swozej 
strony najzupełniej potwierdzić. Uważam 
jednak za swój obowiązek, jaką prezes Ce1 
irsłi Opiek Rodzicieiskich, sprostować za- 
rzut, Skierowany przez p. M Z. pod adresem 
p. Kutatura jakolv isnorowal, czy nie doce- 
niał Batrzeby porozumienia się z opieką ro- 
dz.cielską. 

Stwierdzam stancwczo, że p. Kurator wy- 
kazał pod tym wzgledem maksimum dobrej 
woli, że bezpośrednio lub przez swoich za- 
stępców brał zewsze i bierze czynny udział 
w obradash € 0. R. i postulaty jej trak- 
tewał przychylnie. Jeżeli postulaty te nie 
zawsze mogą być zrealizowane, ta składał 
się na to cały szereg ckoliczności, od de- 
brej woli Kuratorjum niezależnych. 

0 CZESŁAWIE 
Wzruszeni bardzo, chowaliśmy do- 

kładnie rok temu Ś. p. Czesława Jan- 
kowskiego. Był on za wielki, aby czcić 
go tylko mów pogrzebowych tonem i 
stylem. Zostawmy pochwały, bez kry- 

  

   

  

   

    
tyki dla tych, którzy w życiu nic nie 
zrobili. Ludzie dzielą się na poruszają- 
cych i poruszanych. Dla tych drugich 
społeczeństwo rezerwuje mowy po- 
chwalne, uznania jednomyślne, (a im 
kto głupszy, to oczywiście jednomyśl- / 
niejsze), pierwsze miejsca wszędzie, 
dostojeństwa wszelkie i wszelkie ho- 

    

Słvszner est 
jest m 
czeństwa, Nilu? 

alt czyz nic u 
tcznadziejność 
pure traktowanie 
I ezeństWU 
skiej i Poiskiej b 

Nie jest j e z naru tak żle : 
w piętnastoletnią roczricę Szkolnictwa Pol- 
sk'ego w Wilnie o Szkole Polskiej mmezemy 
jednak mówie z radoscia 1 dunią 

Piczes  Centeali „spiek Redzic: :lskich 
D. Piekarski 

          

   
    

  

    

  

LIDA 
— ŻZwązek strzelecki w Lidzie w odpo- 

wiedzi Treviranusowi. W odpowiedzi na za- 
chłanność niemiecką, godzącą w całość gra- 
nic polskich na Zachodzie, związek strz 
ki zorganizował w powiecie Lidzkim „Ty: 
dzień Prctestacyjny*, który będzie trwał cd 
2 września do 6 października b. r. Na pre- 
gram Tygodnia złoża się odczyty wiece pro- 
tustacyjne oraz impreży dochodowe i zbiór- 
ki uliczne, z których dochód przeznaczony 
będzie na szerzenie oświaty wśród ludnaści 
zamieszkującej Pomorze. W tygcdniu przyj- 
mą udział większe ośrodki w powiecie, a 
nnędzy innem: miasteczka: Ejszyszki, Ra- 
duń, Zabłoć, Iwje, Werenow, gdzie komen- 
danci poszczególnych plutonów związku 
strzeleckiego zajmą się  przeprowadzenieru 
programu Tygočnia. 

— Obchód 10-letniej rocznicy *dobycia 
Lidy. Wielką uroczystość obchodziło w dniu 
28 września społeczeństwo miasta Lidy z ra- 
cji 10-letnicj rocznicy oswobodzenia Lidy z 
wražych rąk ncježdžcy. 

W wigilję obchodu zostało odprawione 
rabożeństwo żałobne w, kościele paraijalnym 
poczem tłum ludności, liczący około 5 ty- 
Sięcy wyruszy pochodcm na cnieniarz |idz- 
xi gdzie we wspólnych grobach spoczy- 
wają prochy żołnierzy bohaterów poległych 
w walkach przy zdobyweniu m. Lidy 

Tutaj złożono na grobach wieńce, ufuna- 
dowane jnzez poszczególne instytucie i or- 
ganizacje społeczne, poczem wzniosłe kaza- 
rie wygtosi ks. dzickan Bojaruniec, Z kolei 
przemówił prof. Smoter, który w swych 
stawach |odkreślił dobitnie bohaterski wy- 
siivk żołnierza polskiego, walczącego 2 praw 
dziwem poświęceniem o wolność całego na- 
roau. Na zakończenie orkiestra 77 p. p. ode- 
grała marsz żałobny, poczem tłumy publicz- 
ności opuściły cmentarzysko. 

Na drugi dzień w niedzielę, w śŚwiąty- 
reach wszystkich wyznań zostały odprawi>- 
ne uroczyste nabożeństwa, zaś w kościei2 
usafjalnym ks. kapelan odprawi! uroczystą 

św. dla wojska i organizacyj społecz- 
nych. O godz. tl d-ca Garnizonu p. płk. 
Auer w otoczeniu władz miejscewych i 
członków Komitetu Obywatelskweo przyjął 
Guiiladę wojsk, oddziału „Strzelca** i orga- 
r:zacyj przysposobienia wojskowego, рэ- 
czem publiczność tłumnie udała się do sali 
k'noteatru „Nirwana”*, gdzie odtvła się 
Lroczysta akadcmja ku czci i chwale zwy- 
cięskiego oręża polskiego. 

fkademję zagaił dyrektor gimnazjum 
miejskiego p. Fiekarski, który po krótkiem 
|'zemówieniu wzniósł okrzyk na cześć Rze- 
czypospontiej Folskicj i lej Prezydenta Na- 

:pnie w pięknie ujztej formie wygłosił od- 
czyt przybyły z Wilna maior 5 p. p. leg. p. 
hazimierz Damian Rąbiński, na zakończe- 
nie wznosząc ckrzyk na cześć Naczelnego 
Wodza Wojsk I'olskich |ózefa Pilsudskiego, 
który gremkiera ochem Odbi: się trzykrotnie 
w piersiach kilkutysięcznego tłumu zebranej 
publiczności. Po odczycie zebrani jednomyśl- 
nie vchwalili wysłać depeszę hcłdowniczą 
na ręce Pierwszego Marszałka Pclski Józefa 
Psudskiego następującej treści: 

Józef Piłsudski 3 
Pierwszy _ Marszałek Polski 

Belweder -— Warszawa. 
Wyrazy hordu i głębokiej wdzięczności 

przesyła Naczelnemu Wodzowi w 10-letnią 
rocznicę wyzwolenia Wschodnich Rubieży 
Rzeczypospolitej z wrażych rąk najeźdźcy. 

ю Komitet Ctywatelski 
to-lecia wyzwolenia m. Lidy. | 

W daiszym ciągu programu akademji 
jedna z uczenie ginimazjum miejskiego wy- 
głosiła dcklan'ację, zaś ra zakończenie or- 
kiestra 77 p. p pod batutą kpt. Wiltosa ude- 
zrała kilka utworów koncertowych. : 
п:6с bronić całości granic Ojczyzny A 

TURMONT (POW. BRASŁAWSKI) 
— Inspekcja p. rainistra komunikacji . W 

niedzielę 28 ub m. na inspekcje stacji Tur- 
ment przybył autem z Brasławia, dakony- 
wując badania budowy linji Woropajewo — 
L:uja, p. minister Kuehn, którego witał »d- 
dział kolejowegc przysposobienia wojskow: - 
go oraz dzieci kolejarzy, które  wręczyły 
p. ministrowi bukiet białych róż. | 

Zebrana licznie publiczność oraz dziatwa 
nianifestowała ra cześć p. ministra. 

Z prawdziwem uznaniem nalsży podkre- 
ślic dziarską postawę kolejewezo przyspo- 
sobienia wojskowego, którzy pomimo to, 
iż zorganizowali się dopiere przed trzema 
tvgodniami, jednak z dostateczną wprawą 
władają karabinem aby w chwili potrzeby 

JANKOWSKIM 
nory, jakie tylko wymyśli. Dla poru- 
szających krytykę, krytykę i jeszcze 
raz krytykę. 

Przejdźmy do naszych tez. 

, Czesław Jankowski, jako talent był 
niedoceniony przez współczesnych, a 
to dlatego, że się rozdrabniał jako 
dziennikarz. 

Czesław Jankowski jako  pisarz- 
dziennikarz, jako „literat* jeśli weź- 
miemy to najlepsze dla niego, to bar- 
dzo używane określenie, kiedy był w 
sile wieku, jako „literat* był we współ 
czesnej Polsce anachronizmem. 

Czesław Jankowski był naturą bo- 
jową. Współczesnej literatury polskiej 
był nietylko wykwintnym „markizem*', 
lecz „muszkieterem''* gotowym zawsze 
wsadzić umiejętnie. szpadę przeciwni- 
komi z powodu, lub bez powodu, dla 
samej brawady i aby się brawadą po- 
pisać. 

Te same tezy wypowiadałem zresz- 
tą i nad trumną wielkiego pisarza rok 
temu. Mówiłem to samo, w innej for- 
mie, oczywiście. Chciałbym jeszcze kil 
ka razy to powtórzyć, aby ludzi prze- 
konać. Niech się dzieci polskie uczą 
języka na artykułach Jankowskiego. 
Niech jego feljetony wchodzą do wy- 
pisów. Niech ten język wypolerowany, 
niech te słówka wypieszczone, niech 
te okresy poukładane i pomalowane 
jak minjatury staroświeckie — uczą 
naszą młodzież, że my zgodnie ź sien- 
kiewiczowskiem twierdzeniem: „nie 
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Pięćdziesiąt osób spalonych 
PARYŻ. W nocy z soboty na niedzielę o godz. 2.30 w pobli- 

żu miasta Beauvais, w północnej Francji, wydarzyła się straszna, 
nienotowana w historji lotnictwa katastrofa. 

Sterowiec angielski R 101 spłonął w powietrzu. 
W płomieniach znałazło śmierć 50 ludzi a wśród nich an- 

„, glelski minister lotnictwa Thomson. Ocalało z pośród pasażerów 
i z załogi tylko 
rzonych do szpitala. 

W chwili katastrofy wszyscy pasażerowie pogrążeni byli we 
śnie z wyjątkiem pilota, który ocalał. 

Według zeznań tego ostatniego motory sterowca funkcjono- 
wały normalnie, iecz deszcz I silny wiatr parły sterowiec ku zie- 
mi,ga w pewnym momencie wiatr, który zerwał się z szaloną 
siłę, zepchnął balon zupełnie na ziemię; nastąpiła wówczas 
eksplozja. Z pod gruzów sterowca wydobyto dotychczas zwęglo- 
ne zwłoki 25 osób, których niesposób rozpoznać. Inžynier-kon- 
struktor aparatu, który, znajciując się w bocznej kabinie, ocalał, 
zeznał, iż po drugim wstrząsie pilot usiłował wznieść w górę 

8 ludzi, których przewieziono popa- 

sterowiec, jednakże ster odmówił posłuszeństwa. Osoby, które 
ocalały, oświadczają, iż uratował ich zbiornik wody, z którego 
wylała się woda podczas eksplozji. 

Szczegóły katastrofy 
Szczegóły tej niebywałej katastrofy są następujące: 
Sterowiec angielski R 101, zbudowany w ubiegłym roku, wystarto- 

wał w sobotę o godz. 8 w. zlotniska pod Londynem w pohróż do Indyj. 
Była to podróż, która miała otworzyć regularną komunikację lotniczą mię- 
dzy Anglją i Indjami przy pomocy sterowców. : 

Podrėž sterowca angielskiego R 101 miata charakter nietylko došwiad- 
czalny, ale także polityczny, skoro się zważy, że budowa jego była przy- 
śpieszona ze względu na rozgłos, który towarzyszył podróżom niemieckie- 
go Zeppelina. 

Sterowiec znajdował się w stałej łączności radjowej ze stacją w Lon- 
dynie, której co trzy minuty przesyłał meldunek o podróży. Ostatni te- 
legram odebrany został w nocy z soboty na niedzielę o godz. | m. 30. 

Z lotniska londyńskiego wyleciało do miejsca katastrofy kilka samo- 
lotów z kierownikami angielskiego lotnictwa. 

Na miejsce wypadku przybył również samolotem książę Walji. 
O rozmiarach tej olbrzymiej katastrofy Świadczy fakt, że w ciągu 

jednej sekundy eksplodowało 172.500 metrów sześciennych wodoru, któ- 
rym sterowiec był wypełniony i 52 tonny benzyny i oliwy. 

Co mówi naczelny mechanik sterowca 
Naczelny mechanik sterowca R 101 keach, Który ocalał, udzelił dziś sze- 

regu wyjaśnień co do przebiegu katastrofy. Po eksplozji, zanim sterowiec spadł, 
załamała się tylna jego część. Gdy sterowiec znałazł się tak nisko, iż dziobem 
uderzył o ziemię, Leach usiłował wznieść go nieco, jednakże odpowiedni me- 
chanizm odmówił posłuszeństwa. 

Sterowiec walczył z burzą i ulewnym deszczem, przyczem irzy razy po- 
chylił się gwałtownie, aż wreszcie nagły podmuch wiatru rzucił go o ziemię: 
Jak się zdaje sterowiec znalazł się w samym środku burzy, gdzie popchnął 

go gwałtowny wicher, przyczem w ciemnościach uderzył o niewielki pagórek 

Zeznania ocałonych pasażerów 
Ocaleni pasażerowie i członkowie załogi sterowca R. 101 złożyli przed komisją śled- 

czą, która przybyła samolotami pierwsze zeznania, które w sposób następujący odtwarzają 
przebieg tragicznej katastrofy. 

Do godziny I w nocy podróż sterowca odbywała się normalnie. Po godz. l-ej ste- 
rowiec wszedł w strefę burzy i walczył z silnemi wichrami. 

Pasażerowie i część załogi spali. Kilka osób tylko przechadzało się po oszklonym 
pokładzie, przypatrując się burzy. 

W pewnej chwili silny, prostopadły podmuch przygniótł sterowiec ku ziemi. 
nik wyprostował sterowiec. Po chwili drug , silniejszy podmnch burzy 
sterowca ku zieini. Sternik nie zdołał wyprostować bałonu, który 
szybciej. 

Zatrzymano motory, wówczas sterowiec stał się ofiarą wichru. Puszczono wówczas 
motory w ruch po raz drugi, jednakże stery odmówiły posłuszeństwa. 

Sterowiec z wielką siłą uderzył przodem o wierzchołki lasu i w pewnej chwili ol- 
brzymi kadłub balonu opadł na drzewa, Nastąpiła straszliwa eksplozja wodoru i benzyny. 
Sterowiec bowiem, wbrew praktyce, nie był napełniony niepalnym helem, lecz łatwopal- 
nym wodorem. 

Płonący aluminjowy szkielet sterowca runął na ziemię. W chwili katastrofy padał 
ulewny deszcz i szalała wichura, Noc była bardzo ciemna. 

W pół godziny później przybyła na miejsce kompanja żołnierzy z pobliskiego mia- 
steczka Beauvais, która zajęła się akcją ratunkową. Jednakże poszukiwania były bardzo 
utrudnione przez ciemność, wicher i deszcz. Dopiero o świcie zdołano zorjentować się 
w ogromie strasznej katastrofy. 4 

Giosy opinii angielskiej 
LONDYN. (Pat). Katastrofa sterowca R. 101 wywołała w całej Anglji nie- 

zwykłe przygnębienie. Ha budynkach publicznych wiszą chorągwie okryte ki- 
rem. Ulice wypełniają tłumy, kupujące specjalne wydania dzienników. Tele- 
gram korespondenta Reutera w Beavais stwierdza, iż jest już niewątpliwe, że 
nastąpił wybuch wodoru, a nie materjałów pędnych sterowca. 

Wśród fachowych kół przeważa pogląd, że katastrofa wywołana została 
niedostateczną ostrożnością przy podjęciu lotu. Fakt oderwania się skrzydła 
w kilka godzin po wystartowaniu dowodzi, że kontrola sterowca przed wy- 
startowaniem nie była bardzo ścisła. 

Ponadto zarzucano kierównikowi sterowca przesadną brawurą, gdyż, 
wobec nieodpowiednich warunków atmosferycznych, lot nie powinien bi być 
podejmowany w terminie oznaczonym. 

Kim był lord Thomson 
LONDYN. (Pat). Lord Tliomson, jako generał brygady za czasów wojny i były 

członek rady wojennej w Wersalu, był dla Labour Party nabytkiem ze wzgiędu na powa 
gę i popularność, jaką cieszył się w kołach wojskowych b. pożądanym. 

Lot do Indyj, podjęty przez niego, nie był pozbawiony znaczenia politycznego. 
Wśród wpływowych kół politycznych uważano go za najpoważniejszego kandydata na 
stanowisko wice-króla Indyj, po ustąpieniu Irvina. Е 

Ster- 
rzucił przodem 

począł opadać coraz 

udajemy Europy, lecz jesteśmy Euro- 

pą“ 
Przepiękny wiersz Kazimiery IHa- 

kowicz. Przepiekny — ale obok cisną 
się zaraz wykrzykniki „ileż tu siły” 
to jest wiersz pisany słowami granitu. 
W literaturze polskiej, którą znam, nie 
przypominam sobie wiersza, któryby 
dawał takie poczucie siły. 

A teraz ten wiersz Jankowskiego, 
któryśmy mu, jakby mięciutki, delikat- 
ny aksamit położyli na trumnę. 

Oto pierwsza jego zwrotka: 

Te białe ku mnie przybliż chryzantemy 
I ów medaljon ze ściany mi daj — 
l cicho teraz rozmawiać będziemy... 

Był niegdyś maj. 
A oto zwrotka ostatnia: T 

Porozsypywał Jankowski  talent 
swój na płachty dzienników, brudną, 
niepachnącą farbą zadrukowane, na 
byle jakim tanim papierze. Trudno, 
niech hołd, który się ma złożyć zbie- 
rając ze szmat dziennikarskich i prze- 
nosząc na welin, to co napisał — bę- 
dzie jednocześnie rehabilitacją rze- 
miosła dziennikarskiego. Wśród tego 
rzemiosła są i artyści. 

Jankowski był anachronizmem. On 
nie udawał wieku rokoko, — on nim 
był. Nie potrafił być kim innym. Kiedy 
pisywał czasami odezwy partjotyczne, 
wśród gładkich, przepięknych i migo- 
tliwych słówek nie było siły Coś jakby 
król Staś, kiedy chciał w 1792 r. woj- 
skiem dowodzić. Każdy styl udawany, 
każde wzorowanie się na stylu minio- 

Śni się... Jak błogo!.. Cicho i powoli 
Na wszystko dziwny jakiś schodzi cień. 
Daj mi, daj rękę!.. Przeszło już. Nie boli. 
Już odświęcony wiosny mej i doli 

Zaduszny dzień. 
nym, jest zawsze chybione. Cała 

atrakcja, cała oryginalność Jankow- Czesław Jankowski był więc ja- 
skiego polegała na tem, że on się nie kiemś ucieleśnieniem = paradoksu 
„Stylizował* na epokę rokoko, prze- Un homme de lettres stanisławowskiej 
ciwnie chciał się z niej wyzbyć, otrzą- 
snąć, lecz jakimś dziwnym kaprysem 
w historji literatury, duszą, talentem, 
umysłowością nawet ' poglądami 
tkwił w tej epoce naprawdę, natutal- 
nie, rzeczywiście. Porównajmy  „ko- 
biecy'* wiersz drugiego, olbrzymiego 
talentu, szczęśliwym losem związane- 
go ze „Slowem“. 

epoki skądyś zabłąkany w wiek XX i 
zajmujący się pisańiem odcinków po 
dziennikach. Tylko w fantastycznych 
powieściach, w opowiadaniach dla 
dzieci, ludzie przechodzą przez jakąś 
bramę mistyczną z jednej epoki w dru: 
gą, w przeszłość, lub przyszłość. Ta- 
ki człowiek zjawiający się wśród nie 
swoich, nie może być przez nich na- 

Niechże rośli i mocni i mężni natężą każde ścięgno, 

do krzyża Chrystusowego, miast mnie umarłego się wprzęgną 

bo łaurem, jak gromem rzucę i głaz jak dynamitem rozerwę 

i spadnę orłem drapieżnym i rwać będę ludzkie ścierwo 

\ 

DZIEŃ ŻAŁOBY NARODOWEJ 
PARYŻ. PAT. Z powodu kata- 

strofy sterowca „R. 101“ rząd 
francuski postanowił obchodzić 
dzień jutrzejszy, jako dzień żało- 
by narodowej. 

KONDOLENCJE 
WARSZAWA. PAT. W dniu 6 b. m. dy- 

rektor protokółu dyplomatycznego dr. Karol 
Romer złożył w imieniu rządu polskiego kon- 
dolencje w ambasadzie angielskiej z powodu 
tragicznej katastrofy sterowca „R. 101*. 

w. 0% 

PARYŻ. PAT. Minister lotnictwa Eynac 
złożył w ambasadzie angielskiej kondolencje 
w imieniu lotnictwa francuskiego. Ciała 47 
ofiar katastrofy wystawiono w specjalnie 
urządzonej kaplicy w merostwie m. Beauvais. 
Próba rozpoznania ofiar nie dała wyników. 

* * * 

LONDYN. PAT. Wśród setek oficjalnych 
oraz prywatnych depesz kondolencyjnych, 
nadesłanych z powodu katastrofy sterowca 
„R. 101*, wymienić należy depeszę od do- 
wódcy sterowca „H. Zeppelin“ Eckenera oraz 
od Costes'a i Bellonte'a. 

TAJEMNICZYCZŁOWIEK 
O NIEUSTALONEM 

NAZWISKU 
Jeżeli zmarły niedawno aktor fil- 

mowy Lon Choney nazywany był 
pospolicie człowiekiem 0 stu twa- 
rzach, to o tajemniczym działaczu ko- 
munistycznym, którego sprawa była 
wczoraj przedmiotem rozpraw Sądu 
Okręgowego w Warszawie, nie można 
inaczej powiedzieć jak: człowiek o. 
wielu nazwiskach. 

Tajemniczy więzień, wybitny dzia- 
łacz komunistyczny, o którego spraw- 
kach wiadomo jest władzom śledczym 
umiał zakonspirować się doskonale. 

W akcie oskarżenia figuruje on 
jako Bernard Sachs false Dawid Rajch, 
lat 42. syn Hersza i Róży, lecz prócz 
tego—jak wynika z okoliczności spra- 
wy—-używał on i był znany różnym 
ludziom pod innemi jeszcze nazwis- 
kami, a.więc Goldberga, Efraima Tu- 
skiera, Herskiego i t. d. 

Początkowo myślano, że jest to 
Truskier, okazało się jednak wkrótce, 
że prawdziwy Truskier aresztowany 
został w innem mieście. 

Cóż zarzuca akt oskarżenia tajem- 
niczemu więźniowi? 

Uprawianie roboty wywrotowej. 
Widziano go w towarzystwie zna- 

nej komunistki Janiny  Wernerowej 
vel Rozenowej. 

Widziano go następnie z człen- 
kiem centr. kom. komunistycznej par- 
tji Tomorowicza wraz z b. posłem 
Dąbalem przebywającym później w 
Rosji Sowieckiej i wieloma innymi. 

W toku obserwacyj zauważono 
pewnego razu, że podejrzany ten 
człowiek wszedł do pewnej restaura- 
cji, uprzednio kołując po ulicach, cho- 
dząc zygzakami jakgdyby chcąc za- 
trzeć swe ślady. 

W kilka minut później wszedł do 
restauracji znany obserwującemu wy- 
wiadowcy komunista Srul Amster- 
damski. 

Wywiadowca wszedł za nim i wte- 
dy żobaczył, jak podejrzany wraz z 
Amsterdamskim, posłem Żarskim i 
jeszcze jednym z wybitniejszych ko- 
munistów Aliredem Lampe siedzą w 
loży sali restauracyjnej — pochyleni 
ku sobie — coś notują i zapisują. 

Wywiadowca powiadomił telefoni- 
cznie komisarza, który przybył bez- 
włocznie i wszystkich czterech odby- 
wających — jak się okazało narady 
przedwyborcze — aresztowano. 

Podejrzany komunista wylegitymo- 
wał się dowodem osobistym na na- 
zwisko Dawida Rajcha. 

I ten paszport był fałszywym. 
Rajch — jak skonstatowano — pi- 

sywał rozprawy ekonomiczne w du- 

leżycie zrozumiany, ani oceniony. 

Ctóż na tyle uważam Jankowskiego 
za ducha stanisławowskiej epoki że na 
wet jego sentyment do Napoleona w 
lisiej szubie, idącego szlakiem oszmiań 
skim, wysadzanym brzozami, cały je- 
go sentyment do epoki „empire* tłó- 
maczę sobie tem, że dla ducha Jankow 
skiego epoka ta była nowością, świe- 
żością, budzącą w nim wszelkie zain- 
teresowania! | pomyślmy, jakie nie- 
słychane walory, jaki ciekawy posmak 
literacki, dawał nam taki fenomen lite- 
racki. Czesław Jankowski tkwiący swo 
ją mentalnością, charakterem stylu i 

moralnością nieomal w schyłku XVIII 
wieku, lecz wzbogacony językiem, po- 
jęciami, obfitością tematów i wszyst- 
kiem, co do skarbnicy  feljetonisty 
mógł dorzucić wiek XIX-sty. Raz je- 
szcze, jaka szkoda, że ludzie nie czyta- 
ją feljetonów i feljetoników rozproszo- 
nych po dziennikach, jaka szkoda, że 
to co rodzi się po dziennikarsku, w 
numerze dziennika, chociażby najpięk- 
niej rozkwitało na 24 godziny, więd- 
nie tak prędko i z taką trudnością da 
się utrwalić i przenieść do książek 
przechowywanych po bibljotekach. 

Ludwik Abramowicz, drugi utalen- 
towany i bardzo wileński dziennikarz 
często zarzucał Jankowskiemu brak 
przekonań. Czesława Jankowskiego 
nader obrażał ten zarzut i na tym 

punkcie był bardzo drażliwy. Kiedyś, 

za jego życia, napisałem o nim felje- 

tonik, z którego wyczuł on, że nie 

uważam stałości przekonań za główną 

chu komunistycznym w piśmie „No- 
wy Przegląd“; podpisywał się nazWi- 
skiem Nerski. 

Był on też członkiem „Politbiura*, 
brał udział na zjeździe komunisty- 
każ w Gdańsku. 

tedy to legitymował się jako 
Galdbetg " 2 | 

Podczas rozprawy sądowej zagad- 
ka nie została wyjaśniona. 

Sąd bada świadków. Padają pyta- | 
nia: kto to jest? przyczem przewodni- 
czący wskazuje na Rajcha vel Sachsa. | 

— To Rajch — powiadają jedni. 
— To Sachs mówią drudzy. 
— Czy jest na ławie oskarżonych 

Bernard Sachs? — pada pytanie, * 
To ten! brzmi odpowiedź 

jednych. 
Nie niema go tutaj odpowia- 

dają inni. 
Ba! nawet szwagier Bernarda 

Sachsa świadek Woli Lubowski nie 
wie czy oskarżony jest jego szwagrem 
czy nim nie jest! 

Świadek Lubowski widział brata | 
swej żony przed 8 laty; wtedy był 
to „młody elegancki człowiek, pełen 
życia", zaś ten siedzący na ławie pod- 
sądnych jakkolwiek jest może trochę 
do niego podobny, to jednak Lubow- 
ski nie może stwierdzić by to. był 
właśnie jego szwagier. 

Opowiadania świadka Lubowskie- 
go o przebiegu życia swego szwagra 
o jego studjach początkowo w gimna- 
zjum w Łodzi, później w Lipsku, Lie- 
ge i wreszcie w Londynie dziwnie 
zgadza się z fragmentami życia oskar- | 
żonego opowiedzianemi przez inne 
osoby, które znają go jako Rajcha! 

Wywiadowcy. którzy posiadali fo- + 
togratję Rajcha i obserwowali go w 
Gdańsku zeznawali również przed Są- 
dem wskazując na udział jego w kon- 
ferencji, na którą przybyło 26 dele- | 
gatów. | 

Ale po chwili inny świadek zapy- 
tany czy zna Bernarda Sachsa odpo- 
wiada: 

— Tak, on 
skwie...(!) 

W tym rodzaju są wszystkie ze- 
znania. Wszyscy niemał Świadkowie 
znają Rajcha — Rachsa — Goldber- 
ga — Nerskiego lecz... każdy pod in- 
nym nazwiskiem. 

Wina jego nie ulega wątpliwości. 
Był wybitną figurą komunistyczną, je- | 
ździł, pracował. Widziano go tu i tam, 
lecz kim jest ten tajemniczy, sprytny 
konspirator nikt nie wie. 

W drugim dniu rozprawy nastę- 
puje wniosek zgłoszony przez obroń- 
cę Rajcha a zmierzający do usta- 
lenia wreszcie osobowości tego oskar- 
żonego. 
„Oto wraz z człowiekiem nazywie 
jącym się Bernard Sachs, rewolucjo- 
nistą walczącym z rosyjskim  cara- 
tem — przed 15 laty siedziało w celi 
carskiego więzienia w Orle kilku po- | 
laków. ! 

Jednym z nich byt Tadeusz Wie- 
niawa-Długoszewski, którego wezwa- 
no na rozprawę, by ustalił czy czło- 
wiek. siedzący na ławie oskarżonych 
jest jego towarzyszem z rosyjskiego 
więzienia i czy on to właśnie wtedy 
nazywał się Bernard Sachs. 

Ale Wieniawa-Długoszewski wsku- 
tek choroby nie mógł stawić się na 
rozprawę, wnosi tedy obrońca, by po- 
wołano inuych Świadków w owym 
czasie wspólnie z Sachsem przebywa- 
jących w wiezieniu. 

Któż to tacy? 
Minister Prystor, b. senator Rad- 

kie, Prezes Zw. Obrony Kresów Szwe- | 
dowski, Drogowski i Więcławek. | 

Wszyscy oni siedzieć mieli współ- 
nie z Sachsem i słynnym Medemem. 

Sędziowie udali się na naradę. ! 
Przewodniczący ogłosił postano- 

wienie Sądu, mocą którego wezwani 
będą: min. Prystor, sen Radkie, pre- 
zes Szwedowski, Drogowski i Wię- 
cławek. 

Postanowienie to wskazuje, że Sąd 
pragnie przedewszystkiem ustalić toż- 
samość tajemniczego oskarżonego, 
oraz ma pewne zastrzeżenia co do 
wyników ekspertyzy. 

jest teraz w Mo- 
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jego cechę. Kazał mnie wtedy siebie 
na pierwszej stronicy przepraszać. I 
znowu tego braku, czy ściślej tej 
zmienności przekonań Jankowskiego 
nie sposób inaczej wytłumaczyć, jak 
tylko tem, że to był duch z innej epo- 
ki. Bo, że ta zmienność przekonań nie 
wypływała z jakichś źródeł podlejsze- 
go gatunku, jak się.to może czasami 
ludziom mniej inteligentnym  zdawa- 
ło — to na to mamy dowód o bojowo- 
ści samego Jankowskiego. Nietylko 
nie mówił rzeczy najprzyjemniejszych | 
czytelnikom, czy. słuchaczom, lecz cza- 
sami się wydawało, że mówi rzeczy, 
właśnie dlatego, aby wszystkich spro- 
wokować, poruszyć i obruszyć na sie- 
bie, jakby wzywając wszystkich, żeby 
się wszyscy razem na niego rzucili. 
Jankowski często mówił coś sam na-- 
przekór wszystkim, jakby umyślnie 
Szukając zwady. Jakże często tak się 
na sztych wystawiał, a potem nie co-- 
fał się, szedł ze szpadą, w pojedynkę, 
przeciw wszystkim. A znowu, gdy go 
po kilkunastu latach pytano, dlaczego 
przed laty bronił na serjo tak dziw- 
nej argumentacji, smutniał jakoś i wi- 
dać było, że już teraz nie podziela 
dawnych swoich poglądów. Więc 
wszystko. to znów należy tłómaczyć , 
osiemnastowiecznym charakterem /ha- 
szego wielkiego Wilnianina. Tak, wte- 
dy ślizgały się ludziom przekonania, 
jak po parkiecie, jak po lodzie, ślizga- 

ły, bez ich złej woli, popychane 
tchnieniem sugestji kogoś silniejszego 
wiatrem mody. Dopiero później prze- | 
konania worywały się w grunt z cięża- 
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PRACOWNICY KOLEJOWI ZGŁO 
SILI AKCES DO B.B.W.R. 

W ostatnich dniach ub. m. odbyło 
się organizacyjne zebranie pracowni- 
ków kołejowych Dyrekcji Wileńskiej, 
w celi utworzenia Komitetu Wybor- 
czego pracowników kolejowych w 
Wilnie. Po jednomyślnem uchwaleniu 
zgłoszenia, akcesu w akcji wyborczej 
do B.B.W.R' wybrano Prezydjum Ko- 
mitetu, do którego weszli, pp. Bam- 

! chowski, jako prezes, R. Paszkiewicz, 
K. Filemonowicz—vice-prezesi, J. Ro- 
dziewicz, Ł. Kowalewski, C. Droz- 
dowski—sekretarze. 

W dniu 2 października odbyło się 
pierwsze posiedzenie Prezydjum Ko- 
mitetu Wyborczego pracowników ko- 
lejowych w Wilnie, na którem uchwa- 
łono nadać oficjalną nazwę Komite- 
towi: „Bezpartyjny Komitet Wybor- 
czy Pracowników Kolejowych w Wil- 
nie*. Na zebraniu tem omówiono ca- 

ły:szereg spraw natury organizacyj- 
nej i wyborczej. 

STOWARZYSZENIE URZĘDNI- 
KÓW PAŃSTWOWYCH W 
OSZMIANIE ZA B.B.W.R. 

Dnia 26 ub. m. odbyło się w 
Oszmianie walne zebranie członków 
Koła Oszmiańskiego S.U.P. W wyni- 
ku wygłoszonych przemówień na te- 
mat obecnej sytuacji i przeprowa- 
dzonych dyskusyj, uchwałono przyłą- 
czyć się do B.B.W.R. w celu ścisłej 
wspólnej akcji wyborczej. 

Zebraniu przewodniczył prezes Ko- 
ła—p. Bronisław Halicki, który  łącz- 
nie z p. Antonim Stołychwą wybrani 
zostali jako reprezentanci Koła do 
Komitetu Powiatowego B.B.W.R. 

Jak się dowiadujemy, wszystkie 
prewincjonalne koła S.U.P. są tej sa- 
mej myśli co oszmiańskie. 

  
  

KRONIKA 
W, słońca o godz. 5 m. 45 

4. słońca o godz. 5 m. 1 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGJI U. S. B. W WILNIE. 

z dnia 6. X. 1930 r. 

Cibutenie średnie w mu. 737 

Temperatura średnia -l- 12 

+wperatura najwyższa -I- 14 

Temperatura najniższa -|- 1 

Opad w milimetrach: 17 

Wiatr ; 
w'-ważający | 

Trudencja: spadek 
+ wagi: zrana pochmurno, wiecz. deszcz. 

Południowy 

  

KGSCIELNA 
— Katolicki kurs społeczny. Dziś o godz. 

9 rozpoczyna się mszą św. w Ostrej Bra- 
mie dwutygodniowy katolicki kurs społecz- 
ny. 

Wykłady rozpoczynają się o godz. 11 w 
sali przy ul. Metropolitalnej 1. 

Kierownictwo kursu powiadamia, że Pa- 
nie i Panowie z Wilna lub prowincji, prag- 
nący czo uczęszczać na niektóre wy- 
kłady, chętnie będą widziani na kursie i w 

„tra wypadku opłata za kurs nie obowiązuje. 
Dla stałych słuchaczy uwzględniane są 

ulgi w opłacie. 
Program dnia zee następujący: 

godz. 9 msza św. w Ostrej Bramie, godz. 11 
7 *=otwarcie kursu. 

Ref. chrześcijański a materjalistyczny po- 
na świat — X. dr. K. Kucharski, godz. 

2 misja cywilizacyjna kościoła p. prof. dr. 
Parczewski, godz. 17: Przyczyny powstania 
akcji katolickiej, X. dr. W.  Meysztowicz, 
godz. 18: Istota, znaczenie i właściwość akcji 
katolickiej — p. prof. dr. Glaser. 

URZĘDOWA 
— Zmiana regulaminu wyborczego do 

rad miejskich. Minister spraw wewnętrznych 
wydał rozporządzenie, zmieniające dotych- 
czasowe przepisy regulaminów wyborczych 
do rad miejskich w b. Kongresówce oraz w 

woah wschodnich, dotyczące waż 
i wyborów. 

Na podstawie nowego rozporządzenia o 
ważności wyborów w miastach, niewydzie- 
lonych z powiatów, decyduje w pierwszej 
instancji starosta, w drugiej zaś instancji 
wojewoda. W miastach wydzielonych z po- 

wiatów, decyduje o ważności wyborów w 
pierwszej instancji wojewoda, w drugiej zaś 
+ er spraw wewnętrznych. 

WALE Dyrektor kolei państwowych inż. Ka- 
zimierz Falkowski w sprawach służbowych 
wyjechał na kilka dni do Warszawy. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— Stan bezrobocją. W stosunku do ubie- 
giego tygodnia liczba bezrobotnych zmniej- 
sa się o 40 osób j wynosi obecnie 2100 
osób. 

1 SZKOLNA 

— Ferje świąteczne trwać będą trzy dni. 
W myśl postanowienia Min. Oświaty” ferie 
świąteczne z okazji „Wszystkich Świętych" 
trwać będą trzy dni. 

* 

"rem plūga i powolnie posuwały się 
naprzód. 

* * * 

To Boy-żeleński wprowadził modę 
pisania o rzeczach poufnych i intym- 
nych. Chciałbym napisać kilka słów o 
stosunku ]ankowskiego do mnie. Nie 
byłem napewno „bohaterem jego ro- 

„mansu“ — jak się to mówi. Zbyt du- 
że cech oddzielało mnie od tego mar- 
kiza dziennikarstwa polskiego. Ale oto 
„wyżej wspomniany Ludwik  Abramo- 
*wicz napisał w nekrologu 0 Jankow- 
skim takie mniejwięcej słowa: „Pod 
koniec życia znalazł przystań spokojną 
i cichą w redakcji wileńskiego „Sło- 
wa*. Dlaczego „cichą“ i dlaczego 
„spokojną*. Sądzę, że tu jest część 
mojej zasługi _ czysto-redaktorskiej, 
którą nieomieszkam się pochwalić. Oto 
== usilnem trzymaniu się osoby Jan- 

; skiego przy prowadzeniu „Slowa“ 
— ‚ —— robilem jednocześnie co mogłem, 

aby nie pisał on o polityce. W ten spo- 
sób odgradzałem go nietylko od za- 
$adnień najdrażliwszych, lecz zbudo- 
wałem mur, który zasłaniał go przed 
atakami. W r. 1922, gdy Jankowski 
zaczynał pisać w „Słowie był on bar- 

z wileńską opinją publiczną skłó- 
ony. W 1929 r. gdy umierał, żałowa- 
pio Już go powszechnie, z wielkiem 
ы em serdeczności i głębokiego 

_ żalu. W tem wszystkiem było trochę 
mojego starania w kierunku oddziele- 

> odseparowania go od polityki. 
Zresztą Jankowski, — jak ciągle 

ślałem — nie chował się przed 
mi, raczej się na nie narażał, ra- 

Wolne od zajęć będą dni 1, 2 i 3 listo- 
pada. 

Święto Zaduszek przeniesione zostało na 
poniedziałek 3-g0, gdyż jak wiadomo nabo- 
żeństwa żałobne i egzekwje nie mogą być 
odprawiane w dnie Świąteczne. 

— Przewodniczący państwowej komisji 
egzaminacyjnej (egzamin specjalny, złożenie 
którego może uprawniać do odbycia skró- 
conej czynnej służby wojskowej) podaje do 
wiadomości, że egzaminy piśmienne  roz- 
poczną się dn. 21 października b. r. o godz. 
16 w gimnazjum im. ]. Lelewela (ul. Mickie- 
wicza 38). Termin składania podań na ręce 
przewodniczącego komisji (gimn. im. ]. Le- 
lewela) do dn. 20 października r. b. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. W październiku ub. 

roku rozpisała Rada Wydziału Prawa i Nauk 
Społecznych U. S. B. konkurs na prace na 
tematy: 

1) Opis pod względem historycznym, 
prawnym i ekonomicznym jednostki gospo- 
darczo-administracyjnej na terenie b. Wiel- 
kiego Księstwa Litewskiego; 

2) zastaw w prawie rosyjskiem; 
3) Wilno, jako ośrodek handlu hurto- 

wego. 
Rada Wydziału na posiedzeniu swem w 

dniu i lipca b. r. po rozpatrzeniu przedłożo- 
nych prac konkursowych przyznała: p. Ko- 
brutkowi Ludwikowi pierwsze miejsce w 
konkursie, p. Ilinie Wilkiewiczównie drugie, 
a p. Oskierce Edmundowi trzecie. 

Wszyscy wymienieni otrzymali po 200 zł. 
nagrody. 

Praca p. Kobrutka, nagrodzona pierw- 
szem miejscem jest monografją, dotyczącą 
majątku Wielkie Soleczniki Karola Wagnera. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyt Georgesa Blondela. We wto- 

rek 7 października b. r. o godz. 19 w sali 
kolumnowej wygłosi odczyt po francusku 
profesor College de France Georges Blondel 
p. t. Rola Francji w życiu międzynarodo- 
wem. Wstęp wolny. 

Walne zgromadzenie udziałowców 
spółdzielczego Banku dla Handlu i Przemy- 
słu. W. niedzielę odbyło się w sali „Sokoła” 
walne zgromadzenie udziałowców  Spėl- 
dzielczego Banku dla Handlu i Rzemiósł > 

W wyniku gorącej dyskusji postanowio- 
no bank zlikwidować, wyznaczając na prze- 
prowadzenie likwidacji termin osiemnastu 
miesięcy. Na likwidatorów banku wybrano 
komisję w składzie p. p. Łubkowskiego, 
Uziałło, Knapika, M. Żejmo, Kwaszewskiego, 
de Tillier"a, Mikulskiego, Jakubczyka, Oszur- 
ko, Gabrzewicza,  Niecięglewicza, Kódzia, 
Malinowskiego, Kłodeckiego i Herberta. 

Koszty likwidacji nie mogą przewyższać 
800 zł. miesięcznie. 

Ponadto uchwalono pobierać dopłaty 
(na pokrycie długów) do posiadanych już, 
a nie deklarowanych udziałów. W razie gdy 
by otrzymanej tą drogą sumy zabrakło, 
stanowiono pobrać jednorazową składkę w 
wysokości 20 zł. 

RÓŻNE 
— Zima idzie wielkiemi krokami. Znacz- 

ny napływ zimnych mas powietrza, idących 
z północy — jak twierdzi urzędowy komu- 
nikat meteorologiczny jest przyczyną 
znacznego oziębienia się, w wyniku czego 
DG „zima”* staje się coraz aktualniej- 
ze. 

Przed kilku dniami pisaliśmy o śniegu 
w Wilnie, w niedzielę drobny śnieg zanoto- 
wano w Mołodecznie, wczoraj padał deszcz 
nie wykluczone jest jednak, że rano będzie 
przymrozek, szron a może nawet i śnieg. 

Jednem słowem zima idzie ku nam wiel- 
kiemi krokami. 

czej ich poszukiwał. W „Słowie* uda- 
ło się ograniczyć go do sztuki, teatru, 
literatury. Był to mistrz  dražnienia 
ludzi pętelką jedwabną, niedostrzegal- 
ną, miękką i delikatną, — zarzucał ją 
zgrabnie i cieszył się, jak widział, że 
ofiara dusi się i pieni ze złości. Wi- 
działem massę takich scen. To p. Ok- 
szę-Grabowskiego pochwalił, ale tak, 
że ten pisał artykuł z ciężkiemi inwek- 
tywami w jakimś propagandowym ty- 

godniczku ludowym.Jankowski wpadał 
wtedy w zupełnie Świetny humor i 
śmiał się tak szczerze wesąlo. To jed- 
nego profesora samego uniwersytetu 
ośmielił się skrytykować, aż do mnie, 
jako redaktora, przybiegały słuchaczki 
tej wielkości z rozpłomienionemi ocza- 
mi, aby „świętości nie szargač“. To do 
pewnej instytucji prowadzonej nastro- 
powo - mistycznie, Jankowski otwie- 
rał znienacka drzwi i wołał „a ku-ku 

psują im namaszczenie. Ten 
mistrz tloretu _ potrzebował  prze- 
ciwników, szukał, lub stwarzał 
sobie przeciwników do  fechtunku. 
T. zw. literatów wileńskich sam awan 
sował do stopnia literatów  prawdzi- 
wych, stawiał im niezłe stopnie, aby 
mieć z kim próbować szermierki. 

Mojemi poglądami politycznemi in- 
teresował się mało. Raz zajął go wię- 
cej artykuł napisany z okazji imienin 
Piłsudskiego, innym razem pochwalił 
mój feljeton „Nathalie*. Na tyle czci- 
łem jego zdanie, że właśnie ten ostat- 
ni rękopis umieściłem jako fac simile 
po jego śmierci. Zresztą sąd i ocena 
Jankowskiegc była bardzo ciekawa, 

Kilkadziesiąt osób padło ofiarą oszusta 

Od dłuższego czasu grasował po Wilnie zupełnie bezkarnie pewien osobnik, 
który zaopatrzony w jakieś listy i kwity, odwiedzał „różne instytucje i osoby zaj- 
mujące wyższe stanowiska, wyłudzając od nich datki na sztandar związku praco- 
wników handlowo-przemysłowych i biurowych. Tych, którzy nie chcieli dać, za- 
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We środę dn. 8 października r. b., jako w pierwszą bolesną rocznicę zgonu 

S. + P. 

z KALINSKICH 

ireny Glińskiej 
odbędzie się w kościele po-Bernardyńskim o godz. 9-ej rano Msza Święta 

PO- krotnie wszystkie sceny polskie 

praszał na „rodziców chrzestnych'* sztandaru i w ten sposób powiększał grono 
swych ofiar. 

Wreszcie noga oszustowi powinęła się i w ubiegłą sobotę został areszto- 
wany w chwili, gdy namawiał pewnego przemysłowca, by został „„ojcem chrze- 
stnym''* własnej naiwności. 

Zatrzymany okazał się Stanisław Kiewlicz (Polowa 1), który zdołał na- 
ciągnąć przeszło 70 osób, wyłudzając od nich około 2 tysięcy złotych. Uzyska- 
ne pieniądze Kiewiicz użył na własne potrzeby. 

Aresztowanie agitatorów PPS. 
za nawoływanie do owałtów 

W dniu wczorajszym z połecenia 
władz bezpieczeństwa zostali areszto- 
wani i osadzeni w więzieniu na Łukisz- 
kach dwaj czynni członkowie wileń- 
skiej P. P. S. C. K. W.: Skowroński, 
urzędnik sekcji finansowej Magistratu 
m. Wiłna i Przewalski, członek zw. 
zowodowych. Aresztowanie nastąpiło 
z powodu ich wystąpień na niedziel- 
nej akademji Tow. Uniwersytetu Robot 
niczego, urządzonej przy ul. Kijowskiej 
w lokalu okręgowej komisji związków 
zawodowych. Zebranie, zadekłarowa- 
ne jako Ściśle ośw.-kultur., Skowroński 
i Przewalski wyzyskałi dla cełów par- 
tyjnych i urządziłi wiec, wygłaszając 

podburzające przemówienia, skierowa 
ne przeciwko Państwu i władzom. Prze 
walski od dłuższego czasu przebywa 
w Wilnie, natomiast Skowroński przed 
niedawnym czasem został skierowany 
przez partję do Wilna w celu kierowa- 
nia agitacją. Odrazu otrzymał posadę 
w Magistracie w sekcji finansowej, 
która, jak wiadomo jest kierowana 
przez p. Żejmo, również działacza P.P. 
S., a nawet miał zostać referentem bud 
żetowym Magistratu. 

cano go z funduszów  miej- 
skich, by jak się okazuje uprawiał agi- 
tację antypaństwową. 

Aresztowanie rodziny polskiej na pograni- 
czu litewskiem 

w Sumiliszkach w pow. trockiin liżwini aresztowa!ł rodzinę Dzierżanow- 
skich zamieszkałą w pasie granicznym. 
terytorium litewskiego. Zarzuca się im 

Aresztowanych uprowadzono w Słab 
rzekome udzielanie schronienia dla 

szpiegów. Być może jednak powodem represyj było nalsienie synów Dzierża- 
nowskiego do organizacyj polskich. 

Sunie złowrogo niosąc nowe kłopoty i 
zmartwienia. Ba! Same tylko wydatki na 
Pak i opał nie mówiąc już o in- 
nych. 

— Uroczyste przekazanie szpitala sejmi- 
kowego Państwu. Swego czasu pisaliśmy о 
tem, że samorządowy szpital w Nowych 
Trokach przejmuje Państwo, gdyż szczupłe 
ramy budżetu sejmikowego nie pozwalają 
na prowadzenie Szpitala. 

W dniu wczorajszym odbył się uroczy- 
sty akt przekazania szpitala władzom pań- 
stwowym. W akcie tym wzięli udział p. p. 
wojewoda Raczkiewicz, nacz. wydz. zdro- 
wia dr. Rudziński, starosta Radwański i in. 

Przedtem wszyscy wysłuchali mszy Św. 
odprawionej przez ks. Malukiewicza. 

NADESŁANE 
— Rajd motocyklowy. Dnia 27 września 

1930 r. Odbył się rajd motocyklistów. Wy- 
różniła się maszyna F. N. 350 cm. zajmu- 
jąc l-e miejsce w konkurencji maszyn sil- 
niejszych od siebie. Laury pierwszeństwa 
przypadła nie z powodów jakiegoś szczęśli- 
wego zbiegu okoliczności, lecz zupełnie na- 
turalnie, gdyż motocykl F. N. na rajdzie 
Warszawa - Wilno, Wilno - Warszawa rów- 
nież zajął pierwsze miejsce. 

Przedstawicielstwo wymienionych  mo- 
tocykli znajduje się w Wilnie, arszawska 
Spółka Myśliwska Oddział w Wilnie — Wi- 
leńska 10. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś 

po raz 14-ty „wstrząsająca sztuka Szerriff'a 
„Kres wędrówki", odźwierciadlająca  na- 
stroje i grozę wojenną podczas ataku wojsk 
niemieckich na pozycje angielskie. 

. Sztuka, dzięki znakomitemu wykonaniu, 
cieszy się nadzwyczajnem powodzeniem. 

— „Młody las". Najbliższą oniera w 
teatrze na Pohulance będzie lośna sztuka 
J. A. Hertza „Młody las", którą Dyrekcja 
Teatrów wystawia dla uczczenia 25-cio le- 
cia walki o szkołę polską, oraz  upamięt- 
tnienia pierwszego jej radosnego  zwycię- 
stwa. „Młody las*", który obiegł  wielo- 

I otrzymał 
pierwszorzędną obsadę, oraz nową wy- 
stawę. 

— Teatr miejski w „Lutni”*, Dzisiejszy 
występ E. Gistedt i K. Hanusza. Ulubienica 
Wilna, znakomita artystka Elna  Gistedt 
wystąpi dziś, raz jeden tylko w teatrze 
„Lutnia“, w otoczeniu wybitniejszych sił rew 
jowych Stolicy. W wykonaniu bogatego pro 
gramu bierze udział również znakomily ar- 
tysta Teatru „Morskie oko" Karol „ Hanusz, 
którego piosenki wywołują entuzjazm 
wśród widzów. 

Atrakcję wielką stanowić będzie niezrów- 
nana para baletowa E. i H. Wierzyńscy, 
którzy zaprodukują szereg nieznanych tań- 
ców, a pozatem wykonają ostatnią nowość 
„Groteskę amerykańską". 

kunsztowna, literacka i przemyślana, 
lecz nie zawsze słuszna. To  takżć 
osiemnastowieczność. Pochwalić do- 
brego artystę za to, co zrobił źle, ze- 
stawić potknięcie się sławnego  czło- 
wieka z udanym debiutem początkują- 
cego, a nawet przesuwać Światło kry- 
tycznego reflektora w sposób  najzu- 
pełniej nieoczekiwany — wszystko to 
należało do mistrzowskiego repertua- 
ru Jankowskiego. Świadczą o tem jego 
krytyki teatralne. 

Jankowski nie chciał, aby  ktokol- 
wiek sądził, że sobie nie zdaje sprawy, 
że w „Słowie* ukazuje się tylko w 
połowie swej przebogatej indywidual- 
ności. Gdy więc przyszedł wypadek 
najgłośniejszy w polityce „Słowa”, 
mianowicie przyjazd Marsz. Piłsud- 
skiego do Nieświeża, tak opisał swój 
b py do pisma, w którem praco- 
wał: 

Na parterze, ja tu mieszkam w „Stowie“ 
— jak państwo mają, niestety, zbyt częstą 
sposobność to spostrzedz. Jak każdy loka- 
tor, korzystam z autonomicznej swobody, 
wcale nawet szerokiej. Wiadomo: wolność 
Tomku w swoim domku! Bylebym nie za- 
chowywał się do zbytku hałaśliwie, propa- 

gandy anti-monarchistycznej u siebie nie ro- 

bił, przez otwarte moje okna parterowe nie 

wygadywał spokoi»ym przechodniom zbyt 
dotkliwych impertynencyj... 

Wolno mi też jak każdemu lokatorow!. 
ktorego stać na to. wyjeżdżać, choćby со- 
dzień, na spacer ua własnym koniku. 

:. mój konik -- wstyd przyznać się — 
tu chuda chabewma, ot, jakiś wypadeczek 
dnia, na który nik* rie raczy zwrócić uwa- 

Zaznaczyć nalezy, że Elna Gistedt uka- 
że się w nowych pięknycr tualetach. 

Dzisiejsze występy wywoiały wi 
interesowanie wśród publiczności wi. ej. 

Pozostałe bilety nabywać mozna dziś 
od godz. ll-ej rano, w ciągu dnia całego. 

  

   

— „Pierwsza pani Frazerowa“.  Jutro 
wchodzi na repertuar Teatru „Lutnia* ostat- 
nia nowość, słynna współczesna komedja 
angielska Erwina, „Pierwsza pani Frazero- 
wa“ w przekładzie F. Sobieniowskiego, któ- 
ra odniosła sukces artystyczny na wielu 
scenach zagranicznych. 

Obsadę sztuki tworzą wybitniejsze siły 
zespołu artystycznego:  Makarczyk - Wa- 
silewska, Niwińska, Ejchlerówna,  Kamiń- 
ska, Kubiński, Milecki, Łaciński oraz dyr. 
Zelwerowicz, który sztukę tą  wyreżyse- 
rował. 

Nowe dekoracje i urządzenia  wnę- 
trza według projektów J. Hawrytkiewicza. 

— Przedstawienia popołudniowe. W obu 
teatrach miejskich odbędą się w niedzielę 
najbliższą przedstawienia popołudniowe. W 
teatrze na Pohulance „Kres wędrówki" 
Szerriff"a (ceny zwykłe) oraz w. teatrze 
„Lutnia“, „Pan Jowialski“ A. Fredry. 

Ceny znižone. 

— Słynny kwartet drezdeński w Wilnie 
W piątek dn. 10 b. m. w sali teatru na 
Pohulance, odbędzie się rzadka uroczystość 
muzyczna: staraniem Wil. Tow. Filharmo- 
nicznego, wystąpi tylko raz: jeden w Wilnie 
znakomity zespół smyczkowy „Kwartet 
drezdeński**. Niezrównana interpretacja ar- 
tystów, tego zespołu nie da się z niczem 
pórównać. W programie Haydn, Kavel, 
Reger. Początek o godz. 8-ej wiecz. Bi- 
lety zawczasu do nabycia w kasie „Lutnia“ 
od godz. 11-ej do 9 wiecz. N 

Katar, 
niemiły gość, 

jestsłusznie przedmiotem 
obaw, gdyż prowadzi 
często do poważnych 
chorób. Z tego 
wskązanem jest, aby już 

najmniejszych o- 
znakach kataru, a również 
każdego innego zazię- 
bienia. zażywać nałych- 
miast oryginalne tabietki 

spiriny. 

istnieje tylko jedna 

        

  

Każde opakowanie i każda tabletka SUSE 
nalnej Aspiriny opatrzone są znakiem BA 

gi jakieś okruchy  magistrackiej, potężnej 
działajności, których nikt podnieść nie poia- 
tygował się; jakaś icejka którąby nikt so- 
bie nie pozwolił głowy zawracać... 

Tam, w salona:a reprezentacyjnych, na 

pierwszym piętrze na beł ćtage"u powyżej 
З0й demarkacyjnej odcinka feljetonu . dz:e- 
3а 5% › wielkie rzeczy, najdonioślejsze spra 

wy początek swój biorą i przewalają się z 
fazy w fazę. Niesamowite, ja tam czasem 
słyszę nad głową tupotanie. 

Mnie to w najmniejszej mierze nie wy- 
tąca z równoway:. ;t do tego „przyw /:- 
szy”. Mnie, bywa, w swojem  prywatn m 
mieszkaniu bębni nad głową po fortevianie 
cd rana do nocy na;zapamiętalsza z melo- 
manek, jaką kiedy mułem w najbliższem 
sąsiedztwie — a ja nic! Zapuszczam 1a 
uszy klapy bezpieczeństwa, zanurzam sę 
powyżej uszu w książkę, w gazetę, w ro- 
botę moją codzienną.. I niech się dzieje 
wola Boża. 

Proszę mi wierzyć na słowo: łatwiej sto- 
kroć łatwiej tego lub owego nie słyszeć, *% 

niż w danym wypadku dosłyszeć, o czemby 
się wiedzieć chciało, lub wiedzieć powinno. 

Owóż ja tylko z dołu w górę popatrzę, 
posłucham chwileczkę, zorjentuję się „oho! 

wiełka tam znowu idzie polityka!““ —iw 

swoją stronę, na swego konika! Już wyje- 

chałem, już jadę wolny jak ptak, 
sobiepan. 

Co? Szkapa nagle skręca z wileńskiego 
bruku? A jej co się stało? 

Do Nieświeża ci się zachciewa, chabe- 

cino? 
Ot, jakie fanaberje! A nie łaska — na 

Antokol, na górę Bouffałłową (dwa „f”, dwa 

„I“, to mało?).. Wyżyny w sam raz*) dla     

   

      

   

    

      

za spokój duszy Zimarłej, 
o czem zawiadamiają 

Mąż, Córeczka i Rodzina. 

  

Mińskie Towarzystwo Wza- | 
jęmnego Kredytu. 

W grudniu zeszłego roku zwróci- 
łem się za pośrednictwem trzech pism 
krajowych do wierzycieli b. Mińskie- 
go Towarzystwa Wzajemnego Kredy- 
tu z propozycją podania mi sum na- 
leżnych im od powyższego T-wa w 
celu zbiorowego wystąpienia o przy- 
wrócenie terminu rejestracji i napra- 
wienia krzywdy, jaka się stała oby- 
watelom b. Mińszczyzny wskutek nie 
ogłoszenia rejestracji w sposób @а 
nich dostępny. 

Na skutek jednokrotnej wzmianki 
w powyższych pismach otrzymałem 
powiadomienie 0 39 pretensjach na o- 
gólną sumę 365.811 rubli 30 kop.; 
suma ta niewątpliwie wzrośnie przy 
powtarzaniu ogłoszenia. 

Staranie moje w _ Ministerstwie 
Skarbu nie zostały niestety uwieńczo- 
ne powodzeniem. 

Pomimo dobrej woli pana ministra 
wypadło czekać na nowelizację usta- 
wy w drodze uchwały Sejmowej, 
gdyż obecna ustawa pozbawia wła- 
dze wykonawcze, nie wyłączając sa- 
mego ministra prawa, przywracania 
terminów rejestracji—jest to jeden z 
wielu wypadków skrępowania przez 
Sejm władzy wykonawczej szkodli- 
wych zasadniczo, a dzisiaj dla sprawy 
nas interesującej tragiczny. Spowodo- 
wać zaś uchwały Sejmu się nie dało 
pomimo współdziałania naszych po- 
słów i senatorów z powodu niezdol- 
ności ostatniego Sejmu do pracy. 

Komunikuję o powyższem, uwa- 
żając ten pierwszy niepomyślny etap 
starań za ukończony wobec rozwią- 
zania Sejmu. 

Po ukonstytuowaniu nowego Sej- 
mu miejmy nadzieję o większości 
zdolnej do pracy wypadnie starania 
wznowić. 

Olgierd Jalenski. 

  
  

WYPADKI I KRADZIEŻE 

—w ypadki w cyfrach. Od 4 do 6 b. m. 
zanotowano wypadków — 77 w tem: opil- 
stwa 35, przekroczeń administracyjnych Ši 

— i bagnetem prze 
żołnierza. ub. niedzielę, iedzy 
Lutkiewiczem Antonim, S. S. Miłosierdzia 
Nr. 100, a nieznanym szeregowcem 3 bao- 
nu sap. na ul. Borowej, gdy powracali z 
zabawy powstała bójka, podczas której Lut- 
kiewicz został ugodzony w lewy bok bagne- 
tem. Po udzieleniu y prze- 
Ku Lutkiewicza do sz) św. Ja- 

— Popiołek — złodziejem. W dniu 5 b.m. 
Taraszkiewiczowej Stefanji, Ceglana 20, 
skradziono 1000 zł. gotówką w różnych ban 
knotach i biłonie. Kradzieży dokonał, Popio- 
łek, chwilowo przebywający w Wilnie, a 
pracujący w, Luna-Parku. ao jest sta- 
łym mieszkańcem Krakowa. Popiołek po do- 
konaniu kradzieży zbiegł w niewiadomym 
kierunku. 

W dn. 5 b. m. Glezerowej Musi, Ciasna 
Nr. 8 skradziono ze sklepu przy ul. Wiel- 
kiej Nr. 31 wagę stołową, wartości 25 zł. 
Kradzieży dokonała Dawidowicz Olga bez 
stałego miejsca zamieszkania. Dawidowicz 
wraz z wagą zatrzymano. 

— śmierć od denaturatu. W 
dniu 5 b. m. Pogotowie Ratunkowe  prze- 
wiozło do szpitala żydowskiego  Sawonic- 
wicza Józefa, Słomianka 29, który zmarł nie 
odzyskując przytomności. Lekarz stwierdził 
że Sawoniewicz zatruł się spirytusem skażo- 
nym. 

— Zatrzymanie kieszonkow- 
ca. sk 
ca. Zatrzymano Mickun Jeguda, bez stałe- 
go miejsca zamieszkania, osławione 
go „Bruderferejnu““, poszukiwanego przez 
wydział śledczy we Lwowie, jako poszlako- 
wanego o dokonanie kradzież: zonko- 
wej na szkodę lekarza lwow: 0 Szora. 

— Potokarz. Dochodzeniėm ustalono, iż 
kradzieży kożucha, wartości 80 zł. na szko- 
dę Jurewicza Józefa, zam. we wsi  Wołki, 
gm. Rudomińskiej, pow. wileńsko-trockiego 
w dniu 1 b. m. dokonał Kozłowski Włady- 

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 
za Ś. į p. 

CZESŁAWA 
JANKOWSKIEGO 
Staraniem syndykatu dzien- 

nikarzy wileńskich odbyła się 

wczoraj msza św. za duszę š. p. 

Czesława Jankowskiego, współ- 
redaktora „Słowa* prezesa, a pó- 

zniej honorowego prezesa syn- 

dykatu, jako w pierwszą rocznicę 
śmierci znakomitego pisarza. 

Mszę żałobną odprawił ks. 
Walerjan Meysztowicz w kaplicy 

| św. Kazimierza w Katedrze. - 
Na nabożeństwie obecny był 

Pan Wojewoda Wileński oraz 
liczni przedstawiciele urzędów 

i prasy, pracy społecznej i tea- 

tru, a także znajomi, krewni i 
wielbiciele talentu nieodżałowa- 
nego zmarłego. 

        
      
    
    
    
    
    
    
    
    
      

        

      
    
       

Zakończenie „Tygodnia 
Stražackiego“ 

„Zorganizowany przez Zw. S. P. woj. Wi- 
leńskiego „Tydzień Strażacki”, został  za- 
kończony w następujący sposób: 

Na placu Łukiskim  nastąpila zbiórka 
wszystkich zawodników i delegatów w Ii- 
czbie 374-ch, oraz Wil. Zaw. Straży, Kole- 
iowej Straży Pożarnej, Wojskowej Straży 
Peżarnej 3 Pacu, Ochotniczej Straży Pożar- 
rej w N. Wilejce i Straży Pożarnei fab- 
ryki Mozera. 

Raport, złożony przez Komendanta Zja- 
zdu Inspektora Ruska, przyjął I-szy wice- 
prezes Zarządu S. P. woj. Wileńskiego Pan 
wice-wojewoda St. Kirtiklis w towarzystwie 
czionków Zarządu P. P.: Dyr  Biernackie- 
go, Kom. Waligóry i Insp. Szuberta. 

. Następnie wyruszył pochód z placu Łu- 
kiskiego, przedstawiający dzieje history- 
cznego rozwoju pożarnictwa, poczawszy 
ed czasów starożytnych, przez: średniowie- 
cze, czasy nowożytne, oraz dobę obecną. 

W międzyczasie zawodnicy  defil.wali 
przed gmachem Województwa, gdzie de- 
filadę przyjął Prezes Rady Zw. S. P. wai. 
Wileńskiego Pan Wojewoda Wł. Raczkie- 
wicz. w towarzvstwie Wice-prezesów oraz 
członków Zarządu. 

, Uczestnicy pochodu utrani byli w xo- 
stjamy . mundury oraz zaopatrzeni w na- 
rzędzia, jak wspomniano wyżej, odpowizd- 
nio do danej epoki i czasu budząc zrozu- 
niałe zainteresowanie wsrod publiczności. 

‚ O godz. 14—30 rozpoczęły się nader 
iripontjące zawody jednostkowe 0 ini- 
strzostwo Województwa, w których wzie- 
ło udział 43-ch zawodników z różnych po- 
wiatów. 

Zawody składały się: z biegu 200 mtr. 
z przeszkodanu (rów, płotek, Ściana), wspi- 
nanie się po drążku, oraz rozłożenie — linji 
wzężowej przez tunel. 

Sąd konkursowy dla cceny  zawodóżz 
przyznał 1 nagrodę Lewitanowi z Dok- 
Szyc, 2. Gulickiemu z Wilejki pow., 3. Szu- 
Łie z Szarkowszczyzny, 4. Wołowiczowi z 
Koltynian. 

Jednocześnie przedstawił wniosek do Za- 
rządu Zw. S. P. woj. Wileńskiego o przy- 
zuanie nagrody St. Beperszczowi z Wilia, 
zawodnikowi poza konkursem ż uwagi na 
ka wyniki. | 

a zakończenie odbyły się nader inte- 
resujace próby działania najnowszych  si- 
kawek motorowych, oraz sposoby gasze- 
nia pożarów na płonących objektach z ga- 
śnicami chemicznemi. 

ANNA VIS TIE RYA FOZZ): SRO ITA KEENION 

staw, Trocka Nr. 30. Podczas rewizji kožuch 
ten u Kozlowskiego odnaleziono. 

„rodzinie. We wsi Michmełówka, 
gm. Daugieliskiej, mieszkaniec tej wsi Gier- 
wiado 23 napadł na swego szwagra Wili- 
mowicza Jerzego, powracającego z targu i 
odebrał mu 265 dak obił Sk Pienią- 
dze znaleziono przy domu Belgwiadowej An- 
ny. Gierwiado do winy nie przyznaje się. 

Hi WTO SKOROE RW S] 
ciebie! Nogi dotrzymają, karku. nie skrę-* 

CISZ.... 

Złośliwości tu nie brakowało. Ale 
jakież świetne, jakież wspaniałe. Jed- 
ną z nich, dziś to  przedrukowując, 
jeszcze uwypukliłem, przez skreślenie 
ustępu, który ją zmieniał. 

Miałem dużo uwielbienia do Jan- 
kowskiego. Podziwiałem tę inteligen- 
cję giętką, wspaniałą, elastyczną, de- 
likatność i subtelność jego sposobu 
mówienia, jego posunięć, złośliwości, 
dobrych i złych humorów. Humor zre- 
sztą miał prawie zawsze doskonały. 
Przygnębiony bywał rzadko. 

Obcując z nim często, nauczyłem 
się odczuwać starość, jako największą 
tragedję, którą stworzyć może wyo- 
braźnia ludzka. Starość, z którą idzie 
w parze rezygnacja, zobojętnienie, 
spadek ambicji, zmniejszenie potrzeb 
— może da się uspokoić ciepłą pie- 
rzyną. Lecz nie była to starość Jan- 
kowskiego. On pozostał młodym we 
wszystkiem, zaczynając od ruchliwo- 
ści i świeżości myśli, a kończąc na 
potrzebie walki, na potrzebie wyłado- 
wania wojowniczych instynktów i am- 
bicji. Kiedy wpadał rozjaśniony i we- 
soły z jakiejś złośliwości, którą komuś 
wpakował — tak zrozumiałą, tak bli- 
ską stawał się nowela Wellsa, w któ- 
rej ktoś bardzo inteligentny, kupił so- 
bie ciało młodego człowieka, aby do 
niego przenieść swój duch, jeszcze ży- 
cia potrzebujący. 1 i 

I ta straszna dysproporcja pomię- 
dzy świeżością intelektu i nerwów wy- 
twornego pisarza a jego siedemdzie- 

sięciu przeszło latami była największą 
tragedją, jaką kiedykolwiek widziały 
me oczy. Jakież niesprawiedliwości pa- 
dały na niego, jeśli rzeczy obserwo- 
wać z punktu widzenia walorów j 
umysłowości, wrażliwości i niesłycha- 
nych osobistych zalet. 

Na co była odpowiedź prosta i 
straszna w swej prostocie: 

Starość nie radość. 

uk 

Kiedy po dniu, po którym prze- 
suwał się ulicami Wilna kondukt z 
trumną pisarza 0,,piórze brylantowem“ 
napisałem coś o Lelewelu, zestawiając 
go z Jankowskim, oburzył się na mnie 
niesłychanie „„Kurjerek lustr. Krak.*. 
— Jak można! — O biedne, galicyj- 
skie mózgi, ściśnięte, jak noga chinki, 
w szablon tego, coście ze szkół wynie- 
ślii. A w szkołach uczą was szanować 
tylko tych, co dawniej umarli. Kim był. 
Lelewel? Kulejącym uczonym, najgor- 
szym, najszkodliwszym — politykiem, 
ugodowcem i defetystą, kiedy trzeba 
było rewolucję mieć w sercu, rewolu- 
cjonistą — gdy polityka polska wy- 
magała dyscypliny i solidarności, umy- | 
słowością chaotyczną. A Czesław Jan- 
kowski? — On stał tu z nami, taki 
krajowy, ze swoim talentem  mienią- 
cym się kolorami, jak cudna emalja, 
stał na tle kurnej chaty oszmiańskiej i 
stwierdzał swoją osobą i swoją twór- 
czością, że tu przez nasze brzozy kra- 
jowe biegnie granica Europy, tej czę- 
Ści świata starej, głębokiej, subtelnej, 
pieszczonej kultury. St. M. 

* 
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ZSĄDÓW 
TRZY A 

Wstare, dobre, przedwojenne czasy, 
sprawozdawcy sądowi b. rzadko mieli oka- 
zję pisania o procesie, w którym oskarżony 
odpowiadał za zabójstwo. 

Wywoływało to wówczas sensację, dziś 
— niemal co dnia, wokanda sądowa aż rvi 
się od tego rodzaju spraw. 

Przestało to być sensacją. Zwykła rzecz 
codzienna. 

Wczoraj naprzykład rozpoznawano dw'e 
sprawy. 

Antoni Gukowicz, będąc na zabawie u 
J. Śliwy we wsi Uzdy  posprzeczał się ze 
Stanisławem Konawskim. 

Pokłócili się o dziewczynę, z którą obaj 
chcieli tańczyć, pobili, a kiedy słabszy  fi- 
zycznie Gukowicz zorjentował się, że prze- 
ciwnik „naklei mu“ porządnie,  schwycił 
drąg i jednym uderzeniem przeważył szalę 
zwycięstwa. 

Sąd Okręgowy wyznaczył Gutkowiczo- 
wi karę 6 lat więzienia ciężkiego, zaś Sąd 
Apelacyjny, do którego odwołał się oskar- 
żony złagodził wyrok, skazując go na 4 
lata domu poprawy. 

Drugi bohater procesu Andrzej Kalinko 
z zaścianka Kowinki zamordował siekierą 
swego krewniaka Stanisława Budygę. 

Na ten raz przedmiotem sporu byla 
ziemia, której podział nastręczył tyle trud- 
ności, że w rezultacie spadkobiercy popie- 
rali swoje argumenty uderzeniami. 

Uderzenie siekierą było kropką. 

Sąd Okręgowy skazał Kalinko ma 6 lat 
więzienia ciężkiego. 

W trzecim wypadku na iawie oskarżo- 
nych posterunkowy policji z Gierwiat pow. 
Wil. - Trockiego Stan. Olechnowicz. 

W dniu 28 lipca 29 roku w chwili, kiedy 
podburzony przez kilku awanturników 
tłum nacierał na niego oddał strzał. Kula 
utkwiła w szyi Tomasza Rusińskiego, powo- 
dując śmierć. 

Sąd uznał, że Olechnowicz działał w ob- 
ronie życia i uniewinnił go.. 

POSZEDŁ W ŚLADY SWEGO BRATA 

Swego czasu, kiedy proces bandy „Bru- 
derferajnu' wywołał sensację pewnego od- 
łamu społeczeństwa wileńskiego, nazwisko 
Kalański było popularne. 

Stopniowo zapomniano o nim i dopiero 
w roku 1928 brat słynnego Kałańskiego * - 
rozsławił znów znane to nazwisko. 

Na ten raz przygoda nieodrodnego syna 
rodziny Kalańskich, była znacznie bardziej 
tajemnicza. 

Chodziło tu o dokonanie napadu (na ul. 
Subocz) na kaprala K. O. P-u 7 Małachow- 
skiego. 

Nie przeczuwający nic złego Małachow- 
ski otrzymał kilka pchnięć nożem, tak że 
przewieziono go do szpitala. 

Co było powodem tego nie zastało do- 
tychczas wyjaśnione. 

Kalański odpowiadając wczoraj na py- 
tanie Sądu wręcz wyparł się twierdząc, że 
nie napadał, Małachowskiego nie zna i w 
dniu =rytycznym nie był wcale w Wilnie. 

Sąd nie dał wiary tym tłomaczeniom i 
skazał go na półtora roku więzienia. 

RADJO WILEŃSKIE 
WTCREK, DNIA 7 PAŹDZIERNIKA. 

11.58 Sygnał czasu. 
12.05 — 1310 Muzyka z płyt. 
13.10 Komunikat meteor. 
16.00 — 16.15. Kcm. Akademickiegc Ae- 

roklubu. 
16.15 — 17.15 Muzyka z plyt: 1) I“AI- 

bert — Fantazja z op. „Niziny”, 2) Grieg — 
koncert fort. a-moll (odegra Arthur de 
Greef) I-Allegro melto mcderato. Il — Ada- 
gie. III —Allegro moderato moito e ma- 
rcato 3) Areński — Arja z op. „Rafzel** -— 
odšp. L Dobinow, 4) Borodin — Tońce 
poiowieckie z op. „Książe Igor". 

1715 — 13.45 Tr. z Warszawy. Odczyt 
i koncert symfoniczny popularny pod. dyr. 
c. Fitelberga) w progr. Beethoven, Saint- 
Saens i inni), 

18.50 — 19.05 Program ra środę i rozm. 
. 19.10 — 1925 Tr. z Warsz. 'jiełda rol- 

mcza. 
1925 — 13 35 Płyty. 
19.35 — Tr. z Warszawy. Pras. dzien. 

radį. Opera „Hrabina” S. Moniuszki. 
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* WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

(ierald ziewnął, wyprostował zdręt- 
w:ałe członki, uśmiechnął się ponuro 
na myśl o sytuacji, w jakiej się znaj- 
dował: 

— To sie nazywa stać na warcie! 
Lobry ze mnie wódz, niema co mówić. 
Szczęście, że Indjavie nie spali. 

Pazeko pieczołowicie poniógł mu 
«stać. Gerald był bardzo osłabiony 
zdrętwiałe nogi odmawiały mu postu- 
szeństwa. ! 

— Ty tego nie zniesiesz dłużej, pa- 
rie, odpocznij. 

, — Już odpocząłem. Niema nic no- 
wego? 

— Nic. 
— Łotry! Nie mają nawet odwagi 

<takować! 
— Poco im to? 

/ — Racja, nie mają potrzeby! 
W oczach jego ukazał się wyraz 

apatii i zniechęcenia. ułosem  bez- 
dz więcznym zapytał: 

— Wody niema? 
— Tyłko trochę. 
Aztecy zbierali krople wody na 

s'ianach kopalni i w ten sposób na- 
pełnili butelkę. Jedna butelka na sześć- 
dwiesięciu ludzi!.. Pazeko podał ją Ge- 
raidowi, ale ten zamknął oczy, żeby 
uniknąć pokusy... jak strasznie chciał 
pil... Od pięciu dni męczyło go prag- 
nienie i pięć dni jnż nie sypiał. 

— Zachowajcie wodę dła rannych, 
-— rzekł. — Jak się oni mają? 

— Pij panie, — nalegał Pazeko. 

— Nie, mówię ci — to musi zo- 
stać dla rannych. 

— Rannych już niema: poumierali. 
— Wszyscy trzej? 
— Tak. 

Cierald zacisnął pięści i ze wściekłością 
spojrzał na góry: 

® 

Wydawca St. Mackiewicz. 

Kwestja samochodowa 
w Polsce 

Mimo silnego kryzysu, który przeżywa- 
my, ilość samochodów, znajdujących się w 
obiegu, stale wzrasta. świadomeść kapital- 
rego znaczenia samochodu dla użytku eko- 
uomicznego kraju, jako taniego i wygodne- 
g: środka komunikacji i transportu, dociera 
coraz głębiej do ogółu. Z dniem każdym 
wzrasta ilość jednostek, dla których samo- 
thód staje sić nieodzownem  narzędzien: 
pracy. 

Stały wzrost ilości samochodów , nakła- 
da na firmy samochodowe bardzo ciężkie 
cbowiązki, którym nie wszystki: są w sta- 
nie podołać. Powstaje więc w ten' sposób 
pewnego rodzaju selekcja, która wyjść mo- 
że tylko na dobro nabywcy. Rzecz oczywi- 
sta, że z biegiem czasu pozostawią tylko fir- 
my najsilniejsze, zdolne do sprzedaży po 
cenach najniższych i na najdogodniejszych 
warunkach. Idealną formą współpracy z ryn- 
kiem polskim firm zagranicznych jest zakła- 
danie w Polsce własnych oddziałów fabrycz 
nych. Na to pozwolić sobie mogą jedynie 
firmy, których wyroby cieszą się dużem no- 
wodzeniem. Fabryki te korzystają w znacz- 
nej mierze z surowców krajowych, powodu- 
ją napływ kapitałów zagranicznych i za- 
pewniają pracę licznym rzeszom  robotni- 
czym, znaczenie więc ich z punktu widze- 
ria gospodarczego jest olbrzymie. 

Zakłady Citroen, przodujące Europie pod 
względem zastosowania w produkcji naj- 
nowszych metod, jedne z pierwszych wy- 
vrały tę formę współpracy z rynkiem  pol- 
skim. Powodzenie samochodów Citroen naj- 
lepiej świadczy o korzyściach, jakie fabryka 
daje klientom. A że powodzenie to jest re- 
alne, niech świadczy fakt, że fabryka Citro- 
en w Warszawie, aby podołać stale rosną- 
semu zapotrzebowaniu, podwoiła w ciągu 
cstatnich miesięcy iłość robotników. 

Dzięki częściowej produkcji w kraju, ce- 
ny samochodów Citroen osiągnęły niebywa- 
le niski poziom. Własna obsługa finanso- 
wa pozwoliła na udogodnienie warunków 
spłat — co w sumie uprzystępniło te samo- 
chody bardzo szerokim  sferom. Polskie 
"T-wo Samochodów Citrcen, którego fabry- 
ka i biura mieszczą się przy ul. Czernia- 
kowskiej 199, zorganizowało gęstą sieć skła 
dów fabrycznych wraz ze stacjami obsługi, 
które oddają wszelkie usługi posiadaczom 
samochodów Citroen, zapewniając w ten 
sposób szybką dostawę części oraz facho- 
we i staranne przeprowadzenie remontu. 

Należy podkreślić znamienny fakt, że 
samochód Citroen, mimo swej niskiej ceny, 
zalicza się do wyższej klasy maszyn. 

ZE ŚWIATA 
Pionierzy przemysłu. 

Aemrykanie budzą w'nas podziw. Zresz- 
tą zupełnie słusznie. Ich szalony rozmach w 
pracy, śmiałość koncepcji, umiejętność wy- 
żyskiwania sytuacji, stały się legendarne. 

Zdarzają się jednak i w Europie fakty, 
świadczące o niebvwałej energji jednostek, 
genjalności ich koncepcji i wspaniałym zmy- 
Sie organizacyjnym. 

W pierwszym rzędzie należy tutaj posta- 
wić twórcę pierwszych w Europie wielkich 
zakładów przemysłowych, zakrojonych na 
olbrzymią skalę z iście amerykańskim roz- 
machem, Andrė Citroen. 

Andrė Citroen rozpoczął realizowanie 
swego twórczego pianu w warunkach wyjąt 
kowych, w chwili, gdy po chwilowym entu- 
zjazmie, rozpoczęła się ciężka i żmudna 
praca odoudowy zniszczonego kraju. 

Nikt z pewnością nie przypuszczał w ro- 
kv,1910, to znaczy w chwili założenia, ja- 
kie rozmiary osiągnie ona w niespełna 10 
at później. W pierwszym roku istnienia za- 
Hłady Citroen zajmowały powierzchni? 
1:0.000 metrów kw adratowych, zatrudnia- 
зу 4.500 robotników, posługiwały się 3.500 
maszynami. W roku 1929 cyfry te osiągnę- 
ły wprost fantastyczne rozmiary: 30.000 ro- 
kotników, 4000 urzędników, powierzchnia 
zajęła 600.000 m. kw., 16.000 maszyn. 

Produkcja początkowa, 30 samochodów 
uważana w swoim czasie za olbrzymią, sta- 
le wzrastała, osiągając imponująca liczbę 
500 wozów dziennie w roku ubiegłym, zaś 
jej wartość "roczna osiągnęła sumę 
zu00.0C0.000 fr. 

5000 agentów i przedstawicieli reprezen- 
tuje firmę w całym świecie. Kilkanaście sto- 
Tic i największych miast Europy, jak Lon- 
dyn, Amsterdam, Genewa, Medjolan, Bruk- 
stia, Kolonja i t. d. posiada własne  filjż 
lub autonomiczne fabryki. Liczbę ich uzu- 
pełnia ostatnio takaż fabryka w Warszawie. 
Ledzie ona posiadała duże znaczenie dla 
1ozwoju automobilizmu w Polsce. 

   

    

— Łotry! Żeby choć odważyli się 
wystąpić do otwartej walki! O... ten 
pizeklęty Mendizobal! 

Stary aztek pokiwał głową: 
— (idybyś nie posłuchać chciał 

panie mój!.. 
— Nie, występuję tutaj w obronie 

praw nie swoich, muszę wypełnić swój 
obowiązek do końca. 

— Twoja wola panie, -- szepnął 
r<zeko pokornie. 

Źródło, które dostarczało wody do 
kopalni Barranco, było w górach, wy- 
soko. Chyży potok przepływał poprzez 
Barranco ku morzu, drogą, którą sobie 
od wielu lat wyżłobił. 

Właśnie istnienie tego źródła wpły- 
nęło niegdyś na to, że tutaj koczujący 
indjanie rozłożyli swój obóz. Gdyby 
nie było tu wody, nie stanęłaby nigdy 
ta hazienada, nie cdkrytoby kopalni — 
gdyz w obrębie kilkunastu mii nie mo- 
żaa było dostać słodkiej wody. 

I oto pewnegc ranka, Katalira po- 
szła po wodę i znalazła koryto górskie 
go potoku puste i wyschłe. Powiado- 
1aiony o tem Pazeko przekonał się, ze 
w niewyjaśniony sposób potok wyschł 
w ciągu jednej nocy. Dano znać o tem 
inżynierowi. 

Gerald zaniepokoił się, ale nie na 
diugo Z tarasu dostrzegł przez lunetę, 
że potok nie wyschł, ale zmienił bieg 
Śrebrząc sie w słońcu, woda spływała 
nałaśliwie z gór, w odległości dwustu 
kroków od šcian'haziendy. 

-- Widocznie takiś głaz przeciął 
drogę potoku, — pomyślał Gerald. — 
Trzeba będzie oczyścić koryto, a wo- 
da powróci de nas. 

Kazał osiodłać korlia, aby osobi- 
ście przekonać się na miejscu, czy 
p!zypuszczenie jego było słuszne i co 
nałeżało przedsięwziąć. Ale Pazekc 
otworzywszy bramę, nagle pochwycił 
gwałtowniej za uzdę jego konia i 
pchnął w tył w podwórze haziendy. 

— Co ci jest? — zdziwił się (ie- 

   

Redaktor odpowiedzialny Witold Weydyłło   

Magistrat m. Wilna ogłasza, że na odby- 
tem w dniu 1 października 1980 r. losowaniu 
1i3 obligacyjnych pożyczek miejskich skon- 
wertowanych w roku 1925 zostały wylosowa- 
wane następujące obligacje: 

I-ej pożyczki obligacyjnej z roku 1901. 

52 zł Ne Ne 5,99. 200, 225, 418, 474, 
525, 571, 725, 891, Ioo3, 1031, lo4o, lo71, Io81, 
III5, II26, 1184, 1269, 1233. 

260 zi. Ne Nė 1244, I4ol, 1430, 1450, 1470. 
520 zł. Ne Ne 1493, 1521, 1551, 1561, 1865. 

Na ogólną sumę ‚ 4.940 złot. 

iil-ej pożyczki obiigacyjnej z roku 1913. 

52 zł. Ne Ne I, 20, 4I, 80, 148, 169, 264, 
295, 354, 576. 

260 zł. Ne Ne 601, 667, 757, 798. 
520 zł. Ne Ne 1044, II50, 1184. 

Na ogólną sumę . 8.120 złot. 

Spłata wylosowanych obligacyj w ich 
wartości imiennej będzie dokonywana od dnia 
2 stycznia 1931 roku, w Kasie Magistratu. 

Opłata kuponów od obligacyj powyższych 
pożyczek dokonywa kasa miejska. 

Szef Sekcji Finansowej 
Ławnik Magistratu 

Główny Buchalter 

UWAGA! Żądajcie wszędzie 

wyborowej czekolady 

z całemi migdałami 

FABRYKI 

A>.PIASECKI 
w KRAKOWIE. 

XL M 
NAJPRAKTYCZNIEJSZE i NAJGU- 

STOWNIEJSZE JESIONKI 

NAJNOWSZE KREACJE 

FUTER 
Najmodniejsze ubrania! 

Otrzymać można tylko w najwię| 
szym i najelegantszym magazynie 
konfekcji męskiej i damskiej i skła- 

dzie futer 

P. Lincman 
Wilno, ul. Wielka 56. 

(obok kościoła Św. Kazimierza) 
Wielki wybór sukna najmodniejszyc! 

deseni i kolorów. 

| MMM 

Chińskie bożki 
i makaty do sprzedania. Jakóba Jasiń- 
skiego 2-5 m. 19. Oglądać można od 11 
rano. 1 

    

  

   
  

    

  

    
   

Poszukuj 2 pokoi z kuch- 
e nią na Zwierzyń- 

cu, Zarzeczu bądź w mieście. Łaskawe 
zgłoszenia proszę nadsyłać do Redakcji 

sub. „Mieszkanie“. 

* Wielka 30. Tel. 14-81 

    

  

Zarząd Dóbr Obodowce poszukuje 
od zaraz kwalifikowanego pisarza pro- 
wentowego samotnego, obeznanego z 
rachunkowością i buchalterją rolną. 

Oferty z odpisami świadectw nadsyłać 
do Głównego Zarządu w Wilnie, ul. 

Dominikańska 1. 

6060666606066606 
OTWARTA 

klinika chorób skórnych i 
wenerycznych Uniwersy- 
tetu S. B. na Antokolu ° 

(wejście z Sapieżyńskiej i Ryneczku). 
Przyjęcia dla chorych  przychodnich 

(niezamożni bezpłatnie) od 9—1L. 

Gabinet fizykoterapeutyczny 
(Rentgen, Finzen, d'Arsonval, 

Rad i in. 

00000000000 
  

rald. 
Aztek zamknął starannie brame, 

zasunął zasuwę i podał młodemu pa- 
nu papier, który zerwał ze słupa przy 
w:otach 

— Nie wychodž panie 
z:endy: to przestroga. 

Taka przestroga przybita do wrót 
sztyletem, jest poważneim  ostrzeże- 
(em, ktorego lekceważyć uie można. 
rierald zachmurzony zaczął czytać, 
krew uderzyła mu do głowy. 

-— Ach, co stu djabłów! 
tak... 

Ale nagle zbladł i papier wypadł z 
„egu ręki, zadrżał gwałtownie: na wi- 
dok podpisu... 

Ostrzeżenie brzmiało jak następuje: 
„Oznajmiamy wszystkim, komu 

wiedzieć należy, że p. Gerald, który, 
nazywa <iebie dyrsktorem kopalni iest 
riepożądanym w Meksyku obywate- 
lem i niżej podpisany radzi mu opu- 
ścić natychmiast Barranco. 

Jeśli usłucha rozkazu zanim upłyną 
trzy dni, będzie miał ułatwicną droce 
do najbliższego portu, w którym znaj- 
Gzie jakiś okręt, na którym będzie 
inógł opuścić na zawsze * terytorjunt 
rieksykańskie 

Po upływie trzech dni, rozkazuje- 
my iego podwładnym, bcz względu sia 

to, kim i skąd oni sa, by natychmiast 
wypędzili go z kopalni, jeśli chcą unik- 
nąć kary za nieposłuszeństwo, Jeśli 

zaś rozkazu tego nie wypełnią; będa 
traktowani jako buntownicy i ukarani 
surowo"'. 

Pod tem wszystkie stal 
podpis: 

mój, z ha- 

  

Gdyby 

wyraźny 

„Czarny Pedro“ 
W ciągu trzech dni składano duże 

wory skórze z wodą. pod wrotarsi 
haziendy. Ale czwartego ranka, wody 
juz nie było. Pazeko w nocy wyszedł 
z obozu ze zbrojnym oddziałem, w po- 
szukiwaniu wody, ale powrócił z dwo- 
11a rannymi Od tego czasu dosyć było 

  

Od di 
KINO 4 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
al. Ostrobramska 3, 

Imponująca wizja życia łódzkiego w-g słynnej 

Kasa czynna od g 

  

6 do 10 października 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

ээ& ВЕ М ЕЛ OBIE CANAC 
powieści WŁ. ST. REYMONTA. Aktów 12. W rolach głównych: * 

JADWIGA SMOSARSKA, Marja Gorczyńska, Marja Modzelewska, Kaz. Junosza-Stępowski, St. Grusz- 
czyński, L. Solski i Wł. Grabowski. Rzecz dzieje się w Łodzi, jej okolicach i majątku ziemskim w Łowickiem. 

s m. 30. Początek seansów od g 4-ej. Następny program: „Krzyk życia”. 

  

OTWARCIE SEZONU! 

Triumfalny Przebój 

Dźwiękowy! 

Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„HELIOS 

  

a dramat. Arcydzielo gry i techniki. 
roli który udział w 

gł. LON CHANEY tym filmie przy- 
płacił życiem. Rewelacyjne Dodatki Dźwiękowe. 
Dla młodzieży dozwolone. Ceny zniżone na 
1-wszy seans. Początek o g. 3.30, ost. 10.30 

  

  

PREMJERA! Super-Przebój Dźwiękowy! 
Dźwiękowe Kino 100 proc. dźwiękowiec! 

„HOLLYWOGD" 
Mickiewicza 22. żając na wielkie koszty, 

PIEŚNIARZ GÓR 
tropolitain w New-Yorku LAW TIBBET. Cały film w naturalnych kolorach. Rewel. Dodatki Dźwiękowe. Nie zwa- 

ceny miejsc normalne. Tylko na I-szy seans BALKON 80 gr., 
«___/0 godz. 2-ej, ostatni s. 10.30 

(Pieśń Opryszka). Arcydzieło ze śpiewem 
z udziałem najgłośn. Śpiewaka opery Me- 

PARTER i zł. Początek 

  

Polskie Kino 

„WANDA* 
Dziś! Polski film wysoce 

artystyczny Pod Banderą Miłości 
Marja Bogda, Zbyszko Sawan, Jerzy Marr i Władysław Walter. 

Przepiękny dramat м 12 

akt W rol. gł. 

  

KINO 
ŚWIATOWID" MIKOŁAJ KOLIN w filmie wielkiej miłości 

sy według powieści Aleksandra Dumasa ojca, p.t. 

Mickiewicza 9.   

  

DRZEWKA 
i KRZEWY OWOCOWE 

Zaaklimatyzowane, wychowane na miejscu w szkółkach. 

Nowy wielki dobry wybór 
polecają na sezon jesienny Szkółki Mazelewskie 

przy Kolonji Wileńskiej. 

Wilno, Zawalna 6—2. 
Ceny przystępne. 

  

     

Katastrofalna zniżka cen na zboża zmusza rolnika do szukania 

innych źródeł dochodu w rolnictwie, — a że sady handlowe 

mogą dać duże zyski, przeto 

Wileński Spółdzielczy 
Syndykat Rolniczy 

w Wilnie, ZAWALNA 9, tel. 323, adres telegr. „ROLNICZE* 

rozpoczął sprzedaż DRZEWEK OWOCOWYCH wyłącznie do- 
boru odmian ziemi Wileńskiej, wytrzymałych na nasze warun- 
ki klimatyczne, a także krzewów, róż i bylin, hodowli 

   

   

    

  

   

  

szkółek wileńskich, grodzieńskich i „Lemszczyzna-Szczekar- 
ków*. Sprzedaż odbywa się pod kontrolą inspektora ogrodni- 

1 ctwa W. T. O. i K. R., p. J. Krywko. 

    PIANINA i FORTEPIANY 
światowej sławy Pleyel, Bechstein etc., takož 
Arnold Fibigier, Kerntopf i Syn, uznane 
rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych łachowców na Pow. Wysta- 

wie Kraj, w Poznaniu w 1929 :. 

K. Dąbrowska „. siniec 5 ul. Niemiecka 3, m. 6. 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. CENY FABRYCZNE. 

tentroopał [EEKARZE] 
POLEGA 

  

FOLWARK w po 
bliżu Wilna z do- 
godną komunikacją 
autobusową obszaru 
przeszło 50 ha. Zie- 

  
mia dobra, łąki, las. WĘGIEL DOKTÓR 
Zabudowania kom- | górnośląskich kopalni 
Blee, wyg epszych gatunków z D. ZELDOWICZ 

niedrogo. dostawą w każdej iloŚci chor. skórne, " wene- 
= 22 Arias oraz ryczne, narządów mo- 

R © Ro” › DRZEWO czowych, od 9— 1, od 

TR OPAŁOWE od A 
  

  suche i zdrowe gatun- 
ków brzoza, olcha 

sosna 

Kobieta-Lekarz 

Fortepjan Br. Zeldowiczowa krótki pierwszorzędnej 
marki do wynajęcia na Zamkowa 18, KOBIECE, WENE- 
dogodnych warunkach. Tel. 17-90 OW NARZĄDUW 

DÓW MOCZOW. Wiadomość w Adm.Sło- do SKŁAD: Kijow- og Piz 2% 
  

wa. od 4—6 
ska 8, tel. 999 ul. Mickiewicza 24. 

—5 tel. 277.   

Dziś wielka premjera! Najgenjalniejszy aktor Świata fwan Mozżuchin 3 i słynny odtwórca ról charakterystycznych 
czyli GEHENNA DUSZY. Dyrekcja, chcąc sprawić miło- 
šnikom kina prawdziwą biesiadę duchowa, zakontrakto- KEAN 

wała ten największy film. Celem uniknięcia natłoku, uprasza się o łaskawe przybywanie na wcześniejsze seanse. 

  Dr. Kenigsberg GABINET 
choroby skórne, wene- Racjonalnej Kosme- 
ryczne i moczopłciowe tyki Leczniczej. 
Mickiewicza 4, Wilno, Mickiewicza 31 

Do wydzierżawienia 
lub sprzedaży maj. 
Wirydów, paw. Moło- 

tel. 1.90. ш. 4. deczno, poczta Kraśne 
Od 9—12 i 4—8 Urodę kobiecą nad Uszą; 12 kilom. od 

——0KÓR — konserwu- st. Mołodeczno lub 8 
je, doskonali, odświe-kilom. od st. Usza; Szyrwindt = a: 3h skazy przestrzeni 70 ha or- 

2 asa ), 10 ha y ity- OD Weneryczne, twarzy i ciała (panie). sz ae = Fa śr ‹ GE REPO Sztuczne opalenie ce- cowego, 20 ha łąk mel- a 19, od 9—1 iry, Wypadanie włosów jorowanych i skanali- 
a ASA tapieą Najnowsze zowanych, 28 ha lasu 

Dr Ginsberg zdobycze kosmetyki ra- mieszanego w Średnim 
cjonalnej. i i 

Choroby skórne, we- Codziennie od g. 10—3. Sakų = a ZE” 
neryczne i moczopłcio- W. Z. P. 43. wentarze i urodzaj peł- 
we. Wileńska 8 od ne. Cena sprzedaży 
8—1i4— 8. Tel. 130.000 zł.  tenuta 
567. LOKALE dzierżawna od 4000 do 

bakas 14.000 złotych rocznie 
na termin od 6 do 9 

Poszukuje lat. Szczegóły: Warsza- Blumowicz a. Al Jerozoli 
choroby weneryczne, P 0 k 0 LU u SWADE PE 

skórne i moczopłciowe dla samotnego, Z nie- genjusza Ancuty. lub 

  

WIELKA 21 krępującem wejściem na miejscu w mai 

tel. 921, od 9—11 i 3—6 staly mieszkaniec. Ofer- м S 
W. Z. P. 29.ty listowne: Wilno, 2 

  

  Okazyjnie 
skrzynka poczt. 95 —0 

Pokój R do spoeda karaku- 
Ч 

= ły e 5 choroby skórne, wetne- używalnością telefonu kac Judah gr ryczne i moczopłcio- go wynajęcia. Zygmun- m. 3. Oglądać ad 4— we. Mickiewićza 28 m. towska 20m.5.  —ż5 PP < 0 5. Od 9—1 i 4—8 w. : 

Е Pokój sainie ume- — filo- 
Dr. Wolfson ai 1 lub 2 oso- Kwiaty dendron 
choroby skórne, wene- by. Ciasna 22m. 1. —1i fikusy do sprzedania 
ryczne i moczopłdiowe 

tanio. Dzielna 30. —0 

Wileńska 7, od 9—1 DO wynajęcia 
tel. 10-67. duży pokój 

e Z nowoczesnemi wygo- 
dami. Bankowa róg Ma- 
kowej 1 m. 11. 0 

DR. 
J. BERNSZTEJN 

  

  

  

ZGUBY 
Zgubioną książeczkę, 
wojskową wyd. przez ' 
P.K.U. w Wilnie 
na imię Mikołaja Fie- 

tyczny, usuwa zmarszcz Fortepian  Schró- dorowicza, roczn. 1896 

ki, piegi, wągry, łupież, P dera uniewažnia się. 0 

brodawki, kurzajki, wy- W O a sta- P = se 

padanie włosów. Mic-nie do sprzedania. rzybłą 
kiewicza 46. Rudnicka 10 m. 29. sie: pies-chiart. aš 

lewska 7, Syrka, —o 

Ikosmervxajj GONY 
ul. Kijowska. 

oirzęsy 
Br UD iu gotrioa 
le przyciemnia henną 
i IE Maquillage. 

abinet ° 
Kosmetyki Cedi6 
Leczniczej 
J. Hryniewiczowej. 

ul. WIELKA Ne 18 m9. 
Przyj.wg.10-1i 4-7 

W. Z. P. Ne 26, 

1 4—8 w. 

      

   

  

   

   
AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
oraz Gabinet Kosime- 

  

  

sprzedaje 
POLSKI 
LLOYD » 

        

   

      
Prosimy się przekonać 

że wełny, jedwabie, flanele oraz mater- 
jały pościelowe, bieliźniane żyrardow- 

skie, kołdry watowe, koce pluszowe 
sprzedaje najtaniej —i 

GŁOWIŃSKI — WILEŃSKA 27. 

  

    

          
ctworzyć bramę, aby Zz niewiJocznych 
kryjówck — z poza skał sypał 
Geszcz kul w kierunku haziendy. 

Poza ten: panował zupełny spokój. 
Inzynier porozdawał rebotnikom  ka- 

rabiny, zorganizował obronę Ale, mi- 
1ao usilnych starań i baczności, nie 
mogli wykryć wrogów, ani też wywa- 
bi“ ich z kryjówki. Na prowokacyjne 
strzały z haziendv, nikt nie odpowi4- 
a. Gdyby nie salwy, które były mo- 
mentalrą odpowiedzią ra wszelki ruch 
pzy bramie, możnaby sądzić, że góry 
opustoszały zupełnie. |ednak  aztek, 
kisry spróbował przeleźć w nocy 
vrzez mur i dotrzeć do potoku, został 
nagle napadnięty z tyłu i ciężko ran- 
ny w plecy. 

Obrońcy kopalni znaleźli go rano 
i z pomocą lassa, wciągnęli do środka 
iniprowizowanej fortecy. 

Początkowo wilgotne ściany kopal- 
ni zastępowały cysternę, ale wilgoč, 
nie mając naturalnego Źródła w bli-. 
skości potoku, zmkała szybko. To też 

pięć dni ostatnich oblężeni cierpieli 
męki, z powodu nieugaszonego prag- 
renia. 

Ale bardziej męczącą od pragnie- 
nia była dla Geralda myśl, że czło- 
w:ek, który stanął na pierwsze wezwa- 
nie Mendizobala dla pomocy przeciw 
niemu, był ojcem tej, myśl o którzj 
zatruwała mu życie i nie opuszczała 
eni na chwilę. 

Nie było wątpliwości. Ostrzeżenie 
było podpisane imieniem, pod którem 
caly Meksyk znał ojca Arabelli. A przy 
tem była pieczęć... 

Pazeko twierdził, że Czarny Pedro 
nie był zwyczajnym bandytą. Gerald 
rice mógł przezwyciężyć dręczącej go 
rozpaczy i zaraz, w pierwszych dniach 
pobytu swego w  Barranco, wyznał 
wiernemu aztekowi swój ból z pow.- 
du miłości, której nie mógł wyrwać z 

scica, dla córki bandyty. Pazeko uspa- 
kajał go, twierdząc, że Pedro nie jest 

Się 

  

bandytą. lecz pewnego rodzaju błęd- 
ny rycerz, służący jakiejś idei. 7 | 
ВУ! оп wrogiem silnych, złych i chci- 
v.ych, a bronił słabych. Walczył z cu- 

Gzoziemcami, zalewającym  krm i 
krzywdzącymi rdzennych  ubywateli 
Meksyku. Walczył w imię sprawiedli- 
wości. Tvlko żli i bogaci niieli oba- 
wiać się „Czarnego Pedra". jak twier- 
dziły legendy. krążące wśród текву- 
kańczyków W stosunku do nich „Zar 
nv Pedro“ był bezlitosny i nie co!ał 
się przed miczemi. Przedsięwzięcia 
którym on walkę wypowitcział, nie 
mogły się rozwinąć, umiał on nakazy- 
wać posłuszeństwo dla swej woli i dla 
praw, które on ustalał. Jeśli ktoś pró- 

bował się sprzeciwiać, lub szukać po- 
mocy u władz miejscowych — wtedy 
rozprawa była krótka i stanowcza. 

Urzędnicy, którzy. brali łapówki, 
iD niesumiennie pełnili swe obowiąz- 
k!, mieli ciężkie porachunki z „Czar- 
nym Pedro* i nic ich od tego urato- 
wač nie mogło, ani stenowisko, ani 

ma:ątek. 
Głuche wieści krążyły, iż Pedro 

ипие narzucić swą wolę nietylko rzą- 

dowi, ale i prezydentowi, Szeptanie 
ze tvlko dzięki jego poparcu prezydent 
Dorfrio Diaz mógł w ciągu sześciu lat 

'ządzić krajem z korzyścią dla obywa- 
teli. Był to wyjątkowo długi okres 

dla państwa, które w ciągu pół wieku 
sześć razy zmieniło ustrój, miało nie- 

zliczoną ilość rewolucyj, a ministrowie 
z:wieniali sie, jak w kalejdoskopie. 

Mówiono dalej, że „Czarny Pedro* 
me napadał nigdy na tych, którzy żyli 
uczciwie, nie krzywdził ludności miej- 
scowej, ani też nie działali na nieko- 
izyść kraju. Frzytem twerdzono, #2 5а - 
dy jego były zawsze sprawiedliwe. 

chociaz Gerald marzył teraz o Ara- 
Lelli, jako o niedoścignionem zjawisku 
sennćm. słowa Pazeko były balsameii 
kojącym ча świeżą ranę jego serca. 

Zmarszony do zagrzebania się w tel 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo*, Zamkowa 2 

oddalonej od świata kopalni, mając 

jedynie tyle, ile trzeba dla utrzymania 
<ię, nie miał nadziei, że Arahella zga- 
Gzi się dzielić jego skromną egzysten- 
cję, to też, zbyt dumny, by się nara- 
zie na odmowę, wolał nie pytać Ara- 
telli o to, czy zechce bvć jego Żeną 
Zbyt uczciwy i lojalny, nie dopuszczał 
(io siebie, nawet niyshi o tem by rżuciź 
Larranco iiSć szukać szczęścia gdzie- 
incziej. 

Šwiadomie wiec i. stan>wczo wy- 
1zekł się szczęścia i skazał na sanns- 
ność, grzebiąc głęboko w sercu wszw- 
stkie nadzieje. Stopniowo pozbył si3 
iawet goryczy i odzyskał „względny 
spokój. - 

I oto teraz, zdradziecka napaść, bar 
barzyński i okrutny sposób, którego 
uzyto, by nakłonić g0 do oddania wł с 
dzy w ręce sługi — nietysa, ukazywa- 
ły mu inne oblicze „Czarnego Pedra“ 
i wskrzeszały ból i gorycz, ua myśł > 
Bulli. 

Gdzież to sławne męstwo w tem 
upaitem unikaniu otwartego boju? 
Gdzież przysłowiowa odwaga, czy w 
podsteniem ableżeniu? Gdzież miłość 
dc tuziemców, w grożbie surowych 
kar na azieków, w razie meposłuszeń- 
siwa? Nie, musiał to być w rzeczywi- 
Stasci człowiek taki, za jakiego imał 
ac Gerald początkowo: zwykly bandy- 
ta. jakich pełno jest w Meksyku, roz- 

cy się od nich tylko ilością zbrodań 
Gokonanych. : 

Na myśl, że ten człowiek ten pa 4 

twór może być ojcem Arabelii, tego 
, $rebrzystego dzwoneczka”, że w ży- 
łach cudnej dziewczyny płynie ta sama 
krew, co w żyłach bandyty, Gerald de 
zaawał fizycznych prawie cierpień, a 
fnia gniewu zalewała lego mózg i po- 

zhawiała przytomności umysłu 
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