
ROK IX. Ne 231 (2441) 

SŁOWO 
WILNO, Środa 8 października 1930 r. 

Rednkcja | Administracja, Wilno Zamkowa 2 i Ad. Mickiewicza 4. otwarta od godz. 9 do4. Telefony: Redakcji 17.82. Adaminstr. 228 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł, Konto czekowe P., K. O. 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cera pojedyńczego numeru 20 gr. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 
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”. 

miejsca. Terminy druku mogą 

BARANOWICZE — al. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — nl Zamkowa, — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIEMEC — Sziep Tytoniewy S. Zwierzyński. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
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Michalskiego. NOWOGRÓDEK — Kiosk St. 
N. SWIECIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Labowskiego, ui. Mickiewicza 12. 
STGŁPCE -— Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — al. Rynek jaki. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska 
WARSZAWA — T-wo * 
WOŁKOWYSK — Księ T-wa „Ruch“. 

9 — N. Tarasie; 

„ Kol. „Ruch“. 
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Pierwsze miejsca na listach państwowyc 
Marszałek Piłsudski stanął na 

pierwszem miejscu listy do Sejmu i na 

pierwszem miejscu listy do Senatu, 

znaczy to bardzo wiele. Znaczy między 

innemi, że jednakowo traktuje Seim i 

Senat. Ale oto Marszałek mówił cużo 

ostrych rzeczy o posłach, wyłączając 

zresztą zawsze klub B.B. z pod swoich 

zarzutów. Teraz, gdy stanął na czele 

list do parlamentu stwierdza, że 

nie zwalczał Sejmu jako insty- 

tucji, lecz tylko wyrażał pogardę do 

"tych paskudnych zespołów poseiskich, 

których Rzeczpospolita, pomału dźwi- 

gająca się z marazmu niewoli,do pierw 

szych Sejmów wysyłała. 

Znaczy to także, że punkt ciężko- 

ści coraz wyraźniej przenosi się na 

wybory i że wyborów tych B. B. nie 

przegra. Na przegrane . wybory Mar- 

szałek nie dałby swego nazwiska. Wie, 

czem jest dla państwa, wie, że nazwi- 

ska tego skompromitować nie pozwa- 

la mu interes Polski. Nazwę  czaro- 

dzieja przyznawali dziennikarze inne- 

mu politykowi. Komuż, jeśli nie Pił- 

sudskiemu ona się należy. Gdy rozwią- 

zano Sejm, centrolew triumfował. Pa- 

nowie w bufecie sejmowym pewni byli, 

że zguiotą „sanację”. Zapytajcie ich 

teraz o to zdanie. Sprawdźcie jak się 

zmieniły ich nastroje. Dlaczego? — 

Tego dobrze nikt nie wie. Jakoś jakoś 

'zączarowuje Marszałek naszą polską 

[ oozywintość. Z dnia na dzień wy- 

borcze zwycięstwo B. B. staje się co- 

raz reałniejsze, coraz. widoczniejsze. 

Zwycięstwo to zaczyna przybierać 

ruch lawiny biegnącej z gór. Rośnie z 

chwili na chwilę. — Kto mógł wycza- 

rować taką niesłychaną zmianę nastro- 

jów? Drobniutkie, drugorzędne posu- 

nięcia Marszałka, aresztowanie kilku- 

dziesięciu ludzi, kilka artykułów przez 
niego napisanych, — a z tej epoki, w 

której dominowała przedewszystkiem 

nuda polityczna, weszliśmy w jakąś 

młodą, świeżą epokę, pełną pewności 

siebie, pełną przeczucia zbliżającego 

się zwycięstwa. 

Przeciwnie, nastroje w centrolewie 

z triumfujących bardziej stają się 

płaczliwe. Marsz. Daszyński zawsze 

tna inną intencję niż formę swego 

przemówienia. Dla każdej swej inten- 

cji znajduje diametralnie jej przeciwną 
formę wypowiedzenia. Gdy chce coś 

zrobić ugodowego, wygłasza przemó- 

wienie rewolucyjne. Teraz znów prze- 

strzegał _ centrolew przed  przy- 

gofowywaniem się do zamachu stanu. 

*Co to znaczy? Dla nas jest to tylko 

odbiciem nastrojów  rozpaczliwych, 

które w centrolewie zaczynają brać 

górę. 

Obywatelowi polskiemu jest ciężko. 

Ale kierowany psychicznie przez Mar- 

szałka Piłsudskiego obywatel ten so- 
lidnieje, jakkolwiek i na wszystkich 

agitatorów obiecujących mu, że droga 
walki z rządem położenie naprawia, 

zaczyna patrzeć jak na błaznów. Kie- 

dyś ciężkie położenie ekonomiczne 

gniewało obywatela na rząd. Teraz 
gniewa go na opozycję. Zaczyna mu 

«ię wydawać, że czasy są zbyt po- 
ważne i ciężkie, aby można było so- 

bie w nich pozwalać na błazenady 
opozycyjne. Takbym dziś określił sto- 
sunek pamiętnego obywatela do opo- 
zycji. 

Rząd nie zwalcza endecji, prawicy, 

Tząd zwalcza tylko centrolew—twier- 
gzą lewicowcy. Zdaje się, że mają 
tację —formalnie przynajmniej. Lecz 
właśnie ta postawa rządu sprawia, że 
€ndecja sama siebie zwalcza. Bo oto. 
€ndecja, bez żadnych kroków  agre- 

Sywnych rządu przeciw sobie zwró- 
€onych,—całą tem siłę wyładowuje па 
Zachwyty, na miłość, na oświadczyny 
sładane centrolewowi. Czy widziano 

kiedy у jakich czasach  przedwybor- 
ak” aby się prasa jednego obozu 
zię o wyCała innem obozem, jak 

prasa endecka zachwyca centro- 

  

lewem? Aresztowano Chałupę-Kwa- 

pińskiego, polskiego Lenina od for- 

nali.—organizatora strajków niszczy. 

cielskich i prasa endecka i o Kwa- 

pińskim zaczyna pisać jak o Hallerze. 

Tego już naprawdę zawiele dla so- 

lidnego obywatela. Zaczyna i na 

endeków patrzeć jak na na ostatnich 

błaznów. Cat. 
BREEDS TKE WRS WE RZOZRZZWKCH WOZREOTRZYZZ 

METROPOLITA SZEPTYCKI 
0 SABOTAŻU w MAŁOPOLSCE 

LWÓW. PAT. — „Gazeta Poranna“ 
przynosi wywiad swego współpracow- 
nika z metropolitą grecko-katolickim 
Szeptyckim. W wywiadzie ks. metro- 
polita oświadczył, że rozmawiał z mi- 
nistrami Składkowskim i Beckiem oraz 
z posłem Sławkiem. 

Podana w prasie treść jego rozmo- 
wy z min. Składkowskim nie jest wier- 
nie i dokładnie przedstawiona. Ks. me- 
tropolita, o ile o niego chodzi, ze zro- 
zumiałych powodów nikomu swej 
rozmowy z min. Składkowskim nie po- 
dawał, nie zaprzecza jednakże, że roz- 
mowa dotyczyła sabotażu i stosowa- 
nych przez władze represyj. Podane 
przez dzienniki powiedzenie ks. me- 
tropolity, że kazał bić w dzwony, wzy- 
wając ludność ukraińską do zaprzesta- 
nia sabotażu, nie pochodzi od niego 
nawet w znaczeniu przenośnem. Nato- 
miast na pytanie współpracownika 
„Gazety porannej”, czy ks. metropoli- 
ta wyda do ludności ukraińskiej list 
pasterski w sprawie sabotażu, podał 
odpowiedź, że prawdopodobnie w tej 
sprawie ukaże się list zbiorowy bisku- 
pów obrządku łacińskiego. 

O ile chodzi o sabotaż, ks. metro- 
polita powiedział dosłownie: „Uważam 
bezprawia w większej części za dzie- 
ło komunistów. Ktokolwiek się ich jed 
nak dopuszcza, potępiam je bez żad- 
nych zastrzeżeń''. — Na zapytanie, czy 
ks. metropolita uważa zamknięcie ukra 
ińskich zakładów naukowych za naj- 
boleśniejszy cios, zadany społeczeń- 
stwu ukraińskiemu, jak się to obecnie 
mówi, ks. metropolita odpowiedział, 
że jest to cios bardzo dotkliwy, ale w 
obecnych zarządzeniach rządu i w ich 
wykonaniu, są rzeczy przykrzejsze. 
Ponieważ w dziennikach łączono po- 
dróż ks. metropolity z protestem skie- 
rowanym do zagranicy przeciwko Pol- 
sce, ks. metropolita oświadczył sta- 
nowczo, że o występie Panejki dowie- 
dział się dopiero z dzienników  pol- 
skich już w Warszawie i że ani treści, 
ani sposobu wystąpienia Panejki nie 
zna. 

W ciągu rozmowy ze współpracow 
nikiem „(Gazety Porannej* ks. metro- 
polita zaznaczył, że byłby wdzięczny, 
gdyby prasa polska pomogła do złago 
dzenia zaognionych dziś stosunków 
polsko-ukraińskich. 
VTTAENO TAKTINIS IE TT TESTAI ОМА 

Otwarcie zamknietych 
dotychczas bram 

MIASTA WATYKAŃSKIEGO 

Według wiadomości z Rzymu, w 
najbliższym czasie, zgodnie z postano, 
wieniami traktatów laterańskich, mają 
być otwarte niektóre z pośród zam- 
kniętych obecnie bram Miasta Waty- 
kańskiego. Wiadomość ta dotyczy z 
pośród zamkniętych Porta Fabbrica, 
której otwarcie skróciłoby znacznie 
drogę do miejsc pracy licznym praco- 
wnikom Watykanu, mieszkającym w 
dzielnicy Fornaci. Bramę tę wzniósł w 
1410 roku Jan XXIII.  Przewożono 
przez nią wówczas materjały budowla 
ne z położonych wpobliżu dotychczas 
nieistniejących cegielń do budowy ba-- 
zyliki św. Piotra i na pałace apostol- 
skie literami AUF (ad usum fabricae . 
Porta Fabbrica jest zamknięta od cza- 
sów Piusa IX: 

Prawdopodobnie udostępniona 20- 
stanie również publiczności Porta Pe- 
rtufa, albo inaczej Porta Viridaria, po 
łożona na wzgórzu ogrodów watykań- 
skich. I ta brama pochodzi z czasów 
Jana XXIII. Leon X ozdobił ją herbami 
Medyceuszów, a Urban VIII polecił ją 
zamknąć, kierując się względami na 
bezpieczeństwo Watykanu. 

Miasto Watykańskie posiada obec- 
nie cztery wjazdy. Jeden przy Arco 
delle Campane pod zegarem bazyliki 
św. Piotra, drugi przez historyczną bra 
mę bronzową, trzeci przy watykańskim 
kościele parafjalnym św. Anny i czwar 
ty w bezpośredniem sąsiedztwie nie- 
mieckiego Camposanto. 

  

WARSZAWA. PAT. Dnia 7 października upływa termin przewidziany 
w art. 7 ordynacji wyborczej termin, w którym winny być zgłoszone na 
ręce generalnego komisarza wyborczego państwowe listy kandydatów na 

posłów do Sejmu. W terminie tym zgłoszone zostały następujące listy z ich 
czołowymi kandydatatmi: 

1) Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (nazwiska czołowych 
kandydatów podaliśmy już wczoraj). 

2) P.P.S. Dawna Frakcja Rewolucyjna (Jaworski Rajmund, Malinow- 
ski Marjan, Praussowa Zoija). 

3) Jedność Robotniczo-Chłopska (Burzyński Stanisław, Łańcucki Sta- 
nisław, Kalaga Ignacy). 

4) Lista narodowa (nazwiska podane wczoraj). 
5) Blok lewicy socjalistycznej— Bund i N. S. P. (Erlich Hersz Wolf 

Kruk Józef, inż. Alter Wiktor. 
6) żydowski Robotniczy Komitet Wyborczy Poalej-Sjon :(Lew Icek 

Juda, Buksbaum Antoni, Holenderski Lew). 
7) Związek Obrony Prawa i Wolności Ludu — stronnictwa Centrole- 

wu (nazwiska podane wczoraj). 
8) Białoruska robotniczo-włościańska lista pod nazwą 

(Gawryluk Józef, Dworczanin Ignacy, Grecki jan). 
10) Białoruska Sielańsko-Robotnicza Socjalistyczna Jednist-Sielrob- 

Jednist (Putko Michajło, Buhaiw Ałeksander, Hrycaj Dmitro). 
11) Ukraińsko-Białoruski Wyborczy Blok (dr. Lewicki Dymitr, Cele- 

wicz Włodzimierz, Polijiw Dmitro). 
12) Niemiecki Blok Wyborczy (Utta August, Duday Georg, 

Berndt). 
13) Zjednoczona Lewica Chłopską Samopomoc (Gwiazdowicz Michał, 

Kowalski Władysław, Wójtowicz Stanisław). 
14) Biłok Narodowy Żydowski w Małopolsce (Thon Qzjasz, dr. Szmo- 

rak Emil, dr. Rozmaryn Henryk). 
15) Ruska Selanska Organizacja (Myśkow, Kopystyński Zacharjasz, 

Cedryński Michał). 
16) Polską Partja Socjalistyczna Lewica (Kubiak Leon, Chruściel Wi- 

ktor, Jamas Henryk). 
17) Blok Obrony Praw Narodowości żydowskiej w Polsce (Griinbaum 

Icek Izaak, Farbstein Szyja, Hartglass Maksymiljan). 
18) Ogólno-żydowski Narodowy Blok Gospodarczy do Sejmu i Sena- 

tu (Soroczkin Zelman, Suric Michał,Glecer Srul). 
19) Katolicki Blok Ludowy (Ponikowski Antoni, dr. Tempka Włady- 

sław, Chaciński Józef). 
20) Stronnictwo Chłopskie (Pluta Andrzej, Tatarczuk Stefan, Hałko 

Antoni). 
21) Monarchistyczna Organizacja Wszechstanowa — M. O. W. (Bos- 

sowski Franciszek, Sapieha Andrzej, dr. Ćwiakowski Aleksy). 
W tym samym terminie zgłoszone zostały następujące państwowe listy 

kandydatów do Senatu z czołowymi kandydatami: 
1) Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (Marszałek Józef 

Piłsudski, Sławek Walery, Zaleski August, dr. Janta-Połczyński Leon, 
Raczkiewicz Władysław, Kielak Stanisław, dr. Bobrowski Emil, Nowak Sta- 
nisław, Ewert Ludwik Józef, Stecki jan, dr. Loewenherz Henryk, dr. Barański 
Jerzy, Hłubicka Hanna, Mendelson Uszer, dr. Skoczyłas). 

2) P.P.S. Dawna Frakcja Rewolucyjna (Bobrowski Emil, Praussowa 
Zofja, Szpotański Tadeusz). į 

3) Jedność Robotniczo-Chłopska (Sypuła Konstanty, Hempel Jan, Lip- 
ska Franciszka). 

4) Lista Narodowa (Głąbiński Stanisław, Bartoszewicz Joachim, Sze- 
beko Józefa). 

7) Związek Obrony Prawa i Wolności Ludu — stronnictwa Centrole- 
wu (dr. Limanowski Bolesław, Woźnicki Jan, Waleron Andrzej, Osiecki Sta- 
nisław, Antczak Antoni). 

10) Ukraińska Selansko-Robotnicza Socjalistyczna Jednist (Sołoduch 
Andrij, Chimczyn Mykoła, Buksowany Osyp). 

11) Ukraińsko-Białoruski Wyborczy Blok „dr. Lewicki Dymitr, Kuzmo- 
wycz Włodzimierz, dr. Witwicki Stefan). 

12) Niemiecki Błok Wyborczy (Hasbach Erwin, 
Follak August). 

14) Blok Narodowy żydowski w Małopolsce (dr. Schreiber Dawid, dr. 
Feldblum Szymon, Melcerowa Róża). 

17) Blok Obrony Prawa Narodowości żydowskiej w Polsce (Koerner 
Mozes Eljasz, Brot Szmul, Dawidson Jozef Hersz). 

18) Ogėlno-Žydowski Blok Gospodarczy do Sejmu i Senatu (Szere- 
szewski Rafał, Feiner Josek, Biber Szłoma). 

19) Katolicki Blok Ludowy (Janczewski Stanisław, Sosiński Wojciech, 
Adelman Aleksander). 

Ž Oznaczenie złożonych list, zarówno do Sejmu jak i do Senatu, nume- 
rami nie jest ostateczne. Nastąpi ono dopiero po posiedzeniu Komisji Wybor- 
czej. Listy, uznane przez Państwową Komisję Wyborczą za ważne, Отпа- 
czone zostaną numerami według kolejności zgłoszeń. 

RRT PGPUBIECZZ 

„Kara śmierci w Złoczowie 
LWÓW. (Pat). „Gazeta Poranna* donosi ze Złoczowa: W swoim cza- 

sie sąd skazał na karę Śmierci przez powieszenie za zbrodnię skrytobój- 
czego morderstwa, popełnionego na dwóch osobach, 25-letniego parobka 
Józefa Basa. Pan Prezydent Rzeczypospolitej nie skorzystał z przysługu- 
jącego mu prawa łaski, wobec czego w dniu 4 b. m. rano wykonano 
wyrok. 

Dalsze akty sabotażu w Małopolsce 
LWÓW. PAT. — „Gazeta Poranna" donosi, że ubiegłej nocy we wsi 

Petlikowce, powiatu Buczacz, spłonęły zabudowania 7-miu gospodarzy pol- 
skich tej wsi. Straty wynoszą 54 tys. zł. Jak stwierdzono, pożar powstał 
wskutek sabotażu w zabudowaniach jednego z gospodarzy, a następnie prze 
niósł się na sąsiednie budynki. Również ubiegłej nocy zbrodnicza ręka 
podpaliła ai gospodarcze w a: Grobli koło Chodorowa, które 
wraz ze z i maszynami rolniczemi spłonęły. Ogień podłoż 
nocześnie z 4 stron. й ay W 

„Zmahanje“ 

Senger 

Zimmermann Anton, 

Nowy atak Niemiec na Litwę 
BERLIN. (Pat). Biuro informacyjne Conti donosi, że urząd spraw za- 

granicznych Rzeszy wystąpił do rządu litewskiego Zademaiche Zz powodu 
niedotrzymania przez Litwę umowy, dotyczącej zapewnienia zupełnie swo- 
body nadchodzących wyborów w okręgu kłajpedzkim. Niemieckie kola po- 
lityczne podkreślają, że rząd litewski winien był w pewnej mierze zadość- 
uczynić zobowiązaniom, przyjętym na siebie w Genewie. Według biura 
Conti, niemieckie koła polityczne, jak również Sekretarjat Ligi Narodów , 
podejmą kroki, ażeby przypomnieć narodowi litewskiemu obowiązek wyko- 
nywania przyjętych na siebie wobec. Ligi zobo wiązań. 

W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
— $ytuacja polityczna w Niem- 

czech. Na dzień 13-go października 

zapowiedziane jest otwarcie Reich- 

stagu, od wyborów minęły już dwa z 

górą tygodnie, a sytuacja polityczna 

w Rzeszy nadal nie została wyklaro- 

wana. Kanclerz Bruenning rozpoczął 
dopiero przed kilku dniami rozmowy 

z przedstawicielami grup politycznych 
w celu zorjentowania się w  możli- 

wościach oparcia rządu o większość 

w Reichstagu. 

Rozmowy te nie są zakończone i 

jaki będzie rezultat, trudno powie- 

dzieć, aczkolwiek możliwości parla- 

mentarnego oparcia» rządu nie jest 

„wiele, Własciwie są dwie: albo wiel- 

ka koblicja #& sapjaldemokratami i 

związana z tem rekonstrukcja gabinė* 

tu, albo centropraw z Hugenbergiem 

Hitlerem włącznie aż do €entrum. Bū: 

zatem istnieje możliwość rządu mniej- 
szości, t. j. rządu który, lawirując od 

wypadku do wypadku, pozyskiwałby 

głosy tej czy innej grupy dla spraw 

ważniejszych i w ten sposób trwałby 

na stanowisku. Jako ostateczność o 

ile żadna z tych możiiwości nie zo- 

stanie zrealizowana, pozostaje odwo- 

łanie się do art. 48 konstytucji wej- 

marskiej czyli rządy dekretowe i no- 

we wybory. 

Rząd kanclerza Bruenmnga, Są- 

dząc z zachowania się po wyborach, 

nie myśli o oddaniu swych  porifeli 

do dyspozycji. Wskazuje na to cho- 

ciażby opracowanie programu sana- 

cji finansowej. Program ten stwierdza, 

że rok 1930 zamknięty zostanie defi- 

cytem w wysokości 750--900 mil. 

marek. Deficyt ten powstał wskutek 

wyasygnowania 300 mil. mk na po- 

moc dla bezrobotnych, resztę zaś sta- 

nowią nieopłacone podatki wobec 

kryzysu gospodarczego. Program rzą- 

dowy: przewiduje pokrycie tej olbrzy- 

miej sumy w roku 1931 w następu- 

jący sposób; a) Przez zmniejszenie o 

20 proc. pensyj prezydenta, kancierza, 

ministrów i deputowanych oraz przez 

zredukowanie płac urzędników — рай- 

stwowych o 6 proc. Zmniejszenie to 

nastąpiłoby od dnia 1-g0 kwietnia 

1931 r. i obowiązywałoby przez trzy 

lata. W sumie dałoby to oszczędnoś- 

ci na 120 mil. mk. b)Przez zreduko- 

wanie o 100 mil. mk subwencyj pań- 

stwowych dla oddzielnych krajów, 

(Prusy, Bawarja, i t.p.). Pensje urzęd- 

ników państwowych również ulegają 

obniżeniu o 6 proc. c) Wydatki na 

pomoc bezrobotnym ograniczone bę- 

dą do sumy 420 mil. bez względu na 

wzrost liczby bezrobotnych. d) Po po- 

rozumieniu z ministerstwami budżety 

ministerjalne zostają zmniejszone о- 

krągło o 300 mil. mk. . 

W części dochodowej program 

przewiduje zwiększenie-o 5 proc. po- 
datku dochodowego oraz akcyzy od 
tytoniu, co da łącznie 160- mil. mk. 
Oprócz tego projektowane są bardzo 
szczegółowo uproszczenia i zmiany w 
systemie podatkowym, co w rezultą- 
cie da znaczną sumę bo 500 mil. о- 
szczędności. 

Tak wygląda w zarysie program 
rządu Bruenninga. Ogłoszenie go w 

przededniu otwarcia Reichstagu po 

wyborach Świadczy, iż rząd kanclerza 

niezbyt wielką wagę przywiązuje do 

tego, czy uda się mu skleić większość 
i ma nadzieję utrzymać się nadal u 

władzy w wypadku, gdyby centro- 
praw nie doszedł do skutku. W dzi- 

siejszej sytuacji parlamentarnej Nie- 
miec wszystko zależy od centrum. 
Jeżeli centrum katolickie zgodzi się 
na współpracę z Hitlerem wówczas 
Niemcy otrzymają rząd oparty o 

znaczną większość. Podobno toczą 
się już starannie zakonspirowane го- 
kowania pomiędzy Hitlerem a przy- 
wódcami centrum. | 

— Dumping sowiecki a Fran- 
cja. Sowiecka polityka dumpingu, ja- 
ko najnowszy manewr Moskwy w 

celu spotęgowania panującego po- tó 

wszechnie kryzysu gospodarczego i 

przez to przygotowanie gruntu pod 

działalność wywrotową, spotyka się 

coraz częściej z stanowczem przeciw- 

działaniem państw, utrzymujących nor- 

malne stosunki handlowe z Bolsze- 

wją. O ile przedtem podnoszono sprze - 

ciwy natury moralnej ze względu, że 

towary sowieckie są rezultatem  nie- 

wolniczej pracy chłopów rosyjskich 

zapędzonych bagnetami do kołcho- 

zów i szybów naftowych, o tyle te- 

raz do oburzenia moralnego dochodzi 

jeszcze całkiem dobitne wyczucie 

krzywd materjalnych, które są rezul- 

tatem sowieckiego dumpingu. 

Pierwszeństwo czynnej reakcji na 

sowiecką politykę dumpingu należy 

się Stasom Zjednoczonym, dalej po- 

szła Belgja, Finlandja, Szyecja a osta- 
tnio najsilniej Francją. O ile w Ame- 

ryce, Belgji lub Szwecjt reakcja ta nie 

jest ujęta w pewien system i dotyczy 

wypadków sporadycznych  niedopu- 

szczenia ładunków sowieckich do por- 
tów, o tyle Francja postanowiła sto- 

sować do towarów wywożonych z Re- 

sji Sowieckiej licencje. Bez specjalne- 

go zezwolenia ministrów przemysłu i 

handlu lub rolnictwa nie zostanie na- 

dal importowana do Francji ani jedna 

tonna sowieckiej pszenicy ani jeden 

festmetr drzewa. 

Minister handlu p. Flandin, przyj- 

mując przedstawicieli prasy po wyda- 

niu dekretu ograniczającego wwóz to- 

warów sowieckich, podkreślił, że de- 

kret ten nie oznacza bynajmniej woj- 

ny gospodarczej, ale jest naturalnym 

środkiem obrony przed dezorganiza- 

cją rynku francuskiego. Stosunki han- 

dlowe francusko-sowieckie wyraźnie 

wykazują nadużywanie równowagi 

handlowej; oto bowiem w ciągu pier- 

wszego półrocza 1930 import sowie- 
cki do Francji wynosił 441.022.000 fr. 

eksport francuski zaś osiągnął cyfrę 

zaledwie 119.627.000 fr. Deficyt za- 

tem na korzyść Sowietów przekracza 

300 mil. fr. Stan taki jest niemożliwy, 

tembardziej że, według oświadczenia 
p. Flandina, Sowiety, czyniąc zakupy 
zagranicą, płacą frankami, otrzymane- 

mi przy sprzedaży swych towarów 

we Francji. Kontrola handlu nikogo 

nie może dziwić w Moskwie, ponie- 

waż ona sama oddawna ją stosuje w 

postaci Wniesztorgu. 

Stanowisku Francji można tylko 
przyklasnąć. Jedynym bowiem racjo- 

nalnym środkiem obrony przeciwko 

akcji sowieckiej jest stosowanie me- 

tod bolszewickich w stosunku do Mo- 

skwy. Przykład Francji niewątpliwie 
pociągnie za sobą inne mniejsze pań- 

stwa, które dotychczas, aczkolwiek bar- 

dzo boleśnie odczuwały skutki sowie- 
ckiego dumpingu, nie mogły się zde- 

cydować na radykalne środki obrony. 
Sz. 
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KSIĄŻĘ JAPOŃSKI 
TAKAMATSU w WARSZAWIE 
WARSZAWA. PAT, — W dniu 7 b. m. 

w godzinach popołudniowych jego Cesar- 
ska Wysokość Książę Takamatsu złożył uro- 
czyście wieniec na grobie Nieznanego Żoł- 
nierza. W oczekiwaniu na przyjazd jego Ce- 
sarskiej Wysokości przybyli na plac Mar- 
szałka Piłsudskiego szef sztabu _ głównego 
gen. Piskor, zastępca dowódcy O.K. . 
Jarnuszkiewicz, komendant miasta pik. Wie 
niawa-Długoszewski, szef protokułu dypło- 
matycznego Romer, komisarz rządu na m. 
st. Warszawę, zastępca dyrektora protokułu | 
dyplomatycznego Rajnold Przeždziecki. P. 
wejściu do sztabu głównego ustawili się 
oficerowie sztabu głównego z płk. Zampr- 
skim i ppłk. Pełczyńskim na czele, naprzeciw 
zaś stanęła kompanja honorowa 36 p. p. ze 
sztandarem i orkiestrą. Chodniki na vis-4-vis 
pomnika księcia Poniatowskiego zaległa licz- 
na publiczność. © godz. 12.45 przybył na 
plac Marszałka Piłsudskiego Jego Cesarska 
Wysokość książę Takamatsu w mundurze 
oficera marynarki w towarzystwie posła ja- 
pońskiego, attache wojskowego i przydzielo- 
nego do osoby Jego Cesarskiej Wysokości 
kpt. Sośnickiego, powitany hymnem japoń- 
skim. jego Cesarska Wysokość odebra 
raport od oficera, prowadzącego kompanję 
honorową, oraz przeszedłszy przed jej fron- 
tem, udał się na grób Nieznanego Żołnie. 
rza, gdzie złożył piękny wieniec z żywego 
kwiecia. W tym momencie orkiestra odegra- | 
ła hymn narodowy polski. Po tej uroczysto- 

ści książę wpisał się do księgi pamiątko-- 
= poczem udał się do swych apartamen- 
w. 
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ECHA KRAJOWE [ij katastrofy storowra „A. Р 
BARANOWICZE 

— 10-cio lecie 9 DAK*u i poświęcenie 
pomnika ś. p. ppułk. Buola. Już o godz. 
16-tej w dniu 27 września r. b. Baranowi- 
cze zaczęły przybierać szatę - świąteczną, 
gmachy państwowe, domy prywatne  de- 
korują chorągwiami państwowemi,  iluminu- 
ją, na rogu ulicy Mickiewicza i Szosowej 
wystawiono bramę, to miasto szykuje się do 
godnego przyjęcia, przyježdžającego Ks. 

żdża na 
jego dzie- 

pomnika  ppułk. 

biskupa Bandurskiego, który przyjež 
urc    stość 9 DAK-u z okazji 

»ciolecia i poświęcenia    

Po dłuższych debatach na wniosek rad- 
nego nego Głąbika, uchwalono umowę zer- 
wać i ogłosić nowe przetargi, pozostawiając 
Noblowi pierwszeństwo objęcia. 

W sprawie rynku, na wniosek radnego 
Głąbika, uchwalono, aby komisja, wybrana 
na poprzedniem posiedzeniu Rady zasięgnęła 
opinji prawników i przedłożyła konkretny 
wniosek w ciągu 20 dni, przyczem Rada 
miejska jest zdecydowana plac rynku wy- 
właszczyć. 

W sprawie planów elektrowni uchwalono 
zwrócić się do firmy Ruston, aby nadesła- 
ła ofertę na budowę elektrowni. 

      

Poświęcenie pomnika ś. p. Buola - 

  

-— pierwszego dowódcy 9 DAK-u, 
który zginął śmiercią bohaterską w obronie 

zny. 
S čio 10-lecia 9 DAK-u obchodzono na- 

der uroczyście i rozpoczęto w dniu 27 
września capstrzykiem orkiestr wojskowych 
strażackiej i kolejowej. 

O godz. 24-tej około bramy 'tryumialnej 
zebrały się władze, organizacje społeczne, 
szkoły, straż z orkiestrą, strzelcy i tłumy 
pu ości, gdzie spotkano Ks. biskupa Ban 
durskiego, powitalne przemówienie w imie- 
niu Komitetu Regjonalnego wygłosił p. re- 
jent Danowski, poczem uczenice wręczyły 

2. biskupowi wiązanki kwiatów. 
W driu 28 września uroczystości rozpo- 

częły się c godz 9 przez złożenie wieńca na 
grobie Nieznanego Żołnierza, wieniec  zło- 
żył Ks. biskup  Bandurski. 

Na plac, gdzie ma odbyć się pierw- 
sza część uroczystości, zjezdżają się władze, 
delegacja węgierska, gen. Trojanowski, de- 
legacje różnych związków i stowarzyszeń, 
ze sztandarami, oraz nieprzelicone tłumy 
społeczeństwa. у 

(» godz. 10 min. 40 Ks. biskup Bandur- 
ski cdprawił mszę polową i wygłosił pa- 
t:jctyczne kazanie. у 

Następnie przed władzami wojskowemi 
prz» defilowały 78 p. p., 26 pułk. ułanów, de- 
legacje różnych formacyj i 9 DAK. 

Po defiladzie, której przyglądała się wę- 
gierska delegacja, odbyło się śniadanie, po- 
czem pokaz baterji i dyonu oraz Ćwicze- 
nia © DAK-u, wykazując sprawność bojową 
tegoż. r 

O godz. 13 min. 30 odbyło się poświę- 
cenie sali honorowej w kasynie oficerskiem 
dokonane przez Ks. biskupa Bandurskiego, 
okolicznościowe przemówienie wygłosił ks. 
biskup Bandurski i ppułk. Szalewicz. 

O godz. 14 min. 30 najważniejsza część 
uroczystości, poświęcenie pomnika boha- 
terskiemu ppułk. Buolowi. 

Około pomnika zebrały się władze cy- 
wilne na czele z p. wojewodą Beczkowiczem 
i wojskowe -— gen. Trojanowskim i dele- 
'gacja węgierska. RE 

Ks. biskup Bandurski dokonał poświęce- 
nia pomnika, a generał Trojanowski doko- 
nał odsłonięcia, wygłaszając  okolicznościo- 
we prze.mówienie. Muzyka gra marsza 
węgierskiego i polskiego. ” 

'Oczom zebranych przedstawił się pom- 
nik ś. p. ppuł.k. Buola. 

Następnie przemawiali p. wojewoda Be- 
czkowicz, gen. Skotnicki, ppułk. Szalewicz, 
starosta Przepałkowski, pułk. Dunin - Woł- 
ski i przedstawiciel węgierskiej delegacji. 

# Po przemówieniach złożono wieńce w 
następującej kolejności: delegacja węgier- 
ska, 9 DAK, p. wojewoda  Beczkowicz, 
przedstawiciele artylerji konnej, i p. staro- 
sta Przepałkowski. : 

Po odsłonięciu pomnika odbył się obiad 
żołnierski, na którym wypito zdrowie P. Pre- 
zydenta, Marszałka Piłsudskiego, armji, 
i narodu węgierskiego i moc innych. ! 

Na zakończenie uroczystości o godzinie 
22-ej odbył się bal w kasynie oficerskiem 
9 DAK-u. 

W dniu 29 września Ks. Biskup Bandur- 

  

   

      

ski odprawił mszę świętą w kościele gar- 
nizonowym, delegacja węgierska złożyła 
wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza. 
O godz. 12-tej Ks. biskup Bandurski dokonał 
poświęcenia stacji opieki nad matką i dzie- 
ckiem. SG 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. W dniu 
30 września r. b. odbyło się kolejne posie- 
dzenie Rady Miejskiej. Przewodniczył wice- 
burmistrz Winnikow. 

Po przyjęciu porządku dziennego i pro- 
tokułu z poprzedniego posiedzenia w ce- 
burmistrz p. Winnikow odczytał pismo bur- 
mistrza Mackiewicza o rezygnacji jego ze 
stanowiska. . ” 

Po odczytaniu rezygnacji radny Izygzon 
proponuje nie przyjąć rezygnacji do wiado- 
ala, wice - burmistrz Winnikow ošwiad- 

cza, iż decyzja burmistrza jest ostateczną, 
wówczas radny lzygzon proponuje wynieść 
podziękowanie burmistrzowi Mackiewiczowi 
za gorliwą i sumienną pracę dla dobra 
miasta. 

Następny punkt w sprawie stacji benzy- 
nowej Nobla rozpętał burzę i dłuższe de- 

- baty, sprawa ta wałkuje się od dłuższego cza 
su i ma swe źródło jeszcze za urzędowanie 

- poprzedniej Rady i magistratu, zawarto 
wtedy niekorzystną umowę dla miasta, 
gdyż Nobel, posiadając stację benzynową, 
opłaca magistratowi śmieszną tenutę dzier- 
żawną 200 zł. kiedy dziś proponują tenutę 
dzierżawną parę tysięcy złotych. 
      

  

   

Następnie R. M. uchwaliła pobierać 
zwrot kosztów w sumie 5 zł. za oględziny 
sanitarne zakładów przemysłowych,  usta- 
liła opłaty po 30 groszy za korzystanie z 
basenów łaźni miejskiej, poczem R. M. za- 
twierdziła uchwały magistratu i wreszcie 
poleciła magistratowi przejść na opałanie 
tortem w łaźżgi miejskiej, gdyż, jak wyja- 
śniły próby, torf w zupełności nadaje się do 
opalania i jest daleko tańszy. 

W wolnych wnioskach zalecono magistra 
towi uporządkować niektóre ulice, poczem 
radny- Worobjowski interpelował sprawę 
budowy kiosków, wice - burmistrz  wyja- 
Śnił, iż plany są już gotowe i po aprobacie 
ich do budowy będzie przystąpiono. 

Po wyczerpaniu porządku dziennego 
przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 
24 min. 30. S, G. 

WIEŚ BARAŃCE (POW. WILEJSKI 

— Praca szkoły. Wieś Barańce,  wcho- 
dząca w skład tervtorjalny gminy / Kołowic- 
kej, jest wsią dość dużą, bo liczącą prze- 
szło 100 gospodarstw. Ludność wsi —- to 
Eiatorusini, wyznania prawostawnego tak, 
jak i całej gminy Kołowickiej (do niedawna 
Milejskiej), ktćre została narzucone  prze- 
mocą przez okrutnego zaborcę —  moskala 
<w mcgą świadczyć wymowne nadzwyczaj 
przykłedy tto, jak się dowicdziatem, wieli 
ze starych wyznawców prawiosławja odn';- 
wia pacierze po polsku od samego zarania 
swego życia i 'edyniu znak krzyza czynieny 
rzema palcami jest wyrazicielem  razew- 

ratrz ich religji. 
Wę wsi Barańce od lat kilku istniej 

szkoła powszechna » dwu siłach nauczyc'e 
skich. Pracę w szkole tej prowadzi się jako 
tako, ale poza szkoła żadnej działalności p. 
p pedagodzy rie raczą dotychczas ujawni”. 
Wychowawcy młodzieży nictylko młodszej, 
lecz i starszej, powinni pomyśleć, co dotych- 
czas zdziałali nazewnątrz drewnianych „niu- 
rów szkolnyca”'? Ani odczytu, ani akade- 
meji, ani nawet jakicjbądź towarzyskiej za- 
bawy p. kierownik nie raczy zorganizować. 
Siedzi on jak zdyby odcięty od świata i lu 
uz:, siedzi i nie chce uczynić dla dobra tych, 
kićrzy go utrzymują (płacą przecież podat- 
ki). Widocznie szanowny pedagog boi Się, 
aby swą wiedzę nie przelać do duszy i umy- 
słu tego ciemnego chłopa białoruskiego, pi- 
„ącego spirytus skażony i t. zw. „oftion* — 
przetwor z laku, używanego do politurowa- 
114 mebli. 

Czyżby nie pora w drugim dziesiątku lat 
Niepodległości ocknąć się i spojrzeć poza 
siebie coście panowie wychowawcy uczy- 
nili, aby polepszyć dolę zospodarza-Białoru- 
sina, głosującego w czasie wyborów do 
sejmu na listż komunistyczną Nr. 13, lub 
tnieważnioną f:kcyjną 47-kę 

Któż temu winien? 
Inspektor szkolny raczy zainteresować się 

Earańcami i ich kapłanem oświaty.. (j.i.t.) 

  

    

   

NOWY MIADZIOŁ 

— Wieć pzotestacyjny. Dnia 28 września 
1430 roku odhyt się w Nowym-Miadziole ra 
rynku pod otwartem niebem wiec protesta- 
cyjny, zorganizowany z inicjatywy związku 
strzeleckiego w Miadziole ' 

Wiec poprzedzony został zgromadzenism 
się dość licznej publiczności na nabożeń- 
siwie w kościele karmelitańskim w St. 
Miadziole, — po nabożeństwie zgromadzeni 
przybyli do Nowego Miadzioła i tu o godz. 
2 po. poładniu przeor klasztoru '). Ireneusz 
wygłosił patrjotyczne, bardzo podniosłe prze 
mówienie rozpoczynając słowami „Nie rzu- 
vim ziemi skąd nasz ród. Ni: damy po- 
grześć mowy. Polski my naród, polski lud. 
Królewski szczep piastowy Nie damy by 
ras znieniczył wróg. Tak nam dopomóż 
Bóg”. 

W daiszem przemówieniu została wygło- 
szona rezolucja treści następujacej: „Zebra- 
ni na wiecu w Miadzible protestujzamy  uro- 
czyście przeciw zakusom niemieckim na ca- 
łość granic zachodnich Rzeczypospolitej Pol 
skiej, i oświadczamy, że zawsze gotowi je- 
steśmy broni: granic i niepodległości „do 
krwi ostatniej kropii z żył”. 

Przemówienie zostało zakończone okrzy- 
kiem „Najijaśnieisza Rzeczpospolita Polska, 
Niech żyje! 

Zebrani wyrażając Swe  patrjctyczne i 
giehokie uczucia podchwycili okrzyk oraz 
cdspiewano w skupieniu „rotę* Marji Ko- 
nopnickiej. A й 

Po powyższem, wiec rozwiązano 

Co mówi opinja publiczna 
LONDYN, (Pat). Katastrofa sterowca R 101 wywołała w całej Anglji nie- 

słychane przygnębienie. Wśród fachowych kół przeważa pogląd, że katastro- 
fa wywołana została niedostateczną ostrożnością przy podjęciu lotu. Fakt oder- 
wania się skrzydła w kilka godzin po wystartowaniu dowodzi, że kontrola 
sterowca przed wystartowaniem nie była bardzo ścisła. 

Ujemnie komentowany jest fakt, że brytyjskie ministerstwo lotnictwa 
nie powiadomiło francuskich władz lotniczych © dokładnej trasie lotu, poda- 
jąc jedynie trzy ewentualnie możliwe trasy, wskutek czego trasa sterowca nie 
była należycie oświetlona, co spowodowało katastrofalne wyniki. 

Strona polityczna katastrofy związana jest z osobą ministra lotnictwa 
lorda Thomsona, który poniósł śmierć. 

Thomson odgrywał w rządzie Labour Party wybitną rolę wybiegając da- 
ieko poza ramy swego apolitycznego resortu. 

Wśród wpływowych kół politycznych uważano nawet Thomsona za naj- 
poważniejszego kandydata na stanowisko wicekróla Indyj po ustąpieniu Irvi- 
na, którego kadencja kończy się na wiosnę. Tak katastrofalnie przerwany lot 
do Indyj miał być dla lorda Thomsona pierwszym rekonesansem o daleko 
idących skutkach politycznych. 

Ekspertyza szczątków sterowca 
BEAUVAIS (Pat). Eksperci angielscy rozpoczęli dziś badania w celu 

stwierdzenia dokładnych przyczyn katastrofy. Zbadane zostały już m. in. 
ster oraz system transmisji. 

Ze swej strony żandarmerja kontynuowała przeszukiwanie szczątków 
sterowca, przyczem znaleziono wielki chronometr, którego wskazówki za- 
trzymały się na godz. 2 m. 10. O godz. 12,30 po dłuższych i uciążliwych 
pracach rozpoznawczych zdołano ustalić tożsamość trzech ofiar na ogól- 
ną liczbę 20-tu, nazwiska ich zostaną zakomunikowane prasie dopiero po 
zawiadomieniu rodzin ofiar. 

Dziś popołudniu 57 trumien z zwłokami ofiar przewieziono do  ratu- 
sza w Beauvais. Uroczysty pogrzeb ofiar katastrofy odbędzie się jutro ra- 
no w obecności francuskiego ministra lotnictwa Laurent Eynaca. Z Beau- 
vais zwłoki zostaną przewiezione specjalnym pociągiem do Całais. 

Ci, co zginęli 
LONDYN. Ofiara katastrofy Lord Thomson już przed wojną znany był ze swych 

zdolności językowych: władał doskonale 12 językami. Przed wojną był komendantem bry- 

gady w egipcie i Palestynie, po wojnie wystąpił z wojska, wszedł do Labour Party, gdzie 

uchodził za rzeczoznawcę w sprawach rozbrojenia. 

Ostatnie słowa Lorda Thomsona przed odlotem brzmiały: 

— Obiecałem prezydentowi ministrów, że najpóźniej 20 października 

sterowcem z powrotem do Londynu. 

Jego zdołnym pomocnikiem był szef angielskiego lotnictwa cywilnego, 50-letni se- 

kretarz stanu Sir Sefton Brancker, znaleziony w zgliszczach z monoklem w oku. Jako ofi- 

cer artylerji odznaczył się Brancker w wojnie burskiej. Od 1910 r. był oficerem lotnictwa. 

Konstruktor sterowca płk. Richmond i najbardziej doświadczony angielski kapitan 
statków powietrznych mjr. Scott, zginęli również w katastrofie. 

Scott w 1919 r. o wiele mniejszym sterowcem dwukrotnie przeleciał Atlantyk. 
Wśród ofiar katastrofy znajdują się dalej szef eskadry Palstrat, należący do lotni- 

czych wojsk australijskich i szef eskadry O'Neill, zastępca sekretarza stanu dla Indji, ko- 

mendant Colinore, dowódca eskadry Roppe, inspektor Bushill, major Bishop, inspektor 

lotnictwa i attache Buck, obaj z ministerstwa lotnictwa. 

Nie 47 a 46 osób zginęło 
BEAUVAIS. PAT. Jak ustalono ostatecznie, poniosło Śmierć przy katastrofie ste- 

rowca ogółem 46 osób. Liczba 47 ofiar podana była omyłkowo. Omyłka powstała stąd, że 

zwęglone szczątki jednej z ofiar katastrofy zostały złożone w dwóch trumnach. 

32 samoloty odleciały do Beauvais 
LE BOURGET. PAT. 32 samoloty odleciały stąd do Beuvais, gdzie wezmą udział 

w ceremonji oddania ostatniej posługi ofiarpm katastrofy sterowca „R 101“. 

Pomnik ofiar katastrofy 
LONDYN. (Pat). Jak donosi komunikat ministerstwa lotnictwa, do 

rodzin ofiar katastrofy sterowca wystosowane zostało pismo proponujące, 
wobec niemożności rozpoznania większości zwłok, pochowanie wszystkich 
ofiar katastrofy razem, tak aby na miejscu ich wiecznego spoczynku mógł 
stanąć pomnik. Wspólna mogiła byłaby wzniesiona w Cardington lub oko- 
licy. Pogrzeb ofiar katastrofy odbędzie się na koszt państwa. Nabożeń- 
stwo żałobne odprawione zostanie 10 b. m. w katedrze św. Pawła w Lon- 
dynie. 

powrócę ze 

Kondolencje Polski 
LONDYN. (Pat). Ambasador Skirmunt złożył wczoraj 

Polski z powodu katastrofy sterowca „R 101* w Beauvais. 

Pogłoska © zamachu na Brianda 
PARYŻ, (Pat), W ciągu popołudnia obiegła pogłoska, że 

Briand padł jakoby ofiarą zamachu. Pogłoska ta jest całkowicie 
bezpodstawna. Briand nie opuszcza mieszkania, naskutek Iekkie- 
go przeziębienia, jakiego nabawił się w Genewie. 

kondolencje 

NIĘCH WRACA ŻYWA ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ- 
CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ WYNARADAWIAĆ NASZEJ 

EMIGRACJI! 
Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, 
na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

o Szkołę Polską. 

  

do kompletu przygotowującego 
do 1-szej klasy szkoły średniej 

z uwzględnieniem języka francu- 

skiego.Zgłoszenia do Adm.,Słowa* 
dla W. M. 

ce*. Przyjazd prof. Glixellego ma dla koła 
duże znaczenie, a gdyż jest on przewodni- 
czącym Wileńskiego Okręgu PTN do które- 

  

LIDA 

— Z działalności lidzkiego Koła Polskiego 
Towarzystwa Neoiilologicznego. W dniu 30 go należy organizacyjnie i kołe w Lidzie 

  

września odbyło się zwyczajne powakacyj- 
ne posiedzenie tut. Koła PTN, które poświę- 
cono organizacji prac koła na pierwsze pół 
rocze bież. roku szkolnego. W szczególności 
omówiono sprawy w związku z przyjazdem 

prof. Glixellego z Wilna, który w dniu 5 
bm. wygłosi w mieście naszem publiczny 
odczyt p.t. „Vergili i Mistral — dwie roczni- 

  

  
     

       

"ozatem zastanawiano się nad uruchomie- 
niem kursów języków nowożytnich a to jęz. 
fracuskiego, niemieckiego i angielskiego dla 
osób dorosłych. Tego rodzaju szerzenie zna- 
jomości języków nowożytnych jest jednym z 
celów PTN. O żywotności koła w Lidzie 
świadczy fakt iż przystali doń wszyscy пео- 
filolodzy szkół lidzkich. $. 

NIECO O STYLACH W ARCHITEKTURZE 

  

XXVI. Renesans włoski, ogarniający cało- 

kształt życia artystycznego epoki, wypowie- 

dział się nietylko w architekturze, ale 

równej mierze w małarstwie, rzeźbie, sztu- 

ce stosowanej, literaturze i muzyce. To 

samo radykalne „przewartościowanie wszel- 

kich wartości", jakiego dokonał renesans w 

zakresie architektury, w stosunku do šred- 
niowiecza, miało miejsce również w dzie- 

dzinie dekoracji wnętrz i sprzętarstwa. Ro- 

zległe, wysokie wnętrza pałaców renesan- 

sowych, zamknięte płaskim  plaionem lub 

sklepieniem beczkowem, zalane światłem, 

płynącem z wielkich okien, wymagały in- 
nych deklaracyj niż skie,-Jae kowrat; śred 
niowieczne o małych okienkach z drobnemi 
szybkami w ołów oprawnemi. Sprzęty w 

średniowieczu miały charakter wyłącznie 
użytkowy, a więc kształt podyktowany 

tylko wymaganiami celowości, i były conaj- 

mniej zdobione na swej powierzchni orna- 

mentami wcinanemi techniką snycerską. Na- 

tomiast renesans dąży do nadania każde-- 

mu sprzętowi formy artystycznej, podpo- 

rządkowując użytkowość wymaganiom este- 

tycznym formy. Meblarstwo, które aż do 

końca średniowiecza było tylko rzemiosłem 

cechowem, staje się teraz sztuką, której 

nie wstydzą się najwięksi nawet. artyści; 

tak n. p. Michał Anioł projektuje szafy do 

książek i ławy w Bibljotece Laurentiana we 

Florencji. 

Zasadnicza tendencja renesansu: wskrze- 

szenie sztuki staro - rzym cej, naj skała w 

meblarstwie na nieprzezwyciężoną trudność: 

brak prawie zupełny wzorów dawnych me- 

bli, z wyjątkiem, oczywiście, skąpych przy- 

kładów w reprodukcjach na  płaskorzeź- 

bach i freskach. Trzeba było więc z konie- 

w 

  

czności czerpać motywy z architektury mo- 
numentalnej, tak, jak to stosowano w bu- 
dowlach, skutkiem czego meble zatracaią 
tembardziej swój właściwy kształt użytko- 

wy, a zamieniają się do pewnego stopnia w 

minjatury budynków i operują, tak samo 

jak tamte, kolumnami, arkadami, belkowa- 
niami i gzymsami, t, jj wogóle motywami, 

nie mającemi uzasadnienia w technice sto- 
larskiej. Jest to początek tego zasadniczego 
kierunku, który, jak widzieliśmy, trwa z 

najróżniejszemi odmianami, aż do naszych 
czasów. 

Pod względem formalno - technicznym 
wprowadza renesans bardzo ważną inowa- 

cję: system ramowy, zazwyczaj  prosto- 

kątny, z wypełnieniem płycinami, w przeci- 

wieństwie do Średniowiecza, które stale u- 

żywa na meble masywnych, jelnoitych dę- 
sek. Już ta jedna cecha odróżnia wybitnie 

meble renesansowe od dawnierszyca. Krr- 
wędzie ram były zazwyczaj bogato profi- 
lowane okrojami klasycznemi, a pola pły- 
cin pokrywane ornamentacją liściastą i gro- 

teskową o formach wypukłych. Natomiast 
typy mebli pozostały naogół te same, co w 

średniowieczu, o zmienionych tylko  odpo- 
wiednio kształtach i ozdobach; skrzynia śred 
niowieczna, pełniąca funkcje szafy i ławy 
jednocześnie, przetrwała przez cały rene- 

sans; łoże pod baldachimem przetrwało 

jeszcze dłużej, bo aż do końca XVIII w. 

Całkowitych wnętrz mieszkalnych z 
epoki renesansu bez zmian późniejszych prze 

chowało się bardzo niewiele; jednym z naj- 

charakterystyczniejszych przykładów jest 

przedstawiona na ilustracji sypialnia w pa- 

łacu Davanzati we Florencji. 
orof. J. Kłos 

PÓŁ MILJONA ZA KWIAT 
Że mogą się znaleźć ludzie, którzy pod 
wpływem namiętności do zrobienia rzeczy 
rzadkich gotowi są.płacić sumy ogromne 
nawet za kwiat szybko więdniący tego dowo 
dem jest pewien angielski zbieracz storczy- 
ków, który zapłacił niedawno w Londynie 
fantastyczną sumę 12,000 funtów szterlin- 
gow, t. j. około pół miljona złotych za je- 
dyny wspaniały egzemplarz świeżo odkry- 
tej odmiany storczyka. 1 

Warto z tego powodu przypomnieć, że 
już przed trzydziestu laty, gdy ukazały się 
w Holandji pierwsze sprowadzone z Azji 
tulipany i rozpoczęła się na ziemi holendar- 
skiej ich hodowla, przyczem otrzymywano 
wciąż nowe oryginalne odmiany, powstała 
tam giełda tulipanów. na której notowano 
ich ceny, jak ceny papierów procentowych. 
Robiono nawet tranzakcje terminowe. a za 
1iezwykle piękne egzemplarze tulipanów 
płacono po cztery i pięć tysięcy gułdenów. 

Obecnie dzieje się to ze storczykami, ale 
w znacznie większych rozmiarach. Liczba 

amatorów i hodowców storczykow wzrasta 
bez przerwy, gdy tymczasem zdobywanie 
nowych odmian tych pięknych i oryginal- 

nych kwiatów połączone jest z nadzwy- 
czajnemi trudnościami, storczyki bowiem 
rosną w najniezdrowszych puszczach pod- 
zwrotnikowych wśród temperatury cieplar- 
nianej. į я 

Myśliwi polujący na storczyki narażają 
się na niemniejsze  niebezpieczeństwa, niż 
myśliwi, polujący na Iwy lub lamparty, nie- 
tylko bowiem groża im napady dzikich 
zwierząt, ale przedzierając się przez gą- 
szcze puszcz podzwrotnikowych i szukając 
kwiatów na 'powalonych pniach spróchnia- 
łych olbrzymów leśnych, wśród mokradeł, 
Padają nieraz ofiarą iebry i jadowitych wę- 
żów, muszą znosić prawdziwe męczarnie 
wskutek ukłuć moskitów, unoszących się 
chmurami nad wilgotnemi terenami džungli. 

Jedną z najpiękniejszych odmian stor- 
czyków, nazwaną  „Sotralia*, odkrył taki 
myśliwy w Dahomeju na uległych rozkła- 
dowi zwłokach krajowca, który zmarł w 
giębi puszczy. 

Inny znów myśliwy na storczyki, Fran- 
cuz, nazwiskiem Hamelin, polując na te 
rzadkie kwiaty, w puszczach Madagaskaru 
wkrótce po zajęciu tej wyspy przez Francu 
zów, doznał niezwykłej przygody. s 

W polowaniu towarzyszył Hamelinowi 
naczelnik dzikiego jeszcze zupełnie plemie- 
nia tuziemców. Trzeba trafu, że naczelnik 
ten zachorował i zmarł w dżungli. | Za 
śmierć tę odpowiedzialnym uczynić tuziem- 
cv myśliwego francuskiego i dali biednemu 
Hamelinowi, — stosownie do prawa wśród 
plemienia panującego — do wyboru: albo 
spalenie żywcem, albo też poślubienie wdo- 
wv po naczelniku. Naturalnie Hamelin wy- 
brał zło mniejsze i poślubił ciemnolicą, a 
przytem starą już wdowę. A 

Nie dziw wtedy, że storczyki są drogie 

Wszyscy uprawnieni biorą udział w wyborach do Sejmu i Senatu... 
Sprawdzajcie w obwodowych Komisjach Wyborczych, czy Wy i Wasi znajomi jesteście wpisani na listę wyborców. 

Kto nie jest wpisany na listę wyborców, powinien reklamować w Obwodowych Komisjach Wyborczych lub w 

Komitetach Wyborczych Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem... 

21-a LOTERJA PAŃSTWOWA 
5-ta klasa, 24-ty dzień ciągnienia. 

PRZED PRZERWĄ. : 
50000 zł. wygrał nr. 115887 
20.000 zł. wygrał nr.: 132614 
15.000 zł. wygrał nr.: 90756 
15.000 zł. wygrał nr. 187909 
5000 zł. wygrał 90756. 
Po 3000 zł. wygrały nr.: 22280 129295 

131013 154650 170218 
Po 3000 zł. wygrały nr.: 22280 129295 
R 154650 170218 Ss T 

o 2000 zł. y nr: 
14832 127252 BT 

Po 1000 zł. wygrały nr.: 46315 57187 70940 
71291 72815 132110 138841 162308 170865 
176749 200530 202913 206697 209794. 

Po 600 zł. wygrały nr.: 36257 59648 65252 
73327 84307 105424 108552 110009 120716 
122673 131028 137470 143269 155047 180256 

Po 500 zł. wygrły nr.: 95 1231 5493 8346 
12126 12661 13295 15385 19751 26097 31884 
44089 48760 50190 51716 54647 56586 58534 
65911 73930 75329 77464 84141 87037 88509 
90836 91578 94575 99247 99320 10312? 
107397 108341 112154 112887 113960 114095 
121207 123732 124391 124651 125423 127160 
129805 135643 139217 143767 149004 153722 
158578 163822 165979 167267 174756 181345 
181369 186318 193734 194640 199757 201857 
205324 208421 209114. 

d PO E 
15. zł. rał nr.: 125 
10000 zł. LS 67734 
Po 5000 zł. wygrały nr.: 17334 129592 
Po 3.000 zł. wygrały nr.: 21801 90816 

102302. ; 
'Po 2000 wygrały nr.: 9641 43607 449023 

99982. 
Po 1000 zł. wygrały nr.: 23493 35777 

53152 57762 60706 69337 76961 91305 93918 
111957 112424 121197 137672 142292 146328 
162770 162943 186317. ’ 

Po 600 zł. wygrały nr.: 18261 32504 
62654 68958 88794 119729 125101 134609 
142751 156382 173028 183038 189832 207843 

Po 500 zł. wygrały nr.: 4398 6928 6969 
8245 9099 9767 12760 12956 19454 20477 
23631 28823 29621 31471 32036 35160 38910 
41071 42358 44032 45054 50664 56760 
57179 58080 63926 64358 65235 68752 69151 
70557 12337 15506 76206 79673 81381 85930 
89771 89104 94701 100888 102928 103447 
104191 105973 107836 107932 110185 110191 
114780 117666 119293 123971 125948 128891 
130783 133230 135055 136055 136117 145931 
149861 152895 159188 167696 170841 171762 
173091 173745 173853 174471 181979 191949 

250.000 POLAKOW EMIGRUJE 
COROCZNIE I WYNARADAWIA 

SIĘ! oC. 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 

Szkolnictwa zagranicą”, na kon'o 

P. K. O. 21895, Komitetu Obce: «- 

Fu 25-lecia Walki o Szkołę P<' 

  

      

     



DZIESIĘĆ LAT TEMU... Synowa Władysława 
7.go PAŹDZIERNIKA. ‹ 

Front południowy. Na froncie 

wojsk ukraińskich głównie w rajonie Nowej 

Uszycy trwają walki z przeważającemi si- 

łami przeciwnika, wprowadzonemi do boju 

w ostatnich dniach. 

Front północny. Grupa operacyj- 

me gen. Żeligowskiego w składzie 1-szay 

dywizji litewsko - białoruskiej i części dy- 

wizji ochotniczej odrywa się od 3-ej armji 

i rusza na Wilno. 

8-go PAŹDZIERNIKA. 

Front południowy. Prawa grupa 

ukraińska rozbiła nieprzyjacieła na wschód 

od Nowej Uszycy, przyczem zdobywa 200 

jeńców i 4 karabiny maszynowe. 

ł.ont północny. Grupa gen. Že- 

figowskiego siorsowała w dniu dzisiejszy:n 

rzekę Mereczankę pod Jas: nami i, prza»:- 

dzając napotkane po drodze oddziały lite 4 

skie maszeruje na Wilno. 

    
W. słońca o godz. 5 m, 47 

Z, słońca o godz. 4 m. 59 
Dyonizego 

  

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

z dnia 7. X. 1980 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 737 

Temperatūra średnia -|- 5 

Temperatura najwyższa -l- 12 

Temperatura najniższa -|- 3 

Opad w milimetrach: 12,3 

- Wiatr { 

przeważający | 
Tendencja: spadek, potem wzrost 
Uwagi: pochmurno, deszcz. 

Półłn.-zach. 

  

URZĘDOWA 

— Nowy, urzędowy cennik na 
chłeb i mąkę. Wileńskie Starostwo 
Grodzkie podzje do ogólnej wiadomo- 
ści, że z dniem 9 b. m. obowiązują 
nowe ceny maksymalne na mąkę i 
chleb żytni, mianowicie: mąka żytnia 
70 proc. (pytlowa) 33 grosze w deta- 
lu, chleb żytni 70 proc. 39 gr., chleb 
razowy 98 proc. 26 gr. za | kilogram 
w detalu. 

Winni pobierania cen wyższych od 
wskazanych będą karani z całą suro- 

wością przepisów obowiązujących. 

— Lustracja piekarń wileńskich. W dniach 
EE: wojewódzka komisja do badania 

ąki i pieczywa dokonała lustracji szeregu 
iekarń wileńskich, udzielając na miejscu ich 
łaścicielom wyjaśnień co do koniecznych 

ulepszeń. 
Komisja zarządziła uporządkowanie sze- 

regu zakładów, zaś kilka z nich całkowicie 
nieodpowiadających wymaganiom obowiązu 
iących przepisów sanitarnych zostanie w 
krótkim czasie zamkniętych. 

„— Zwiększenie liczby komorników. Z 
dniem 15 października, liczba rewirów ko- 
morników sądowych zostanie zwiększona z 
sześciu na dziesięć. — 

1 rewir obejmuje p. Matuchniak, II p. Li- 
sowski, II p. Leśniewski, IV p. Maciejow- 
ski, V p. Mościcki, VI p. Lepieszo, VII p. 
Uszyński, VIII p. Legiecki, IX p, Karwelitow, 
X wakat (czasowo p. Legiecki). 

Jednocześnie dowiadujemy się, że komor- 
jk Sitarz został przeniesiony do Smorgoń. 

Analogicznie do tego jak metoda gimna- 
Styki Miillera zapomocą wypróbowanego 
systemu codziennego ćwiczenia się nadzwy- 
czaj wzmacnia nasze ciało, tak samo me- 
toda mnemoniczna p. D. Fajnsztejna rzeczy- 
wiście ułepsza pamięć i inne zdolności psy- 

chiczne. 0 
> Metoda ta jest specjalnie korzystńa dla studentów i uczących się wogóle, dając im 
możność z małym wysiłkiem przyswajać naj- 
bardziej trudny materjał. 

„Przekonalem się, że nawet uczenie się 
Najbardziej męczących i nudnych nauk, jak 
anatomja opisowa, anatomja topograficzna i 
in., staje się dzięki ćwiczeniom mnemonicz- 
a p. Fajnsztejna bardzo łatwą i ciekawą 

cą. 
„Szczerze więc radzę każdemu zrobić tę 

robe wzmocnienia pamięci i jestem przeko- 
CAŁ, że nikt nie będzie żałował. 

ałem prawdziwą przyjemność podczas 
przerabiania tego mnemonicznego kursu, je- 

ynego w swoim rodzaju, i wyrażam p. D. 
ajnsztejnowi swe serdeczne podziękowanie. 

DR. MED. A. GURWICZ 
Wilno, Zawalna 15—7. 

SETRA AW PARE 

ъ   

UNIWERSYTECKA 

— Nominacje profesorów  Uniwersytetu 
Wileńskiego. Prezydent Rzeczypospolitej po- 
stanowieniem z dnia 20 września br. za- 
mianował prof. nadzw. dr. Stefana Glasera 
profesorem zwyczajnym prawa i procesu kar 
nego, docenta Adama Chełmońskiego pro- 
fesorem nadzwyczajnym prawa handlowego 
i wekslowego, docenta dr. Maksymiljana 
Rossego profesorem nadzwyczajnym psychja 
trji, prof. nadzw. dr. Jana Otrębskiego pro- 
fesorem zwyczajnym językoznawstwa indo- 
europejskiego i filologji sanskryckiej, prof. 
nadzw. dr. Teofila E. Modelskiego profeso- 
rem zwyczajnym historji średniowiecznej na 
Uniwersytecie J. K. we Lwowie. 

| — Z wydziału humanistycznego U.S.B. 
Stopień magistra filozofji w zakresie filologji 
polskiej uzyskał Władysław Gasiulis, w za- 
kresie historji Katarzyna Czerniewska z Si- 
dorowiczów, Jan Mierzejewski, Jan Nowa- 
kowski, ks. Edmund Nowak, Józef Romanow 
ski, Otylja Sawicka, Marja Steckiewiczówna 
i Stanisława Smoterowa z Filipków, w za- 
kresie nauk filozoficznych Saul Sarnaker-i 
Lejb Turbowicz. 

— Sprostowanie. W notatce p.t. z Uni- 
wersytetu wkradła się przykra omyłka a 
mianowicie zniekształcone zostało nazwisko 
p. Kohutka, autora monografji o Wielkich 
Solecznikach Karola Wagnera, co niniejszem 
prostujemy. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Dziś pierwszy odczyt z okazji 10-le- 
cia oswobodzenia Wilna.. Zapowiedziany na 
najbliższe dni cykl odczytów prelegentów 
Wojskowego Biura Historycznego z War- 
szawy, który odbędzie się, jak już donosi- 
liśmy w czasie od 9 do 19 b. m. wywołał w 
naszem mieście ogromne zainteresowanie z 
uwagi na tematy odczytów, obchodzące tak 
blisko wszystkich mieszkańców Wilna. 

Odczyty te obejmują w interesującem 
opracowaniu całokształt spraw związanych 
z akcją wyzwolenia Wilna w latach 1918 — 
1920. Ustanowiono niskie ceny wstępu (1 
zł.), ażeby umożliwić jaknajszerszej publicz- 
ności udział w tych odczytach,  przytem 
czysty dochód z całej imprezy odczytowej 
przeznaczony będzie na zasilenie funduszów 
Towarzystwa Badania Dziejów Wileńszczy- 
zny. Już więc sam cel ten zasługuje na go- 
rące poparcie. 
у „Do cyklu: 4 odczytów opublikowanych 
już poprzednio przybył jeszcze jeden odczyt 

por. dypl. Kawałkowskiego z Warszawy p. 
t. „W dziesiątą rocznicę rozejmu. 

Pierwszy odczyt kpt. dypl. Przybylskiego 
poprzedzony słowem wstępnem p. wojewody 
wileńskiego Wł. Raczkiewicza odbędzie się 
już jutro, t. jj w czwartek, dnia 9 b. m. o 
godz. 18 w sali teatru miejskiego Lutnia. 
Tytuł odczytu tego opiewa „Sprawa wileń- 
ska w toku wojny polsko-rosyjskiej 1918 — 
1920““. 

RÓŻNE 

—Badają językoznawstwo _ litewskie. Do 
Wilna przybyli profesorowie Gierulis z Lip- 
ska i Standry z Oslo, którzy zbierają ma:2- 
rjały do językoznawstwa litewskiego. 

— Ratalna sprzedaż iasów zostanie zre- 
formowana. W ostatnich czasach  rozwiel- 
możniło się sprzedawanie na raty różnych 
obligacyj pożyczek państwowych. Często 
sprzedawcy pobierali zaliczki, a następnie 
znikali i niejednokrotnie ludzie tracili ostat- 
nie oszczędności wskutek machinacji róż- 
nych „banków* lotnych. 

Jak się obecnie dowiadujemy, sprawa ta 
unormowana będzie specjalnem rozporządze- 
niem i sprzedaż obligacyj czy pożyczek od- 
hywać się będzie mogła tylko na zasadzie 
specjalnej koncesji. 

— Z życia zw. inwalidów wojennych. Zarząd Wojewódzki Inwalidów Venno 
R. P. w Wilnie, działając na mocy statutu rozwiązał w dniu 4 b. m. dotychczasowy 
zdekompletowany zarząd Powiatowego Koła 
w Mołodecznie, a następnie zamianował p. 
Łysaka Michała administratorem tego koła, 
inwalidę Wołodźkę Aleksandra — sekreta- 
rzem i inwaljdę Letachowicza Jana — skarb- 
nikiem. 

SYROKOMLI 
(Z powodu jej zgonu). 

4 b. m. przeniosła si; do wieczno- 
ści w mieście naszem 3. p. Amelja z 
Podolskich Kondratowicz»wa, wd'wa 
po s. p. Władysławie K. synu znako- 
mitego naszego lirnika Syrokoinli. 
Pizeżyła 72 lata, wiodąc ciche, <nota- 
mi głębokiej religijności i pracowitego 
oddania się rodzinie znaczone życie. 
Na schyłku dni swoich, otoczona naj- 
troskliwszą opieką swej ukochanej cór 
ki p. Ludwiki Bylińskiej, nie mogła 
już z powodu nadwątlonych sił odda- 
wać się domowej pracy, jeno poświę- 
cała swój cały czas lekturze i Kościo- 
łowi. 

Mąż Ś. p. Amelji K., Władysław 
Kondratowicz, zmarły w r. 1915, był 
urzędnikiem długoletnim i zasłużonym 
wileńskiego Banku Ziemskiego. 

W r. 1917 dotknął bolesny cios Ś. 

m 

p. Kondratowiczową, gdyż utraciła 
młodziutką, a bardzo już wówczas 
uspołecznioną córkę Żofję, zmarłą 
wskutek nieszczęśliwego wypadku w 
biurze przy aparacie do kopjowania. 

Dużo moralnego zadowolenia od- 
nosiła ś. p. A. K. z iście obywatelskich 
czynów męża i córki, którzy przecho- 
wując z pietyzmem pamiątki po auto- 
rze „Dęboroga* ofiarowali jednak na 
rzecz wil. T-wa Przyj. Nauk bardzo 
ładną bibljoteczkę poety, a nadto nie- 
które dzieła sztuki do T-wa Muzeum, 
Nauki i Sztuki i T-wa Przyjaciół Nauk. 

Ś. p. Amelję Kondratowiczową ce- 

й    

chowały ujmujące, pełne delikatności 
obejście się z otoczającymi ją, zaś wy- 
jatkową czułość macierzyńską dla jedy 
nej już córki p. Ludwiki B. Pomimo 
dolegliwych cierpień fizycznych, umia- 
ła zawsze się zdobyć na uśmiech po- 
godny. 

Mając organiczną wadę serca, nie 
mogła zwalczyć zapalenia płuc i po 
kilkodniowej chorobie zakończyła swój 
usłany nietylko różami, lecz i ciernia- 
mi długi żywot. 

Dnia 6 b. m. złożono ś. p. Amelję 
K. na Rossie, w tej samej mogile, w 
której przed 34-ma laty spoczęła obok 
męża swego Ludwika, Paulina z Mitra 
szewskich Kondratowiczowa. 

Zwłoki ś. p. Amelji Kondratowiczo- 
wej z kościoła św. Trójcy wyprowa- 
dzone zostały przez ks. kan. Adama 
Kuleszę, on' był jej spowiednikiem, 
on też ją grzebał. Mimo nieustannego 
i ulewnego deszczu, dość liczne grono 
krewnych, przyjaciół i znajomych od- 
prowadziło nieboszczkę na wieczny jej 
na pięknej Rossie spoczynek. Niech 
jej umiłowana ziemia ojczysta lekką 
będzie! 

Niezwykle zuchwały zamach na urząd 
pocztowy 

ARESZTOWANIE CAŁEJ BANDY B. POCZTOWCÓW 

W ubiegły poniedziałek wieczorem do urzędu pocztowego 
przy ul. Zakretowej 15 zgłosili się dwaj osobnicy w mundurach 
funkcjonarjuszy pocztowych i przedstawiwszy odpowiednie do- 
kumenty, wystawione przez urząd pocztowy Wilno I, zarždali 
wydania pieniędzy jakie wpłynęły w tym dniu do urzędu. 

Kierowniczka urzędu szybko obliczyła wpływy i po otrzy- i 
maniu pokwitowania na 25 tys. zł., pieniądze przybyłym wrę- © 
czyła. 

W chwili gdy funkcjonarjusze pocztowi wychodzili z wartoś- 
ciowym workiem zostali nagle zatrzymani przez agentów poli- 
cji i natychmiast przewiezieni do komendy policji. 

Władze bezpieczeństwa otrzymały przed paru dniami infor- 
macje, że na urząd pocztowy przy ulicy Zakretowej ma być urzą- 
dzony napad. Po bliższem zbadaniu otrzymanych informacyj oka- 
zało się że ma się doczynienia z zorganizowaną bandą która po- 
stanowiła zawładnąć pieniędzmi drogą podstępu i fałszerstwa. 

Do bandy należeli: b. funkcjońarjusz pocztowy Józef Rudak, 
Władysław Miazga (Beliny 6), Apolenjusz Butkiewicz (Połocka 9), 
Józef Tatjaniec (Wielka 22) i Władysław Denisewicz, funkcjonar- 
jusz poczty. 

Rudak i Miazga byli tymi którzy usiłowali podjąć pieniądze, 
Butkiewicz sfałszował podpisy i pieczęcie na dokumentach, Tat- 
janiec finansował całe przedsięwzięcie zaś Denisewicz dostar- 
czył potrzebnych blankietów i worek na pieniądze. Rudak i Miaz- 
ga byli przez cały czas obserwowani. 

Unieszkodliwienie przestępców nastąpiło tak błyskawicznie, 
że Rudak nie miał czasu wydobyć rewolwer w jaki się zaopa- 
trzył w drodze do urzędu pocztowego. 

Policja aresztowała następnie wszystkich pozostałych człon- 
ków bandy. 

— Program Katolickiego Kursu Społecz- 
nego. Środa 8 października. 

Godz. 10: Pracownicy zawodowi w Akcji 
Katolickiej, godz. 11: Akcja Katolicka wo- 
bec partyj i polityki — p. B. Rusiecki, godz. 
17: Udział duchowieństwa w Akcji Katolic- 
kiej — ks. dr. W. Meysztowicz, godz. 18 
Rola i znaczenie świeckich *w Akcji Katolic- 
kiej — p. prof. dr. St. Glaser. 

Czwartek, 9 października. Godz. 9 — 11: 
Akcja Katolicka zagranicą — referat zbio- 
rowy, godz. 1l: Akcja Katolicka w Polsce 
i archidjecezji wileńskiej k-. dyn. Fr. Kufor- 
ski, godz. 10: Tymczasowe parafjalne komi 
tety Akcji Katolickiej, — ks. dyr. Fr. Kufor- 
ski, godz. 17: Encykliki i literatura Akcji 
Katolickiej ks. prałat Ign. Olszański. 

IEATRI AILZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance. Giesząca 
Się nadzwyczajnem powodzeniem głośna 
sztuka wojenna Szerriff'a „Kres wędrówki”, 
grana będzie dziś po raz 15-ty. Niezmiernie 
efektow ne, wstrząsające sceny, podczas a- 
taku na pozycje angielskie, oddane z całą 
rzeczywistością, wywołują silne niezatarte 

wrażenie. » 
W rolach głównych występują R. Wasi- 

lewski, K. Wyrwicz Wichrowski i Wyrzy- 
a w otoczeniu świetnie zgranego ze- 

społu. 
— Teatr miejski w „Lutni'. Dziś wchodzi 

na repertuar Lutnia najnowsza współczesna 
komedja angielska Erwina „Pierwsza pani 
Frazerowa“, w świetnym przekładzie F. So- 
bieniowskiego. Interesująca treść utworu, 
świetne wykonanie, oraz nadwyraz malow- 
nicza wystawa, tworzą całość wysoce ar- 
tystyczną. Obsadę sztuki stanowią wybit- 
niejsze siły zespołu: M. Makarczyk - Wasi- 
lewska, I. Eichlerówna, Z. Niwińska, H. Ka- 
mińska, M. Milecki, S. Kubiński, R. Łaciń- 
ski i dyr. A. Zelwerowicz, który sztukę tą 
wyreżyserował. Nowe efektowne dekoracje 
pomysłu ]. Hawryłkiewicza. Bilety zniżkowe 
i kredytowane ważne. 

— Przedstawienia popołudniowe w Te- 
atrach „miejskich. W teatrach miejskich od- 
będą się w niedzielę nadchodzącą przedsta- 
wienia popołudniowe. W teatrze na Pohulan- 
ce ukaże Się po cenach zwykłych „Kres wę 
drówki* Szerriffa (bilety ulgowe - ważne), 
w teatrze Lutnia wystawiona zostanie. po 
cenach zniżonych nieśmiertelna komedja A. 
Fredry „Pan Jowialski“. 

Bilety nabywać można w kasie zamawiań 
11 — 9 w. 

— Koncert słynnego kwartetu drezdeń- 
skiego. W piątek najbliższy 10 bm. wystąpi 
kwartet drezdeński o sławie wszechświato- 
wej. Znakomici artyści, którzy tworzą ten 
niezrównany zespół kameralny, wykonają u- 
twory Haydna, Ravela i Regera. Zapowiedź 
koncertu, który zorganizowany został przez 
Wil. Tow. Filharmoniczne, wywołało wielkie 
zainteresowanie wśród publiczności wileń- 
skiej. 

Bilety już nabywać można w kasie za- 
mawiań teatru Lutnia codziennie od 11 —9 
bez przerwy. 

— Poranek T-wa muzycznego „Lutnia”. 
W niedzielę 12 bm. w sali teatralnej „Lutnia* 
odbędzie się poranek wokalny poświęcony 
polskiej pieśni ludowej. 

Udział w poranku biorą: Chór mieszany 
Wileńskiego T-wa Muzycznego „Lutnia* pod 
dyrekcją |. Leniewskiego oraz ceniona śpie- 
waczka Żofja Plejewska - Monkiewiczowa. 

Słowo wstępne wygłosi profesor Michał 
Józefowicz. AAS 

Bilety nabywać można codziennie w ka- 
sie teatralnej od 11 rano. Początek о godz 
12.30 po południu. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Lokomotywa. 
Hollywood — Pieśniarz gór. 
Kino Miejskie — Ziemia obiecana. 
Światowid — Kean. 
Stylowe — Ludzie bez praw. 

Wanda — Pod banderą miłości. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 6 do 7 
b. m. zanotowano wypadków 43, w tem 
kraczieży 10, opilstwa 7, prz: roczen admi- 
nistracyjnych 19. 

— Kradzieże. Rapoport Chanie, Zarzecze 
21 skradziono różne rzeczy oraz zegarek 
złoty męski firmy „Omega**. Poszkodowana 

ocenia straty na 1600 zł. - ‚ 

Chazan Lizie, Cerkiewna 2, skradziono 
ieli šci ł. Kradzieży dokonał 
bia jawie Witold, Bosacz- 
kowa 4. 

— Kto okradł profi. Zdziechowskie- 
go. Policja komunikuje, że kradzieży 
u prof. Zdziechowskiego dokonali za- 
wodowi złodzieje Owdziej Jan i Gry- 
gilewicz Adam, bez stałego miejsca za 
mieszkania, którzy po dokonaniu kra- 
dzieży ukrywali się u Makowskiej Alek 
sandry, Antokolska 80. Funkcjonarju- 
sze wydz. śledczego zatrzymali wy- 
mienionych złodziei na ul. Sawicz z 
różnemi narzędziami do włamań. Jakim 
paserom sprzedano skradzione rzeczy, 
narazie nieustalono. 

Ucieczka woźnego Tow: Ubezpieczeń „Prze 
zorność* po zdetraudowaniu 8 tysięcy złotyc 

Wczoraj w dzień dyrekcja Towarzystwa 
Ubezpieczeń „Przezorność” poleciła swemu 
wożnemu Władysławowi Żemajtisowi udanie 
się do jednego z banków wileńskich w celu 
podjęcia 8 tysięcy złotych, należnych Towa- 
rzystwu. zk 

Gdy po upływie paru godzin Żemajtis 
nie wracał, zwrócono się do banku z zapy- 
taniem i wówczas okazało się, że pieniądze 
zostały już wypłacone. AE 

Postano drugiego woźnego do mieszka- 
nia Żemajtisa (Mickiewicza 5), lecz i tam 
nie znaleziono go i wówczas stało się ja- 

Zarząd Wileński 

  

S. + P. 

ANTONI ALEXANDROWICZ 
Prezes Wileńskiego T-wa Hodowli Koni i Popierania Sportu Konnego 

zmarł w dniu 6-ym października 1930 roku. 

W zmarłym tracimy wieloletniego i zasłużonego Prezesa. 

ego T-wa Hodowii Koni i Popierania Sportu Konnego. 

    

    

      

  

      
   

CYR 
wdowa po lekarzu, 

w tymże dniu o godz. 5-ej po poł. 
cmentarz Bernardyński, 

DZIWACTWA TESTAMENTÓW 

Anglicy lubują się w dziwictwach te- 
stamentowych. Dobry humor nie opuszcza 
«lh nawet w ostatnich chwilach zycia, to tcz 
prześcigają się w oryginalnościach i dziwa- 
ciwach pod tym względem. Stare, a zamoż- 
rt panny często zapisują -wój majątek ulu- 
bionym kotom, pieskem i papugom. Niedaw- 
no jakiś Anglik zapisał 10.000 funtów ulubio 
"tj małpie Żoko, a po 3 funty tygodniowo 
wyznaczył unułowanemu psu i kotce. Liopie- 
'. po naturalrej śmierci tych zwierzaków, 
mejątek przechodził na rzecz córki  złośli- 
wego dziwaka, obarczonej dzieć'ni i nie nia- 
iącej środków utrzymania. Inny znów dzi- 
wak nakazał t(statorom wykonywać co ro: 
ku, w rocznicę swojej Śmierci, jakieś dzi- 
waczne pląsy na grobie. 

Najdłuższy testament w Anglji, a może i 
va całym świecie spisała w r. 1085 niejaka 
panna Ewelina Ste=lwell. Składa się on z 
47.940 słów, zajmuje 1066 arkuszy papieru i 
stanowi cztery tomy. Ulżyła sobie tą miłą 
arafomanka przed Śmiercią, a że zostawiła 
Spory maiątek — te cztery toruy będą na- 
Ftwno bardzo pilni2 studjowane. 

Znamy bardzo krótkie, najkietsze testa- 
menty.. Zaledwie kilka słow wypisanych na 
drukowarym Jokuniencie. Jest to polisa 
ubezpieczeniowa P.K.. na rzecz żony lub 
dzieci. Rozumny ojciec rodziny, dobry mąż 
1 orciec, w trosce 0 byt rodziny po Swojej 
przedwczesnej Śnierri, zawiera takie ubez- 
pieczenie w P.K.Q. Całym jego testament+m 

j taka polisa w ręku żony. W razie 
ierci męża, żona otrzymuje całą sume 

uhczpieczoną, a jeżeli śmierć męża nastąpi- 
ła *vskutek nieszcześliwego wypadku —- wdo 
wa otrzymuje podwójną sumę ubezpieczenia 
Jest to prawdziwe dobrodziejstwo przezor- 
nej myśli człowieka Samo zawarcie ubez- 
pieczenia jest jedną z najmniejszych mani- 
pulacyj na rzecz o naidonioślejszem znacze- 
niu życiowem. Przyzna to każdy, kto zechce 
sie z tem zaznajomi w pierwszym lepszym 
urzędzie pocztowym w całym kraju. 

   

        

  

Naturalnie, ż 56 
LAGE do „Słowa 

oraz do innych pism wileńskich i 

prowincjonalnych najwygodniej  za- 

łatwiać za pośrednictwem BIURA 

REKLAMOWEGO Stefana 
GRABOWSKIEGO w Wilnie, 
1— Garbarska I, tel. 82.     
  

snem, że Żemajtis po podjęciu 
uciekł. 

Zaalarmowano natychmiast policję, lecz 
wszelkie poszukiwania narazie nie dały re- 
zultatów. 

— Porachunki osobiste. W Mołodecznie 
pomiędzy Gulewiczem Kazimierzem, a Kuż- 
mienkiem Janem na tle porachunków oso- 
bistych powstała bójka, przyczem Kuźmio- 
nek ciężko poranił siekierą w głowę Gule- 
wicza, którego ulokowano w szpitalu. 

Kochanowska Stefanja, Kalwaryjska 49, 
zameldowała policji, że z niezamkniętej sieni 
przy jej mieszkaniu skradziono kożuch war- 
tości 50 złotych. Kradzieży dokonała Czyża- 
nowska Paulina, Połocka 35, którą zatrzy- 
mano. 

pieniędzy 

— Aresztowanie złodzieja. Został zatrzy- 
"many zawodowy złodziej Baranowski Józef 
ze wsi Mali, gm. Szumskiej, przy którym 
znaleziono różną garderobę. Ustalcno, 
garderoba ta należy do Stryżyna Antoniego 
z folw. Murowanka, gm. Szumskiej, u kić- 
rego dokonano kradzieży na sumę 1225 zł. 

— Pobicie. We wsi Sokolnikowo 
(Mołodeczno) na tle rachunków _ usobi- 
stych Drozdowicz Wacław ciężko pobił i T 
ranił Anopa Teodora, mieszkańca wsi Mi- 
cnałowo, gm. Połoczańskiej. 

Ś. + P. 

Marja z Zaniewskich-Mihanowiczów 

siostra IJl-go Zakonu O. Franciszka, 
w dniu 6-ym października 1930 r., przeżywszy lat 56. 

We środę 8-go b. m. o godz. 8-ej rano odbędzie się nabożeństwo ża- 
łobne za duszę Zmarłej w kapliczce Franciszkańskiej przy ul. Trockiej, zaś 

0 tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych i znajomych stroskani 

  

    

SKA 
zasnęła w Bogu 

eksportacja zwłok z tejże kapliczki na 

SYNOWIE.    

  

POKAZ GASZENIA GAŚNICAMI 
PERKEO. 

Na zakończenie Tygodnia Strażackiego 
i w dniu zamknięcia Targów Północnych 
odbył się na terenie Targów pokaz gaszenia 
nowoczesnemi aparatami gaśniczemi. W po-- 
kazie tym brała udział firma „BIELANY* 
demonstrując aparaty całkowicie wykonane 
w kraju, t. j. gaśnice Perkeo. Gaszone były 
następujące objekty: 1) stos ułożony z cien- 
kich desek o wymiarze 1X1X2 mtr. oblany 
obficie smołą a następnie 5 litr. nafty i ben- 
zyny. Po należytem rozpaleniu stosu oblano 
go jeszcze 3-ma litrami benzyny i po upły- 
wie dwóch minut przystąpiono do gaszenia 
Ogień zlokalizowano bardzo szybko a cał- 
kowite ugaszenie nastąpiło w przeciągu 
1.1/2 minuty. 2) 100 kig. smoły rozlanej na 
trawniku o powierzchni 25 mtr.2  oblano 
2-ma itr. benzyny i po rozpaleniu przystą- 
piono do gaszenia. Ogień został ugaszony 
w przeciągu 30 sekund. 3) 10 litr. benzyny 
w wiadrze ugaszono w przeciągu 20 sekund. 
Powyższy pokaz dowodzi raz jeszcze bez- 
konkurencyjności _ aparatów  wyrabianych 
przez fabrykę „BIELANY**, tem więcej, że 
wszystkie wymienione powyżej objekty uga- 
szone takiemi samemi nabojami. Gaśnice 
fabryki „BIELANY* gaszą bowiem z rów- 
ną łatwością benzynę, drzewo, spirytus, kar- 
bid, smołę, filmy i t. p. Jak się dowiadujemy, 
przedstawicielem fabryki „BIELANY* na 
województwo WILEŃSKIE jest firma „PA- 
WEŁ ZENDE* WILNO MICKIEWICZA 9. 

  

Kącik Grafologiczny 

Kącik grafologiczny, poświęcony tym 
wszystkim czytelnikom, którzy się grafolo- 
gią interesują i chcieliby otrzymać eksper- 
tyzę charakteru swego bądź zainteresowa- 
nej osoby, zawiadamia iż listy z próbkami 
pisma należy przesyłać do Redakcji „Słowa* 
dla grafologa, załączając znaczek 1 zł. na 
odpowiedź... 

J. L. Za mało tekstu. Proszę uprzejmie 
nadesłać ponowny list z większą ilością tekstu 
(bez znaczka) odpowiem — natychmiast. 

Fik. Opanowanie dużo talentu, (czy nie 
muzyczne zdolności?), domatorstwo zamiło- 
wanie spokoju, serduszko dobre, odrobina 
lekkomyślności. Zamiłowanie porządku—oczy- 
tanie, nabytej wiedzy sporo, niemniej jednak— 
są jakieś niedociągnięcia czy to znak nieu- 
kończenia studjów — czy jakichś poważnych 
postanowień życiowych. 

Nie Fik milutka — nie jestem  telepatą, 
a określenie zasad grafologicznych — nie da 
się w kilku słowach skreślić — to długa hi- 
strorja. 

se Pantofel. Drogi Pantoflu — inteligentny 
i dowcipny dziękuję za list — bardzo miły. 

Kącik mój stara się być jak najbardziej 
bezstronnym. Zupełnie słuszna uwaga — 
różnie, różni piszą, a ponieważ pisują do 
grafologa — przeważnie będąc w dobrym 
nastroju więc i pismo ich nosi cechy owej 
„dobrej chwili* stąd może też tyle — „pogo- 
dy* — w moich ekspertyzach. 

Umysł poważny i refleksywny — mimo 
pozorów trzpiotowatości — czy lekkomyślno- 
Ści. Jako się rzekło inteligencja duża. Ani- 
mus—nieco— efeminardus — stąd tyle serde- 

+ czności i cieplika w sposobie bycia. 
Skłonność do depresji i łatwe — przeno- 

szenie się z jednej ostateczności do drugiej. 
Nerwy — no ale to jest wada każdego czy 
każdej z nas. 

Nieco, może dufności w sobie — (nie za- 
rozumiałość Broń Boże). 

Czy Pantofel jest zadowolony? 

  
  

Pożar olejarni Pimonowa 
Wczoraj w godzinach popołudniowych w olejarni Pimonowa przy ulicy 

Rossa wybuchł grożny pożar, który strawił budynk pomocnicze, nie uszko- 
dzając jednak oddziału maszyn. 

Straż ogniowa pracowała parę godzin by zlokalizować płomienie ae 
wreszcie się udało bowiem ogień nie dostał się na sąsiednie budynki które 
jak wiadomo są zajmowane przez składnicę amunicyjną. 

Pożar powstał od nieostrożnego obchodzenia się z ogniem. 
Straty nie są ustalone. 

Udaremnienie napadu na majątek 
W rejonie granicznym Filipowicze — Rabieżewicze patrol KOP zauważył kilku oso- 

bników podkradających się pod zabudowania majątku N. Gewont. 
Podczas pościgu jeden z bandytów został ranny i ujęto go. 3 

Jest to Jan Szykielon znany przed kilku laty dywersant, który niedawno przybył 
z Rosji Sowieckiej i zorganizował bandy. 

Tajny skład broni i amunicji w Gierwiatach 
Komuniści jak wiadomo usiłowali założyć w oddziałach litewskiego towa- 

rzystwa św. Kazimierza swoje jaczejki. W Święcianach wciągnęli już w swe 
sieci czterech członków którzy rzekomo kolportowałi bibułę komunistyczną. 
Jaczejkę zlikwidowano i przystąpiono do dalszych badań postępów  agitac) 
wywrotowej w tem towarzystwie. 

W wyniku śledztwa, władze bezpieczeństwa przeprowadziły rewizje u 
członków towarzystwa w Gierwiatach i znaleziono zapas broni palnej w 
postacie rewolwerów, karabinów i amunicji. 

M. in. broń znaleziono u skarbnika towarzystwa św. Kazimierza w Gier- 
wiatach. W jakim celu broń była przechowywana ustali dalsze śledztwo. 

Usypiacze Kolejowi 
W pobliżu Słonima aresztowano w pociągu, dwóch osobników, jak potem wyjaśniło 

się niebezpiecznych usypiaczy gragujących od pewnego czasu w pociągach na terenie 

województw wschodnich. Przy aresztowanych znaleziono przeszło tysiąc dolarów większą 

ilość biżuterji i różne rzeczy pochodzące z rabunku. Ostatnio usypiacze obrabowali jakie- 

goś amerykanina i odebrane od nich dolary są właśnie jego własnością.



Gdy ostatni złoty liść, zwarzony mro- 
zem zakołysze się ra wiotkiej gałęzi i opad- 
nie, cicho z za lasów północy nadchodzi 
biała Pani zima. 

Otulona białym wielonem śniegów, bezli- 
tośnie za ręce chwyta, anie białe kwiaty 
na szybach, ścina wody.. by dać wszem 
wobec znać, że przybyła. 

Ciepły komin nie zawsze daje Lezpieczne 
schronienie, należy pomyśleć o stroju na spa 
cery, szlichtady i o tylu różnorodnych, za- 
wsze pięknych sportach. zimowych. 

A problem ten jest tak bardzo trudny 
do rozwiązania. Co nosić jak się ubrać, jakie 
futra będą modne w tym sezonie. 

Chcąc przyjść z pomocą i dobrą radą 
Sz. Czytelniczkom powierzono mi na ła- 
mach „Słowa* w „poradniczku* pogwarzyć 
na wspomniany temat i oto po raz pierwszy 
ukazuje się w poświęconym dlań kąciku u- 
wag moich kilka o nadchodzącym sezonie, 

Podaję przeto najciekawsze wiadomości 
otrzymane z Olimpu mody, Paryża, który 
błyszczy miljonami lamp i połyskujący kilo« 
metrami asfaltów zawsze prym trzyma w 
dziedzinie nowostek, ubrań, kosmetyki i tego 
wszystkiego co dla kobiety jest miłe i nie- 

- zbędne. 
Podawać będę najciekawsze aktualja z 

tych dziedzin starając się by gotowalnia Wil- 

  

CIOCI 

  

  

nianki była wzorem i przykładem dla in- 
nych siostrzyc. 

Dzisiejszych słów parę poświęcam pia- 
szczom jesiennym, sukniom i futrom. 

A więc suknia i płaszcz przedpołudnio- 
wy. 

Tweed o kolorze popielatym lub bronzo- 
wym sukienki jersey, kloszowe angielskie, 
+odntierzyk biały, bądź w kolorze sukni, gors 
zapinany na dwa do trzech guzików, pase 
stan dość wysoki. Sukienka o typie półspor- 
towyin. Rys. 1 Zalecone do tego ponczoszki 
koloru sukni, bucik sportowy bronz (najod- 
powiedniejsze pantofelki ze sprzączkami)... 

A teraz płaszczyk: 
Jasny tweed kołnierzyk obszyty nutrją 

bądź szinschillą (szinschilla mniej modna) 
na główce mały aksamitny czarny toczek. 

Efekt osiąga się zupełny gdy do tego, 
tak bardzo RY acz skromnego płasz 
cza futerko zostanie ładnie kulisto skrojone. 

Ponieważ dernier cri sezonu stanowią ka- 
rakuły, zaleca się model płaszczy z wzo- 
rzystego tweedu, z kołnierzem karakułowym 
czarnym bądź popielatym. Krój płaszcza 
raglanowy. / 

Na ostatnim pokazie w jednym z czo- 
łowych domów mód w Londynie, zwrócił u- 
wagę płaszcz z ciężkiej czarnej crepegeorget- 
te obramowany wzdłuż kołnierza i rękawów 

  

š EC I Od dn 6 @ 10 paždziernika 1930 roku wžącznie będzie wyšwietlany film: 

ECANW AG 
KINO и 

MIEJSKIE ppłk E E AB, 8 A 45 B B 
Imponująca wizja życia łódzkiego w-g słynnej powieści WŁ. ST. REYMONTA. Aktów 12. W rolach głównych: 

SALA MIEJSKA 
mł Ostrobramska 38. | czyński, L. Solski i Wł. Grabowski. Rzecz dzieje się w Łodzi, 

Kasa czynna od g' ż m. 30. Początek seansów od g 4-ej. 

JADWIGA SMOSARSKA, Marja Gorczyńska, Marja Modzelewska, Kaz. Junosza-Stępowski, S£. Grusz- 
jej okolicach i majątku ziemskim w Łowickiem. 

Następny program: „Krzyk życia". 

    

OTWARCIE SEZONU! 

Triumfalny Przebój 

Dźwiękowy 
Kiao-Teatr 

„HELIOSS 
      

Potężny dramat. 

[0KOMOTY WAŃ 
Arcydzieło gry i techniki. 

LON CHANEY który udział w 
tym filmie przy- 

roli 

płacił życiem. Rewelacyjne Dodatki Dźwięsawe. 

  

  

Dźwiężowe Kino 

„MOLLYWOÓOO" 
Mickiewicza 23, 

100 proc. dźwiękowiec! 

żając na wielkie koszty, ceny miejsc normalne. 

Dźwiękowy! Dla młodzieży dozwolone. Ceny zniżone na 
1-wszy seans. Początek o g. 2-ej, ost. 10.30. 

DZIŚ! Super-Przebój Dźwiękowy! PIEŚNIARZ GÓR (Pieśń Opryszka). Arcydzieło ze śpiewem 
z udziałem najgłośn. śpiewaka epery Me- 

tropolitain w New-Yorku LAW TIBBET. Cały film w naturalnych kolorach. Rewel. Dodatki Dźwiękowe. Nie zwź- 
Tylko na I-szy seaas BALKON 80 gr., 

o godz. 2-ej, ostatni s. 10.30 
PARTER 1 zł. Początek. 

    Wielki niebywały podwójny program! Pierwszy raz w Wilnie! Wybitne artystyczne arcydzieto p. t 
Potężny dramat w 12 akt. z epoki panowania Carycy Katarzyny Wielkiej 

gł JAKOWLEWA, STEPANOW i inni arty- 

Dziś! 
Kino-Teatr 

STYLOWY" LUDZIE BEŻ PRAW oraz dzieje Pugaczowa W rol. 
z WIELKA 36. Ści Moskiewskiego teatru. Nad program: Arcyzabawne i pikantne dzieje i przeżycia małżonka doby obecnej p. t. 

  

i] 
LICYTACJA 

Wileński Lombard „KRESOWJA” 
Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 58), tel. 722 

podaje do ogólnej wiad+ mości, że 20 i 21 października r. b. 
o godz. 4-ej p. p. odbędzie się w lokalu łombardu 

LICYTACJA NIEWYKUPIONYCH i NIEPROLONGOWANYCH 
ZASTAWÓW od N 1 do Ne 80.657 

gronostajem. Oryginalny jest zcza koł- Uwaga: W dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjnych 
ZE R o m a lombard nie będzie przyjmować. 

й le należałoby jeszcze uchy- 
lić rąbka „kampanii zimowo . futczanej« — | Aa AN M PA A A A A В В Е AE EEG ES ES 
przygotowanej przez wielkie domy mód Pa- 
ryża i Londynu. 

Futerkiem modnym w tym sezonie są ka 
rakuły we wszystkich odmianach kolorów 
oraz lisy (przeważnie niebieskie), jako е- 
fektowne obramienie kołnierzy i rękawów. 

Kolor płaszczy jak i sukien na sezon zi- 
mowy: popielaty i ciemno popielaty, zielony 
we wszystkich odmianach zieleni i czarny. 

Suknie wieczorowe długie na 30 cmtr. 
od ziemi. Z futerek do płaszczy sportowych 
mniej już zagranicą noszonych doradzam 
jako nader gustowne oposy i szopy. 

Jako orginalny model wchodzącego w 
sezonie kroju sukien wieczorowych noże 
służyć z czarnej crepe georgette, w której 

Racjonalnej Kosme- 
tyki Leczniczej. 

Wiłno, Mickiewicza 31 
m. 4, 

Urod kobiecą 
e konsetwit- 

je, doskonali, adświe- 
ła, usuwa jej skazy 
i braki. Masaż 
twarzy i ciała panie). 
Sztuczae opałenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 
\ łupież. Najnowsze 
adopycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. « 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 43. 

    

  

Nagrodzony Złotym Medalem na Wystawie Budowlanej 

VI Targów Wschodnich we Lwowie w 1926 roku HYDROFUGE 

„CASTOR* zabezpiecza od WILGOCI, przeciekania, wstrzy- 
muje ciśnienie WODY we wszystkich wypadkach, jak to: izo- 

lacji rezerwoarów, murów, kanałów, basenów, tuneli, tarasów, 

fasad, szczytów i fundamentów 

Hydrofuge „CASTOR“ 
dodaje się do zaprawy cementowej. 

W Londynie przy placu Picadilly Circus największa 

z istniejących kolej podziemna została uszczelniona w 1929 roku 

Dr. medycyny 

A. Cymbier 
Choroby weneryczne, 
skórne i narządu mo- 
czowego. Mickiewicza 
12, róg Tatarskiej przyj- 

pół 

s 
muje 9—2 i 5—7 i 
wiecz. 

  

żabotowe ujęcie przedniej partji i diugie 
zakończone wachlarzowato rękawy tworzą 
w całości ładną i eiektowną sylwetkę. Rys. 3 

Kończę mój poradniczek zawsze chęt- 
nie służąc Szan. Czytelnikom wyczerpującemi 
radami. Przypuszczam że zainteresuję Panie 
swym poradniczkiem, który perjodycznie na 
łamach „Słowa” ukazywać się będzie. 

  

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWE 
GO W WIŁNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJ. WPISY: 

w dniu 1. 7. 1930 r. 
12213. I. A. „Handel, win, wódek, towarów kolonialnych 

i spożywczych oraz tytoniowych Br. $. 1 М. Winogradów 
w Lidzie spółka firmowa”. Prowadzenie handlu win i wódek 
towarów kolonialnych i spożywczych oraz tytoniowych Sie- 
dziba.w Lidzie ul. Suwalska 15. Spółka istnieje od 24 kwiet- 
nia 1930 r. Spólnicy zamieszkali w Lidzie ul. Suwalska 15. 
Samuel Winogradow, Mojżesz Winogradow i Daniel Winogra- 
dow, Spółka firmowa przekształcona z firmy jednoosobowej 
„Winogradow Samuel" zawarta została na mocy umowy z 
dn. 24 kwietnia 1930 r. na czas nieograniczony. Zarząd należy 
do wszystkich wspólników. Weksle, czeki, żyra na wek- 
slach zobowiązania i umowy wszelkiego rodzaju  plenipotencje 

12214. I. A. Wołyński Kazimierz“. we wsi Papiernia, 
gm. Wawiórskiej,j pow.  Lidzkiego. Sklep artykułów  spo- 
żywczych. Firma istnieje od 1929 r. Właściciel Wołyński Kazi 
mierz zam. tamże. 

w dniu 2. 7. 1930 roku 
12215. 1. A. „Sima Rywka Werses i Sorka jelin Ska“, 

Sprzedaż towarów  bławatnych siedziba w _— Wilnie 
ul. Szpitalna 13. Przedsiębiorstwo istnieje od 1 maja 1930 r. 
Wspólniczko zam. w Wilnie Sima Rywka  Werses przy 
ul. Kwiatowej 4 i Sora Jelin przy ul. Antokołskie 78. 
Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 23 kwietnia 
1930 r. ha czas nieograniczony. Zarząd i reprezentowanie 
spółki na zewnątrz należy do wsppólniczki Simy. ywki 
Werses, która i podpisuje pod stemplem firmowym  wszel- 

kie umowy, kontrakty akty pełnomocnictwa weksle 
czeki, żyra i przekazy i zobowiązania. 1666 

12216. I. A. „Treger Rochyl w Wilnie ul. Zawalna 40 
Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
Treger  Rochyl zam. w Wilnie u. Zawalna a> 

winny być 
przez jednego ze wspólników Samuela 

prywatną lub poleconą telegraficzną, 
telegramy, przesyłki 
przewozowych, komór cenych, 
każdy ze wspólników podpisując 
firmy. Każdy ze wspólników 

A. KRMANOL 

* WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

Na dziewiąty dzień oblężenia, a 
szósty braku wody, w sercu Geralda 
powstała twarda i stanowcza decyzja 
która była skutkiem kilkudniowych ro 
„rozmyślań. 

Wszedł do swego gabinetu i długo 
-naradzał się 3 Pazeko. 

Dnia tego senjor Niepomuceno obu 
dził się . - Wj okropnym nastroju. 
Nie był to jego zwykły stan ducha. 
Z natury bowiem był człowiekiem we- 
sołym i pełnym życia. 

Ale miał dziwną naturę, że wchła- 
niał w siebie niezadowolenie podwład 
nych i wówczas był niebezpieczny dla 
wszystkich, kto miał nieostrożność go 
zaczepić. 

W ostatnich czasach nerwy jego 
były narażone na ciężką próbę. Po- 
czątkowo wyprawę swoją uważał, 
za zwykłą nieledwie zabawną wycie- 

„czkę, której zdobycze będą również 
obfite, jak szybkio i łatwo uzyskane. 
Imię i pieczęć, któremi upiększył swe 
„ostrzeżenie', przybite do wrót były 
niezawodne. Któżby ośmielił się sprze 
ciwiać woli „Czarnego Pedro"? Ale, 
wbrew wszelkim przypuszczeniom i 
możliwościom, sprawa przeciągała się 
i Niepomuceno zrozumiał, że dał się 
wciągnąć w bardzo niebezpieczną 
awanturę, która mogła się zakończyć 

tragicznie dla niego, jako odpowie- 
dzialnego przd wodzem inicjatorem. 

W nieobecności wodza nie miał pra- 
wa nic przedsiębrać z własnej; inicja- 
tywy, był obowiązany utrzymywać 

stały kontakt z zwolnionemi czasowo 

ludźmi i zdawać regularnie sprawo- 
zdania wodzowi listownie. Jednak roz 
kazu nie spełnił, późnił sie teraz umy- 
ślnie z wysyłaniem raportu i ze stra- 

Wydawca St. Mackiewicz. 

podpisywane zawsze pod stemplem 
Winogradowa lub 

Mojżesza Winogradowa. Korespondencję zaś pocztową 
pieiadze z przekazów, 

ze stacji kolejowych, banków, kantorów 
może odbierać i kwitować 

zawsze 

reprezentuje spółkę. przed 
1664 wszelkiemi władzami i imytucjami. 
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firmowym 

12217. I. A. 

pod stemplem 12218. I. A. 

chem myślał, co będzie, kiedy wódz 
powróci do Meksyku i zażąda spra- 
wozdania. ` 

Wściekłość jego i rozdrażnienie 
doszły do najwyższego stopnia na“ 
pięcia, gdy ujrzał, przechodzącego w 
pobliżu Mendzizobala. 

— Chodź tu! — krzyknął groźnie. 
Metys podszedł do niego z pośpie- 

chem. 
Niepomuceno schwycił go za koł- 

nierz i trzymając z całej siły syczał: 
— Ty wiesz, co mi się śniło dziś 

w nocy? 
— Nie mam pojęcia, — uśmiechnął 

się uniżenie metys,. — Na miłość bo- 
ską proszę, mni. tak nie targać! 

— Śniłem, że hustałeś się na koń- 
cu sznura, którego drugi koniec ja 
sam trzymałem w ręku! Nie możesz 
nawet sobie wyobrazić, jakie to było 
przyjemne uczucie! 

Mendzi obal przestraszył się nie 
na żarty: 

— Ale cóż ja takiego zrobiłem se- 
norze? 

— (Co zrobiłeś, łotrze? Oszukałeś 
mnie! 

— Senorze, klnę się na zbawienie 
duszy. 

— Do djabła, z twoją duszą! Do- 
syć mam twojego łgarstwa! Teraz po- 
liczę się z tobą. 

— Jakie łgarstwo? 
— Gdzież jest ten, zapowiedziany 

młody kogucik, bez ostróg i 'grzebie- 
nia, który miał wylecieć, na pierwsze 
moje wezwanie? 

— Przyznaję, że nie oczekiwałem 
od niego tyle odwagi. Ale dłużej nie 
będę w stanie się opierać: teraz to 
jest kwestja kilku godzin. 

— Gdzież jest ten twój zachwalony 
sposób uniemożliwienia mu strzelania 
do nas? 

/ — Liczyłem na to, że uda mi się 
wysadzić ich zapasy prochu, ale omało 
co nie złapali mnie. 

Redaktor odpowiedzialny Witołd Weydyłło 

Właściciel Sawicka M «cja zam. tamże. 

6. Sklep mięsa. Firma istnieje od 1930 r. 
Michał zam. tamże. 

w dniu 2. 7. 1930 r. 
„Sawicka Marja" w Wilnie ul. Poleska 18. 

Piwiarnia z zimnemi zakąskami. Firma istnieje od Ac т 

„Swirski Michał" w Wilnie ul. Bazylja. ūska 
Właściciel Świrski 
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— A tymczasem pięciu naszych 
chłopców zostało pokaleczonych a ja 
sam mam przestrzeloną czapkę. 

Mendziobal usiłow a. uspokoi: roz- 
wścieczonego wodza: 

— Dziesiątej części srebra, leżą- 
cego w piwnicach, wystarczy na za- 
kup całej fabryki kapeluszy! 

— Srebro? A któż mi zaręczy, że 
(o srebro istnieje! 

— Ja gwarantuję to! 
— Dobra gwarancja! Zaręczałeś mi 

taksamo, że nie spotkamy tutaj oporu 
i że ten młody inżynier będzie na 
kięczkach prosił o łaskę! A tymczasem 
oni trzymają się twardo, ani myślą o 
poddaniu się. To znaczy, że musieli 
znaleźć jakieś inne źródło wody. 

— Ale to jest niemożliwe! Zresz- 
tą to, że próbowali wyjść za bramę 
jest dowodem, że wody nie mają i 
nie mogą znosić dłużej oblężenia. 

— Dobrze, że mi przypomniałeś: 
jak śmiałeś strzelać do nich, mimo, 
że zabroniłem. Mówiłem tobie, że nie 
chcę rozlewu krwi? 

— Więc cóż miałem robić? Po- 
zwolić im nabrać wody na zapas, do- 
puścić ich do strumienia? : 

— Nie, trzeba było wziąć ich do 
niewoli. 

Mendzi obal pokiwał głową: 
— Widzę że nie znasz tezo, kto 

im rozkazuje! 
— Tego młodego koguta? 
— Nie, jego prawą rękę: asteka. 
— Może przynajmniej jemu wsu- 

nąłeś nóż w plecy, dzisiejszej nocy? 
— Niestety! Nie! 
— A więc trzeci raz, 

przelałeś krew. 
Ty wiesz, coby zrobił ataman, gdy. 

by się o tem dowiedział? Najpierw 
powiesiłby ciebie, jako mordercę, a 
potem rozstrzelał mnie, jako wspólni- 
ka. Wobec tego, że nie mam  naj- 
mniejszej ochoty podróżować na tam- 
ten Świat, w twoim towarzystwie, 

bez potrzeby 

Hydrofuge „CASTOREM*. 

Posiada na składzie: 

  

  

  

KOBIETA CHCĄCA JIĘ PODOBAĆ 
POWINNA MIEĆ ZAWSZE NA JWEJ TOAŁECIE 

IE ZMY 
KREM PERFUMOWANY, IDEALNIE U(UWAJĄCY 
ZBYTECZNE WŁOJY BEZ GOILENIA 

Jeneralne Zastępstwo na Polskę 
i w. m. Gdańsk 

Perfumerja Hurtowa 

A. MENDELSON i S-ka 
Warszawa, Nalewki 36.     
  

    

uprzedzam więc, że jeśli Barranco nie 
podda się za dwa dni, zabieram ma- 
natki i swoich ludzi i wyjeżdżam. 

— Jakto? Rzucilibyście... 
— Dłużej oblężenie trwać nie mo- 
rzucimy Barranco, ale nie ciebie 

przyjacielu. Zabiorę ciebie ze sobą, 
żeby oddać w ręce atamana. Ciebie 
napewno powieszą, a ja może się ja- 
koś twoim kosztem wykręcę. 

Mendziobal był zupełnie przygnę- 
biony. Zdawał sobie doskonale sprawę 
z niebezpieczeństwa. Chwytając się 
ostatniej deski ratunku, próbował 
wzbudzić w Niepomuceno chciwość: 

— Trzydzieścia mułów obładowa 
nych srebrem, to nie żarty, do djabła 
Dla takiej zdobyczy warto rozpocząć 
szturm. WRZE, 

— Nawet dla sześćdziesięciu, albo 
i tysiąca, szturmu nie rozpocznę! — 
krzyknął Niepomuceno. 

— Czego ty się boisz? Czyż nie 
mamy więcej ludzi, niż oni? 

— Mamy. 
— Oni są osłabieni i wyczerpani z 

powodu braku wody. 
— To nie jest pewne, ale przypu- 

śćmy. 
— Nie rozumiem, więc, co ciebie za- 

trzymuje? 
— Mówiłem już: nie chcę przele- 

wu krwi. : 
Mendziobal parsknąl drwiaco. 
— Nie myślałem nigdy, że jesteś 

taki dbały o cudzą krew i skórę. 
— Nie chodzi tu o cudzą, tylko o 

własną. 
— A któż ci ka.e osobiście pro- 

wądzić ludzi do szturmu? 
— Nie mam zwyczaju chować się 

za cudzemi plecami. | 
—. Nie rozumi»n ciebie. 
— Nie dziwię się: zawsze uważa- 

łem ciebie za łotra, ale łotra głupie- 
go 

ZĘ, 

е Dziekuję! 
— Niema za co. 

Przedsiębiorstwo Budowlane 

Maurycy KARSTENS w Warszawie 
ul. Koszykowa 7 tel. 27-95. 

Wyłączna odsprzedaż na woj. Wileńskie została powierzona 

p. M. JANKOWSKIEMU, D|H 
Šw. JANSKA 9. 

    

    
     

  

RKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
oraz Gabinei Kosm 
tyczny, usuwa zmar 
ki, piegi, w 3 
brodawki, kurzajki, 

w Wilnie, 
   

12.000 doiarów 
ulokujemy na dobre ата NTT 
oprocentowanie oraz Z 
inne sumy od zaraz Pokój ładnie ume- 
Dom HĮK. „Zachę- |blowany na 1 lub 2 oso- 
ta“  Micklewicza 1, | by. Ciasna 22 m. 1, —0 

tel. 9—05.   
Dwa pokoje pojedyń- 
czo do wynajęcia ume- 
blowane może być z 
całodziennym utrzyma- 
niem, blisko prosektor- 
jum, fizyki. Bankowa 1 
m. 9 parter front z Ma- 
kowej. —0 

  

    KOSMETYKA 

KŁĄAMCZE O SET ZEA 
Za pokój korepety- 

2 (osa wonNoŚĆ, Г` 

zyki w zakresie 5 klas. 
я z matematyki i fi- 

zmarszczki, wągry, bro- u a 
dawki i kurzajki usuwa Zgłoszenia do Redakcji 
Gabinet „Słowa* pod „natych- 

panika) Gedi6 miast Šrėdmiešcie“ —( 

Kwiaty scórn J. Hryniewiczowej. 

m i tikusy do sprzedani : у rzedania Przyj. wg. 10-11 4-7 tanio. Dzielna 30, —0 
W. Z. P. NM 26, 

  

— Przecież sam podjąłeś się tej 
wyprawy? 

— Bo opowiadałeś, że dosyć Było 
nastraszyć ich, żeby się natychmiast 

poddali i uciekli z kopalni, jak szczu- 
ry z okrętu. Nie obawiałem się skarg 
wypędzonego inżyniera, ty obiecałeś 
wytłomaczyć swemu panu, jak zni- 
kło srebro z piwnic. Czyli że sprawa 
mogła się skończyć bez hałasu i 
wszyscy byliby zadowoleni. Tak ro- 
zumiałem tę sprawę. 

Ale brać szturmem kopalnię, sta- 
wać do otwartej walki, zabijać wroga 
i tracić własnych ludzi, a za wszystko 
to mieć jedyną nagrodę: oglądania 
ciebie, jako dyrektora kopalni? Czy 
nie uważasz sam, że to trochę za duże 
wymagania? / 

— Zapominasz 0 zysku... 
— A ty zapominasz o gazetach. 

Taka robota narobiłaby dużo hałasu. 
Gazety miałyby czem zapełnić cztery 
kolumny, pełne ogromnych tytułów. 

Myślisz może, że ataman nie czy- 
ta gazet? Czy możesz go sobie wyo- 
brazić, jak rano, przy kawie, rozkła- 
da gazetę i nagle widzi: „Nowa na- 
paść „Czarnego Pedro*: Oblężenie 

kopalni w Dolnej Kalifornii. Zdobycie 
i ograbienie kopalni. Ludzie pozabija- 
ni i ranni“. ! 

I tak dalej, tak dalej. Możesz to 
sobie wyobrazić? Nie, przyjacielu, bar 
dzo mnie nęci twoje srebro, ale wolę 
się bez niego obejść, niż mieć ostrą 
rozmowę z atamanem. Dziękuję za 

fol S3 
Powiedziałem i tak zrobię: jeżeli 

w ciągu dwóch dni Barranco się nie 
podda, cofamy się;i wracamy do sie- 
bie, błagając po drodze wszystkich 
świętych, żeby ataman nie zjawił się 
tam przed nami. Teraz możesz odejść, 
mam i bez ciebie dosyć kłopotów. 

Zostawiwszy zrozpaczonego i 
przestraszonego metysa, Niepomuceno 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo*, Zamkowa 2 | 

  

    

  

      

TANIO 
WIELKI WYBÓR 

MEBLI 

I. Łukaciewyti 
Wileńska 23. 

  

  

    

   

    

  

WYSZŁO z DRUKU) 
PRAWO CYWILNE 

obowiązujące na Ziemiach Wschodnich 
(tom X Zwodu Prawa Rosyjskiego) w 
nowem, Ro: opracowa- 
niu sędziów J. Kozłowskiego i W. Sza 
włowskiego. Cz. I str. 544 w opr. zł. 20.— 
Skład Główny w księgarni K. Rutskie- 

P X pokoi Z kuch- 
OSZU ti ę nią na Zwierzyń- 

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

sub. „Mieszkanie* 

    

go w Wilnie. Do nabycia we wszyst- 
kich księgarniach. 

Pianina 
najsłynniejszej 

wszechświatowej fir 
my „ERARD* oraz 
„BETTING"i 
„K.iA. FIBIGER" 

uznane za najlepsze w kraju 
(na Targach Północnych nagrodzone 

Wiełkim Złotym Medalem) 
sprzedaje na dogodnych warunkach 

Kijowska 4 Abeiow. 
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ŽŽ PEB 

       

  

   

   
    

  

      
   
   

   Fortepian 
krótki pierwszorzędnej | 
marki do wynajęcia na 

|ludzielam lekcyj w dogodnych warunkach. | 
| zakresie 4 klas gimnaz- Wiadomość w Adu.Sło- | 
jum oraz chemji w kla- Wa. 

sach starszych. Wyna- 

Z GUBY| 
grodzenie umiarkowa- 
ne, mogę za pokój. 
Turgielska 18 m. 1.—bp 

Okazyjnie Skradzioną książkę | 
sprzedaje się meble wojskową wyd. przez 
biurowe. Zygmuntow- P.K.U. Święciany racz- 
ska 22 m. 6 godz. 3—5 nik 1891 na imię Kon- 

stantego Łapcika, za- 

Karakuły 
| 

mieszkałego we wsi | 

okazyjnie duży płaszcz Bałasze gm. Kobyłnic- | 
damski w dobrym Sta- 
nie do sprzedania ta- 
nio. Dowiedzieć Się: 
codziennie od 1—3-ej 
M. Pohulanka 18 m. 2. 

     
  

  

/gubione: dawód aso- 
bisty „Ne 1489 wy- 

dany przez Starostwa 
—_ Kobryńskie i książecz- | 

uk Rd ji. 
= s rzez P.K.U. Brze: 

Zginął pies RB rocznik 1894 na 
wilk w kagańcu. Od-imię Kazimierza Szwar- 
rowadzić za wynagr. cewicza, unieważnia się 
towackiego 8—15, || ————— 

poszedł wydać rozkazy swoim  ix- 
dziom. 

Nadszedł wieczór, a za nim пос, 
a sytuacja była bez zmiany. 

O dziesiątej, ukończywszy prze- 
gląd wart. Niepomuceno rozłożył koc 
we wgłębieniu skalnym, aby położyć 
się na noc, gdy nagle przeraźliwy | 
krzyk, przerwał ciszę nocną: | 

— Hej... Stójł... | 

Zamiast odpowiedzi, rozległa: się | 
salwa karabinowa i įęki rannych. War | 
townik, dysząc ciężko, pobiegł dla da- 
wódcy: 

m.  — Senjor, oni urządzili wypad! 
— Do djabła! — krzyknął Niepemu 

ceno, — tylko tego brakowało! | | 
Śpiesznie zapiął pas inabił re- 

wolwer: | 
— Niema rady, ale Mendzizobai za 

płaci mi za to, łotr przeklęty! 
Konno pośpieszył ku haziendzie. || 

  

-..Napad ze strony oblężonych, był | 
dla oblegających wielką niespodzian- | 
ką. Sygnał, który miał uprzedzić able- | 
gających, o otwieraniu bramy: sznuł 
przywiązany do cyngla karabinu, za- 
wiódł tej nocy. Oblężeni musieli prze- 
leźć przez mur, jednocześnie w kiłku 
miejscach i teraz szybko biegli ku 
wodzie, strzelając niemiłosiernie do 
wrogów. 

Niepomuceno, doświadczonem okiem 

odrazu ocenił sytuację. Wycieczka rwia 
ła małe szanse powodzenia, ale mogła 
się udać wskutek tego, że dokonana 

jej tak zręcznie i nieoczekiwanie. (iar- 

stka wrogów już dotarła do wody: dać 
im nabrać wody, znaczyło rozpocze- 
cie oblężenia na nowo. Niepomuceno 
oderwał konia cuglami i rzucił się km 

haziendzie, krzycząc: 
` 
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