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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ -— ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińtkicz= 
NOWQGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY -- Księgaryja T-wa „Rach”, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PINSK — Ksiegarais Polska —- St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskie; Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubuwskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STGŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Купек @ — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewske 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol, „Ruch. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE —- Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
HOKODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
TWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK —. Sklep „Jedność”. 
LIDA — ui. Suwalska 13 — S. Mateski. 3 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. | 

   
      

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych braz z prowincji o 25 proc. drożej. 
7 niczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelarycznę o 50 proc. drożej. Administracja ie przyjmuje zarz ca 
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{ PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z ) x „Mis : : 
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W dniu wczorajszym Marszałek Pił 

sudski udzielił redaktorowi Naczelne- 

mu „Gazety Polskiej“ p. Miedzinskie- 

mu wywiadu, który dzięki uprzejmości 

p. Miedzińskiego podajemy za pośre- 

dnictwem agencji Iskra poniżej. 

— Minęły dwa tygodnie od ostat- 

niej rozmowy, Panie Marszałku. Po- 

zwalam więc sobie znowu zwrócić 

się z zapytaniem o bieg prac Pana 

* Marszałka jako szefa rządu. 

— Pan jako dziennikarz oczekuje 

ode mnie naturalnie wynurzeń, związa 

nych z rzeczami najbardziej epatujące 

„ mi. Niestety, proszę pana, temi właś- 

nie epatującemi rzeczami ja się zaj- 

mowałem mało i dlatego od nich nie 

zacznę; natomiast zacznę od rzeczy, 

którą się najbardziej zajmowałem, to 

znaczy od nieszczęsnego budżetu. Pan 

wybarczy, że Pana i czytelników pań- 

skich będę nudził, ale kiedy przyszed- 

łem na stanowisko szefa gabinetu — 

a, jak myślę, z pewnem powodzeniem 

dotąd rządzę państwem — to odrazu 

zdecydowałem, że specjalnie dużo bę 

dę musiał poświęcić czasu na budżet 

państwowy na rok przyszły; powiedzia 

łem też sobie odrazu, że jest tam wła- 

śnie dla mnie coś do zrobienia. 

Przedewszystkiem zaznaczyć 

szę, że dotąd nie dobr, nąłem do glo 

balnej sumy wydatków dopasowanych 

do dochodów, natomiast wyznaczyłem 

już i ogłosiłem panom ministrom ter- 

min, kiedy zasiądziemy do uchwala- 

nia budżetu: około 1-go listopada. Wy 

mu- 

» tłumągzyłem również p. ministrom, że 

zatrzymuje mnie w tej sprawie nie kto 

inny, jak mój doradca finansowy min. 

skarbu. A to dlatego, że ja pomimo 

względnie ciężkiego stanu chciałbym 

iść z budżetem o niezmienionej glo- 

balnej sumie w porównaniu z tegoro- 

cznym, natomiast mój doradca finanso 

+ wy nalega uporczywie ażebym  zgo- 

dził się na obniżenie budżetu. Zdecy- 

dowałem się więc omówić z każdym z 

ministrów z osobna kwestję co on mo 
że ze swego budżetu ustąpić, dostoso 

wałem to także do samego min. skar- 

bu. Daję przytem ministrom, nie wyłą- 

gaiąc min. skarbu zapewnienie, że 

swemu doradcy finansowemu nie zdra- 

dzę jak daleko osiągnąć może każdy 
z nich w obcięciu swego budżetu; te- 

go święcie -dotrzymuję tak, że dotąd 

nikt nie wie jak daleko każdy minister 

doszedł ze mną w tej sprawie. Uprze- 

dziłem ich wszystkich, że muszę być 
przygotowany przy określaniu sumy 

globalnej na dwie ewentualności: je- 

dną, która wyraża moją dotychczaso- 

wą opinję, że możemy nie cofać się od 

« Sumy globalnej obecnego budżetu — i 

druga to jest ewentualność, że będę 

musiał ustąpić swemu doradcy finan- 

Sowemu panu Matuszewskiemu i bu- 

dżet zmniejszyć. Uprzedziłem też pa- 

nów ministrów, że naturalnie przy osta 
tecznej rozmowie odbędą się targi z p. 

Matuszewskim, że ja będę szedł in 
Plus a on in minus — wtedy dopiero 
Podzielę globalną sumę pomiędzy mi- 

Nisterstwa. Z prawdziwą przyjemnością 

*aznaczę iż jak dotąd żaden z ministrów 

Nie pozostał głuchy na moje żądanie. 
1 każdy podał mi choć z biedą do wia- 
kości te sumy, o które może jego 

. Udžet byč obciety. Tak, že teraz W 

Słowie mi ciągle tańczą cyfry przy- 

wa ai sumy globalnej, do której 

*R sposób dojść mogę. 

Wr, 60258. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

Dodam Panu do tego tę rzecz, któ 

ra, jak mówiłem, jest dla mnie do zro- 

bienia i do której nareszcie się dor- 

wałem. Nie mogę bowiem dotąd po- 

godzić się z myślą, aby budżet 

konstruowany i układany w ten spo- 

sób, jak dotąd w Polsce się on układał. 

Rozpoczynałem te sprawy już nieraz 

po wypadkach majowych i za każdym 

razem w tym durnym systemie pracy 

sejmowej musiałem je zarzucić. Teraz 

zaś zdecydowałem się iść do końca. 

Chodzi mianowicie o zasadę, że mini- 

ster odpowiada za swój budżet przed 

Sejmem, dlatego nie należy mu prze- 

szkadzać w układaniu budżetu tak, jak 

jego indywidualna obrona swego bud- 

żetu wymaga. jak Pan rozumie 

sposób układania budżetu wymierzo- 

ny jest przeciwko dotychczasowej su- 

premacji „redakcyjnej** ministra skar- 

bu i jego urzędników nad ministrami 

był 

ten 

  

stręcza to, rzecz prosta, poważne tru- 

dności. Oświadczyłem panom mini- 

strom na wczorajszem posiedzeniu Ra 

dy Ministrów, że każdy z nich jest wol 

ny w układaniu budżetu swego resor- 

tu, układając go w formie dla niego 

indywidualnie odpowiedniej. Żądałem 

tylko jednego, ażeby wszystkie wydat 

ki osobowe były wyodrębnione albo 

też zestawiono dodatkowo dla jasnoś- 

ci sytuacji. O ile ta rzecz jest nowa, 

sądzić można z tego, że na tem posie- 

dzeniu panowie ministrowie nie mówi- 

li nic dopóki tej sprawy nie poruszy- 

łem: wtedy dopiero zaczęły się pyta- 

nia i dyskusje. Dotąd uśmiecham się 

wesoło, gdy ten moment sobie przypo 

minam, a sądzę, że koledzy wybaczą 

mi tę niedyskrecję, popełnioną publicz 

nie. Wybaczy i Pan, że się trochę nad 

tem zatrzymam — dlatego, że rzecz 

warta jest zastanowienia. 

resortowymi w układzie budżetu. Na- Prace budżetowe w latach ubieg- 

Echa udaremnionego zamachu 
na Marszałka Piłsudskiego 
INSTRUKTOR MILICJI PPS CKW PORZUCA SZEREGI PARTYJNE. 
WARSZAWA. 18. 10. (tel. wt. „Stowa““). Prasa warszawska ogłosi jutro list ot- 

warty naczelnego instruktora milicji partyjnej PPS CKW i generalnego sekretarza utwo- 
rzonego niedawno związku legionistów - demokratów Zróbik - Kozakiewicza w którym 
oświadcza on, że występuje z PPS CKW pod wrażeniem przygotowywanego zamachu 
na Miarszałka Piłsudskiego 1 morderstwa w Częstochowie, widząc w tych wypadkach naj 
lepszy dowód tego, iż walka prowadzona przez PPS CKW do spółki z endecją przeciwko 
Marszałkowi Piłsudskiemu doprowadzona została do form skrajnego zwyrodnienia. 

Reprezentant Rządu na pogrze- 
bie ofiar mordu politycznego 

WARSZAWA. 18. 10. (tel. wł. „Słowa”*) Z ramienia rządu wyjeżdża 
do Częstochowy wiceminister dr. Hubicki w celu wzięcia udziału w pogrze- 
bie ofiar mordu politycznego. 3 

' CZĘSTOCHOWA. (PAT). — Władze sądowe, prowadzące śledztwo w sprawie 
„morderstwa w Kasie Chorych, zwolniły wszystkich aresztowanych z wyjątkiem byłego 
posła józeia Kaźmierczyka, Gromkiewicza, Czeplińskiego i Kaczyka. ziś o godz. 4 po 
poł. odbył się tu pogrzeb sprawcy zabójstwa w Kasie Chorych Kostrzewskiego. 

Aresztowanie b. posła „„Piasta”* 
WARSZAWA. (PAT). — Dnia 17 bm. wiecz. aresztowany został w Dąbrowie ko- 

ło Tarnowa z polecenia prokuratora sądu okręgowego w Tarnowie były poseł Paista 
Henryk Krzciuk i osadzony w areszcie sądu okręgowego w Tarnowie. Śledztwo z par. 
65 K.K. prowadzi sędzia śledczy Józef Janus. 

Manifestacja oficerów na cześć Marszałka 
Piłsudskiego 

WARSZAWA. PAT. Dnia 18 b. m. o godz. 14 zebrali się przed Belwede- 
rem oficerowie wszystkich oddziałów broni garnizonu warszawskiego aby 
zamanifestować swe uczucie przywiązania i miłości do Pierwszego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego. Do zgromadzonych oficerów i podoficerów prze- 
mówił inspektor armji gen. Rydz-$migły, zaznaczając m. in.: Przed 10-ciu la- 
s podpisywano rozejm, który dawał granice Rzeczpospoiitej Polskiej po zwy- 

skiej wojnie pod wodzą Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 
dając podstawę do dalszego mocarstwowego rozwoju naszego państwa. Przed 
kilku dniami zdemaskowano pian zamachu na Marszałka Piłsudskiego, wo” 
dza naszego narodu. Zbyt absurdalny jest kontrast między temi dwoma 
faktami, a równocześnie zbyt bolesny dia nas, żołnierzy, abyśmy nie zama- 
nifestowali, jak to teraz czynimy, swych uczuć głębokiej czci i serdecznej mi- 
łości dla Marszałka Piłsudskiego i nie wznieśli okrzyku: „Pierwszy Marszałek 
Polski, Wódz Narodu Józef Piłsudski niech žyje!“ Okrzyk ten zgromadzeni z 
entuzjazmem powtórzyli. 

Konfiskata listu pasterskiego 
Metropolity Szeptyckiego 

WARSZAWA. 18. 10. (tel. wł. „Słowa”). Wczoraj we Lwowie miał się, 
ukazać w drukuk list pasterski podpisany przez wszystkich biskupów i su- 
fraganów obrządku greko - katolickiego z metropolitą Szeptyckim na czele. 

Lwowskie władze administracyjne po zapoznaniu się z treścią listu pa- 
sterskiego przedstawiły władzom duchownym obrządku greko - katolickiego 
konieczność zmiany pewnych ustępów listu pasterskiego, które zamiast uspo 
kojenia ludności Małopolski Wschodniej wywołać mogły skutek wręcz od- 
wrotny. Episkopat odmówił prośbie władz administracyjnych i wobec tego 
prokurator Sądu Okręgowego we Lwowie list pasterski skonfiskował, poleca- 
jąc jednocześnie zajęcie całego nakładu odbitego w drukarni dziennika „Dito“ 

Czy Skałłen bv! „džentimenem“ 
WIARSZAWA. 18. 10. (tel. wł. „Slowa““). Agencja „Iskra“ publikuje dziś list ot- 

warty, który otrzymał od p. Tytusa Czakiego, który w roku 1906 przebywał wi więzieniu 
rownocześnie z inicjatorem niedoszłego zamachu na Marszałka Piłsudskiego Piotrem Ja- 
godzińskim. 

P. Czaki pisze, że „Robotnik a za nim „Gazeta Warszawska* w ostatnich swych 
numerach gloryfikują b. gen. - gubernatora warszawskiego Skałłona jako dżentelmena, 
który w roku 1906 nie zatwierdził wyroku śmierci na Jagodzińskiego dlatego, że Jago- 
dziński planował zamach na jego osobę. P. Czaki stwierdza że w jego wspomnieniach 

z katorgi pisanych 20 lat temu znajduje się dosłownie zanotowane opowiadanie Ja- 
godzińskiego, w którem stwierdza, że Skałłon wszystkim w owym czasie zamienił wyro- 
ki śmierci na dożywotnią katorgę a tylko jemu jednemu nie zmienił dlatego właśnie, że 
zamach planowany był na niego. Dopiero potem Jagodzińskiemu zamach zamienił karę 
śmierci na dożywotnią katorgę Stołypin, najprawdopodobniej dłatego, ażeby Skałłonowi 
z którym był w niezgodzie zrobić na złość. 

Wyjaśnienia p. Czakiego są bardzo a propos... 

ca. 

     

łych dążyły wiednie i bezwiednie do 

systemu skamieniałości. Skamieniałoś- 

ci tak daleko idącej, jak gdyby można 

było przewidzieć na półtora roku przed 

zakończeniem wykonania układanego 

teraz budżetu, prace każdego resortu z 

dokładnością nawet nie w miljonach 

złotych, ale w setkach złotych. Ja w 

mojej dotychczasowej pracy liczę, ro- 

zumuję i kalkuluję tylko miljonami, 

nie dopuszczając nawet do kalkulacji 

pół miljonami. Bo i jakżeż jakikolwiek 

minister może kalkulować setkami zło- 

tych? Jest to jedna uwaga. Druga u- 

waga jest ta, że taka skamieniałość 

powtarzać się musi nieledwie rok w 

rok, dążąc jakgdyby do uwiecznienia. 

] wtedy to „paleontologiczne ujęcie 

budżetu nie daje możliwości jakiego- 

koiwiek postępu. A wobec tego, że to 

jest niemożliwe, więc duża część bu- 

dżetu staje się oszukańczą i zmusza do 

krętactw specjalnie u p. urzędników 

Na froncie wyborczym 
UTRZYMANIE KANDYDATUR 
PP. WITOSA ! LIEBERMANA 

Państwowa Komisja Wyborcza 
przy rozpatrywaniu kandydatur zgło- 
szonych na poszczególne listy powzię- 
ła następujące uchwały: 

Z listy narodowej Nr. 4 skreślono 
kandydaturę b. pos. Aleksandra 
Dębskiego, który z Brześcia przysłał 
oświadczenie, że nie zamierza kandy- 
dować. 

Z listy Nr. 7  skreślono m. in. 
kandydatury pp. Bagińskiego i Putka 
(Wyzwolenie), gdyż z Brześcia nie 
nadeszły ich deklaracje kandydackie 
Natomiast Komisja uchwaliła utrzy- 
mać kandydatury pp. Witosa i Lie- 
bermana, stojąc na stanowisku, że 
złożone przez nich przed aresztowa- 
niem deklaracje są ważne i niema 
potrzeby rozpatrywania  deklaracyj 
czy zrzeczeń, podpisanych przez nich 
w. Brześciu. 

Z listy BB Nr. 1 skreślono 2 kan- 
dydatów (Dobaczewskiego i Froma). 
Z listy BBS Nr. 2 skreślono 16 kan- 
dydatur ze względu na brak formal- 
nej zgody. 

KANDYDATURY BB. DO SENATU W 
OKRĘGU WARSZAWSKIM. 

1) Zaleski August, lat 47, minister 
spraw zagranicznych. 

2) Ks. Lubomirski Zdzisław, lat 65 
ziemianin. 

3) Evert Ludwik - Józefa lat 66, 
przemysłowiec, Prezes Zboru Ewang. 
m. stał. Warszawy, Prez. Obyw. Kom. 
Pom. Społ. 

4) Rogowicz Jan, inżynier, Prez. 
Rady Nacz. Zjedn. Stanu Średn., Pre- 
> Centr. Zw. średn. i drobn. przemy- 
słu. 

“ILE JEST PAŃSTWOWYCH LIST 
KANDYDATÓW DO SEJMU I 

SENATU. 
Liczba uznanych ostatecznie za ważne 

państwowych list kandydatów do Sejmu i- 
Senatu jest obecnie znacznie mniejsza niż 
podczas wyborów w r. 1928, 

Sejmowych list państwowych jest teraz 
14( w r. 1928 było ich 27), senackich — 
10 (w r. 1928 — 20). 

KOMITETY B. B. W. R. NA PRO- 
WINCJI. 

W zeszłym tygodniu w iokalu Starostwa 
w Oszmianie tdbyło się zebranie miejsco- 
wego koła Federacji ZOO. W zebraniu tem 
wzięły liczny udział organizacje: Związek O- 
sadmków, Związek Ochotników WP i Zwią- 
zek Oficerów Rezerwy. W referacie, wygło 
szonym na zebraniu stwierdzono iż obecny 
przełomowy moment wymaga by wszycy b. 
wojskowi poszli za swym Wodzem Marszał- 
kiem Piłsudskim, dopomagając Mu w Jego 
ciężkiej pracy w odbudowie państwa oraz 
by, nareszcie ideologja Marszałka  zwycię- 
żyja. 3 
т W lokalu Domu Ludowego w Po- 

stawach odbyło sie walne zebranie wszyst- 
kich rezerwistów i b. wojskowych. W zebra 
niu uczestniczyło przeszło 100 osób. 

Po zebraniu wysłano hołodowniczy te- 
legram do Pana Marszałka Piłsudskiego. 

— W dniu 16 bm. odbyło się w Głębo- 
kiem pow. dziśnieńskiego przedwyborcze ze 
branie pracowników umysłowych tego mia- 
sta. Zebrzęiie zgromadziło około 200 osób 

"z wszystkich instytucyj urzędowych i spo- 
"ne zaufanie dla Rzadu Marszałka 

Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniene dowolnie. Za dostarzzenie numeru dowod 

bardzo daleko idących. Obok tego ta 

supremacja min. skarbu we wszystkich 

drobiazgach budżetu nie może nie dać 

skrępowania każdego z ministrów tak 

daleko idącego, że zatraca on idywidu 

alność swej pracy i musi podlegać nie 

odpowiedzialnym elementom  biuro- 

wym, podczas gdy to on przecież od- 

powiada za wszystko. Niechybnie, pro 

szę Pana, nie można myśleć, że moja 

próba uczyniona w tym roku da wiel- 

kie rezultaty. Ja otwieram tylko drogę, 

którą iść należy i która w swym roz- 

woju, po kilku dobrych latach, da jed- 

nak lepsze i większe rezultaty, niż lu- 

dzie myślą. 

Ta główna wada naszego budżetu 

jest wynikiem wielkich wad parlamen 

taryzmu, które prowadzą do tak wiel- 

kiej dozy oszukaństwa, że w jego po- 

wodzi trudno już nawet złapać to, co 

jest istotną prawdą. Weźmijmy naprzy 

kład nieodpowiedzialności. system 

  

PRZEDSTAWICIEL POLSKI NA KO- 
RONACJI KRÓLA ETJOPJI. 

WARSZAWA. (PAT). — Na koronację 

cesarza Etjopji Haile Sellassie I, która odbę 

dzie się 2 listopada, wyznaczono jako przed 

stawiciela Polski w charakterze posła nad- 

zwyczajnego i ministra pełnomocnego p. Ju 
ljusza Dzieduszyckiego, charge d'affaires w 
Kairze. Pos. Dzieduszycki wręczy cesarzowi 

Etjopji odznaki Orła Białego. 

MINISTER POŁCZYŃSKI U MUS- 

SOLINIEGO. 

RZYM. (PAT). — Wizyta ministra 
Janta - Połczyńskiego u Mussoliniego 
w pałacu weneckim trwała zgórą pół 
godziny i nosiła charakter bardzo ser- 
deczny. Mussolini żywo interesował 
się sytuacją w Polsce. 

NOWA RADJOSTACJA W GDYNI. 
WARSZAWA. (PAT). — Dnia 18 

bm. odbyło się uruchomienie nowowy 
budowanej 5-kilowatowej stacji radjo- 
telegraficznej w Gdyni. Radjostacja 
gdyńska wybudowana na zlecenie Mi- 
nisterstwa Poczt i Telegrafów przez 
państwowe zakłady inżynieryjne, jest 
pierwszą polską radjostacją, wzniesio- 
ną w kraju własnemi środkami i pracą 
polskich inżynierów i robotników. Ra- 
djostacja w Gdyni przeznaczona jest 
do prowadzenia korespondencji ze stat 
kami na morzu, pozatem do utrzyma- 
nia łączności radjotelegraficznej z Da- 
niją i Skandynawią. 

lecznych na tym terenie. W zakończeniu u- 
chwalono przystąpić do współpracy z BBWR 
tworząc w dniu 16 października komitet wy 
borczy pracowników umysłowych w Głę- 
bokiem. х 

— W Nowo - Święcianach odbyło się ze 
branie b. wojskowych w wyniku którego zo 
stało zawiązane Koło FZOQO. W końcu zebra 
nia b. wojskowi wyrazili iż poprą poczyna 
nia BBWR w akcji wyborczej. 

BRYL REDIVIVUS. 

Czołowym kandydatem z listy cen 
trolewu w okręgu Lwów - powiat jest 
b. pos. Jan Bryl. 

B. pos. Bryl w wyborach do poprze 
dniego Sejmu mandatu nie uzyskał. 
Uchodził on zawsze za osobistego wro 
ga i konkurenta Witosa. Po raz pier- 
wszy wsławił się jako inicjator rozła- 
mu w „Piašcie“ w r. 1924. Secesja je- 
go grupy z „Piasta* spowodowała wó 
s: upadek drugiego gabinetu Wi- 

Osą. . 
Później wsławił się Bryl jako prze- 

wodniczący „wycieczki parlamentar- 
nej* do Rosji sowieckiej w r. 1925. 
Przemówienia Bryla na „oficjalnych 
bankietach* w Kremlu wydawanych 
na cześć „parlamentarzystów* gloryfi 
kowały ustrój sowiecki. 

NOWE PRZYSTĄPIENIE DO BBWR. 
Pismem z dn. 19 października rb. Zwią- 

zek Inwalidów Wileńskich komunikuje, że 
całkowicie popiera działalność BBWR na te- 
renie Województwa Wileńskiego w spra- 
wach wyborczych i utrzymuje ścisły kontakt 
z Wojewódzkim Komitetem Federacji i 
BBWR w Wilnie. 

— Walne zebranie członków Cechu Mie- 
szanego Rzemieślników Chrześcijan w Po- 
stawach postanowiło: „zorganizować Komi 
tet Wyborczy BBWR mając na względzie 
Dobra Narodu i Państwa i wyrażając zupeł 

Piłsud- 
skiego. 

  

Wywiad z Marszałkiem Piłsudskim 
Pizy dzisiejszych wyborach doradza- 

łem p. min. Carowi i min. Składkow- 

skiemu, aby dali się wybrać i na wszel 

kie krzyki panów posłów, grożąc im 

kułakiem, odpowiadali językiem par- 

lamentarnym: „Ty durniu ja jestem po 

seł nieodpowiedzialny jak i ty bałwa- 

nie — a zatem milcz i schowaj swój 

pysk do swego wychodka*. 

Radziłem właśnie taką odpowiedź, 

jako może najlepszy system osmiesze- 

nia tej nieodpowiedzialnej niegodzi- 

wości. To samo jednak tyczy się odpo- 

wiedzialności finansowej. Przy całej 

tendencji robienia prób rządzenia za- 

pomocą Sejmu stwarza się rządy nie- 

odpowiedzialnych urzędników, albo- 

wiem każdy parlamentarny rząd 

czem innem zajmować się musi, jak 

codziennem określeniem swej sytuacji 

w Sejmie, i poświęca na to tyle uwa- 

ni- 

gi, że o istotnej pracy ministra nad re- 

sortem niema mowy. W tych warun- 

kach, proszę Pana, na stanowisko mi- 

nistra wybiera się najzręczniejszgo in- 

tryganta i ta właśnie cecha jest naj- 

wyżej ceniona. Więc pocóż tak głośno 

krzyczeć o jakiejś odpowiedzialności, 

robić z tego błazeństwa „źrenicy swo- 

body* i używać różnych innych pięk- 

nych słów. й 

— |Jak widać z powyższych wynu- 

rzeń Pana Marszałka ostatnie „epatu- 

jące" zdarzenia nie oderwały go istot- 

nie od głównej pracy? 

— Wie Pan, takim zjawiskom jak 

zamach na mnie czy na kogo innego, 

oraz te bezmyślne najzupełniej wybry- 

ki w Częstochowie, nie poświęcałem 

zbyt wiele uwagi. Jest co prawda 

przysłowie: kto wiatr sieje, ten burzę 

zbiera. Ale wypadki te zanadto mało 

podobne są do burzy. Co do mnie spo 

kojnie określiłem, że mamy do czynie- 

nia w obu tych wypadkach z elemen- 

tami rozkładu; rozkładu wydętej i dość 

smrodliwej wielkości, który to rozkład 

dawać musi raz po raz takie czy inne 

trudne do obliczenia i przewidzenia 

wypadki. Kto bowiem gada o „uzbro- 

jeniu ludu“ i kto dobiera do tego ele- 

menty ciemne i mało rozwinięte, po- 

tem zaś wyrzeka się wszystkich swych 

poprzednich obietnic, ten musi konsek 

wentnie, jako czynnik nieodpowie- 

dzialny zrzucać na plecy innych skut- 
ki swojego głupiego postępowania. Ja 

nieraz rozmawiałem z Panem chętnie o 

zjawisku aberacji myślowej, która pro 

wadzi właśnie do tak chaotycznych i 

nieznośnie głupich kalkulacyj. To sa- 

mo się zdarzyło z naszymi socjalistami, 

którzy zachorowali na niedorzeczną 

megalomanję i tak bezpodstawne mnie 

manie o sobie, że dla mnie naprz. byli 

tylko śmieszni chociaż innych napa- 

wali obawą. Jednak próba połączenia 

parlamentaryzmu z rewolwerem, sta- 

nowi rekord głupoty naszych socjali- 

stów. Do takiego nonsensu jeszcze nikt 

się nie domyślił.  Uprzedzałem tych, 

którym wiedzieć o tem trzeba, że skut 

ki tej megalomanji dadzą się odczuć 

w Polsce dość długo i wątpię by mi- 

nęły szybko. Jest to jeden z powodów, 

dla których, gdy przyszedł okres wy- 

borczy, zdecydowałem się odrazu na 

zakaz wszelkich manifestacyj i pocho- 

dów i to zakaz bezwzględny. Zaś o- 
statnie wypadki w dostatecznej jak mi 

się zdaje mierze, udowodniły jak dale- 

ce ten zakaz był słuszny i celowy.



” 

ECHA KRAJOWE 
NIEŚWIEŻ 

— Z działalności Sekcji Kół Gosp. 
Wiejsk. i Koła Ziemianek. Dnia 2 - giego 

b. m. odbyło się zebranie Koła Gosp. Wiej- 

skich w szkołe  Hurynowskiej. Porządek 

dzienny obejmował: zagajenie, odczytanie 

protokułu z poprzedniego zebrania, poga- 

danka „o jesiennej uprawie ziemi pod wa- 

rzywa oraz O przechowywaniu warzyw““. 

o konkursach uprawy ogrodników warzyw- 

nych, kilka słów o 10- dniowych kursach 

ospodarczo - oświatowych, wolne wnioski. 

ani Marja Rymsza przewodniczyła i zagaiła 

zebranie. Po odczytaniu protokułu instruk- 

torka p. Kraszewska wygłosiła pogadankę 

„o jesiennej uprawie ziemi pod warzywa 

oraz o przechowywaniu warzyw**, po któ- 

rej nastąpiła dość ożywiona dyskusja. In- 

struktorka, widząc w tym kierunku zainte- 

resowanie, żaproponowała p. p. cztonkiniom 

konkurs uprawy ogródków warzywnych, po 

dając warunki, na podstawie których każda 

z członkiń może się zapisać do konkursu. 

Projekt przyjęto, wskutek czego instruktor- 

ka powiedziała, że nazajutrz rano będzie w 

każdym ogródku w celu dania niezbędnych 

wskazówek, dotyczących konkursu. Gdy 

już ta sprawa została wyczerpana, instruk- 

torka w kilku słowach zreferowała korzy- 

ci z kursu gospodarczo - oświatowego, pod 

kreślając ważność odżywiania się. — © ile 

jesteśmy silni i zdrowi, z ochotą spełniamy 

swe obowiązki. Polsce potrzeba silnych i 

zdrowych obywateli kraju — zależy to od 

kobiety — ona jako gospodyni i obywatel- 

ka powinna do tego dążyć, odżywiając po- 

silnie i regularnie członków swej rodziny. Z 

rodzin, jak z komórek, składa się nasz: kraj 

Po przemówieniu niektóre członkinie wy 

powiedziały się, iż chciałyby uczęszczać na 

taki kurs, postanowiono więc zorganizować 

go w czasie któregoś miesiąca zimowego. 

Pozostały jeszcze wolne wnioski, w których 

p. Marja Rymsza zabrała głos, zachęcając 

p. p. członkinie do zbierania się co dwa ty- 

godnie w celu czytania gazet oraz omawia- 

nia bieżących spraw.. P. p. członkinie dzięko 

wały swej kochanej prezesce za jej dobroć, 

opiekę i całkowite oddanie się ich sprawom. 

Bo naprawdę p. Marja Rymsza jest wprost 

niestrudzoną działaczką społeczną i* idzie 

zez życie zawsze z myślą o swych bliznich 

Na zakończenie brała głos jeszcze instruktor 

ka, p. Kraszewska, proponując członkiniom 

ażeby cokolwiek ofiarowały na budowę pom 

nika, który ma stanąć w Nieświeżu na pa- 

miątkę odparcia inwazji bolszewickiej. — 

Taką sprawę powinna poprzeć każda oby- 

watelka kraju, a więc członkinie Koła Gosp. 

Wiejsk. mając organizację, powinny przy- 

łożyć choć malutką cegiełkę do urzeczywi- 

stnienia tak wspanialego celu. Po ogėlnem 

wypowiedzeniu się Koło Gosp. Wiejsk. 

ofiarowało 8 złotych. Na tem zakończono 

pożyteczne i sympatyczne zebranie Koła 

Gosp. Wiejsk. w Hurynowszczyžnie. Na- 

zajutrz rano instruktorka odwiedziła swe 

kochane członkinie, oglądając ich ogródki. 

Słowa rzucane nie odbijają się jak groch 

o ścianę. — Kilka p. członkiń założyło 

kompost — realne korzyści z pogadanek, — 

8 zapisało się do konkursu ogródków wa- 

rzywnych. Zobaczymy, jakie będą warzywa, 

wierzę w to, że ładne. — Bo przy pracy i 

dobrych chęciach można pokonać najwięk- 

sze trudności i zawsze osiągnąć swój cel. 

KOBYLNIK (P. Postawski) 
Ruch  przedwyborczy. W związku ze 

zbliżającym się terminem wyborów do Sej 

mu Koło Związku Pracy Obywatelskiej Ko- 

biet w Kobylniku rozwinęło intensywną ak- 

cję przedwyborczą Jeszcze w dniu 12 /X. r. 

b. odbyło się zebranie kobiet, na którem 

przewodniczyła pani dr. Pietnakowa; celem 

uświadomienia kobiet prezeska wygłosiła 

odczyt na temat „ Nauka o Panstwie““ io 

sytuacji gospodarczej i politycznej w pań- 

stwie. Po odczycie wywiązała się dyskusja. 

Przemawiał pan wójt Józef Dubowski, któ- 

ry obecny był na zebraniu, i pani dr. Zenai- 

da Tomaszewska. Poczem jednomyślnie 

uchwalono poprzeć akcję wyborczą B. B. 

z Obecna. 

LIDA 
— Czołowy kandydat listy endecko - 

chadeckiej skazany znowu na tydzień aresz- 

tu. Przed kilku dniami w Sądzie Powiato- 

wym w Ejszyszkach odbyła się rozprawa 

karna przeciwko  ex-posłowi p. Hipolitowi 

Harniewiczowi, na skutek sprzeciwu, jaki 

p. Harniewicz złożył w swoim czasie prze- 

ciwko nałożeniu na niego kary za nielegalne 

urządzenie wiecu przed kościołem w Radu- 

aiu. P. Harniewicz zazwyczaj stale zasłania 

się kościołem tam, gdzie chodzi mu o zdo- 

bycie mandatu poselskiego, któryby mu zno 

wu zapewnił bezpłatne utrzymanie przez 

pewien czas na koszt Państwa. Nic dziwne- 

go — natura ciągnie wilka do lasu, a kota 

do szperki. — Gdy | tylko zbliża się okres 

wyborczy, coraz to jakiś ksiądz jest napa- 

stowany przez p.  Harniewicza, który bez 

żadnych ogródek wymusza na duchownych 

udzielenia plebanii, czy też innego budynku 

paraijalnego lub wreszcie cmentarza przy 

kościele, na urządzanie biur i wieców przed- 

wyborczych. Przeważnie ktoś z duchow- 

nych skaržy się na takie traktowanie budyn- 

ków kościelnych, które mają służyć dla pry- 

watnych celów p. Harniewicza, który bar- 
dzo często, w wolnych chwilach od prowa- 
dzenia polityki wyborczej, przyjmuje w ta- 
kich lokalach swoich przygodnych pacjen- 
tów. Zwra o się już niejednokrotnie do 
władz administracyjnych z prośbą o pomoc, 
ponieważ niekażdy z duchownych może się 
zdobyć na to, by odeprzeć skutecznie tupet 
i brutalne zachowanie się takiego pana. 

Na wiosnę bieżącego roku przypadkiem 
policja stwierdziła, że przed kościołem w 
Raduniu p. Harniewicz urządził nielegalny 
wiec i skierowała o tem protokuł do Sądu, 
wskutek czego p. Harniewicz został ukarany 
grzywną w wysokości 50 złotych. Nie spo- 
dobało się tb p. Harniewiczowi i złożył od- 
wołanie w tej sprawie, na skutek czego 
przed kilku dniami odbyła się rozprawa kar- 
na w Sądzie Powiatowym, na której, p. Har- 
niewicz rzucał się i kłócił z naczelnikiem 
Sądu swoim utartym zwyczajem. Nie pomog 
ły jednak żadne wykręty p. ex - posła i w 
rezultacie został skazany na karę 7 - miu dni 
aresztu z zamianą na grzywnę 100 zł. 

— Poświęcenie kościoła w Ostrynie pod 
Szczuczynem. Kilkadziesiąt lat już upłynęło 
A na rozkaz władz zaborczych kościół 

w Ostrynie żostał rozebrany i przeniesiony 
do wsi Bakszt w powiecie Szczuczyńskim, 
gdzie mqaterjał z katolickiego kościoła zo- 
stał zużyty na wybudowanie kaplicy prawo 
sławnej. Tak więc ludność miasteczka Ostry 
ny, jako też i okolicznych wiosek pozbawio- 
ną została swojej katolickiej parafji. 

W ostatnich czasach z inicjatywy pań- 
stwa Bolesławów Skawińskich został zor- 
ganizowany Komitet Budowy Kościoła w 
Ostrynie, na którego czele stanął p. Bole- 
sław Skawiński. W krótkim stosunkowo 
czasie przy pomocy władz państwowych 
uzyskano pozwolenie na założenie parafji 
katolickiej w Ostrynie. Rozchodziło się tylko 
o świątynię. Lecz i tutaj przyszedł z wy- 
datną pomocą książę Eustachy Sapieha, któ 
ry na powyższy cel ofiarował ufundowany 
przez siebie piękny kościołek drewniany w 
stylu zakopiańskim w Dziembrowie, a któ- 
ry to kościołek okazał się tamże już zbytecz- 
nym, wobec pobudowania kościoła muro- 
wanego. Staraniem Komitetu i miejscowej 
ludności kościołek ten został przeniesiony z 
Dziembrowa do Ostryny, którego poświęce- 
nia dokonał w dniu 12 października r. b. ], 
E. ks. Biskup Sufragan Michalkiewicz. Licz- 
ne przemówienia, jakie z okazji uroczysto- 
ści były wygłaszane, nacechowane były 
wielką wdzięcznością dla władz państwo- 
wych, które okazały wiele pomocy dla utwo 
rzenia tej nowej placówki kształcenia ducha 
ludności naszej na wschodnich rubieżach 
Rzeczypospolitej. Na uroczystość tę przy- 
był również p. vice - wojewoda Godlewski 
w towarzystwie starosty szczuczyńskiego p. 
Sielawy, którzy po wysłuchaniu mszy Świę- 
tej, celebrowanej przez ks. Biskupa Michal- 
kiewicza, udali się na skromną ucztę, wyda- 
ną przez nowego ks. proboszcza Jana Mok- 
rzeckiego. 

Tutaj po wzniesieniu  toastu, staropol- 
skim zwyczajem „kochajmy się““, przez ks. 
Biskupa, który w swem przemówieniu, po- 
przedzającem toast, nawoływał zebranych 
do zgody i jedności, p. Vice - wojewoda 
Godlewski wzniósł okrzyk na cześć pierw- 
szego Marszałka Polski, który pod tem has- 
łem zgody i jedności w całym Narodzie Pol- 
skim rozpoczął walkę na Śmierć i życie z 

zaborcami Państwa „Polskiego. W miłym i 
sympatycznym nastroju rozjechali się goście 
po uroczystości, której pamięć na długo po- 

zostanie wśród ludności nowej parafji ka- 

tolickiej. 

— Zjazd delegatów Powiatowych i 
Gminnych Komitetów Wyborczych B. B. W. 
R. w Lidzie. Dnia 12 października odby“ 

ły się w Lidzie dwa zjazdy delegatów Gmin 
nych i Powiatowych Komitetów  Wybor- 
czych B.B.W.R. z powiatu i okręgu Lidz- 
kiego. Na obu tych zjazdach przewodni- 

czył dr. Ordyłowski. 
Przed południem, na posiedzeniu dele- 

gatów Komitetów Gminnych naczelnik Wy- 
działu Wschodniego Min. Spraw Zagr. p. 

Hołówko wygłosił referat na temat „Sytu- 

acja bieżąca”, nad którym wywiązała się 

żywa dyskusja. Przedewszystkiem p. Szy- 

mon Meysztowicz, podkreślając niektóre 

momenty z naszego życia społecznego, 

przedstawił nieprzyjazny stosunek opozycji 

do Rządu, przypominając zebranym niektóre 

fakty historyczne, gdzie opozycja aż nad- 

to dobitnie okazała swoje właściwe oblicze. 

I tak żywo odmalował obraz, kiedy delega- 

cja, wysłana od gen. Żeligowskiego, w skład 

której również wchodził sam p. Meysztowicz 

stanęła przed ówczesnym premierem, p. Wi 

tosem Wincentym, i błagała o pomoc dla 

Wileńszczyzny, ciemiężonej przez najeźdźcę 

otrzymała odpowiedź, „że Polska i tak jest 

za Z 
Delegaci z niczem powrócili do Wiłeń- 

szczyzny, pozostawiając tylko słowa, „że 
raczej ministrowie, zajmujący podówczas 

krzesła ministerjalne, 5а @а tej Polski za 
mali** (Słowa senatora Krzyżanowskiego). 

Następnie podkreśla, że B. B. W. R. dąży do 

jednego celu, by tworzyć Polskę silną i 

wielką, a nie małą i słabą, jaka jest w pro- 

gramie i pojęciu opozycji. Przeto całe spo- 

łeczeństwo winno iść do wyborów zdecydo- 

wanie i nie powinno się wahać, gdyż ma 

   

WYJAŚNIONA ZAGADKA 
REWELACJE BURCEWA — KTO PORWAŁ I ZABIŁ GEN. KUTIEPO- 

WA? — „TOWARZYSZ MISZA* 

W wieku pary i elektryczności, sa- 

molotów i radja, Ligi Narodów i pa- 

cylizmu, wielkich zdobyczy nauko- 

wych, oszałamiających rekordów dzie- 

ja się jednak w Europie rzeczy, które 

świadczą, że niezbyt daleko odeszli- 

śmy od: stanu dżungli, w której Bóg 

jeden wie, co się dzieje. Dowodem te- 

go głośna sprawa porwania Kutiepo- 

wa w biały dzień na ludnej ulicy Pa- 

ryża. Wypłynęła ona teraz znowu na 

porządek dzienny z okazji rewelacyj 
Włodzimerza Burcewa, znanego rosyj- 
skiego publicysty, który w swoim cza- 

sie zdemaskował największego pro- 

wokatora, jakiego znały dzieje, Jewno 

Azeia. 

Oficjalnie sprawa porwania Кийе- 

powa nie została wyświetlona. W re- 

jestrach policji francuskiej gen. Ku- 

tiepow jest zanotowany, jako zaginio 

ny bez wieści. Śledztwo policyjne ciąg 

nęło się kilka miesięcy, najzdolniejsi 

francuscy inspektorzy służby śledczej 

— według zapewnień prasy — ME 

szczędzili wysiłków, aby odsłonić rą- 

bek tajemnicy, otaczającej sprawę Ku 

tiepowa, ale bezskutecznie. Być mn- 

że, policja francuska, o której tak, nie- 

pochlebnie się wyraża Daudet, wie- 

działa bardzo szybko, kto porwał ge- 
nerała i co się z nim stało, ale wzg:ę- 

dy natury politycznej nakazały stwier- 
dzić, iż dochodzenie nie dało žadnych 

  
Geliand, jeden z agentów GPU, którzy 

brali udział w porwaniu Kutiepowa. 

rezultatów i porwanie Kutiepowa po- 
zostaje nierozwiązaną zagadką. Wzglę 
dy takie mogły istnieć. Kutiepow byt, 
osobistością polityczną, kierował 1u- 

S"EROGW 

Gen. Krzemieński prezesem N.I.K. 
‚ WIARSZAWA. (PAT). — Prezes Najwyższej Izby oKntroli Państwa prof. dr. Sta- 

nisław Wróblewski wniósł w czerwcu rb. do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej prośbę 
o przeniesienie go w stan spoczynku, motywując ją przekroczeniem granicy wieku i chę 
cią poświęcenia się całkowicie pracy naukowej i działalności na terenie Akademji Umie- 
jętności, której został obrany wiceprezesem. Pan Prezydent Rzeczypospolitej przychylił 
się do prośby prot. Wróblewskiego, zwalniając go z dniem 15 października ze stanowi- 
ska prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Pan Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Ra- 
dy Ministrów mianował p. dr. jakóba Krzemieńskiego, dotychczasowego prezydenta 
Najwyższego Sądu Wojskowego prezesem Najwyższej Izby Kontroli. 

Areszty i rewizje w Małopolsce 
LWÓW. (PAT). — Prąsa donosi o licznych rewizjach, przeprowadzonych w zwią- 

zku z działalnością sabotażystów. M. in. przeprowadzono aż w KS S 
mieszkaniu Piotra Karczmarskiego, u którego znaleziono 3 metry lontu i koto 20 deka- 
gramów ekrazytu. Karczmarskiego osadzono w areszcie, W Kutach województwa Sta- 
nisławowskiego w związku ze znalezieniem w mieszkaniu księdza grecko - katolickiego 
Stefanowicza broni aresztowano jego syna Lwa oraz niejakiego Danyłę Borowskiego, 
ucznia 7 kl. gimnazjum w Kołomyi. W związku ze znalezieniem na stacji w Chodorowie 
2 granatów w wagonie w burakami, przeznaczonemi ido miejscowej cukrowni, areszto: 
wano po przeprowadzeniu dochodzenia niejakiego Jana Sernaka, który się przyznał, że 
włożył wspomniane granaty do wagonu z burakami, Aresztowany jest członkiem ukraiń 
skiej organizacji wojskowej. 

о 

Kongres „narodowcow“ wKownie 
KOWNO. (PAT). — W Kownie zostat otwarty k ongres narodowy, w 

którym bierze udział około 200 uczestników. W kongresie również biorą u- 
dział premjer ministrów Tubialis, minister spraw wewnętrznych Arawiczius, 
minister oświaty Szakenis, minister komunikacji Wiłejszys oraz prezes Naj- 
wyższej Izby Kontroli Matułajtis. Kongres odbywa się przy drzwiach zam- 
kniętych. W Kownie panuje powszechne przekonanie, że uchwały powzięte 
3 kongresie wywrą decydujący wpływ na wewnętrzną i zewnętrzną politykę 
itwy. 

Po zamachu na b. prezydenta Finlandji 
SĘDZIA SĄDU OKRĘGOWEGO WYDAŁ ZLECENIE PORWANIA. — W 
PRZEDEDNIU ARESZTOWANIA KOSSOLI. — CO MÓWIĄ SPRAWCY 

ZAMACHU. 

HELSINGFORS. (PAT). — Włądze prowadzą energiczne śledztwo w sprawie por- 

wania prof. Stehlberga. Został aresztowany sędzia sądu okręgowego w Helsingiorsie 

Janteri, który w-g słów szofera, wydał temu ostatniemu zlecenia porwania profesora 
Stohlberga. 

HELSINGFORS. (PAT). — Władze policyjne wezwaly przywódcę lappowców — 
Kossolę do stawienia się dobrowolnie w urzędzie policji. W przeciwriym razie zostanie 
on aresztowany. Powyższe zarządzenie zostało wydane w związku z ukrywaniem się 

kilku poszukiwanych przez policję osób w mieszkaniu Kossoli. 

HELSINGFORS. (PAT). — Osobnicy, aresztowani jako sprawcy zamachu na by- 

łego prezydenta Stohlberga, oświadczyli, że są praktykantami u adwokata Jaskariego, 

sekretarza związku lappowców. Jaskari miał być głównym aranżerem całego zajścia. 

Został on aresztowany. 

Wielka afera szpiegowska w Rumunii 
BUKARESZT. (PAT). — W związku z wykrytą ostatnio aferą szpiegowską are- 

sztowano w Bukareszcie i miastach prowincjonalnych około 100 osób, w tej liczbie kiłka 
kobiet. Wśród aresztowanych jest wiełe cudzoziemców. W ręce wpadło wiele aparatów 
fotograiicznych i radjowych, nadawczych i odbiorczych, dokumentów i t.p. Oddział or- 
gariizacji szpiegowskiej wyjechał przed kilkoma dniami w okolicę, gdzie miały się odby- 
wać manewry wojskowe. Wszyscy członkowie tego oddziału szpiegowskiego — zostali 
aresztowani. Zdaniem dzienników, organizacja pracowała w myśl dyrektyw, otrzyma- 
nych w centrali sowieckiej z Wiednia. 

Dalsze walki w Brazylii 
BUENOS AIRES. (PAT). Według doniesień z Porto Allegro 14 pułk strzelców 

wojsk związkowych przyłączył się do rewolucjonistów. 

RIO DE JANEIRO. (PAT). Urządowo donoszą, że na froncie Minas Geras wojska 
rządowe zajęły po zaciekłej walce miasta Muzumbinho, Monte Santo, Tronqueiras i Bon 
Successo. Powstańcy coiają się w nieładzie ku granicy. Ze stanu Espirito Santo donoszą 
iż ataki powstańców zostały wszędzie odparte. Silne oddziały powstańców usiłowały 
posunąć się wgłąb stanu Goyas, lecz zostały odrzucone przez wojska rządowe, które 
posunęły się naprząd na południe. 

Žėwszad donoszą o organizowaniu się bataljonów ochotniczych. 

Wagon ze šmigą 
BERLIN. (PAT). — Wsobotę przed południem na odcinku toru kolejowego Han- 

nower - Sello, znanym z prób lokomocji o napędzie rakietowym, odbyła się pierwsza, 
próba komunikacji pasażerskiej wagonem o napędzie śmigłowym. Wagon w kształcie 

„, wrzeciona, długości 26 metrów, zaopatrzony w motor o sile 500 koni mechanicznych, 
mieścił obsługę i około 30 pasażerów. Podczas jazdy zużyto 60 litrów benzyny na 100 
klm. Dotychczas osiągnięto przy pomocy tego wagonu maksymalną szybkość 182 klm. 
na gądzinę. 

  

przed sobą tego, który zasłużył sobie god- skiego, wilejskiego,  mołodeczańskiego, li- 

nie na miano Wodza Narodu. dzkiego i wołożyńskiego złożyli sprawozda- 
Następnie dokonano wyboru członków nia, z których wynika, że prawie trzy czwar- 

do Komitetu Okręgowego B. B. W. R., w te ludności z powyższych powiatów przy 

skład którego weszli p. p.: Meysztowicz, obecnych wyborach pójdzie z wszelką pew- 

Kuncewicz, Boczek, Spóziak i Pilecki, nością z B. B. W. R. Wkońcu omówiono 

Po południu odbyło się posiedzenie de- sprawę Komitetu Okręgowego, którego za- 

legatów Powiatowych Komitetów, na któ- daniem jest koordynacja pracy na terenie 

rem p. Hołówko wygłosił referat na temat całego okręgu. Dla większej sprawności wy 

aktualnych spraw wyborczych, podając jed: łoniono Prezydjum ze stałą siedzibą w: Li- 

nocześnie charakterystykę pracy B. B. W. R, dzie, w skład którego weszli p. p.: dr. 

która będzie się odbywać jedynie w imię Szczepan Ordyłowski — prezes, prof. Adam 

dobra społecznego. Kozłowski — zastępca, oraz jako członko- 

Sprawy organizacyjne  referował sekre- wie — Kordowicz Wiktor i Górski Mieczy- 

tarz Wojewódzkiego Komitetu, p. Pastuszyń sław. @ 
ski, poczem delegaci z powiatow: oszmian- 

a jako dztwa nie može ujawnič nazwisk. Te- 

raz właśnie nadszedł odpowiedni mo- 

ment dla ogłoszenia szczegółów ponu- 

chem emigracyjnym rosyjskim, 
emigrant korzystał z prawa azylu. 
Oficjalne stwierdzenie przez miarodaj- 4 pom 
ne Czynniki francuskie, że został po- rej afery, która jest jednym wielkim 

rwany przez agentów sowieckich w aktem oskarżenia Sowietów, niewaha- 

stolicy państwa, które mu zapewniło jących się przed żadnym krokiem, o 

NIECO O STYLACH W ARCHITEKTURZE — 

XXIX. GOTYK. Styl ten, stanowiący 

istny symbol treści duchowej całego późne- 

go średniowiecza, nazwę „gotyckiego** 

otrzymał dopiero od włoskich artystów w 

okresie renesansu w sensie 

(gotycki czyli  barbarzyński). Nie ma on 

jednak w istocie nić wspólnego z Gotami, 
a kolebką jego była Francja północna i w 
średniowieczu zwał się słusznie „stylem 

francuskim"* (opus francigenum). Pierwsze 

zawiązki systemu gotyckiego pojawiają się 

już między 1130 a 1140 rokiem, bynajmniej 
nie jako rewolucyjna nowość, lecz jako kon- 

sekwentne udoskonalenie poprzednio przez 
trzy zgórą wieki panującego stylu romań- 

skiego. Była to więc ewolucja, podobna po- 

niekąd do przejścia z renesansu w barok, z 
tą jednak wielką różnicą, że barok był tylko 

odmianą form artystycznych ekspresji, go- 

tyk zaś udoskonalił przedewszystkiem sy- 

stem konstrukcyjny, a z niego dopiero wy- 
tworzył nieprzebrane bogactwo form zdobni 

czych. To też, by zrozumieć istotę gotyku, 

musimy poznać jego system konstrukcyj 

sklepiennych, decydujący o całkowitym cha- 
rakterze architektonicznym tego stylu. 

Popularnie uważa się łuk ostry za cechę 
nieomyłną i wystarczającą gotyku. Jest to 

jednak pogląd zbyt powierzchowny i nawet 

mylny, gdyż łuk ostry znany był i używany 

od najdawniejszych czasów, a specjalnie 

był ulubiony w stytu maurytańskim. Istotą 

gotyku jest jego system sklepienny, jest po- 

tężnym triumfem raczej, rzecby można, in- 

żynierji niż sztuki. Już od roku mniej więcej 

1000 - ego wysilała się sztuka romańska we 
Francji i zachodnich Niemczech, ogniskach 
ówczesnej kultury, nad wprowadzeniem, 

przedewszystkiem w budownictwie kościel- 

nem, sklepień ogniotrwałych, możliwie racjo 
nalnych i ekonomicznych, któreby nie roz- 

pierały zbytnio murów i nie wymagały prze- 

  
pogardliwym 

sadnej ich grubości. Długi łańcuch ekspery- 
mentów, kończących się nieraz katastrofami, 

doprowadził wreszcie do rozpowszechnienia 

się sklepień krzyżowych, wynikających z 

przecięcia się pod kątem prostym dwu skle- 

pień półwalcowych (beczkowych). Z cza- 

sem domyślono się, że ciężar pól sklepien- 
nych koncentruje się w tych właśnie krawę- 
dziach przenikania się obu półwalców, a 
więc wzmocniono te krawędzie przez wysta- 
jące żebra. Dalej zrozumiano, że obarczone 
ciężarem sklepień żebra, zbiegające się wiąz 
kami na filarach lub na ścianach, obciąża- 
ją wyłącznie te punkty oparcia, wobec cze- 
go zaczęto wzmacniać te punkty w ścianie 
przez wysunięte silne „przypory““ (kontr- 

forsy), będące drugą zasadniczą cechą go- 

tyku. Ponieważ pozostała część Ściany nie 

potrzebowała już dźwigać niczego, stała 
się więc zbyteczna i mogła być zamieniona 

na wielkie okna, albo też zachować nie- 
znaczną tylko grubość. Wreszcie dla prze- 

sklepiania przestrzeni wydłużonych lub nie- 

regularnych zastosowano łuki ostre, dające 

się zamknąć na jednakiej wysokości przy 

różnych rozpiętościach. Te trzy zasady w 
swem połączeniu tworzą właściwy system 

gotycki. Dalszą już konsekwencją owej los 
giki sklepiennej jest przenoszenie parcia 

bocznego sklepień wywyższonej nawy środ 
kowej kościoła na przypory zewnętrzne za- 
pomocą łęków rozporowych, a także moż- 
ność zakładania sklepień na znacznej bardzo 

wysokości, co dawniej było zbyt ryzykow- 
ne. Dzięki temu rozwija się ta imponująca 
strzelistość budowli gotyckich, połączona z 

subtelną lekkością części dźwigających. 
Unaocznienie całego systemu gotyckiego 

widzimy na ilustracji, dającej w sposób sche 
matyczny przekrój katedry w Amieas,, 

prof. J. ь 
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kilkoro z dobrej rodziny, inteligentne 
od 5—7 lat, poszukuję do kompletu 
— przedszkola polsko - francuskiego. 

Zapisy codziennie od 9 do 1 po poł. 

Pańska 4 m. 4. 
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ŻYŁY OJ-- 
CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ WYNARADAWIAĆ NASZEJ 

EMIGRACJI 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, 4 
na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

o Szkołę Polską. 

ASK II AION SS 
du posiadają w Moskwie znaczne 
wpływy. 

GPU oddawna  zwracało baczną 
uwagę na działalność Kutiepowa. Do 
organizacyj, kierowanych przez tego 
ostatniego, przenikali prowokatorzy i 

schronienie, musiałó pociągnąć za so- 
bą konsekwencje polityczne. Francja 
nie chciała zrywać stosunków z Sowie 
tami z racji Kutiepowa i wolała, aby 
w danym wypadku ucierpiała opinja 
jej policji. Przypuszczenie tego rodza- 
ju nasuwa się samo przez się, niespo- 
sób bowiem uwierzyć, aby policja no- 
woczesnego państwa nie mogła wy- 
świetlić tajemniczej historji porwania. 
Wszak Kutiepow — to nie szpilka, a 
Paryż nie jest niezbadaną okolicą pod- 
biegunową. й 

Oprócz policji irancuskiej, nieoti- 
cjalne śledztwo w sprawie Kutiepowa 
rozpoczęły rosyjskie organizacje emi- 
gracyjne, a w szczególności Burcew, 
jako specjalista od wszelakiego rodza- 
ju spraw prowokatorskich. Warto tu- 
taj przypomnieć, że zdemaskowanie 
głośnej afery Operpputa i „trustu* — 
organizacji, będącej na żołdzie GPU, 
która woziła do bolszewji znanego 
działacza emigracyjnego — Szulgi- 
na w celu zaznajomienia go 
z rzekomym ruchem kontrre- 
wolucyjnym, należy również zawdzię- 
czać Burcewowi. Dochodzenie, prowa- 
dzone przez Burcewa, dało zgoła inne 
wyniki. Już przed paru miesiącami 
ogłosił on, że wie, kto dokonał porwa- 
nia, ale wobec  nieukończonego śle- 

zwalczanie swych wro- szpiedzy, donosząc o każdym kroku. 
gów. Т 2 „Z Jedna z wpływowszych zagranicznych 

— „Pierwsze wiadomości o po- grup GPU na czele ze wspomnianym 
rwaniu Kutiepowa — opowiada Bur- już Goldsztejnem postanowiła porwać 
cew — otrzymałem od bezpośrednie- Kutiepowa i dostawić go na terytorjum 
go uczestnika tej „roboty*, wybitnego 
agenta GPU Andrzeja Fichnera. Z po- 
chodzenia Niemiec, urodzony w Mo- 
skwie, Fichner, władający doskonale 
obu językami, operował przeważnie w 
Niemczech, zajmując w ciągu kilku lat 
stanowisko 2 - giego sekretarza po- 
selstwa w Berlinie. 

W latach 1924 25 Fichner 
wstąpił do organizacji GPU i zniknął 
z berlińskiego horyzontu, gdzie nieba- 
wem wypłynął znowu, ale już pod in- 
nem nazwiskiem. W ostatnich czasach 
był Fichner „„nielegalnym* rezyden- 
tem G.P.U. w Europie. Organizacja ta 
starannie zakonspirowana, komuniko- 

wała się się z Moskwą za pośredni- 

ctwem znanego dr. Goldsteina „oficjal 

nego” rezydenta G. P. U. w Berlinie. 
Tego rodzaju „nielegalnej* rezydentu- 
ry G.P.U — .jak wiadomo chociażby : 

z ostatnich rewelacyj czekisty Agabe- Sowietów. W tym celu zmobilizowano 

kowa — są zupełnie niezależne od po- pierwszorzędne siły. Wyznaczono ш- 

selstw sowieckich zagranicą, pełniąc wigilację osoby Kutiepowa i jego naj- 

swego rodzaju kontrolę nad wszystkie bliższego otoczenia. 

mi sowieckiemi instytucjami. Są to Kilku wybitnych agentów GPU, 

„oczy i uszy” G. P. U. i z tego wzgłę- którzy od dłuższego czasu przebywali 

ile chodzi o 

  

Elert, agent nielegalnej organizacji GPU 
w Paryżu, uczęstnik porwania Kutiepowa. 

w Paryżu, jak. osławiony Janowicz, 
Gelfand i Elert, oddawna polowali na 
osobę generała, posiadając co do jego 
osoby wyczerpujące materjały. W 
dniu 24 i 25 stycznia b. r. do Paryża 
zjechało jeszcze kilka osób, Przez pró- 
wokatorów, którzy oddawna znajdo- 

wali się w otoczeniu Kutiepowa, zako- 
munikowano mu, że nazajutrz powi- 
nien on spotkać się z kilku przyjaciół- 
mi, którzy świeżo powrócili z Moskwy. 
Generał zgodził się. 

Nazajutrz w niedzielę 26 stycznia, 
zgodnie z umową, spotkał Kutiepow 
na bulwarze Montparnasse oczekują- 
cych go prowokatorów. Wpobliżu 
oczekiwał samochód, który miał za- 
wieźć generała na miejsce tajemnicze- 
go spotkania. Nie przeczuwając zasa- 
dzki, generał wszedł do samochodu i 
tu dopiero, gdy maszyna ruszyła, zor- 
jentował się, że wpadł w matnię. Wy 
wiązała się krótka walka. Kutiepowa 
odurzono chloroformem i nieprzytom- 
nego odwieziono do zakonspirowane- 
go mieszkania. Wskutek wady serca 
generał nie zniósł silnej dawki narko- 
tyku i więcej już się nie obudził. 

O tem wszystkiem opowiedział 
mi Fichner, który — jak twierdzi — 
brał udział w porwaniu. 

Do sprawy Kutiepowa byli wtajem4, 
niczeni oprócz wyższych dygnitarzy 
GPU członkowie rządu sowieckiego i 
Politbiura. Gdy porwanie wyszło na 
jaw, wywołując oburzenie całego kul- 
turalnego świata, bolszewicy przera- 
zili się, usiłując za wszelką cenę uchy- 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGJI U. S. B. W WILNIE. 

z dnia 18. X. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 767 

Temperatura Średnia -|- 9 

Ч 

6 

Temperatura najwyż-za 15 

Temperatura najniższa -| 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr i 

przewałający | 

Tendeucja: stan stały 
Uwagi: pogodnie 

południow 

MIEJSKA 
— Posiedzenie Rady miejskiej. Najbliż- 

sze posiedzenie Rady Miejskiej zostało wy- 
znaczone na dzień 23 bm. Na posiedzeniu 
będą rozpatrywane m. in. sprawa rozbudo- 
wy elektrowni miejskiej i zastrzeżenia władz 
wojewódzkich w sprawie ułożenia budżetu, 

— Połączenie Altarji z parkami miejskie- 
imi. Wczoraj odbyło się posiedzenie komisji 
ógrodwej na którem była omawiana sprawa 
włączenia Ałtarji do projektowanego duże- 
go parku miejskiego. Postanowiono poczy- 
nić wstępne prace zrealizowania tego 
planu. 

WOJSKOWA 
— Rodzina NWA na fundusz dyspo- 

zycyjny. Koło Wileńskie „Rodziny Wojsko- 
wej” przekazało na tundusz dyspozycyjny 
Marszałka Józefa Piłsudskiego" sumę 8 
zt. uzyskaną drogą składek. 

Ostateczny wynik akcji składkowej zo- 
stanie ogłoszony w najbliższym czasie. 

— Podolicerowie rezerwy! Zarząd iKoła 
wileńskiego podoficerów rezerwy wzywa 
swoich członków do koniecznego stawienia 
się na dzień 19 października r. b. o godz. 
9.30 w lokalu własnym przy ul. Uniwersy- 
teckiej 6—8 w celu wzięcia udziału w ob- 
chodzie 10-lecia odparcia najazdu bolszewic- 
kiego. Członkowie należący do plutonu re- 
prezentacyjnego, bezwzględnie winni się 
stawić w umundurowaniu. Do przybycia i 
wzięcia udziału w obchodzie w szeregach 
Związku Pod. Rez. zarząd Koła jaknajgorę- 
cej wzywa także niezrzeszonych  podofice- 

rów rezerwy, którzy winni się stawić we 
wskazanem wyżej miejscu i czasie. : 

Zapisy na członków Zarząd Koła Wil. 
Podoficerów Rez. przyjmuje w swoim sekre- 

tarjacie przy ul. Uniwersyteckiej 6 — 8 w 

godz. 6 — 8 wiecz. 
SZKOLNA 

10-lecie rozejmu w szkołach. Wczo- 
raj we wszystkich szkołach wileńskich odby 

ły się okolicznościowe pogadanki z racji 
rocznicy rozejmu z bolszewikami. 

Kursy gimnazjalne im. Jana Kocha- 
nowskiego. Wilno, ul. Mickiewicza 4, upraw 
nione przez Kuratorjum OS Wil. L. dz. 
31290. Nauka wedle programów gimnazów 
państwowych z zastosowaniem najskutecz- 

niejszych metod i systemów. Ustrój półrocz 
ny. Lekcje dzienne lub wieczorowe. Specjał- 
ny kurs języków obcych. Gabinety i pra- 
cownie. Bezpłatna biblioteka podrręczników. 

Samorząd szkolny P.W. i W. F. Lokał wła- 

sny, nowocześnie urządzony. Prospekty 
szczegółowe bezpłatne. Zapisy na rok 1330 
— 31 codziennie od 10 do 12 i od 17 do 20 
godz. 

AKADEMICKA 

Z Sodalicji Marjańskiej. (W niedzielę 

19 b. m. odbędzie się pierwsza inauguracja 

nowego roku pracy obu akademickich Soda- 
licyį Marjańskich. NPS 

Program inauguracji następujący: Godz. 
9-ta — msza św. i Komunja w kaplicy, O.O. 
Jezuitów (Wielka 64). Godz. 18 — zebra- 

nie inauguracyjne w lokalu Ogniska Akad. 
(Wielka 24). Po zebraniu — wieczór  to- 
warzyski. Goście mile widziani. + 

— Akademicki Komitet 10-lecia odparcia 

najazdu bolszewików, który powstał dzizki 

inicjatywie szeregu Organizacyj akade.uc- 

: kich, delegował do wojewódzkiego Komite- 

tu swego przedstawiciela kol. Dembińskiego 

Henryka, który jako przedstawiciel młodzie- 
ży akademickiej ma brać udział w pracach 

Obywatelskiego Komitetu w przygotowa- 

niach obchodu ogólnopolskiego w listopa- 

dzie r. b. 

— Z Koła Polonistów St. U.S.B. We šro- 

dę dnia 22-X odbędzie się w lokalu O ni- 

ska Akad. Herbatka Zapoznawcza Koła Po- 

lonistów. Początek o godz. 19. _ 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, 

fotografje zbiorowe z dn. LNIII można 

oglądać i zamawiać w lokalu Koła od wtor- 

ku 21-X. 3 ы 
— „Alma Mater Vilnensis“. Ko: 

dakcyjny „Almae Matris Vilnensis 
Komitet re- 

podaje 

do wiadomości, że Nr. IX tego pisma ukaże 
się w końcu listopada r. b. Wszystkie orga- 
nizacje akademickie, którym zależy na 
uwzględnieniu ich w dziale sprawozdaw- 
czym „AMV*, proszone są 0 nadsyłanie 
krótkich wzmianek o charakterze danej or- 
ganizacji i jej działalności. Materjał należy 
nadsyłać pod adresem „Ałma Mater Vilnen- 
sis” Zamkowa 11, Koło Polonistów, do dnia 
25 października r. b. 

Redakcję „AMV objął z ramienia Zrze- 
szenia Kół Naukowych kol. Czesław  Zgo- 
rzelski. 

— Akademicka. Na zebraniu Rady zrze- 
szenia Kół Naukowych w dn. 13. 10. 1930 r. 
obrano nowy Zarząd Zrzeszenia który się u- 
konstytował na zebraniu Zarządu w dn. 15. 
10. bm. w składzie następ.: prezes kol. ]е- 
rzy Wiszniewski, wiceprezes kol. Stanisław 
Stupkiewicz, skarbnik kol. Helena Sadow- 
ska, sekretarz kol. Ignacy Popławski, reie- 
rent naukowy kol. Nina Łuchtanówna. W 
skład komisji rewizyjnej weszli: jako prze- 
wodniczący kol. Robert Olear, jako człon- 
kowie kol. Czesław Zgorzelski i kol. Eugen- 
jusz d* Aysteten. Redaktorem A. M. V. mia 
nowano kol. Czesława Zgorzelskiego. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— Bezrobocie. Liczba bezrobotnych 

terenie Wilna wynosi obecnie 2300 osób. 
Wobec ukończenia całego szeregu robót 

sezonowych bezrobocie zwiększyło się o kil 
kanaście osób. : 

— Przeituženie zasiłków. W celu przyj 
ścia z pomocą bezrobotnym, którzy utraci- 
li już prawo do korzystania z zasiłków pań- 
stwowych, Fundusz Bezrobocia postanowił 
przedłużyć akcję zapomogową dla tej kate- 
gorji osób o dalsze 17 tygodni: 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odczyt prof. Muszyńskiego. W dniu 
9 listopada r. b. o godz. 19 w sali Śniadec- 
kich U.S.B. prof. Muszyński Jan wygłosi 
odczyt na temat: „Leki wstrętne (mocz, kał, 
odpadki zwierzęce, robaki i t. p.) w daw- 
nej medycynie. 

— Z T-wa Eugenicznego. (Walki ze zwy 
rodnieniem rasy). 23 października w lokalu 
Poradni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) 
dr. W. Morawski wygłosi odczyt na temat 
„Eugenika -jako higjena rozrodu ludzkiego". 
Początek o godz. 6-ej. Wstęp bezpłatny. 

— Inżynierowie organizują Izbę. We wto 
rek, dnia 21 b. m. o godz. 19 m. 30 w lo- 
kalu Stowarzyszenia Techników Polskich w 
Wilnie, odbędzie się zebranie inżynierów wi 
leńskich, w celu omówienia postawionej na 
porządku dziennym zjazdu delegatów zrze- 
szeń technicznych we Lwowie, sprawy o 
projekcie uprawnienia i tytułów inżynierów 
„cywilnych* (zwykłych) i „przysięgłych* i 
organizacji Izb Inżynieryjnych. 

KOLEJOWA 
— Komunikacja z Estonją. W wyniku 

konferencji kolejowej Polski, Łotwy i Estonji 
bezpośrednia komunikacja towarowa i oso 
bowa z Estonją zostanie wprowadzona z 
dniem 1 listopada. 

  

na 

RÓŻNE 

— Początek sezonu Śród Literackich. 
Związek Literatów donosi, że pierwsza po 
przerwie wakacyjnej Środa Literacka odbę- 
dzie się w najbliższą środę, dn. 22 b, m. o 
godz. 8 wiecz. (Ostrobramska 9). 

Tematem tego pierwszego zebrania bę- 
dzie 2000-na rocznica urodzin Wirgiljusza, 
przypadająca w roku obecnym. Związek za- 
pewnił sobie udział wybitnych sił profesor- 
skich naszego Uniwersytetu, oraz studen- 
tów; na program złożą się: przemówienia, 
odczytanie nowych przekładów polskich 
Wirgiljusza i dyskusja. Szczegóły podamy 
w numerze wtorkowym. 

— Kwesta. W dniu dzisiejszym  odbę- 
dzie się doroczna kwesta uliczna na cele 
kulturalno- oświatowe Chrz. Uniwersytetu 
Robotniczego w Wilnie. Komunikując o tem, 
zarząd Stow. Chrz. U. R. zwraca się z go- 
rącą prośbą do społeczeństwa m. Wilna o 
serdeczne poparcie powyższej akcji. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś od- 
będą się dwa przedstawienia. Po południu 
o godz. 3 m. 30 ukaże się po cenach zniżo- 
nych ciesząca się nadzwyczajnem powodze- 
niem, głośna sztuka wojenna  Szerriff'a 
„Kres wędrówki* w premjerowej obsadzie, 

Wieczorem o godz. 8 wzruszająca do łez 

sztuka J. A. Hertza „Młody las", będąca ży- 
wem odzwierciadleniem nastrojów  ducho- 
wych młodzieży polskiej w szkołach rosyj- 
skich. Sztuka Hertza wystawiona: została dla 
uczczenia 25-lecia walki o szkołę polską, 
oraz upamiętnienia pierwszegą jej radosne- 
go zwycięstwa. 

Wykonanie „Młodego lasu", w którym 

zatrudniony cały prawie zespół artystyczny 
z dyr. Zelwerowiczem na czele, stoi na wy- 
sokim poziomie artystycznym. Opracowanie 
reżyserskie K. Wyrwicz-Wichrowskiego. 

Dotychczasowe przedstawienia tej sztu-: 
ki odbyły się przy nastroju entuzjastycz- 
nym tłumnie zebranej publiczności. 

$ 5В о.М .0 

(o znaleziono w podziemiach Katedry 
Wobec pojawienia się w prasie błędnych lub nieścisłych wiadomości 

o pracach, prowadzonych w podziemiach Bazyliki wileńskiej, otrzymaliśmy od 

konserwatora Lorentza i kierownika robót prof. Kłosa „następujące wy- 

jaśnienie: 
1. Celem prac początkowo było zbadanie pod wzgiędem zabytkowym 

i budowlanym krypty pod ołtarzem wikarjackim w związku z projektowa- 
nem umieszczeniem w niej pomnika w. ks. Witolda. Stwierdzono, że krypta 
nie stanowi jednolitej całości, gdyż pierwotna krypta kościoła średniowieczne- 
go uległa przebudowie w XVII i następnie w końcu XVill w. —Z tego czasu 
pochodzi ryzalit zewnętrzny od strony „Cielętnika'* | część przednia krypty 
pod ołtarzem wikarjackim. Skonstatowano też, że pod kryptą niema żadnych 
sklepień ani lochów. 

2. Równocześnie ze względu na niepokojące rysy w ścianach i portyku 
przeprowadzono badania podziemi Bazyliki, a specjalnie kanału odwadniają- 
cego, obiegającego wokół kościoła. Stwierdzono w wielu miejscach. rysy w 
fundamentach, swiadczące o nierównomiernem osadzaniu się gruntu i wska- 
zujące na konieczność przeprowadzenia gruntownego ramontu fundamentów. 

Pozatem zbadano krypty pod kaplicą królewską „,Czarną** i Gasztołdowską, 
w której to ostatniej znaleziono znaczną ilość czaszek i kości, luźno leżących. 
Po ukończeniu badań pódziemi i sporządzeniu dokładnych pomiarów, będzie 
opracowany szczegółowy projekt konserwacji murów, który zostanie przed- 
stawiony władzom duchownym. 

3. Żadnych przedmiotów zabytkowych w podziemiach Bazyliki dotych+ 
czas nie znaleziono, a sensacyjne Informacje niektórych organów prasy o na- 

trafieniu „na skarby z XIV—XV wieku* i wywiezieniu ich z Wilna są pozba- 
wione wszelkich podstaw. 

DAE GZERY REWON JU 

Dalsze areszty w T-wie Szkoły Białoruskiej 
W związku z onegdajszemi rewizjami przeprowadzonemi w Towarzyst- 

wie Szkoły Białoruskiej ujawniono dowody stwierdzające uprawianie przez 
członków Towarzystwa działalności antypaństwowej I założenia pod płaszczy- 
kiem legalności frakcji komunistycznej. Poza prezesem Tow. S. B. Steckiewi- 
czem aresztowano jeszcze kilku członków Towarzystwa, wśród których znaj- 
dują się znani agitatorzy, rzekomo nauczycieiowie Leonowicz i Szyrma—człon- 

kowie zarządu tej komunistycznej organizacji. Również na terenie wojewódz- 
twa przeprewadzono rewizje i areszty wśród członków oddzłałów Towarzyst- 
wa Szkoły Białoruskiej. 

Samobójstwo sekretarza gimnazjum Welera 
Wczoraj rano w glmnazjum Welera przy ulicy Dąbrowskiego 5, tuż 

przed rozpoczęciem lekcyj dokonano smutnego odkrycia, które pociągnęło za 
sobą przerwanie lekcyj w szkole. 

W pokoiku przy kancelacji znaleziono sekretarza gimnazjum Jerzego 
Ea nie dającego uż znaków życia, zatrutego, |Jak stwierdzono, gazem 

wietlnym. 
Klatz popełnił samobójstwo w nocy odkręcając kurki gazowe. Poezosta- 

wn listy do rodziny, w których podaje zapewne przyczyny targnięcia się 
na życie. 

Komuniści szykują demonstracje 
Komuniści z terenu województwa wileńskiego, widząc fiasco, 

jakie ponieśli w okresie przedwyborczym, w związku z tem, iż 
nie znajdują zupełnie wśród ludności zwolenników, rozpoczęli 
obecnie akcję agitacyjną w celu uczczenia 13 rocznicy rewolucji 
październikowej. Obchód ten komuniści chcą zorganizować 7-go 
listopada i zamierzają wywołać uliczne demonstracje, wysłać 
delegację z Polski do Rosji oraz zorganizować wśród maSy ro- 
botniczej strajki. 

Ponadto na terenie miasta Wilna zostały rozrzucone odezwy 
podpisane przez Okręgowy Komitet K. P. Z. B., a wydane w ję- 
zyku polskim, aby wszyscy komuniści zjawili się przy zbiegu 
ulic W. Pohulanki i Zawalnej celem wzięcia udziału w demonstra- 
cji protestacyjnej przeciw aresztowaniom posłów z klubu komu- 
nistycznego Zmahanje. Akcja ta komitetowi nie powiodła się 
całkowicie, gdyż na wezwanie nikt się nie zjawił. 

Jutro, w dalszym ciągu „Młody las". — „Noc listopadowa*. Wkrótce obcho- 
'eatr Miejski Lutni*. Dziś teatr dzić będziemy rocznicę powstania lis:opa- 

„Lutnia* czynny będzie dwukrotnie. Po po- 
fidniu o godz. 3. min. 30 — grana będzie 
po cenach zniżonych, nieśmiertelna  kome- 
dja A. Fredry „Pan Jowialski* w nowej ory- 
ginalnej koncepcji reżyserskiej dyr. Zelwero- 
wicza, urozmaiconej muzyką i pantomimą. 

Wieczorem o godz. 8 ukaże się po raz 
drugi nadwyraz miło komedja francuska Bi- 
rabeau „Mata grzesznica“, obfitująca w sce 
ny pełne wytwornego humoru, dowcipu i 
werwy. Sztuka na premjerze odniosła wielki 
sukces artystyczny i zyskała uznanie pu- 
bliczności. 

Efektowne i pomysłowe dekoracje J. Ha- 
wryłkiewicza dopełniają artystycznej całoś- 
ci. Reżyserję prowadzi R. Wasilewski, któ- 
ry jednocześnie odtwarza jedną z główniej- 
szych postaci. 

Jutro „Mala grzesznica“. 

— Dzisiejszy występ L. Wyrwicza. Dziś 
w niedzielę o godz. 12 m. 30 w południe wy 
stąpi jedyny raz w teatrze Lutnia „człowiek 
śmiechu” Leon Wyrwicz, gdyż nikt tak jak 
Leon Wyrwicz nie potrafi ubawić do łez 
publiczności swojemi arcyzabawnemi mono- 
logami i przekomicznemi „typkami* wykony 
wanemi z wielkim artyzmem bez cienia szar 
ży. To też występ Leona Wyrwicza będzie 
niewątpliwie ewenementem artystycznym w 

Wilnie i zapełni salę doborową publicznoś- 
cią. Program całkowicie się nadaje dla mło 
dzieży szkolnej Pozostałe bilety do nabycia 

w kasie teatru Lutnia 11 — 9 w. 

lić się od odpowiedzialności.  Kole- 

gjum GPU postanowiło formalnie roz- 

prawić się z zabójcami, którzy rzeko- 

mo na swoje własne ryzyko podjęli się 
sprawy, za którą odpowiedzialność 

ponosić będą Sowiety. Wszystkich or- 

ganizatorów zabójstwa wezwano do 

Rosji. Wezwano również do Moskwy 

dr. Goldsztejna, usuwając go od czyn- 

nej służby i pozostawiając pod nad- 
zorem w obawie przed ucieczką i re- 

s welacjami. Pozostałych czterech zabój 
ców Kutiepowa rozstrzelano, aby raz 
na zawsze pozbawić się świadków - 
tej kompromitującej sprawy. Zagrani- 

cą pozostał tylko Fichner. Niejedno- 

krotnie wzywano go do powrotu do 
Moskwy, ale uprzedzony o losie swych 

towarzyszy Fichner zdecydował się 

nie wracać. 
"W maju za pośrednictwem jedne- 

£0 z emigrantów porozumiał się Fich- 
Iner z Burcewem. Fichner wręcz mó- 
wił, że „lepiej mu się powiesić, niż 
wracać do Moskwy”. у 

Rozwiązanie zagadkowej sprawy 

porwania Kutiepowa — podkreśla Bur 
cew — mogłoby nastąpić o wiele 
Wcześniej, gdyby nie zaszły nieprzewi- 
dziane wypadki, które spowodowały 

Opóźnienie. W najbardziej ożywionym 
4 Momencje pertraktacyj w paryskim 
dzienniku emigracyjnym „Wozrożden- 

* je" ukazała się korespondencja z Ber- 
lina, donosząca, że jakiś „towarzysz 
Misza” gotów jest wyświetlić sprawę 
Kutiepowa i w tym celu skomuniko- 
wał się z „wybitnym rosyjskim emi- 

gracyjnym działaczem”, który niedaw 
no jeździł do Berlina. „Towarzysz 

Misza“ byt to pseudonim  Fichnera. 
Ukazanie się podobnej wiadomości w 
prasie przestraszyło  Fichnera, który 
zerwał pertraktacje i wyjechał z Ber- 
lina. Dopiero znowu po pewnym cza- 
sie udało się nawiązać z nim kontakt. 

Mój stosunek — zaznacza Bur- 
cew — do Fichnera jest taki sam, jak 
do Azefa. 

Kiedy po zdemaskowaniu w 1909 

roku, w styczniu, Azef uciekł z Pary- 
ża, jego towarzysze, socjaliści - rewo- 
lucjoniści, szukali go wszędzie. Mieli 

a jeden cel — zabić go. O niczem 
innem partja nie myślała. Ale wszy- 

stkie poszukiwania były daremiie. Po 

trzech latach w 1912 roku udało mi 
się otrzymać dokładne informacje o 

tem, gdzie mieszka Azef. Zakomuni- 
k:owałem adres partji. Członkowie bo- 

jowej organizacji wyjechali — wie- 
działem poco. Ale i tym razem Azef 
zdołał uciec. Wtedy, wysławszy list 
pod adresem hotelu, w którym miesz- 
kał, liczyłem na to, że list zostanie mu 
doręczony. Mcje przypuszczenia się 
sprawdziły. Napisałem  Azefowi, że 
chcę się z nim zobaczyć i zapewniłem 

go, że przyjadę sam, nie wciągając go 
w żadną pułapkę. Azef uwierzył mi i 
zakomunikował, że będzie mnie ocze- 
kiwał we Frankfurcie nad Menem 15- 
go sierpnia, dokąd mnie, jako rosyj- 
skiemu emigrantowi politycznemu, nie 
było tak łatwo udać się bez narażenia 
«je na prześladowania policji. Na pocz 

cie, w lišcie „poste - restante“ mia- 
łem otrzymać adres kawiarni, w któ- 
rej miał czekać na mnie Azef. Istotnie, 
spotkałem się z nim, spędziliśmy 2 
dni na rozmowach. 

Kiedy jechałem 
spotkanie z Azefem, 

do Frankfurtu na 
nie mówiłem o 

tem partji, wiedząc, że go zechce zgła podrz 
dzić. Kiedy wróciłem 17 - go sierp- 
nia do Paryża, wprost z dworca poje- 
chałem do redakcji „„Matine'a* i napi- 
sałem szczegółowe sprawozdanie o 
mojej rozmowie z Azefem. Artykuł 
ukazał się następnego dnia. Wtedy 
partja zrozumiała, że miałem prawo 
za cenę zdobytych wiadomości ukryć 
adres Azefa i ocalić go przed kulami. 
To samo uczyniłem teraz po dwudzie- 
stu paru łatach w stosunku do jedne- 
go z zabójców generała Kutiepowa. 

* 

Niema nic tajnego, coby nie stało 
się jawne. Słuszność tego powiedze- 
nia potwierdzają rewelacje Burcewa. 
Rewelacje te mają jeszcze inną stronę, 

oto są one dowodem  wymierzonego 

Francji policzka przez Sowiety. Jak 
bowiem wygląda prestiż państwa, na 

którego ferytorjum agenci obcego kra- 
ju porywają i mordują bezkarnie lu- 

dzi? ой 
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dowego. Chcąc uczcić pamięć tego dnia, 
pełni głębokiej pokory — przynosimy swoją 
daninę: „Noc listopadową* — S. Wyspiań 
skiego. 

W poczucit' wielkiej odpowiedzialności, 
jaka na nas spada, dajemy najwyższy wysi- 
łek myśli i pracy, wierząc że nie pozosta- 
nie to bez oddźwięku. 

Nieśmiertelne dzieło otrzyma nową, pięk 
ną oprawę dekoracyjną projektu p. prof. 
Ruszczyca. 

Niewątpliwie sztuka ta będzie najdroż- 
szą, najbliższą nam w bieżącym sezonie, w 
pracę nad nią włożone będą najlepsze na- 
sze siły, a wprowadzając ją w życie, ua sce 
nę, pytamy z serdecznym niepokojem -— ja- 
kiego przyjęcia dozna? 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Rewja Hollywoodu. 
Heljos — Skąd niema powrotu. 

Światowid — Romans współczesnej pan- 

ny. 
Ognisko — Szaleńcy. 
Miejskie — Pożar świata. 
Wargia — Tragedja księżny Olgi. 

Wanda — Uroda życia. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 17 do 18 
bm. zanotowano wypadków 45, w tem kra 
dzieży. 9, opilstwa 8, przekroczeń admini- 
stracyjnych 10. 

— Okradzenie składów kole- 
jowyc.h. Z magazynów kolejowych (Kole 
jowa 19) skradziono 7 mundurów oraz 7 par 
0 koloru granatowego na ogólną sumę 

— Podrzutek w kościele. W 
kościele św. Ducha znaleziono utka 
płci żeńskiej w wieku około 3 miesięcy. Przy 

utku znaleziono kartkę: „Dzień urodze 
nia 9sierpnia 1930 roku, ochrzczona rzym. - 

kat., imię Stanisława”. Podrzutka umieszczo 
no w przytułku Dzieciątka jezus. 

— Masówka komunistyczna 

pod Iwieńcem. Na drodze Iwieniec— 

Rubieżewicze ujęto niejakiego Abrama Men 
delsona z partją bibuły komunistycznej. 

Zatrzymany zeznał że udawał się do la- 
su w pobliżu Iwieńca, gdzie miejscowi ko- 

munišci mieli urządzić masówkę. 
Policja natychmiast otoczyła wskazane 

miejsce i ujęła kilkanaście osób w tem po- 

szukiwaną za działalność antypaństwową 
Chaję Jagierowicz. 

— Pijany szofer spowo- 
dował katastrofę. W dniu 17 
bm. przy ul. Ponarskiej nastąpiło zde- 
rzenie autobusu nr. 38010 prowadzone 
go przez szofera Bielikowicza Stani- 
sława, Cedrowa 14 z dorożką konną 
Lichsztelda Leona, Polowa nr. 9. W 

autobusie zostały uszkodzone przednie 
i tylne resory, w dorożce zaś złamany 
kozieł i lekko zraniony koń w nogę. 
Wypadek nastąpił wskutek zupełnie 
pijanego stanu szofera oraz z tego po 
wodu że w autobusie nie były zapało- 
ne latarnie. Szofera zatrzymano. 

— Zginęła bielizna. Giwalewskiej Pelagji 
Bołtupska 6 skradziono garderobę damską 
oraz bieliznę na sumę 300 zł. 

JERZY KLATZO 
nagle zmarł w dniu 18 października r.b. w wieku Iat 55. 

Nabożeństwo żałobne 
przy ul. Wileńskiej 25. 

odbędzie się dziś o godz. 3 w mieszkaniu 

Eksportacja zwłok na cmentarz ewangelicki przy ul. M. Pohulanka 
nastąpi tegoż dnia o godz. 4. 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 20 października o g. 12. 
O powyższem 

zmarłego 
z głębokim żalem powiadamia 

DYREKCJA GIMNAZJUM F. WELERA 

kolegów i przyjaciół 

W drugą rocznicę zgonu ukochanego brata 
Ś. 7 P. 

wż. (Zgsława SobotkoWSKiego 
odbędzie się nabożeństwo żałobne w 

21 października o godzinie 9. 30. O czem zawiadamiają 

  

SPORT 
WETERANI CONTRA SĘDZIOWIE 
Dziś na boisku Makabi odbędzie się 

oryginalne spotkanie dwóch  oryginalnych 
drużyn. 

Z jednej strony staną byli gracze wyco- 
fani już z obiegu, z drugiej sędziowie piłkar- 

scy. Składy ustalone zostały w sposób na- 
stępujący: ABA) "B 

Weterani:  Wiszinarjus; Grabowiecki, 

Słocki (prof. Weyssenhoff z racji wyjazdu 

nie może wziąć udziału, a niewątpliwie za- 

grałby na tem stanowisku); Janicki, Karma- 
zyn, por. Malec; Krawczyk, Sierdiukow, 

Wróbel, Wirowski, Nowicki Józef. 4 
Sędziowie: Frank, Kisiel, Bejgel;  Gisin, 

Kostanowski, Sznejder; Wasilewski F. Katz, 
Nikołajew, por. Herhold. Rożewicki. 

Na boisku 6 p. p. Leg. ciekawy mecz o 
wejście do Ligi, rozgrywka decydująca, 82 
p.p. (Brześć) — 42 p. p. (Białystok). 

W Zakrecie bieg naprzełaj o mistrzo- 
stwo Polski z udziałem Kusocińskiego i in- 
nych. 

RADJO WILEŃSKIE 
NIEDZIELA, DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 

9.25 — 10 Transm. bicia dzwonów i 

wotywy z Bazyliki wileńskiej 
11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 
12: Bicie zegara i hejnał z wieży kate- 

dralnej w Wilnie. 
12.10 — 14: Transm. z Warszawy. Po- 

ranek z Filharmonji Warszawskiej. 
14 — 14.20: Odczyt rolniczy — „Mo- 

żliwości chowu gęsi na Wileńszczyźnie wy- 
głosi W. Budrewicz. 

14.20 — 16: Transmisja z Warszawy. 

Odczyty roln. muzyka i audycja dla dzieci. 
17.15 — 17.30: „Wiadomości przyjemne 

i pożyteczne" z Warszawy. 
17.30 — 17.40: Muzyka z płyt. 
17.40 — 19: Transm. koncertu popular- 

nego z Warszawy. 
\19.5 — 19.25: „Kukułka Wilenska“ 

mówiony tygodnik humorystyczny. 
19.25 — 19.40: Program na poniedziałek 

i rozmaitości. 
19.40 — 22. 15: Transm. z Warszawy. 

Audycja ku uczczeniu 10 tej rocznicy zwy- 
cięskiego pokoju (koncert i feljeton). 

22.15 — 22.50: I-sza Niedzieła Kameral- 
na wileńskiego zespołu kameralnego im. St. 

Moniuszki. „Współczesna muzyka polska". 

Wykonawcy: proc. Marcelina Kimontt-Jacy- 
nowa (fort.) prof. Herman Solomonow (I 

skrz.) Michał Szabsaj (Il skrz.) kapelm. М 

kołaj Salnicki (altówka) i prof. Fr. Tchorz 
(wioloncz.) о 

Program: 1) Karol Szymanowski kwar- 

tet smyczkowy op. 37 c-dur. I. — Lento 

assai. i Allegro moderato. II — Andantino 
semplice. III Vivace. 2) Ludomir Różycki — 

Kwintet fórtepianowy op. 35. I — Lento-Al- 

legro moderato II Adagio. 
22.50 — 24: Transm. z Warszawy. Ko- 

munikaty i muzyka taneczna, 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 
11.58: Czas. 
12.5 — 13.10: Koncert popularny (płyty) 

1) Suppć-uwert. „Piękna Galatea", 2) Bol- 
zoni-Menuet. 3) (Waldteufel: „Koniec wie- 
ku“ walc. 4) Bettinelli „Piosėnka“ (H. Laz- 
zaro), 5) Pinella-Espanolita 
6) Schumann: Piešn wieczorna  (wioloncz. 

G. Cassado), 7) Rubinstejn Torreador i An- 

daluzka, 8) Puccini: „Arja z op. „Cygane- 

rja" (R. Pampanini), 9) Bayer: „Wieszczka 
lalek" — wiąz. balef. 4 

13.10: Komunikat meteorologiczny. 

15.50 — 16.10: Transm. z Warszawy. 

Lekcja języka francuskiego. т 

16.10 — 16.15: Program dzienny: 
16.15 — 16.45: Transm. z Warszawy. 

Audycja dla dzieci starszych. 
16.45 — 17.15: Koncert dla młodzieży 

(płyty): 1) Noak: „Marsz ołowianych żoł- 

nierzykow“, 2) Szopski, „Koło mego ogró- 
deczka" (śpiew), 3) Haydn: Menuet wio- 
loncz. G. Cassad), 4) Moniuszko „Prząśnicz 
ka“ (Ada Sari), 5) Moszkowski — serena- 
da, 6) „Dzięcioł* — mazurek (Ksylofon) 

17.15 — 17.40: „Najliczniejsze zwierzęta 
na świecie" — odczyt z Warszawy — wy- 
głosi prof. St. Sumiński. 

17.45 — 18.45: Transm. muzyki lekkiej 
z Warszawy. 

1845 — 19,5: „Mala  skrzyneczka“ — 

listy dzieci omówi Ciocia Hala. : 
19.5 — 19.20: Program na wtorek i 

rozmaitości. 
19.20 — 19.35: Muzyka z płyt. 
19.35 — 19.55: Transm.* z Warszawy. 

Prasowy dziennik radjowy. 

20 — 20.15: Komunikat sportowy. 

20.15 — 20.30: Transm. z Warszawy. 
Feljeton muzyczny. : 

20.30 — 22: Koncert międzynarodowy z 

Wiednia. * 

22: Transm. z Warszawy. Feljeton. 

2.15 — 22.35: Muzyka z płyt. 

22.35 — 24: Transm. z Warszawy. Ko- 

munikaty i muzyka taneczna. 

` Przy "zwapnieniu naczyń krwionośnych 

mózgu i serca, używając codziennie małą 

ilość naturalnej wody gorzkiej Franciszka- 
osiąga się łatwe wypróżnienie. 

OFIARY 
IV klasowe Liceum im. Filomatów w 

Wilnie składa 19 zł. 60 gr. na łódź podwod- 
ną p. n. „Odpowiedź Treviranusowi", zapo- 

czątkowując w ten sposób listę składek in- 
nych klas szkół wileńskich. 

Józefa 

  

(H. Lazzaro). 

kościele św. Jakóba we Wtorek @та 

SIOSTRY 

Wieści przedwyborcze 
ZEBRANIE CENTRALNEGO  RZE- 
MIESLNICZEGO KOMITEU WYBOR- 

CZEGO. 
Wdniu 16 bm. o godz. 20 w lokalu przy 

ul. Wileńskiej 27 odbyło się zebranie Central 
nego Rzemieślniczego Komitetu Wyborczego 
na Województwo Wileńskie przy udziale 
26 osób reprezentujących prawie wszystkie 
Cechy Wileńskie. 

Przewodniczący p. Apolinary  Slusarski 
złożył szczegółowe sprawozdanie z dotych- 
czasowej działalności Komitetu, informując 
zebranych, iż na podstawie uchwały poprze 
dniego zebrania zgłoszono swój akces do 
Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego Mie 
szczaństwa w Warszawie, następnie Cen- 
tralny Komitet zorganizował  Rzemieślnicze 
Komitety Powiatowe współpracując z nimi. 

Dla nawiązania kontaktu z Komitetami : 
Dzielnicowemi BBWR w Wilnie postano- 
wiono wyznaczyć po 2 osoby do każdego 
Komitetu Dzielnicowego. 

Omawiano pracę wydziałów organizacyj 
nego, finansowego i propagandowego, stwier 
dzając, iż całe rzemiosło solidaryzuje się ze 
stanowiskiem Centr. Rzem. Komit. Wybor- 
czego, uważając, ilż jedynie silny Rząd Mar 
szałka Piłsudskiego może zapewnić uzdro- 
wienie gospodarcze Polski, 

Na wniosek Przewodniczącego wydziału 
propagandowego postanowiono w dniu 9 fi 
stopada br. zwołać wielki wiec wyborczy 
rzemieślników. 

Odczytano korespondencję przedwybor- 
czą z całego kraju, oraz na wniosek p. Le- 
onarda Siemaszko uchwalono jednogłośnie 
wysłać do Marszałka Piłsudskiego depeszę 
następującej treści: Ž 

„Centralny Rzemieślniczy Komitet Wy- 
borczy, reprezentujący całe rzemiosło woj. 
Wileńskiego, mając na względzie dobro Pań 
stwa i Narodu, oraz interesy gospodarcze 
kraju, wyraża ci Panie Marszałku pełne za- 
ufanie do Twych czynów i zamierzeń nad 
uzdrowieniem Polski. 

Prezydjum Komitetu*. 

ZEBRANIA PRZEDWYBORCZE. 
Dziś w niedzielę dn. 19 paździerdnika od 

będą się zebrania na Zwierzyńcu, Nowym- 
Świecie, Zarzeczu, Ponarach, oraz wiec w, 
«inie Kolejowym dla żon i kolejarzy i urzędni 
czek kolejowych. 

Na dzień 9 listopada organizuje się wiel 
ki wiec przedwyborczy kobiet. Sekretarjat 
Komitetu Woj. Organ. Kobiecych, mieści się 
przy ul. Ostrobramskiej nr. 19. tel. 17 — 
61 i czynny jest codziennie od godz. 9 do 

JAK ZABŁOCKI NA MYDLE CZYLI 
SOJUSZ ENDECJI Z CHADEKAMI. 

Do okręgowych komisyj wyborczych w 
Wilnie i Święcianach wpłynęły już listy kan 
dydatów Stronnictwa Narodowego. Uderza- 
jąca rzeczą jest brak na tych listach kandy- 
datów chrześcijańskiej demokracji. W Wil- 
nie na pierwszymi miejscu kandyduje prof. 
Komarnicki, pocieszony za pominięcie go na 

liście państwowej, na drugim zaś dr. Ody- 
riec, na trzecim red. Kodź. W Święcianach 

na pierwszym p. Kownacki na drugim p. Sa 

Imonowicz. 
« Ułożenie kolejności kandydatur na listach 
nastąpiło w ostatnim momencie mimo sprze- 
ciwów nielicznych reprezentantów  wileń- 
skiej chadecji, którym podobno powiedzia- 
no, że i tak nic nie tracą ponieważ ewentual 
ne drugie miejsea przeznaczone dla nich są 
nierealne. Nie warto więc się kompromito- 
wać. 

+  Pominięcie kandydatów chadeckich na fi 
stach „narodowych* dało powód do ukucia. 
aktualnego powiedzonka, że wileńska cha- 
decja na porozumieniu z endekami szla 

„or Wacław Zaleski | 
powrócił 

Ordynuje w chorobach kobiecych 
od 3 do 5 ppoł. 

  

    

    
    

Ad. Mickiewicza 5 m. 6. 

oraz wszalkie inne 
zboczenia mowy re- 

za 

Jąkanie dykalnie usuwa 
Zakład leczniczy dla jąkałów 

S. ŻYŁKIEWICZA, Warszaw: 
ul. Chłodna 22. = 

Prospekty kancelarja wysyła bezpłatnie 

Arka Noe60 
wkrótce „Stylowy“ 
w kinie 

Wielka 36. 

   

  

   

  

MŁOCARNIE i MANEŻE 
WIALNIE i MŁYNKI 
SIECZKARNIE ' SIEKACZE 
PARNIKI i GNIOTOWNIKI 
Pierwszorzędnych tabryk krajowych 

Poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
i Wilno, Zawalna 11-a E



  

Do wiadomošci Szanowneį Kllan“ 
teli podaje się, že 

Pracownia przy Szkole Za- 
wodowej im. św. Józefa 

została przeniesiona 

na ul. Ostrobramską 29, m. 11. 
Kierownictwo pracowni objęła nowa 

fpierwszorzędna siła fachowa: z, 
Równocześnie powiadamia, że 
przyjmuje się  obstalunki na 

okrętkę 

TANIO | 
WIELKI WYBÓR 

MEBLI 

    

     

   
   
    

B, Łośniisegii 
Wileńska 23. 

  

  
  

UWAGA! Żądajcie wszędzie 

wyborowej czekolady 

z całem! migdałami 

FABRYKI 

| A.PIASECKE 
w KRAKOWIE. 

GE i 
S ŽĄBAJCIE = 

we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

- Prow. A. PAKA = 
EG ИОЙ 

Pianina 
najstynniejszej 

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

uznane za najlepsze w kraju 
(na Targach Północnych nagrodzone 

Wielkim Złotym Medalem) 
sprzedaje na dogodnych warunkach 

Kijowska 4 Abelow. 

  

    

  

Е 

  

  

  

    
  

WSZECHŠWIATOWEJ SLAWY 

pożmwicę 
ZDRÓJ 

ŻYWIECKI, 
MARCOWE, 

E BRCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU ] 

„ УУ СЫ 
soNABYCIA WSZĘDZIE | 

REPREZENTACJA; WILNO, w ZARZECZNA 19. reL.($'6 

    

      

| SAARE RR GERE 
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| wILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY ||| 
j| SYNDYKAT ROLNICZY į 

OTRZYMAŁ JUŻ 

i BRZEWKA OWOCOWE E 

doboru ziemi odmian Wileńskiej, 

H które oglądać można w ogrodzie poka- Ś 

zowym przy Syndykacie 

ul. Zawalna Nr. 9. 

  

Nadzwyczajna okazja! | 
Wyprzedaż drzewek owocowych 
(jabłonek), b. silnych po niskich ce- 
nach. Duży wybór w 16 odmianach. 
Szkółka S Wilpiszewskiego, Pošpieszka, 
Wspėlna 4, (12 — 4 pp.). Možliwa za- 
miana na žyto lub częšciowy kredyt 
wekslowy. Sprzedaż i informacje w 
„Sklepie  Rolniczym*, Szwarcowy 1 

(Wielka 15).   
Lecznica Stewarzyszewia Utewskiego 

POMOCY SANITARNEJ 

Wilno, Wileńska 28, tel. 846. 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści. 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, oczny, 
nerwowy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz 

dla stałych chorych moczopłciowych. 

Gabinet Roentgena 
Elektro-leczniczy 

Leczenie promieniami Roentgena i elektrycz- 
nością, fotografirowanie, prześwietlanie, elekt 

ryczne wanny, elektryczny masaż. 

PRZYJĘCIA od 10 — 3. 

HURARUR RER RAA ALARA 

B. więzień polityczny 
W centralnem więzieniu w Kownie, po wyj- 
ściu z 8-letniej katorgi, człowiek młody, 
uczciwy, lat 28, samotny poszukuje jakiej- 
kolwiek pracy. 

Ponieważ obecnie pozostaje bez środ- 
ków do życia, oraz nie posiada ubrania, ni 
bielizny, poszukuje jakiejkolwiek pracy. 

Redakcja „Słowa* zwraca się tą drogą 
do Szan. Czytelników z prośbą o dopomo- 
żenie w jakikolwiek bądź sposób  nieszczę- 
śliwemu. 

Łaskawe zgłoszenia i datki przyjmuje 
Redakcja „dla więźnia — Polaka". 

Ian RASA ERRA 
NAJLEPSZY 

WĘGIEL 
górnośląski koncernu „Progress“ oraz 
KOKS wagonowo i od jednej tonny 
w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- 

nych wozach dostarcza 
Przedsiębiorstwo Handlowo- 

Przemysłowe 

  

  

ЗСОМ 

  

    

      

    

i i dom murow, = 
Zamienie Alos 
strukcji—dwupietrowy 10 mieszkanio- 
wy, przytem 2 morgi terenu w Wejhe- 
rowie na Pomorzu (20 minut od Gdy- 
ni) nafolwark wzgl. działkę na Wileń- 
czyźnie. Zgłoszenia łaskawe do „Słowa* 

sub. F. D. 

Prosimy się przekonać 
że wełny, jedwabie, flanele oraz mater- 

jały pościelowe, bieliźniane żyrardow- 

skie, kołdry watowe, koce pluszowe 

sprzedaje najtaniej —1 

GLOWINSKI — WILENSKA 27. 

6400600060666606 
SIWYM WŁOSOM 

przywraca pod gwarancją pierwotny 
kolor apt. J. GADEBUSCHA 

„Axela Regenerator" 
but. zł. 3 

FARBA 
NA WŁOSY „REWAX“ 
Trwale farbuje na kolor blond, chatam, 

brun i czarny. 

Pudełko zł. 6. 
Do nabycia w składach aptecznych: 

J. Prużan ul. Mickiewicza 15 
„l. B. Segal" ul. Tocka 7 
W. Narbut ul. Ś-to Jańska 11 
„Arx“ ul. Mickiewicza 5 

I. Frydland ul. Wileńska 30 
„Poldrog“ róg Rudnickiej i Zawalnej 
E. Kudrewicz i S-ka ul. Mickiewicza 26 
B-cia Armanowscy ul. Rudnicka 12 
„Farma* ul. Zamkowa 26 
1. Bielic ul. Zamkowa 15 
H. Dąbrowska — ul. Wileńska 18 
5. Załb. ul. Mickiewicza 42 

  

o 

  

Od dn 15 do 19 października 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

„POŻAR WIAT A 
Potężny dramat serc, osnuty na. tle wojny światowej Aktów 10. W rolach głównych William Nafl Dawis 

John Stuart, Marie AMuit i Cliford Heateriey 

Początek seansów od g. 4-ej.. Następny program: „Walka w obłokach”. 

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
u. Ortrobrauska 3. 

IKasa czynna od g. 3 m. 30. 
  

  

se4ns DZIŚ! Na 1-szy 
obecnej! Fim, który poruszył cały świat! 

GKAD NIEMA 
paszport. W 

p 0 W R 0 T ITA RENA. Filin o niezwykłej wartości 

Nad program: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

Balkon 60 gr., Parter 1 zł. Największe arcydzieło dźwiękowe doby 

Arcydzieło, o którem długo mówić będzie Wilnot 
KINO-TEATR 

Niesłych. dramat Z 

„HELIOS“ 
ul. WILENSKA 38. 

emocjon. serji „Hańbiący &      
roli gł. najgenjaln. gwiazda 

  

Dziś! Pierwszy Film Polsko-Amerykański. Przebój dźwiękowy 

REWIA KOLLYWOODU 
Przepiękne obrazy rewjowe, śpiewno - taneczne z udziałem Hanki Ordonówny, Karoła Hanusza, Johma 
Gilberta, Normy Scherer, Busier Keaton i innych gwiazd ekranu. Nad program: Hanka OQrdonówna Śpiewa 

kuplety w języku polskim. Ceny zniżone tylko na 1 seans. Początek o godz. 4, 6 8 1 10.'5 

  

Dźwiękowe Kino 

„BOLLYWOOD 
Mickiewicza 2% 

  

Dziś i dni następnych wielka epopea filmowa według scenarjusza A. Czyżkowskiego. Najbardziej fascynujący 

ЕЛЕ Ё © 47 „My pierwsza brygada” polski 

Wspaniały 12-10 aktowy dramat o niezwykle ciekawej treści, z życia i wałk bohaterówlegjonistów z czasów 
wojny Światowej aż do odzyskania niepodległości Polski, Bajeczna gra Interesujące tło. Rewelacyjne sceny. 
W rolach głównych wybitni artyści polskiego ekranu: irena Gawęcka, Marjan Czauski, Jerzy Kobtisz, 
Aleksander Starza, Bol. Szczurkiewicz i Marek Oróg. Początek seansów o godz. 5, w niedz. i święta © g.4. 

Wkrótce wystawiamy wielki fihm produkcji francuskiej p. t. „QWziewica Orleańska'* (Joanna d'Arc) 

Kino Kol. 

„OGNISKO“ 

Ul. Kolejowa 19.      
  

. Dziś! Najgłośniejszy przebój polski sk - ieśmiertelnego arcydzieła St. 
Kino-Teatr 1930 r. ze oe S Е „URODA ŻYCIA ŻE ńaliego. Ktrowalitwa, literackie 

„STYLOWY Tad. Konczyca. W rolach gł: NORA NEY, ADAM BRODZISZ, BOGUSŁAW SAMBORSKI, 
WIELKA 36. ST. JARACZ, IRENA DALMA i inne. 

Nad program Prawo krwi, dramat wschodu w 8 aktach 

  
Dziś wielki podwójny program! l-szy raz w Wilnie 

Polskie Kino R BG A X$ i © 6 p. t. Czerwona 
„Ww ANDA* r EB) BIĘ KRY Ek a tancerka 

Wielka 30. Tel. 14-81 | Potężny dramat z życia rewol. ros. w 12 aktach. W rol. gł.: Marcela Albani i urocza jasnowłosa Liana Haid   
  

  

  

Nad program: W rocznicę oswobodzenia Wilna od nawały bolszewickiej wyświtl. Kościuszko pod Racławicami 

i rąk czer- a Ofiarności Nauka pisania 
  

W POLSCE JEST WZBRO| 

CENA ZA EGZ. — ZŁ. 3. — — 

Wydawnictwo „KULTURA“ — Wilno, Kwaszelna 23 

WYSZEDŁ Z POD TŁOCZNI DRUKARSKIEJ 

WYKAZ DRUKÓW 
KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIANIE 

(Pierwsza miłość Kościuszki). Monum. epok. arcydz. w 10 aktach. 

9losa woOnNOŚĆ, 

zmarszczki, wągry, bro- 

dawki i kurzajki usuwa 

Sz. Czytelników _pole- 
camy staruszka 77-let- Niemka 
niego, który wraz Z udziela lekcyj, 
rodziną znajduje się korepetycje i konwer- 

na maszynie 
Orzeszkowej il--16 

    

KUPNO 
SPRZEDAŻ 

Gabinet | ° w ostatniej nędzy.Sacje, ul. Tartaki 5 Ž 
Kosmetyki Gedi6 Krzaki czarnych Przed wojną był urzę-(wejście z ul Jakóba- Paryżanka 
Leczniczej porzeczek dnikiem, obecnie ocze- Jasińskiego) BC A ięzyka 
J. Hryniewiczowej. do sprzedania. Anto-Kuje na emeryturę о — - ЗЁПЁ‹‘;ЁЁ@Ё;ШЁ:Ё: 
ul. WIELKA M 18 m.. kol, ul. Senatorska 7. którą poczynił stara- Wszelkie  |go a także. i począt- 

Przyj.w g. 10 - I į 4-7 Iwaszkiewicz Oiiatų Aanėi Giajdrobo oszczędności | kującym dzieciom. Do- 

  
  

  

wiedzieć się uł. Św. lokujemy najkorzy- 
Jakóbska 6. m. 5. od 

NIONE 
stniej bez żadnych 

W. Z. P. M2, u . 
Кир 

meble niejsze przyjmuje Ad- 
salonowe Ministracja „Słowa* 

  

  

  
  

  

od zaraz stałą pracę w poważnej instytucji, 
stnych warunkach. Byt zapewniony. Żgłosić 

Biuro „Rachuba* tel. 3-67.   

Panie ! Panowie, dobrze się reprezentujący, mogą otrzymać 

bistemi od godz. 17—20 pod adresem Wilno, W. Pohulanka 1. 

    
KSIĘGARNIOM RABATĄ yy ———— J nowe kosztów z gwaran- | 12 do 5. TTT do BENT ss; o, — i alma | E — 6. - 2 zwrotu. Lektorka języka 

„KEVA“ (Paris) ————————  Majłatwiejsza |) Dom H.-K. „Za- Awatiakiego Mickiewicza 37, tel. Q/KĄZYJNIE : nipredsza  metoda| chęta” Mickiewi- | gie jekcje  angielskić- 657, od 11 — 1 nauczania się języ- | cza 1, tel. 9-05. |on_ p;zyjjnuje też zgło 
  są do sprzedania 

meble biurowe oraz 
piecyk kallowy. 

Z,ygmuntowska 22, 
6 godz. 3—5. 

ków obcych „Lingu- 
aphone*. Wilno, ul. 

a Niemiecka 3, m. 6. 

0 Kursy kroju, 

Rezgładzanie i odświe- Oi 
żanie twarzy. Leczenie 
wągrów i pryszczy. 
Elektryzacja W.Z.P. 85 

un SZENIA J1a komplety. 
Matrymonjaine Dyplomy Lozańskiego 

pismo „Fortuna versal*i Oxtord o  Uni- 

-_ rozwijające się 12 lat. wersytetów.  Teatrala 
szycia Miesięcznie 80 groszy. 5. 8: 

na bardzo korzy- 
się z dowodami 0so- 

  

   

  

    
      

      

     

      
  

  

      

      
  

       
17, m. 2 giemi kamieniami. LOM- 

egzystuje od roku и SPRA ii S a -_ robót ręcznych i mo- de ków, Kro- M. DEULL IE Bio: Wio, S TTT AMEA DO sprzedania datowanie R JRE 
agiellońska 3, tel. 811. Składy: Sło- y į h gramofon, płyty gra- tat, DARY i dk "Ba 3 

POPIERAJCIE L.0.P.P. WNIESŃ IAL 1446. -0 E Pianina į Fortep any || ĮAkuszerkijsenoio. piv sa į gelunvi Tėvų sea na Wio, Ber Paryża a, 
ё 8 = + EE o Światowej sławie Pleyel, .Bechstein etc, is | qi projekcyjna do Wilka m. с Z uniwersytec 

mew IPA J E ins takoż Arnold Pibigier, Kerntopi i Syn, uzna- AKUSZERKA przezroczy i ciemnia Przyjmuję _ uczenice —„ wykształceniem poszu- 
pea EE) ne rzeczywiście za najlepsze w kraju $MIAŁOWSKĄA Ietograficzna  amator- zapisy codziennie, dla JUŻ wypuściliśmy kuje jekcyj fraucuskie- 
me.” © przez uajwybitniejszych, łachowców na Pow. > ska. Zgłosz. od g. 1 przyjezdnych  pomie- „na rynek go. Zaułek Literacki 11, 

Ф : Wystawie Kraj, w Poznaniu w 1929 i. Życeny, tória E 3. Królewska 7—7. szczenie zapewnione. 3 BRRR RY m. 25. 4 

WiLN O, ? + ejście z zauł, Oran- °° —2 ктет „Pani* do маггу — 

K. DĄBROWSKA ul, Niemiecka 3. ra. 6. nic e żeryjnego. z i Be "alot 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. CENY FABRYCZNE. || padanie włosów. Mi. mecz, OSZCZĘdNOŚCI i (ishing-cr 

i kiewicza 46. Pianino A złote a dolary ams). Labor. Chem. : 

| DOKTOR 5 M HI w dobrym stanie oka- rocznie, Gotówka two-ppicnol, , Warszawa, suk 
' Blumowicz U. jthał tt IN | ARE do O ja jest zabezpieczona WEW z. uję, 
LEKARZE powrócił akóba -. JasiNSKIEgO złotem, srebrem i dro- posady bony. Adres 

  

choroby weneryczne, Przyjęcia 10—1l i Lekcyj języka W Administracji. 
  

      
  

         

  

x RAT UJCIE ZDROWI E! skórne i moczopiciowe 4.30—6 Zawalna 28—30 Ę X BARD Plac Katedralny, z SEBA 
EK DR. WIELKA Ż1 | Fortepian Biskupia 12. Wydaje włoskiego dowa  poszekuje 

Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, że 75 proc. chorób J. BERNSZTEJN tel. 921, od9—11 i3—6 Pokój gabinetowy o dobrym pożyczki pod zastaw: udziela _ rutynowana posady w zakresie 

Powszie z powodu oponki. i A> chorób choroby skórne, wene- W. Z. P. 29.9 KOSMETYKA umeblowany (ie га 850 zł. na-złota, srebra, brylan- AG I. a 0 ‘ mać 
j i j aitsZ) + 3 2 ia ka. Mickiewi —19. 

ory Žąladek jest główną przyczyną powstania  najrozmaitszy. ryczne i moczopicio- l do wynajęcia. Wygody RA Z NK i S E L oo ma 
nin, Zawalna 28, m. 5. 
wszelkich towarów. 3 ul. Sawicz Nr. 16 m.8. zanieczyszcza krew i tworzy złą przemianę materji. we. Mickiewićza 28 m. 

zi 
Dr. Ginsberg i i „ Wiwulskiego 5. Od 9-— 8 w GABINET łazienka, Wiwu 

pola M Realność   

  
  

  

i i hu t . 14. Oglądač Synne ой 45 lat w calym Świecie Zioła z Gór Kartu Ora Lauera Sn ima opie DN „DARE оо 
jak to stwierdzili prot. Berlin. Uniwersytetu Dr. Martin, Dr. Hochflaetter i wielu Dr. medycyny we. Wileńska 3, od Wilno, Mickiewicza 31 Mieszkanie R 6 Ž N E Sł 4 dworca kolejowego Zdolna 
innych wybitnych lekarzy, są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka, usuwają A. Cymbier; 1i4— 8. Tel. 6-cio pokojowe uc acze aacczo się z wawa : 

* kursów maturalnych idwupiętrowego muro- z wieloletnią praktyką obstrukcję, (zatwardzenie), są dobrym środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcję 

  

   

m. 4. 
kobiecą w Śródmieściu z wy- 

Choroby weneryczne, Urodę końserwu. goda do wyiajętia Darmo zupełnie | samoucy! Żądajcie pro- wanego domu, jedno- przyjmie zajęcie w 

  

Ba trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt. 2 : к- оЕНО o ‚ A 

Zloła z Gór Harcu Dra Lauera usuwają cierpienia wątroby, nerek, kamieni zł DOKTO: konali, odświe- Adres w Administracji | lokujemy każdą su- |spektów i katalogów piętrowej murowanej prywatnym domu 
żółciowych, cierpienia hemoroidalne reumatyzm i artretyzm, bóle głowy, wyrzuty czowego. Mickiewicza KTOR ie są a kl ko” 3 mę gotówki na do- | Bibljoteki Matematycz- oficyny, 3 domów  Bakszła 10 — 12 

i liszaje. 12, róg Tatarskiej dh Szyrwindt 1 braki. Masaż bre oprocentowanie |nej, kursu Literatury drewnianych, placu 

Zioła z Gór Harcu Dra Lauera zostały nagrodzone na wystawach lekar- muje 9-2 5-7 i pół oroby  wenerycztie, twarzy i ciała (panie). ipierwszorzędne za” | Polskiej, Łaciny, Hi-2785 metr. kW. do "Tanio I fachowo bezpieczenie. Infor- 
macje nie obowią- 
zują do, zawarcia 
tranzakcyj. 

wiecz. Tel. 15-64. 

Dr. Wolfson 

storji, Geografji, języ- sprzedania. Po szcze- 
ków obcych. Wysyła gółowe informacje i wa- 
gratiss Wydawnictwo runki sprzedaży Zwra- 
„„Pomoc Szkolna Waj-cać się Wilno, Nowo- 

skórne i moczopłciowe $ztnczne opalenie ce- Pokój 

Wielka 19, od 9—1 iry. Wypadanie włosów do wynajęcia dla so- 
е i łupież. Najnowsze lidnego, wygody wszel- 

zdobycze kosmetyki ra- kie. Portowa 14, m. 1 

skich najwyższemi odznaczeniami i złot. medalami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, 
Paryżu, Londynie i wielu innych miastach. 

Tysiące podziękowań otrzymał Dr. Lauer od osób wyleczonych. Cena: pół 
pudełka zł. 1,50, podwójne pudełko zł. 2,50. Sprzedaż w aptekach i składach apte- 

piszemy; na maszy- 
nach. 

  

Wileńskie Biuro Ka- 
misowo - Handlowe,   

  

      

    

  

    cznych. Uwaga: Wystrzegać się bezwartościowych naśladownictw. Rai ola DE cjonalnej. T Domo Mei miss nera, Warszawa, Bie- gródzka Ne 28, m. 17.| Miepiewicza 24 tal 

REPREZENT. NA POLSKĘ: „PROTON'' Warszawa, ul. św. Stanisława 9-11. | Wileńska 7, od 9—1 Codziennie od g. 10—8. S ia S еча ana LC] B 
: 1 4—8 м. tel. 10-67. W. Z. P. 48. LczA O L — 

ARARAT TS L III ITA TOS NRIRTETTTNAA 
  

—
 

  

A. ARMANDI 

* WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

— Tak, mamy zwyczaj w Meksyku 
wieszać tego typu ludzi. Jeśli to oczy- 
wiście, jest ten sam człowiek, którego 
znałem, ale myślałem, że został po- 
wieszony, to zapewniam pana, że ni- 
czyja szyja nie jest bardziej godna po- 
wroza| į 

Ze spokojną stanowczością dodał: 
— Jeżeli uniknął szubienicy, to cza 

sowo tylko! 
Fortiolis wpadł w ponure rozmy- 

ślania. Słowa meksykanina odkryły 
przed nim nowe horyzonty, możliwo- 
ści, których nie podejrzewał wcale i 
które wzbudziły w nim silny niepokój. 
Przy świetle, rzuconem przez Pedro 
Busłameńe, pewne fakty, pozostające 
dotąd w cieniu uwypukliły się nagle, 
nabrały nowego znaczenia i napełniły 
serce Fortiolisa niepokojem, lub na- 
dzieją. Klakston samochodu  zbudził 
go z zamyślenia: to nadjeżdżał popra- 
wiony samochód Arabelli. У 

— Już! — zawołała z żalem dziew 
czyna. 

— Chociaž obecnošė pana jest 
nam niezmiernie miłą, — rzekł Pedro 
Bustamene, — nie zapominam jednak 
o tem, że pan śpieszy: jeśli więc pan 
nie może odłożyć tego wyjazdu, sa- 
mochód nasz odwiezie pana. 

Fortiolis nie wiedział co ma robić. 
Serce walczyło z rozumem, nie dając 
powziąć decyzji. Pozostać w zamku, 
jak chciał, znaczyło opóźnić załatwie- 
nie ważnych i niecierpiacych zwłoki 
spraw, które obecnie niepokoiły go 
poważnie i budziły pewne podejrzenia. 

Pij ; 
: _ 

3 į Drikarnia Wydawnic 

Ale wyjechać? Zerwać nić z tymi ludź 
mi, którzy przynieśli mu tak radosną 

wieść! Wieść, która napełniła jego ser 
ce nieziemskiem szczęściem i nadzie- 
ją! Nie, nie mógł teraz odjechać, w 
każdym razie nie tak prędko, nie za- 
raz. 

— jeżeli pan pozwoli, — poprosił 
nieśmiało, — zostałbym tutaj z przy- 
jemnością... chciałbym porozmawiać z 
córką pana. 

„ Rzęsy Arabelli drgneły lekko. Pod- 
riosła na ojca wzrok, pełen gorącej 
prośby. Ojciec pogładził ją pieszczot- 
liwie po twarzy i kiwnął głową: . 

— Kiedy skończycie rozmow? za- 
wciacie mnie. * 

Wyszedł. Wuj Corabe pizysunat 
kr.esło do fotela dziewczyny i usiadł 
przy niej, biorąc jej dłonie i patrząc 
na nią oczyma, pełnemi łez. 

— Teraz... proszę opowie !'ieś mi 
o nim! 

ROZDZIAŁ IV. 

Krach 

— Powiedziałem ci wczoraj, że 
niema mnie dla nikogo w dont, sły- 
Szy pan: dla nikogo! Ile razv będę to 
powtarzał? 

— Ten pan tak się dobi'a.. 
— Nikogo! Niech idzie do stu dja- 

błów! Ja nie chcę nikogo widzieć. 
Poczta przyszła? 
— Jeszcze nie. Pocztylj?a przycho- 

dzi o dziewiątej, a teraz iest dopiero 
siódma. 

— |Jak śmiałeś tego?... 
— Ten pan powiedział... 
— Do djabła, z tym pane.n! I sam 

wynoś się razem z nim! 
Zawstydzony lokaj wyszedł. For- 

tiolis zaklął kilka razy i okręcił się w 
kołdrę, próbując zasnąć. 

— Słyszane rzeczy? Bóg wie co!.. 
Od trzech dni — od dnia powrotu 

z Paryża, dokąd wezwano go nagle na 
posiedzenie zarządu, prawie nie zamiy- 
kał oczu. Zmęczony i wyczerpany »'er- 
wowo, do ostatnich granic, nie mógł, 
bez wstrętu patrzeć na ludzi. 

Boże, co robią z ludźmi pieniądze! 
Dreszcz wstrząsnął jego ciałem, gdy 
przypomniał sobie to przeklęte zebra- 
nie. — jakich podłości, jakich łotrostw 
musiał być świadkiem! Dotąd jeszcze 
czuł na sercu jakiś wstrętny osad. 

Zbliżały się terminy wypłat. Ci, 
którzy grali na zniżkę zacierali ręce z 
radości. Z namowy Stawtona Meera, 
który chciał w ten sposób odsunąć nie 
bezpieczeństwo zręcznym  kontr-ma- 
newrem, Fortiolis w dalszym ciągu 
skupował akcje, wyrzucane calemi 
partjami na giełdę. 

To stałe angażowanie kapitału do 
swej własnej kopalni niepokoiło go 

najpierw, a teraz wprowadzało w roz- 

pacz. Ale nie czas było cofać się te- 

raz. Zaprzestając kupowania akcyj, ry 
zykowałby, że straci wszystko, co do- 
tychczas włożył w nie, a nie była to 
mala suma! Stawton Meer nie tail, že 
groził krach. Trzeba było wytrwać do 
końca. 

Wspaniała afera Meera  likwido- 
wała się gwałtownie. Posiedzenie za- 
rządu, na które wezwano telegraficz- 
nie Fortiolisa, odbywało się w atmo-, 
sferze paniki. 

"Mimo heroicznych środków, które 
przedsięwzieto, kurs akcyj obniżał się 
z dniem każdym. Dziwne, niezrozumia 
łe zupełnie zjawisko nie dawało sie 
wytłómaczyć zwykłemi prawami, rza- 
dzącemi giełdą. Widocznie jakaś sil- 
na wola celowo dążyła do zniszczenia 
„Barranco“. Ale kto mėg! się ukrywać 

za plecami maklerów dążących do 
obniżenia akcyj? Nie było sposobu 
wyjaśnienia tej zagadki! 

Hrabia Miserć — Tuffin pierwszy 
uciekł z tonącego okrętu. Wrzuciwszy 
monokl do oka i wyprostowawszy Się 
z godnością, oznajmił sucho: 

— Panowie rozumieją, że wobec 
takich okoliczności, jestem zmuszony 
zrzec się wiceprezesa. Ww przeciwnym 
razie, mogłoby to popsuć moje stosun- 
ki z innemi grupami finansowemi, któ- 
re okazują mi pochlebne dla mnie za- 

ufanie.. 
Te słowa przepełniły czarę goryczy 

i rozpaczy. Fortiolis przypomniał hra- 
biemu, że ofiarowano mu znaczną 
ilość akcyj, wzamian za jego nazwi- 
sko, bez pieniężnych odszkodowań. 
Prezes podkreśliał, że podobna uciecz 
ka może wywołać katastrofę dla spół- 
ki akcyjnej „Barranco*. Ale te wszyst- 
kie argumenty odbijały się od hrabie- 
go, jak groch od ściany. 

— Et, drogi panie! — odrzekł hra- 
bia, — tylko kapitan okrętu pozosta- 
je na tonącym statku. W sprawach 
finansowych tego rodzaju postępowa- 
nie, byłoby ordynarną głupotą. A zresz 
tą przedsięwziąłem już kroki stanow- 
czeł +. 

Te „stanowcze kroki* polegały na 

tem, że właśnie w tym samym czasie, 

agent sprzedawał na giełdzie jego ak- 

cie, za dowolną sumę. Trzej iani człon 

kowie zarządu poszli natychmiast w 

ślady wiceprezesa. Inni zaś rzucili się 

z wymówkami na Fortiolisa, obwinia- 
iac go o lekkomyślność, bezczynność, 
ledwie że nie zarzucaiąc mu oszustwo 

i szaleństwo! 
Oburzony i wstrzaśnięty objawami 

podłości ludzkiej, Fortiolis wstał i 

oznajmił: 

— Panowie, nie będę się przed 
wami tłomaczył. Powiem tyle tylko, 
że chcąc — nie chcąc musiałem wło- 
żyć w tę sprawę dużą część mego 0so- 
bistego majątku. Nie mam zamiaru wy 
cofywać te kapitały. Powiem więcej 
jeszcze: gotów jestem odkupić akcje 
od każdego, kto nie będzie ufał naszej 
sprawie! ? 

Otoczono go natychmiast cisnąc 
się do jego rąk, ściskając je, osypując 
go pochlebstwami, podziękowaniami i 
propozycjami.. Ale radość przeszła w 
oburzenie, gdy Fortiolis wyjaśnił, że 
będzie kupować akcje po nominalnej 
cenie. 

— Po cenie nominalnej? Ależ to 
oburzające! To jest nadużycie naszego 
zaufania! Oszustwo! kradzież, praw- 
dziwa kradzie! Gotowi nas do nitki 
obrabować! е 

Od krzyków tych, wymyślań i wy- 
mówek, kręciło mu się w głowie. 
Machnął ręką i poddał się przemocy: 
zgodził się płacić po 610 fr. 

Meer winszował mu czule tej de- 
cyzji, obiecując wspaniałe dochody. 
Nieco uspokojony, Fortiolis wrócił do 
„Madriny*. 

Następnego dnia kurs akcyj spadł 
do 530, a potem do 478. Akcje spada- 
ły niżej nominalnej ceny... 

Te dnie były dla Fortiolisa koszma- 
rem najstraszniejszym. Członkowie 
zarządu zawiadomili przyjaciół i krew 
nych o obietnicy prezesa i dali jego 
adres. Fortiolis od trzech dni podpisy- 
wał czeki, bez przerwy prawie. Ludzie 
dziwili mu się szczerze. Dlaczego pła- 
ci? Przecież mógł tego nie robić! Za- 

czeły sie szerzyć plotki i domysły, że 

przeszłość Fortiolisa kryje bardzo 

ciemne karty i że grozi mu więzienie. 

„Madrina” była oblężona. W gabi- 

  

necie Fortiolisa odbywały się rozdzie4 
rające duszę sceny. jedni rzucali się 
na niego z groźbami, inni „usiłowali 
wzbudzić żałość jękami i łzami. Kilku 
groziło, że się zastrzelą przy nim i 
przykładali broń do skroni. Przeważ- 
nie były to rekiny giełdy, kupujący za 
niską cenę akcje u drobnych  właści- 
cieli i potem wyzyskiwali wspaniało- 
myślność bogacza. Każdy wychodził 
z czekiem w kieszeni. Od trzech dni 
pieniądze płynęły jak rzeka, z rąk wu- 
ja Corabe'a. Rozczochrany, nieogolo- 
ny, marzył o tem tylko, żeby naresz- 
cie zostawiono go w spokoju i dano 
odetchnąć. Ale wreszcie nerwy odmó- 
wiły mu posłuszeństwa. Przestał wy- 
płacać, zamknął drzwi i zabronił wpu- 
szczać kogokolwiek. Jeśli prawa tych 
ludzi zostały naruszone, niech zwrócą 
się do sądu! W odpowiedzi wybito 
kamieniami kilka okien w zamku. 

Zmęczony i wyczerpany, nie mógł 
zmrużyć oczu przez całą noc. Zasnął 
dopiero o świcie. I oto o siódmej 
rano. 

— Znowu? 
Powrócił służący: 
— Ten pan mówi, że on nie jest 

tym, za kogo pan go ma. Błaga żeby 
go przyjąć. 

— Znam to dobrze, — uśmiechnął 
się drwiąco Fortiolis. — ]ak się on na- 
zywa? 

` 

Oto bilet wizytowy. 
Przeczytał: „Sebastjan 

che — dziennikarz”. 'Fortiolis 
bilet: 

Pinchela- 
oddał 

ter, węszący nowinki. Niema mnie w 
domu! ! 

— Powiedziałem, że pan śpi. 
— Tem gorzej, sam się teraz wy- 

kręcaj. 

  

— Nie znam takiego. Jakiś repor- 

 


