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e Konierencja gospodarcza na Zam- 

ku Królewskim była bardzo ważna dla 

mieszkańców Wileńszczyzny i Nowo- 

gródczyzny. Ale się nie udała. Nie 

udała się z winy samych Wilnian, z 

naszej winy. 

Inicjatywa konferencji datuje się 

chyba od chwili, kiedy Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej, przeszło rok temu, 

będąc w Żołudku ks. Czetwertyńskie- 

Ad. Mickiewicza 4. otwarta od godz. 3 do4. Telefony: Redakcji 17.82, Adaminstr. 228 

: Opłata pocztowa niszczona rycznitem 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

WARSZAWA. PAT. 
serce na podłożu anginy znany 

gospodarczych. Sprawy gospodarcze, rzyński. 

to zawsze tylko służka polityki. Kon- 

ferencję zmarnowano, bo potraktowa- 

no ją analitycznie, drobiazgowo, wy- 

łącznie gospodarczo. Należało jej szkie 

let zbudować syntetycznie, zamiast 

czytania, choćby z najlepszą dykcją 

papyrusów z żądaniami, poświęcić te 

kilka godzin na obronę zasady, 

która da się łatwo obronić argumen- 

tami politycznemi, a z której dopiero 

dadzą się wysnuć tak nam potrzebne 

Włodzimierz Stefan Perzyński urodził się 

w 1878 roku w Opocznie ziemi Radomskiej, 

syn Henryka Perzyńskiego, literata i redak- 

tora „Opiekuna Domowego" i „Tygodnika 
Powszechnego”, wreszcie założyciela i re- 

daktora „Dziennika Dla Wszystkich”. Wło- 

dzimierz ukończył gimnazjum w Petersbur-, 
gu. Studja ścisłe odbywał w Krakowie. Od 
roku 1899 do 1901 przebywał we Włoszech, 
głównie we Florencji, gdzie studjował język 

i literaturę włoską. Póczątkowo drukował 

utwory poetyckie w dziennikach warszaw- 

   

  

     
      
   

  

     

Zgon Włodzimierza Perzyńskiego 
W nocy z dnia 20 na 21 b. m. zmarł na 

pisarz polski Włodzimierz Pe- 

* i 

rem dramatycznym była komedja w 4-ch 

aktach p. t. „Lekkomyślna siostra*, wydana 

w 1905 roku, którą grano z niezwykiem po- 

wodzeniem na wszystkich scenach polskich. 

Po tej sztuce zapisał się trwałemi zgłoskami 

w historji teatru polskiego. Kolejno ukazy- 

wały się „Asantka* w 1906 roku, zdobywa- 

jąc duże powodzenie, niemniejsze od sztuki 

poprzedniej, „Dzieje Frania", „Dzieje Józe- 

fa", wreszcie ostatni utwór dramatyczny 

„Uśmiech losu". Wśród utworów  beletry- 

stycznych wymienić należy m. in. „Majowe 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy O CY, 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 

    

na stronie 2-ej i 3 gr. 40. Za {ехвтем 15 groszy. Komunikaty oraz 
gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, Administracja nie przyjtnuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarszenie numeru dowodowego 20 groszy. 

W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
— Wielka debata polityczna w 

Reichstagu rozpoczęła się w atmosfe- 
rze niezwykle naprężonej. Awantury 
uliczne hitlerowców i komunistów, 
olbrzymi strajk metalowców, nie stwa- 
rzają warunków dla spokojnej pracy 
parlamentarnej, tembardziej, że sytua- 
cja polityczna nie jest wyklarowana. 
Pertraktacje pomiędzy centrum a Hit- 
lerem urwały się i to narazie przesą- 
dza możliwość centroprawu, ale jed- 
nocześnie nie ułatwia utworzenia cen- 
trolewu, jako stałej większości dla ga- 
binetu Brueninga, ponieważ zarówno 
osobistości wchodzące w skład rządu 
jak i grupy, ten gabinet popierające, 
są przeciwne współpracy na dłuższą 

do tłumienia ich odrębności etnicz- 
nych, lecz utrwalać jedynie pokój mię- 
dzy niemi, oraz zwiększyć przez wolny 
i stały kontakt, przez porozumienie 
bezpośrednie, przez współpracę syste- 
matyczną, wspólne czynniki cywiliza- | 
cyjne i sharmonizować ich siły dla 
dobra wszystkich bez wyjątku; Unja 
Bałkańska ma powstać w ramach i we 
dług ducha Ligi Narodów. 

Podstawą federacji bałkańskiej ma 
być m. in. unja monetarna i pocztowa, 
reorganizacja i rozbudowa na wspól- 
nych sieci kolejowych i drogowych, 
ujednostajnienie ustawodawstwa spo 
łecznego. go, po kolacji miał dłuższą rozmowę ш@ 

i wnioski gospodarcze. Web: 5 dE ż ай R ; (4 r у Zi kareszteński. bis) 
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- sów tych ziem bezpośrednio głowie „iau ktorem „Głosu Narodu”, gdzie  zamięszcza o ukazały się powieść „Kleinoty“ i współpraca na dłuższy czas jest nie- ,; ‚ ; 
Е Nal Po Sowie piersi, żeśmy zmarnowali tak dobrą nowele, feljetony, wrażenia z podróży do tom nowel p. t. „Pralnia sumienia". lėk možna ją załącić Berankio wiadomo nie wyczerpała wszystkich 

państwa. Należy też żałować, że w okazję. Cat. Egiptu i Grecji i t. p. Pierwszym jego utwo ; 8 kwestyj, wymagających wspólnego 
: Je o : P Ę niem w pewnych tylko wypadkach, porozumienia. Głównym tematem 
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przygotowaniu konferencji nie wziął 

wydatnego udziału tak autorytatywny 

znawca potrzeb tego kraju, jak właś- 

nie prezes Jundziłł. 

Żądania, podnoszone wobec Głowy 
Państwa na wieczorze mającym na- 

audjencji, powinny mieć syntetyczne 
cechy. Tego właśnie nie zrozumiano. 
Rozproszkowano się w długich postu- 
latach konkretnych, wyłuszczano nie- 
tylko szczegóły, lecz wprost szczegó- 
liki. Jaki to miało sens? Przecież oczy- 
wiste było zgóry, że szczegóły nie 
będą mogły być wzięte pod uwa- 
gę, ani nawet pod dyskusję w czasie, 
tego wieczoru, na którym asysto- 

wać będzie tyle osób, tak zajętych 
I których czas jest tak drogi, jak sam 
Prezydent Rzeczypospolitej i kierow- 
nicy resortów ministerjalnych. Jeden z 

"referatów przypomniał mi wprost 
* „rozkład kolei żelaznych', tak był nie- 

tylko szczegółowy, lecz wprost pow- 
szechny. Ktoby chciał ten referat prze- 
glądać znalazłby tam odpowiedi:na każ 

de pytanie. Ale przecież nie o to cho- 
dziło, aby przed majestatem, Naczel- 
nikiem Państwa wytrząść jakiś wór 
z problematami. Dodajmy jeszcze, że 

  

Katastrofa górnicza w Alsdorfie 
wpółuroczysty charakter gromadnej Wielu zabitych i rannych. Eksplozja dynamitu przyczyną nieszczęścia 

BERLIN. PAT. Dnia 21 b. m. między godz. 8 i 9 rano nastą- 
piła w Alsdorfie w okręgu Akwizgranu olbrzymia eksplozja w 
szybie „Wilhelm“ na kopałni „Anna II“. : 

Eksplozję spowodowat wybuch magazynu dynamitu,  znaj- 
dującego się pod ziemią. Rozmiaru katastrofy w głębi Kopalni 
dotychczas nie zdołano objąć. Eksplozja pociągnęła za Sobą 
wielkie spustoszenia również na powierzchni kopalni. M. in. wy- 
leciał w powietrze budynek administracji kopalni, w którym 
eksplodował zbiornik z benzolem. 

W czasie wybuchu znajdowało się w budynku 30 urzędni- 
ków. Wieża A nad szybem zawaliła się.  Połąazenie z 
wnętrzem kopalni zerwane. W chwili wybuchu kopalni znajdo- 
wało siępod ziemią w głębi szybu 300 do 400 robotników, któ- 
rzy odcięcisą zupełnie od Świata. 

liość zabitych i rannych obliczają na przeszło 200 osób. 
Detonację słyszano w promieniu kiikunastu kilometrów. Po- 
wierzchnia ziemi nad kopalnią przedstawia się, jak jedno rumo- 
wisko. Nawet w domkach kołonii górniczej siła eksplozji pozry- 
wała dachy i powyrywała okna. Z całego okręgu śpieszą oddzia- 
ły pożarne i sanitarne na miejsce katastrofy. Podjęto próby 
przebicia się z innego szybu Kopalni do szybu „Wilnelma". 

DOTYCHCZAS WYDOBYTO 40 TRUPÓW. 
BERLIN. PAT. Urząd górniczy w Bonn donosi. Do godz. 14.15 wydobyto 

z pod gruzów szybu „Wilhelma w Alsdorfie 40 trupów i 72 ciężko rannych. 
Dokładne ustalenie ilości ofiar napotyka na trudności. 

Dotychczas nie zdołano stwierdzić z całą ścisłością przyczyny katastro- 
fy. Przypuszczać należy, że wybuch nastąpił w składzie dynamitu, znajdu- 

KONDOLENCJE 
BERLIN. PAT. — W związku z ka- 

tastrofą w Alsdorfie prezydent Hinden- 
burg wysłał na ręce prezydenta regen- 
cji akwizgrańskiej telegram kondolen- 
cyjny. Pruski minister handlu wysłał 
telegram do rady delegatów górników 
kopalni, nawiedzonej katastrofą. 

* 

BERLIN. PAT. — Rząd belgijski 
za pośrednictwem posła swego w Ber- 
linie złożył rządowi Rzeszy kondolen- 
cje z powodu katastrofy górniczej w 
Atsdorfie. Również francuski minister 
robót publicznych przesłał niemieckie- 
mu ministrowi robót publicznych kon- 
dolencje z powodu katastrofy w Als- 
dorfie. 

Na froncie wyborczym 
J.E. BISKUP ŁUKOMSKI 

0 CENTROLEWIE 

wówczas i wilk syt i koza cała. Tak 
się stało i obecnie. W ostatniej niemal 
chwili, kanclerz Bruening porozumiał 
się z premjerem pruskim Braunem, ja- 
ko przedstawicielem  socjal-demokra- 
tów, co do zapewnienia większości 
przy głosowaniu nad deklaracją pro- 
gramową rządu i poparcie to otrzymał. 
W ten sposób już teraz, mimo, że dy- 
skusja w Reichstagu trwa jeszcze, 
można uważać, że gabinet Brueninga 
ma zapewńioną egzystencję w ciągu 
paru najbliższych tygodni. 

Deklaracja programowa Brueninga, 
wygłoszona przed paru dniami w 
Reichstagu cechuje z jednej strony dą- 
żenie do oszczędności, z drugiej zaś 
agresywność w polityce zagranicznej. 
Podniesienie przez kanclerza kwestji 
niedotrzymywania przez b. sojuszni- 
ków warunków Traktatu Wersalskie- 
go, wyrażające się w powolnym pro- 
cesie prac nad rozbrojeniem, jest za- 
powiedzią ofensywy niemieckiej na 
plan Younga. 

— Sesja komisji przygotowawczej 
do konferencji rozbrojeniowej wyzna- 
czona została na 6 listopada. Prezes 
tej komisji Holender p. Loudon, ogło- 
sił już porządek dzienny, a poszczegól 
ne państwa wyznaczyły swych dele- 
gatów. W obradach wezmie udział de- 
legacja Stanów Zjednoczonych A. P. 
na czele z posłem amerykańskim w 
Brukselli p. Gibsonem. 

Głównem zadaniem nadchodzącej 

obrad, będą dwie sprawy: organizacja 
eksportu płodów rolnych i usunięcie 
niezdrowej konkurencji eksportowej. 

Na zjazd podobnie, jak i na konfe- 
rencję warszawską zaproszona zosta- 
ła Litwa, która demonstracyjnie uchy- 
liła się od udziału motywując to tem, 
iż ńie chce się angażować w akcji two 
rzenia bloku skierowanego przeciwko 
innym państwom. Odpowiedź litewska 
wywołała w Moskwie zadowolenie i 
liczne pochwały. Ta wspólnota poglą 
dów Kowna i Moskwy jest szczególnie 
znamienna. Sz. 

IV-ta Konferencja izb 
Rzem. w Warszawie 

Dnia 19 października 1930 r. odbyła się 
w Warszawie IV Konferencja Izb Rzemieślni 
czych Rzeczypospolitej Polskiej, na której 
obecni byli delegaci wszystkich 18 Izb. Zjzd 
wysłuchał sprawozdania delegacji polskiej 
na Międzynarodowy Kongres Rzemieślniczy 
w Rzymie, oraz zajął się sprawą referatów 
na zjazd lzb, który ma być zwołany przez 
ministra przemysłu i handlu. 

Na zakończenie zjazdu uchwalono jedno 
głośnie następującą rezolucję oraz wysłano 
depesze do Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej, do Pana Marszałka Piłsudskiego i do p. 
ministra przemysłu i handlu. 

— „Przedstawiciele rzemiosła, zebrani na 
IV zjeżdzie Izb Rzemieślniczych w Warsza- 
wie, w dnił 18 paździ ernika 1930 r., pomni 
swoich obowiązków wobec Rzplitej Polskiej 
i jej mocarstwowej przyszłości, stojąc na 
straży interesów życia gospodarczego i po- " A С na głębokości 250 metrów pod powierzchnią ziemi. W przewodach Biskup łomżyński ь i й» 3 : : 

niektóre postulaty wypowiedziane we s acyj nych stwierdzono gazy, pochodzące z ekspiozji materjałów wybu- wydał de Ža B ee sesjł Będzie. opracowanie projektu kua. ir amid s Maui 
czwartek ubiegły na Zamku przez po- chowych. Obsada szychty rannej wynosł 660 górników, z czego większość już < a ia “ W wencji rozbrojeniowej, która z kolei s-qdarności, która łączy rzemiosło z innemi 

szezesójnych Maui Bi zdołała się wydostać z kopalni przez szyby sąsiednie. prawie wydorów. W orędziu SwOjem mą być rozpatrzona przez międzynaro- odłamami życia gospodarczego, uchwalają 
Sany „.DUCZMy: za- potępia ks. biskup „Wyzwolenie“, dową konferencję rozbrojeniową. następujące postulaty, których realizacja 

strzeżenia u samych Wilnian, a więc 
pojechano do Warszawy z żądaniami, 
nie uzgodniwszy ich uprzednio pomię- 
dzy sobą, nie wybrawszy z żądań tyl- 
ko takich, któreby tu, u nas przynaj- 
mniej za bezwzględnie słuszne uznane 
były. 

O co chodziło i co można było 
uzyskać na tej konferencji tak łaska- 
wie i z taką życzliwością przez Pana 

Prezydenta zaofiarowanej? 

„Można było wyraźnie, dobitnie, 
miało, odważnie i zdecydowanie sfor- 
ułować tezę, że stosunek władz cen- 

ch Rzeczypospolitej do naszego 

ju powinien przypominać stosunek 
ładz berlińskich do Prus Wschod- 

nich.Jest to teza wypowiedziana swego 

czasu przez naszego gospodarczego 
publicystę i teza absolutnie słuszna. 

Tej tezy możemy nietylko bronić, 
lecz możemy ją obronić. Otóż te kilka 

godzin, które nam Prezydent łaskawie 

zaofiarował, nie wystarczyły oczywi- 

ście nietylko na przedyskutowanie, 
lecz wprost na zapamiętanie tych 

  

   

  

   

      

   

    

    
    

    

pełnie na przedyskutowanie takiej 

ogólnikowej zasady. A gdyby ta dy- 

skusja wypadła pozytywnie, gdyby 

nie mielibyśmy uczucia, że wraca- 

y Zz niczem, jak to miało . miejsce 

ieczorem ubiegłego czwartku. 

Gdyby nam powiedziano „tak jest, 
zeczpospolita Polska powinna tak 
bać o swe wschodnie województwa, 

ak Rzesza Niemiecka dba o Prusy 

schodnie* — to mielibyśmy zasadę, 

a którą później, co chwila powołać 

by się można. 
Aby jednak taką zasadę przepro- 

wadzić, nie wystarcza argumentów 

RELACJE PRASY Z MIEJSCA KATASTROFY 
BERLIN. PAT. — Prasa popołudniowa ogłasza obszerne . sprawozdania swych 

specjalnych korespondentów, wysłanych na miejsce katastrofy w Alsdorfie. Relacje te 

zapełnione są wstrząsającemi opisami spustoszeń dokonanych przez wybuch. 

Eksplozja w głębi szybu wywołała pożar, który ogarnął wnętrze kopalni, potę- 

gując grożne położenie. Kłęby dymu niezwykle utrudniały akcję ratunkową. Oddziały 

ratownicze pracowały w maskach gazowych. 

Wiadomość o katastrofie lotem błyskawicy obiegła całą okolicę, szerząc panikę 

wśród ludności. Miejsce katastrofy otoczyła kordonem policja. Górnicy i rodziny ofiar 

oczekują wiadomości, o znajdujących się jeszcze pod ziemią, przyczem przychodzi do 

wstrząsających scen. Liczne oddziały straży ogniowej zajęte są usuwaniem gruzów. 

Grozę wywołują sceny, gdy sanitarjusze w odległości około 100 metrów od miej- 

sca wybuchu zajęci są zbieraniem krwawych szczątków ciał, rozrzuconych na znacznych 

przestrzeniach. Na miejsce wypadku zjawili się przedstawiciele władz z Akwizgranu, 

Diisseldorfu, Kołonji i Koblencji. Według doniesień z Alsdoriu, oddzialy ratownicze za- 

jęte są nadal czyszczeniem dostępu do szybu Zamkniętych w podziemiach ma być 

jeszcze około 300 górników. : ` 

Biuro Wolffa donosi, że według przypuszczeń, wybuch dynamitu spowodowany 

został zapaleniem się gazów w pobliżu składu materjałów wybuchowych. Do magazynu 

tego niedawno złożono 5 tys. kilo. materjałów wybuchowych, z czego podczas katastro 

fy miało jeszcze się znajdować tak około 2 tys. kilo dynamitu. Siła eksplozji była tak 

wielka, że w całej okolicy przerwane zostały wszystkie przewody telefoniczne i telegra- 

ficzne. Trupy ofiar katastrofy znajdowano nawet w odległości 250 metrów od miejsca 

wybuchu. 

Rząd angielski przekreśla 
deklarację Balfoura 

LONDYN. PAT. — Ogłoszona w dniu 20 b. m. deklaracja rządu brytyjskiego 
idzie w negacji praw Żydów do Palestyny dalej, aniżeli raport palestyński, wywołując 

i w. Tem samem Żydzi zepchnięci zostaną do sytuacji indywidualnych 

zz: 2 uprzywilejowanego stanowiska zespołu o specjalnych prawach do 0d- 

budowy historycznej ojczyzny narodowej. ' a 

żydów traktowana była dotychczas jako przywilej specjalny, nie ma- 

|. traktowana w płaszczyź 

zależeć więc będzie od stanu bezrobocia wśród Arabów. : 
Zatrudnienie imigrantów żydowskich uzależnione jest od inwestycji kapitałów 

żydowskich, stale dotychczas wprowadzanych do Palestyny, Arabowie bowiem nie 

zdolni są do podjęcia inwestycyj. Wycofanie przez żydów kapitałów  kolonizacyjnych 
a na wzrost bezrobocia wśród Arabów, którzy w toku inwestycyj kolonizacji 

żydowskiej znajdowali pracę. в 
Wytworzona więc sytuacja jest dla imigracji żydowskiej beznadziejna. Również 

wprowadzana przez deklarację rada ustawodawcza, mająca się składać z 22 członków 
— 10 mianowanych i 12 obieralnych — z kompetencją ustalenia kwoty  imigracyjnej, 
wyraźnie skierowana jest przeciwko Żydom. p 

ŽYDZi AMERYKANSCY PROTESTUJA 
WIASZYNGTON. PAT. — Kongres żydów amerykańskich przyjął rezolucję, na- 

zywającą politykę brytyjską w Palestynie pogwałceniem uroczystego zobowiązania, za- 
ciągniętego wobec żydów. 

Komitet administracyjny kongresu został upoważniony do podjęcia zarządzeń, ja- 
kie będzie uważał za właściwe. 3 й 

PPS. i Stronnictwo Chłopskie, jako 
partje wywrotowe. Zaznacza m. in. 
biskup Łukomski, że „poseł socja- 
listyczny z Łomży, głównie przez ka- 
tolików wybrany sprowadził duchow- 
nego z sekty Hodura, dawał mu u 
siebie mieszkanie i utrzymanie oraz 
ułatwiał agitację sekciarską“., 

„Zwolennicy partji „Wyzwolenie“ 
—powiada dalej orędzie — . usiłowali 
oderwać całe wsie od Kościoła kato- 
lickiego i urządzali najazdy na świą- 
tynie i cmentarze grzebalne  katolic- 
kie w celu zabrania ich katolikom", 
„Oto dnia 24 kwietnia 1928 roku, a 
więc już po wyborach posłowie ze 
Stronnictwa Chłopskiego wnieśli do 
Sejmu o zerwanie konkordatu ze Sto- 
licą świętą zawartego”. Ks. biskup 
Łukomski przytacza dalej szereg da- 
nych, które „niech wystarczą na prze- 
konanie wyborców katolików o wro- 

"giem usposobieniu tych stronnictw 
do wiary i Kościoła katolickiego”. 
Więc „pod grzechem ciężkim — koń- 
czy się orędzie—nie wolno oddawać 
głosu swego na kandydatów i na 
listy stronnictw, które jak wykazałem, 
są wrogie Kościołowi Chrystusowe- 
mu, Kościołowi naszemu. 

* 

katolickich: Nar. Partja Rob.i „Piast“. 

P. BENEDYKTA ZE ZWIERZYŃCA... 

braczkom, którym każą rozdawać wśród ko 
biet odezwy wyborcze, w których wypisują 
różne bzdury w stylu endeckim. 

Na Zwierzyńcu zaś mają swą rezydentkę 
niejaką p. Benedyktę, która w mieszkaniu 
-swem przy ul. Witoldowej 34, organizuje 
zbiorowe modły przed obrazem* Chrystusa 
na pomyślność listy „narodowej*, bowiem 
fak się tłomaczy zebranym kobiecinom, inne 
listy wystawili „bezbożnicy”, a Bezpartyjny 
Blok tylko i czeka momentu, by zerwać 
krzyż z Bazyliki. . 

Jak mówią, p. Benedykta otrzymała szcze 
gółowe instrukcje, jak ma prowadzić akcję 
„uświadamiającą” na Zwierzyńcu i ściśle się 
trzyma dyrektyw wydanych przez komitet 

Jednym, z zasadniczych punktów 
porządku dziennego, jest kwestja re- 
dukcji zbrojeń morskich. Sprawa ta, 
jak wiadomo, omawiana kilkakrotnie 
na konferencjach międzynarodowych 
rozbiła się wobec nieporozumień wło- 
sko-francuskich. Prowadzone w mię- 
dzyczasie rokowania na drodze dyplo- 
matycznej pomiędzy Francją a Wło- 
chami nie dały żadnego rezultatu,- za 
ogniając tylko stosunki pomiędzy obu 
państwami. Pod tym względem mor- 
ska konferencja rozbrojeniowa w Lon- 
dynie rozpoczynała się w warunkach 
o wiele pomyślniejszych, nie było bo- 
wiem wówczas uprzedzeń, które pow- 
stały obecnie jako rezultat nieudanych 
pertraktacyj. 

Prasa sowiecka ironizuje na temat 
„owocnej“ pracy komisji rozbrojenio- 
wej, podkreślając, że obecna podróż 
prezydenta republiki Doumergue'a do 
Marrono jest wrogą demonstracją im- 
perjalizmu francuskiego wobec Włoch. 

Konferencja bałkańska. Refleksem 
idei paneuropejskiej Brianda, którą na 
dłużej pogrzebano w przepašcistych 
archiwach sekretarjatu Ligi Narodów, 
była konferencja państw bałkańskich 
w Atenach. Konferencja przedstawi- 
cieli państw bałkańskich miała na ce- 
lu utworzenie unji państw bałkańskich 

rezultat konferencji, która niewątpli- 
wie jest dużym sukcesem polityki fran 
cuskiej na Bałkanach, zaszachowanej 

nie miała charakteru oficjalnego i prze 

to, uchwały zapadłe formalnie, nie obo 

wiązują państw, które w niej uczestni- . 
czyły, ale temniemniej są poważnym 
czynnikiem na drodze usunięcia  licz- 
nych tarć pomiędzy poszczególnemi 
państwami. Prezes konferencji b. pre- 
mjer grecki p. Papanastasiu opraco- 
wał projekt rezolucji, w której wyłu- 
szczone zostały zasady przyszłej Unii, 
a więc Unja ma nosić charakter ugru- 
powania narodów niezależnych, nie 
narażać na szwank suwerenności 
państw uczęstniczących i nie zmierzać 

stanowi konieczny warunek pomyślności 
Państwa i całego społeczeństwa: 

1) W obliczu wewnętrznych walk poli- 
tycznych w Polsce, RA wynik zadecy- 
duje o całej przyszłości Państwa i Narodu, 
rzemiosło nie może być neutralnem. 

2) Usunięcie z życia politycznego partyj- 
nictwa i anarchji, oraz wzmocnienie podstaw 
ustrojowych Państwa, stanowi konieczny 
warunek gospodarczego rozwoju Państwa i 
utrwalenia jego niezawisłego bytu, zapew- 
nienia trwałości waluty, oraz wzmocnienia 
zaufania zagranicznych sfer OO 

3) W obecnych warunkach pod grozą 
uzależnienia się ekonomicznego od obcych 
kapitałów — koniecznem jest otoczenie rze- 
miosła najtroskliwszą opieką, danie mu moż 
ności korzystania z pomocy kredytowej in- 
stytucyj państwowych, oraz stworzenie Cen- 
tralnej Kasy Rzemieślniczej. 

4) Zapewnienie możliwości rozwojowych 
samorządowi gospodarczemu, przez noweli- 
zowanie ustawy przemysłowej, oraz po- 
mozaić do życia Związku lzb Rzemieślni- 
czych. 

5) Zreformowanie ustawodawstwa podat 
kowego, zniesienie podatku  obrotowego,. 
oraz zastąpienie go podatkiem zarobkowym. 

6) Zniesienie powojennego ustawodaw- 
stwa w sprawach t. zw. „lichwy“, oraz 
ustaw regulujących wewnętrzne życie go- 
spodarcze. 

7) Skomasowanie 
świadczeń socjalnych. 2 

8) Zapewnienie možliwošci rozwojowych 
prywatnej inicjatywie i prywatnym  war- 
sztatom pracy. 

9) W związku z jaknajrychlejszą, a tak 
konieczną naprawą naszego ustroju państwo 
wego — niezbędnem jest przyznanie powo- 
łanemu do życia przez Rząd Marszałka Pil- 

i zracjonalizowanie 

wszystkie 6 wśród żydów niebywałe wzburzenie. i iekawe, jak si i : ! : ystkich szczegółów przez mówców Deklaracja przekreśla deklarację Balfoura, nie uznając wogóle pė Żydów, jako 2 : ja „ea 2 aaa Sai. PO jąko porozumienia regjonalnego. Mó- sudskiego samorządowi gospodarczemu, ja- 
wykładanych, lecz wystarczyłyby zu- odrębnej narodowości, wysuwając nieużywany Rz a Eri R łącz! yć 1 ERU SPONCZIA OWCY. „ED wióO OEM AGO łączy, a nie o tem, co ko przedstawicielstwu życia gospodarczego, 

bitant* (mieszkaniec) i stwierdzając, że rząd zmierza do obrony interesów zarów: y. trolewu*, opierając się na wyborcach dzieli į 40 možna uwažač za.dódatni Kada Ida L mu 
ieniu praw, a 

to dla współdziałania wszystkich twórczych 
elementów w dziele odbudowy i odrodzenia 
Polski, oraz w imię wagi interesów poszcze- 
gólnych gałęzi życia gospodarczego: Pana Prezydenta i Panów Ministrów jący łączności z sytuacją ludności arabskiej, obecnie zaś 3 Я + 

A c i nošč ko- j i tatnio przez energiczną politykę A { : ni ólnych interesów Palestyny, przyczem brana będzie pod uwagę pojemi ko Endecy starym zwyczajem chcą zaagito- OS э я z d sala a) a: 
udałoby się dla tej zasady pozyskać, Ežeras Ioeiis bezrobocia zarówno Żydów, jak i Arabów. E żydowska wać kobiety i nie dają spokoju nawet że- Mussoliniego. Konferencja bałkańska „ Bo zie «RIN. dia Arpa is 

rzemiosła przed nadmiernemi świadczeniami 
na rzecz samorządów terytorjalnych. : 

11) Poparcie szkolnictwa zawodowego i 
instytutów zawodowych, oraz opieka nad 
młodzieżą rzemieślniczą w imię dotrzymania 
kroku zachodnio-europejskim postępom w 
dziedzinie fachowości i specjalizacji, co sta- 
nowi konieczny warunek skutecznej konku- 
rencji z zalewem zagranicznej wytwórczości. 

Ż powyższych względów wzywamy rze- 
miosło pol.skie do poparcia Rządu Marszał- 
ka Piłsudskiego w celu uzyskania w ciałach 
ustawodawczych większości, zdolnej do ta- 
kiej zmiany ustroju, która zapewni Polsce 
rozwój państwowy, usunie dzisiejsze niedo+ 

magania i da państwu podstawy do wzmoc- 
nienia jego mocarstwowego stanowiska.



  

ECHA KRAJOWE * 
HORODYSZCZE (P. Baranowicki) 
— Poświęcenie świetlicy strzelec- 

kiej. Po długich wreszcie oczekiwaniach 

Oddział Związku Strzeleckiego w Horody- 

szczu osiągnął to, co było dotychczasowem 

marzeniem wszystkich członków. A miano- 

wicie zdołał  własnemi siłami, z własnych 
funduszów wynająć lokal, położony przy ul. 

Stołowickiej pod Nr. 36, na świetlicę strze- 

lecką. I oto w niedzielę, dnia 5 b. m., nastą- 

piła uroczysta chwila wyświęcenia takowej. 

Już od rana u Ściany frontowej powiewały 

flagi o barwie narodowej. Wewnątrz sala 

była udekorowana ślicznie różnokolorowemi 

wstęgami z papieru, a na ścianach zostały 

porozwieszane portrety Marszałka Piłsud- 

skiego, Jego Ekscelencjj Pana Prezydenta 

Mościckiego i inne, tudzież tablice barwne 

dotyczące spraw strzeleckich. Resztę uzu- 

pełniały nowonabyte piękne meble. Przed 

godziną trzecią po południu zaczęła tłumnie 

napływać miejscowa inteligencja, oraz stali 

mieszkańcy miasteczka. Nie brakło też lud- 

ności z okolicznych wsi i pozamiejscowych 

nauczycieli. Wkrótce przybył ks. proboszcz 

Józef Olszewski, który dokonał aktu poświę- 

cenia, błogosławiąc gniazdo, w którym. 

będą trenować się tak fizycznie, jak i ducho 

wo, młode orlęta Polski, aby potem wiernie 

służyć Ojczyźnie, Następnie zabrał głos rot- 

mistrz rezerwy W. P. T. Lazarewicz, obec- 

ny prezes Oddz. Zw. Strzeleckiego, który 

dziękował zebranej ludności za łaskawe przy 

bycie. Wspaniałą przemowę wygłosiła p. 

Stefanja Bojarska, znana działaczka na tere- 

nie województwa Nowogródzkiego. Potem 

kolejno przemawiali p. sędzina Przygodzka, 

patronatka: Oddziału, b. komendant Oddz. 

Z. S. w Horodyszczu p. Władysław Ziele- 

niewski, p. o. kierownika tut. Szkoły Po- 

wszechnej, Vice-prezes p. Jan Sądaj, wójt 

gminy Horodyszcze, który wzniósł okrzyk 

na cześć Marszałka Piłsudskiego, jako twór- 

cy Związku Strzeleckiego, skarbnik p. Jan 

Petrażycki, właściciel biura prośb i podań, 

i p. Janina Mechówna, miejscowa nauczy- 

cielka, która omówiła znaczenie zorganizo- 

wania oddziału strzelczyń. Po przemówieniu 

poszczególnych jednostek, następowały 

oklaski, z których najwięcej przypadło w 

udziale p. Stefanji Bojarskiej. Potem razem 

odśpiewano „Rotę*. Na zakończenie uroczy- 

stości nastąpiło  gremjalne wpisywanie się 

na członków oddziału, co też strzelcy czyn- 

ni przyjęli z wielką radością. W. pierwszym 

rzędzie tu należy się szczere uznanie wiel- 

kiej protektorce Związku Strzeleckiego p. 

Helenie Przygodzkiej, która nie szczędziła 

ani zasobów materjalnych około wynajęcia 

lokalu pod świetlicę, ani też około przygo- 

towania świetlicy do wyświęcenia. 
Leonard Sawicki 

DAUGIELISZKI. 

— Gminny Komitet B. B, W. R. W dn. 
9. — X.b.r. został zorganizowany Gminny 

Komitet B. B. W. R. z ekspozyturami w Po- 
ryndze i Iwanieńcach. Natychmiast wybrany 
Komitet przystąpił do akcji organizacyjnej, 
mającej na celu uświadamianie o sytuacji 
politycznej w kraju i konieczności skupienia 
się szerokich mas przy Bezpartyjnym Bloku 
Współpracy z Rządem. S.U.T. 

ŚWIĘCIANY 
— Zebranie spółdzielni. W Ignalinie od- 

było się ogólne zebranie członków spółdziel- 
ni spożywców i Kasy Stefczyka. Zebrani w 
liczbie około 150 osób wysłuchali ilustrowa- 
ne wykresami sprawozdanie z 10 - letniej 
pracy tych instytucyj. P. starosta Mydlarz 
w przemówieniu podkreślił ścisłą współpracę 
pomiędzy temi obu organizacjami, duże re- 
zultaty, uzyskane przez nie i życzył im dal- 
szego rozwoju. Następnie przedstawiciel 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rolniczych 
w Wilnie wygłosił referat o znaczeniu i 
korzyściach mleczarstwa dla drobnego rol- 
nika, dyrektor Związku Spółdzielczego Spo- 
żywców p. Łoziński wypowiedział referat na 
temat: „Rola spółdzielni spożywców na 
wsi“. / 

NOWO-ŚWIĘCIANY 

— Nieścisła wzmianka. Przed kilku ty- 
godniami na łamach „Słowa”* ukazała się 
krótka wzmianka o aresztowaniu radnego 
gminy Kołtyniańskiej p. Limanowskiego 7 
kol. Rudziany, rzekomo podejrzanego o 
współudział w morderstwie na osobie kore- 
jarza Orłowskiego. Jak się dowiadujemy 
ostatnio, wzmianka owa nie odpowiada 
prawdzie i została umieszczona h tylko z 

„. obowiązku dziennikarskiego. P. l.imanow- 
ski nie był aresztowany, lecz tyixo przestu- 
chiwany w sprawie Orłowskiego. (i. f. &) 

-— Katolicki Kurs społeczny. W dniach 
od 7 do 17 października odbywał się w Wil- 
ni e Kurs Społeczny o Akcji Katolickiej, zor- 
ganizowany przez Archidiecezjalny Instytut 
Akcji Katolickiej. 

O pierwszej serji wykładów szczegółowe 
sprawozdanie dawaliśmy już w naszem piś- 
mie. Druga serja wykładów dotyczyła ściśle 

  

LISTY Z AMERYKI 

Druga wizyta w kraju 
New York, w październiku. 

Po półtorarocznej nieobecności od- 
wiedziłem znów Stany Zjednoczone. 
Tym razem objazd mój był terytorjal- 
nie mniejszy. New York — Washington 
— Indianapolis — Detroit — Boston 
— New York: oto mój przebieg, około 
4.000 km. czyli Paryż — Stołpce i z 
powrotem. Przebywałem tym razem 
tylko w północno - wschodnim rogu 
Stanów Zjednoczonych, gdzie na jed- 
nej siódmej terytorjum Unji zamieszku 
je trzy piąte jej mieszkańców i gdzie 
się skupiło trzy czwarte amerykań- 
skiego przemysłu. ‚ 

W polityce wewnętrznej Stanów 
dwa słowa powtarzają się stale: „pro 
sperity* (pomyślność) i „prohibition* 
(zakaz wytrwarzania, przewożenia i 
sprzedawania wszelkich napojów alko 
holowych). Pomyślność Ameryki stale 
rośnie i niema żadnych powodów przy 
puszczać aby miała się skurczyć. Od 
roku 1922 do 1928 rosła bardzo szyb- 
ko. Stan nasycenia rynku spowodował 
jednak pewien zastój gospodarczy. Kie 
dy w 1928 dochód społeczny Stanów 
wyniósł 89 miljardów dolarów, w 1929 
cyfra ta nie przekroczyła zapewne 76 
miljardów. Zmniejszyły się więc już w 
połowie r. z. zakupy, a miljony drob- 
nych graczy na giełdzie zaniepokoiły 
się o przyszłość posiadanych  papie- 

  

organizacyj, prowadzących Akcję Katolicką. 
Wykłady miały charakter praktyczny. Na- 
przód w przeciągu kulku dni poruszano na 
Kursie sprawy, dotyczące Stowarzyszeń Mło 
dzieży Polskiej, które to organizacje ściśle 
związane są z Akcją Katolicką, — a z dru- 
giej strony są one dotychczas najpotężniej- 
szą i najpoważniejszą organizacją katolicką. 

Następnie w ostatnich dwóch dniach 0d- 
bywały się wykłady na temat innych orga- 
nizacyj katolickich, jako to: o Stowarzysze- 
niach Mężów i Niewiast Katolickich, o. Sto- 
war zyszeniu Młodz. Akad. „Odrodzenie*, o 
Bractwach, o Chrześcijańskim Uniwersytecie 
Robotniczym, wreszcie o organizacjach cha- 
rytatywnych. 

Frekwencja słuchaczy sięgała do 80 osób 
W dniu 17 października odbyło się uroczy- 
ste zakończenie Kursu, które zaszczycił swą 
obecnością }. E. ks. Arcybiskup - Metropo- 
lita Romuald Jabrzykowski. į 

Po krótkiej syntezie Kursu, wygłoszonej 
przez dyrektora Arch. Instytutu Akcji Kato- 
lickiej ks. Fr. Kafarskiego, zabrał gtos J. E. 

«ks. Arcybiskup, który w gorących słowach 
dziękował organizatorom i prelęgentom Kur- 
su, jak również i słuchaczom, którzy zebrali 

się ze wszystkich stron naszej archidiecezji. 
Akcja Katolicka zdobyła nowych pionie- 

rów swej idei — a entuzjazm do pracy, z 

jakim wyjeżdżali słuchacze, rokuje jak naj- 
lepszę nadzieje. . 

      

Spółdzielnia Rybacka 
W 1930 roku została uruchomiona 

w Wilnie Spółdzielnia Rybacka pod 

firmą „Spółdzielnia Członków Wilen- 

skiego Towarzystwa Rybackiego“. 
Spółdzielnia nasza posiada: 
1) Składnicę sieci i przyborów ry- 

backich, mieszcząca się przy ul. Kró- 
lewskiej 1. 

Składnica ta posiada stale na skła 

dzie pierwszorzędnej jakości sieci na: 

niewody, mieroże (węciarze), tryhu- 

bice (słępy), nici, środki do konserwo 

wania sieci, ciężarki, pływaki i t. p. 

Sprzedaż uskutecznia się zarówno 

na miejscu jak i za zaliczeniem pocz- 
towem, bądź kolejowem. 

2) Handel żywemi i śniętemi ryba- 

mi znajduje się przy ulicy Zawalnej, 

na rybnym rynku. : 
Rybę gwarantowanej jakości, po- 

chodzącą wprost od rybaków i z go- 

spodarstw stawowych, sprzedaje się 

codzień we własnym higjenicznie urzą 

dzonem stoisku, po możliwie niskich 

cenach. 
Podając powyższe do wiadomości 

polecamy się łaskawej pamięci zainte- 
resowanych osób. 

Bliższych informacyj, dotyczących 

tak handlu sieciami jak i rybami, 

otrzymać można w lokalu składnicy 
sieci przy ul. Królewskiej 1. 

Zarząd. 
  

JUŻ WYSZEDŁ TOM I il! 

JÓZEF PIŁSUDSKI 

PISMA—MOWY 
—ROZKAZY 

WYDANIE ZBIOROWE W 8 TOMACH 

Wydawnictwo Tnstytutu Badania Naj- 

nowszej Historji Polski pod redakcją 

Michała Sokolnickiego i Juljana Sta- 
chiewicza, sekretarz redakcji Włady- 
sław Malinowski. Nakładem T-wa 
Wydawniczego „Polska Zjednoczona” 
w Warszawie, ul. Nowolipie Nr. 2. 

Cena za całość w 
prenumeracie zł. 36 

w miesięcznych spłatach po zł. 6 

U W A GA: Pleniądze wpłacać należy 
tylko na Konto P. K. O. Nr. 22.902. 
Nikt nie jest upoważniony do pobie- 
rania jakichkolwiek wpłat dla wy- 

dawnictwa 

Zamówienia na prenu- 
meratę składać należy: 

Tow. Wydawa _„Poleka Zjednoczona” 
Warszawa, ul. Nowolipie 2, 

telef.: 540-45 I 2-96.     
  

wszelkich możliwości 
rów. O panikę w takich razach łatwo. 
Przyszła w październiku r. z. W ciągu 
dni kilkunastu przeciętny kurs akcyj 
spadł z 311 na 164, a obecnie waha 
się dokoła 150. Wysokość t. zw. „bro- 
kers' loans* (pożyczek pod zastaw 
papierów z 24-godzinnem wypowie- 
dzeniem) wynosiła 4 października rb. 
na giełdzie nowojorskiej 3063 miljon. 
dolarów, kiedy rók temu ta sama suma 
opiewała na 6804 miljony. Kiedy przez 
pierwsze siedem miesięcy 1929 r. Ame 
ryka wyprodukowała 2.589,350 samo- 
chodów, to przez pierwsze siedem mie 
sięcy sb. cyfra ta wynosiła tylko 
1.907.653. Produkcja stali wynosiła 
we wrześniu r. z. 4,9 milj. tonn, a we 
wrześniu rb. tylko 3 miljony. 

Te cyfry dają pojęcie o zwolnie- 
niu tempa produkcji amerykańskiej wy 
nikłej ze zwężenia się rynku wewnętrz 
nego. Spowodowało to oczywiście zna 
czne bezrobocie (od 5 do 7 miljonów 
ludzi) ale 52700000 deponentów posia 
da nadal w kasach oszczędności zgó- 
rą 28 miljardów dolarów, czyli niema 
tu żadnej zmiany w porównaniu ze 
stanem z I stycznia 1929; ale ilość tu- 
rystów amerykańskich, jaka tego lata 
Europę odwiedziła nie była mniejsza 
od cyfry z 1929; ale kobiety amerykań 
skie nadal wydają 750 miljonów dola- 
rów rocznie na kosmetyki tylko... 

SŁ O мо 

SZANGHAJ. PAT. Komuniści porwali biskupa włoskiego msg. 
Migani oraz 6 księży i 10 zakonnic narodowości włoskiej, fran- 
cuskiej i chińskiej. Porwanie nastąpiło w miejscowości Kian. 

Dwaj księża chińscy zostali zabici, natomiast Migani i jeden 
z księży zostali uwolnieni w celu załatwienia sprawy okupu za 
pozostałe osoby. 

Katastrofa lotnicza w Kownie 
LOTNIK ZABITY, APARAT ZNISZCZONY 

KOWNO. PAT. Wczoraj w południe na lotnisku kowieńskiem spadł ae- 
ropian wskutek defektu motoru. Pilot Jan Tajkunas został zabity. 
zniszczony. 

Samolot 

Wynurzenia dr. Schachta 
NOWY YORK. PAT. — Byty prezydent Banku Rzeszy dr. Schacht, 

przemawiając w stowarzyszeniu, zajmującem się sprawami polityki zagra 
nicznej, zaznaczył, że Niemcy powinny zaprzestać spłaty odszkodowań, o ile 
inne państwa nie pomogą im do rozszerzenia handlu zagranicznego. 

Schacht zapowiedział, że w przyszłości rząd niemiecki nie będzie mógł 
wykonać postanowień traktatu wersalskiego, dotyczącego rozbrojenia, o ile 
kraje sprzymierzone nie wypełnią swych zobowiązań w tej dziedzinie. 

Posiedzenie parlamentu finlandzkiego 
HELSINGFORS. PAT. — We wtorek dn. 21 b. m: odbyło się pierwsze posiedze- 

nie nowego „parlamentu. Przeprowadzono wybory na stanowisko prezydenta i Vice-pre- 
zydentów Izby, w wyniku których prezydentem został obrany członek partji 
Kallio. 

agrarnej 

  

Zapis na rzecz Uniwersytetu w Krakowie 
NOWY YORK. PAT. „Times“ donosi Zz Detroit, 'że zmarły tamże Ludwik 

Gedemin, pracownik, zatrudniony od 25 lat zgórą w Detroit-Club, pozostawił 
majątek w wysokości 200 tysięcy dolarów. 2/3, to jest przeszło 133 tysiące do- 
larów Gedemin zapisał na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gedemin był 
przed 40 laty zesłany na Sybir, skąd uciekł do Ameryki. 

B. poseł M. Putek aresztowany 
LWUW. PAT. „Gazeta Poranna'** donosi, że w związku z likwidacją Sel- 

robu na terenie Lwowa, która nastąpiła w ubiegłym miesiącu, 
śledztwo sędzia śledczy wydał nakaz aresztowania byłego posła 

rowadzący 
elrobu Mi- 

chała Putki, mieszkającego w Brześciu nad Bugiem. Aresztowanego przewie- 
ziono w dniu 20 b. m. do więzienia śledczego we Lwowie. 
  

  

RATUJCIE ZDROWIE! 
  

  

powstaje z powodu obstrukcji. 

i liszaje.   
Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, że 75 proc. chorób 

Chory żąłądek jest główną przyczyną powstania 
zanieczyszcza krew i tworzy złą przemianę materji. 

Słynie od 45 lei w rałym Świecie Dioła 2 Gór Hain Dra Lantra 
jak to stwierdzili prof. Berlin. Uniwersytetu Dr. Martin, Dr. Hochflaetter i wielu 
innych wybitnych lekarzy, są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka, usuwają 
obstrukcję, (zatwardzenie), są dobryim środkiem przeczyszczającym, ułatwiają tunkcję 
organów trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt. 

Zioła z Gór Harcu Dra Lauera usuwają cierpienia wątroby, nerek, kamieni 
żółciowych, cierpienia hemoroidalne reumatyzm i artretyzm, bóle głowy, wyrzuty 

Zioła z Gór Harcu Dra Lauera zostały nagrodzone na wystawach lekar- 
skich najwyższenu odznaczeniami i złot. medalami w Badenie, Berlinie, 
Paryżu Londynie i wielu innych miastach. 

Tysiące podziękowań otrzymał Dr. Lauer od osób wyleczonych. Cena: 
pudełka zł. 1,50, podwójne pudełko zł. 2,50. Sprzedaż w aptekach i składach apte- 
cznych. Uwaga: Wystrzegać się bezwartościowych naśladownictw. 

REPREZENT. NA POLSKĘ: „PROTON'* Warszawa, ul. św. Stanisława 9-11. 

najrozmaitszych chorób 

Wiedniu, 

pół     

  

UKAZAŁY SIĘ W DRUKU 

PRACE SEMINARJUM SKARBOWEGO 
"UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO 

Pod redakcją prof. M. PUTKOWSKIEGO, str. 333 Cena 6 zł. 

SKŁAD GŁÓWNY 
W KSIĘGARNI 4. RUTSKIEGO 

DO NABYCIA WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 

„J K M MN 

   DZIECI 
Bądźmy więc ostrożni w używaniu 
ciemnych barw jeśli chodzi o gospo- 
darcze położenie. Ameryki. Zastój jest 
niewątpliwy i demokraci wykorzystują 
to w walce z. administracją republi- 
kańską, ale na niczem nie byłoby o- 
parte twierdzenie, że pomyślność ame 
rykańska się kurczy. Można natomiast 
dyskutować na temat czy zastój będzie 
trwał dłużej czy krócej. 

Dnia 4 listopada odbędzie się w 
Stanach wybory nowej Izby Repra- 
zentantów (liczącej 435 posłów i wy- 
bieranej co dwa lata); dalej „odnowio 
na* zostanie jedna trzecia Senatu (34 
senatorów na 96), oraz 32 stany wy- 
biorą nowego gubernatora i innych u- 
rzędników. Po raz pierwszy od roku 
1919, kiedy 18-ta poprawka Konstytu 
cji dotycząca prohibicji weszła w ży- 
cie, „mokrzy“ i „susi“ policzą się 
przy wyborach w paru stanach z New 
York i Illinois na czele. Żadna z dwu 
istniejących w tym kraju partyj nie jest 
wyraźnie „mokra lub „sucha*. De- 
mokraci byliby „mokrzy* gdyby nie 
murzyni na południu, którzy dzięki 
przymusowej abstynencji lepiej na 
plantacjach pracują. Republikanie są 
„susi* tylko dlatego, że Ford i koś- 
cioły protestanckie nie daliby im ina- 
czej pieniędzy na wybory. Sprawa pro 
hibicji jest dziś w Ameryce jednym 
wielkim skandalem  podszytym hipo- 
kryzją. Pijaństwo jest tu conajmniej ta 
kie same jak przed sławetną popraw 
ką do Konstytucji. Prawdopodobnie 

kilkoro & 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. 

wrrr 
    

jest większe co do ilości wypitego al- 
koholu, co do sumy na ten cel wyda- 
nej i co do skutków, jakie powszech- 
ne łamanie ustawy wywiera w zakre- 
sie zdrowia i obyczajów. „Szlachetny 
eksperyment' się całkowicie nie udał. 
Prohibicja się kończy. Walka będzie 
oczywiście ostra. Pastorzy i starsze pa 
nie nie zrezygnują łatwo ze swej zdo 
dyczy, a procedura wymagająca aby 
na poprawkę Konstytucji zgodziło się 
przedtem dwie trzecie legislatur stano 
wych zabierze parę lat. Ale „wiatr“ 
jest już przeciw prohibicji w jej obec- 
nej formie. Za trzy lub cztery lata bę 
dzie już można „legalnie* pić w Ame 
ryce wino i piwo. Czy i „whisky — 
wątpię. 

Sprawa prohibicji dzieli w łonie 
ich partyj zarówno demokratów jak i 
republikan i np. w stanie New York 
zarówno gubernator Franklin Roose- 
velt (dem), jak i jego republikański 
konkurent Charles Tuttle „lecą na u- 
rząd na mokrej platiormie* (dosłowny 
przekład z fachowego żargonu polity- 
kierskiego). Podobnie sprawa uchwa- 
lonego parę miesięcy temu podniesie- 
nia taryfy celnej miała w łonie każdej 
partji zwołenników i przeciwników. 
Istotna walka pomiędzy obu partjami 
toczyć się więc będzie dokoła odpowie 
dzialności za depresję gospodarczą 
przy akompanjamencie zwykłych oskar 
żeń o nadużycia. Demokraci zapewne 
odbiorą republikanom szereg foteli i 
urzędów. Nie będzie to miało narazie 

muniści porwali biskupa i kilku księży Jak zamordowano Kutiepowa? . 
DALSZE REWELACJE BURCEWA.—SPOWIEDZ FECHNERA. 
Rewelacje Burcewa poruszyły na- 

nowo opinję irancuską. Sędzia śled- 
czy Delale wezwał do siebie Burcewa 
prosząc aby pomógł mu się zorjentować 
w zawiłej sprawie tembardziej, że rela 
cje niektórych pism francuskich są 
sprzeczne i gmatwają sprawę. 

Burcew oświadczył, że tylko wy- 
wiady z nim, drukowane w dzienniku 
„Poslednija Nowosti'* są miarodajne i 
w tym celu sędzia Delale zarządził prze 
tłumaczenie ich na francuski. Dopiero 
gdy zostanie to załatwione, należy się 
spodziewać, że sędzia podejmie nano- 
wo sprawę. 
Tymczasem Burcew, któremu zarzu- 

cono, że sam się plącze w rozmaitych 
szczegółach sprawy Kutiepowa ogłosił 
list pisany do niego przez pierwszego 
„niewozwraszczenca* i b. czekisty 
nera z Burcewem, a któremu  Fech- 
nera z Burcewowym, a któremu Fech 

ner poraz pierwszy opowiedział o swo 
jej roli w porwaniu generała Kutiepo- 
wa. Oto co pisze Dumbadze: 

„18-go listopada 1929 roku wraz z 

przyjacielem A. wyjechałem do Ber- 

lina aby się spotkać z niektórymi ko- 
legami z berlińskiego przedstawicielst 
wa sowieckiego, pragnącymi pójść za 
naszym przykładem i zerwać z władzą 
sowiecką. Wśród tej grupy przyszłych 
„uciekinierów * był również Andrzej 

Fechner, o którym wiedziałem, że w 

1925 r. służył jako drugi sekretarz w 

berlińskiem poselstwie, a następnie 

przeszedł z komisarjatu spraw zagrani 

cznych na służbę do GPU. Przed sa- 

mem odejściem pociągu z Paryża do 

wagonu wszedł nieoczekiwanie Kutie- 

pow z jakimś towarzyszem podróży. 

Ku naszemu wielkiemu zdumieniu ge- 

nerał zatrzymał się przy samem wejś 

ciu do przedziału, dostrzegł wolne miej 

sce i wszedł. Kutiepow usiadł obok 

mnie. Obawialiśmy się, że ktoś z osób 

towarzyszących generałowi, może nas 

poznać. Jednak wszystko minęło po- 

myślnie, pociąg ruszył w stronę Berli- 
na. Nad ranem, na jakiejś małej nie- 

mieckiej stacyjce, wyszedłem ze swym 

przyjacielem na peron, aby się napić 

kawy. 
Wróciwszy do przedziału, zobaczy 

łem na stoliku, obok którego siedział 

generał, notes. Widocznie wychodząc 

generał zapomniał go. Pomyślałem: 

„Generał jest nieostrożny*. Nie zdąży- 

łem tego powiedzieć swemu przyjacie 

lowi, kiedy generał szybko wszedł do 

przedziału, chwycił notes i podejrzli- 

wie patrząc na nas i dokoła siebie, u- 

siadł. Pociąg ruszył. Nie chcąc zwra- 

cać na siebie uwagi generała, milcze- 
liśmy: 

Około godz. 11 pociąg przybył do 

Charlottenburga. Generał wysiadł, myś 

my pojechali dalej do dworca: „Frie- 

drichstrasse“. Przypomniano mi 0 nim 

następnego dnia w gabinecie bolszewi 
ka, do którego przyszedłem na rozmo- 

wę i który — wiedziałem o tem — 

był w bliskich stosunkach z GPU. Po 

przywitaniu, zapytał mnie drwiąco: „Z 

generałem  jechaliście, towarzyszu? 

Nie zwróciłem uwagi na te słowa. Do- 

piero kiedy generał zginął, przypom- 

niałem je sobie. Najwidoczniej berliń- 

skie GPU śledziło Kutiepowa i było 

poinformowane o każdym jego ruchu. 

Spotkanie z Fechnerem, propono- 
wane w listopadzie, nie doszło do skut 

ku. W końcu maja 1930 roku przyje- 

chałem do Berlina w sprawach orga- 

nizacji antybolszewickiej, której jestem 

członkiem. „Towarzysz X“, za które- 

go pośrednictwem prowadziłem rozmo 

wy z tymi, którzy mieli zostać wkrótce 

„uciekinierami“ od władzy sowieckiej, 

zakomunikował mi, iż pragnie widzieć 

się ze mną Fechner, który będzie mnie 

oczekiwał na oznaczonem miejscu o pe 

wnej godzinie. $ 

O godz. 8 wiecz. przybyłem do wiel 

kiej restauracji - piwiarni, położonej 

w dzielnicy berlińskiej, mającej opinię 

„hitlerowskiej. Fechner czekał na mnie 
w bocznej loży. Dwie wysokie ścianki 
ogradzały nas od otoczenia. 

żadnych skutków politycznych, albo- 
wiem mandat Prezydenta Hoover'a wy 
gasa dopiero 4 marca 1933 roku. No- 
we wybory prezydenta odbędą się w 
listopadzie 1932. Gdyby do tego cza- 
su nie udało się administracji republi- 
kańskiej opanować kryzysu i pchnąć 
ku górze wszystkich krzywych wykre- 
sów gospodarczych — to wówczas 
zasiadłby znów w Białym Domu rzad 
ki gość, jakim tam jest demokrata. 
Kto z ramienia partji demokratycznej 
będzie kandydatem na Prezydenta w 
1932? Alfred Smith, niefortunny kandy 
dat z 1928, ma ciągle dużo szans, 
choć mówi się także o dwu innych: gu 
gernator Roosevelt, oraz John Davis 

(był już kandydatem w 1924) są po- 
ważnie brani pod uwagę. A republika- 
nie wyznaczą prawdopodobnie po raz 
drugi Herberta Hoover'a. 

WIZYTA U AMERYKAŃSKICH TO- 
WARZYSZY BRONI. 

Jedenasty kongres FIDAC., czyli 
Międzysojuszniczej Federacji Byłych 
Wojskowych odbył się tego roku w 
Waszyngtonie. Zorganizował go „A- 
merican Legion“, najsilniejszy liczeb- 
nie i materjalnie filar FIDAC'u, bo li- 
czący 787.000 płacących składki le- 
gjonistów. Pod względem liczby człon 
ków w łonie Federacji Francuzi zaj- 
mują wprawdzie pierwsze miejsce 
(1.330.000 na 3.762.000 ogółem), ale 
są ugrupowani w kilku związkach, kie 
dy Ameryka przez jedną tylko organi- 
zację jest reprezentowana. "czącej polityki międzynarodowej, opra 

Kiedy usiedliśmy pierwszem pyta- 
niem Fechnera było: „Czy możecie 
mnie skomunikować Zz Burcewem?“ 
Zapytałem: poco? 

Wtedy Fechner przyznał się, iż brał 
osobisty udział w porwaniu gen. Ku- 
tiepowa. „Powiadają, że Kutiepow ży- 
je... ale on umarł następnego dnia. Mo 
gę powiedzieć o wszystkiem*. 

Osłupiałem. X. nie uprzedził mnie, 
że Fechner będzie mówił o Kutiepowie 
a jak się to zresztą później okazało, 
sam o tem nie wiedział. Przypomnia- 
łem sobie naraz całą przeszłość Fech- 
nera, jego pracę w GPU. Fechner mó- 
wił dalej. Słuchałem go w takim stanie 
że wiele z jego wyznań musiało się 
splątać w mojej pamięci. Niektóre jed- 
nak zdania pamiętam dosłownie. Prz, 
taczać je będę w cudzysłowie — opo- 
wiada Dumbadze. 

Fechner oświadczył mi, że pod pe- 
wnemi warunkami gotów jest odkryć 
całą sprawę przy udziale Burcewa. 
„Pieniędzy nie potrzebuję. To później”. 
Prosił, abym zakomunikował Burcewo 
wi, co następuje: „Kutiepow zginął we 
Francji następnego dnia po porwaniu. 
Ciało przez Gdańsk zostało wysłane 
do Moskwy i zniszczone w obecność: 
Jagody i innych". Wymienił parę in- 
nych nazwisk, których nie pamiętam. 
Wszystkie te ślady — normandzki i 
inne — to absurd!“. 

Fechner mówił dalej: „Kutiepow był 
w sieciach zdrajców. Idąc na spotkanie 
w dniu porwania, wiedział dokąd idzie. 
i z kim będzie się widział. Przyjechał * 
człowiek z Moskwy i przywiózł mu in- 
formacje o Czerwonej Armji*. 

, Nazwiska dwóch zdrajców wymie- 
nione mi przez Fechnera, zakomuniko- 
wałem Burcewowi. Mówiąc jednak o 
jednym z nich, Fechner dodał: „Zmu- 
szę go do tego, aby w waszej obecnoś 
ci złożył mi raport o „białych*. Zo- 
stanę wezwany do Paryża i tam urzą- 
dzę tę inscenizację. 

Oto są słowa autentyczne Fechne- 
ra. Z tego co mówi, śpiesząc się i prze 
skakując z jednego szczegółu na dru- 
gi, zapamiętałem co następuje. 

. „Inicjatywa porwania generała Ku 
tiepowa należała do Berlina. Moskwa 
dowiedziała się o wszystkiem po por- 
waniu. GPU nie chciało zabijać Kutie- 
powa, chciało go porwać, wybadać, a 
później zobaczyć, co można z nim u- 
czynić. Gwałtu nad Kutiepowem w 
chwili porwania nie dokonano. Do sa- 
mochodu wsiadł on dobrowolnie. Do 
maszyny pomógł mu wsiąść, o ile zro 
zumiałem, sam Fechner. Nie uważał 
się jednak za winnego morderstwa. Ye 
słów jego wynika, iż tampon z narkoty 
kiem przyłożył do twarzy generała nie 
on. Fechner nie powiedział mi jednak 
dokąd zawieziono Kutiepowa. Uma 
on wszakże we Francji. jego śmierć, 
była dla nich nieoczekiwana i skompli 
kowała sprawę. Nikt z patyskich cze- 
kistów osobistego udziału w porwaniu 
nie brał. Wszyscy uczestnicy przyje- 
chali przed porwaniem z Berlina. Wszy 
scy, w tej liczbie i rzekomy policjant 
paryski, pochodzili z Rosji. Fechner 
dwa razy, z dumą powtórzył: „Zrobili 
to nasze Wański! Tylko nasze Wańki! 

Trup Kutiepowa został spalony w 
krematorjum w Moskwie. Przy spale- 
niu został spisany protokół z najdo- 
kładniejszym opisem ciała i jego oznak 
Fechner jako na dowód proponował 
mi, że wyliczy wszystkie znaki i blizny 
na ciele generała Kutiepowa'*. 

Tak brzmi spowiedź jednego z u- 
czestników porwania. Na tych podstaz 
wach oparł Burcew swoje sensacyjn 
rewelacje. Jako człowiek doświadczo- 
ny, opowiadanie to Burcew poddał 
sprawdzeniu i rezultaty tego śledztwa 
ostatecznie go upewniły o sprawied!i- 
wości zeznań Fechnera. 

        

Popierajcie L. 0.P. 

     

  

   

            

    

  

   

      

   

          

   
   

   

Nasi amerykańscy gospodarze 
bili wielki wysiłek, ażeby setce euro- 
pejskich delegatów pobyt  uprzyjem- 
nić. Niektóre manifestacje, jak np. zło- 
żenie wieńca na grobie Nieznanego 
Żołnierza w Arlington pod Waszyngto 
nem, lub uroczystość złożenia sztanda 
rów krajów sprzymierzonych — w 
„World War Memorial“ w Indianapo- 
lis, były wprost wzruszające. Ameryka 
nie lubują się w ceremonjach publicz- 
nych i w paradach, ale przyznać trze- 
ba, że umieją je urządzać. Nie powie 
działbym, że cała organizacja kongre 
su była idealna; stwierdziliśmy, że 
amerykańska  „efficiency* czaser 
szwankuje; ale pewne niedociągnięci 
tu i tam zostały nam sowicie wyn 
grodzone przemiłemi wizytami w sz 
le marynarki w Annapolis, w prywaj 
nej szkole średniej z działem wyszk 
lenia wojskowego w Culver, a prze 
szystkiem w szkole wojskowej w 
Point, Ta ostatnia jest cudownie poł 
na na skalistem wybrzeżu rzeki H 
son o parę godzin żeglugi od Ne 
York'u. Widzieliśmy tam ową sła 

paradę kadetów amerykańskich, 
której czar składa się szereg czyn 

ków: otaczająca natura,  historyc: 
mundury, maszerujących, a przede 
szystkiem doskonały „drill* kadetó 
naprawdę umiejących chodzić w kr 
i „równać w kolumnie. 

Z prac kongresu waszyngtońskiego 
wspomnieć wypada о uchwale doty-
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORG- 
LOGJI U. S. B. W WILNIE. 

z dnia 21. X. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 764 

Temperstura Średnia -l- 9 

Temperatura najwyższa -i- 11 

, Temperatura najniższa -|- 7 
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URZĘDOWA 
za różne przewinienia. Starost- 

sta Grodzki w Wilnie ukarał następujące o- 
soby za sprzedaż niestemplowanego mięsa: 
Jownę Kinkulskiego (Lipówka 17) grzywną 
100 zł. z zamianą w razie nieściągalności na 
14 dn aresztu, Szymkiewicza Wacława (Za- 
cisze 4) grzywną w kwocie 200 zł. z zamia- 
na w razie nieściągalności na 14 dni aresz- 
tu. Ponadto został ukarany szofer Kułakow 
ski Ałeksander (Sierakowskiego 20) za pro 

adzenie autobusu nie posiadając prawa jaz 
kierowanie pojazdami mechanicznemi 
aczonemi do użytku publicznego, 0- 
wypuszczenie z rąk kierownicy pod- 

jazdy — aresztem bezwzględnym przez 

   

   

  

— Odprawa dla zwalnianych urzędników 
prowizorycznych. Min. Spr. W. wyjaśniło, 
władzom wojewódzkim, że  funkcjonarju- 
szom państwowym, zwalnianym ze siużby 
przed upływem terminu wypowiedzenia, za- 

sża nego w ich nominacji, należy wypła 
za czas do upływu tego terminu pełne 
grodzenie wraz z 15 proc. dodatkiem 
«znym oraz dodatkiem na mieszkanie. 

Rozporządzenie te ma również zastosowa 
nie do pracowników kontraktowych, zwal- 
nianych przed upływem umowy. 

— Nóż Damoklesa zawisł nad piekarza- 
mi. Dowiadujemy się, że spowodowana roz- 
porządzeniem Min. Spraw Wewnętrznych 
akcja dostosowania wytwórni cukierniczych 
i piekarń do nowoczesnych wymagań, nie 
ulegia edterminowaniu. Wszystkie  pomie- 
nione zakłady będą musiały się do tych prze 
sów dostosować, w przeciwnym wypadku 

ulegną zamknięciu. 

    

   

  

  

SZKOLNA 

— Kursy gimnazjalne im. Jana Kocha- 
nowskiego (Wilno, Mickiewicza 4) upraw- 
nione przez Kuratorjum O.S.Wil. I. dz. 31290. 
Nauka wedle programów gimnazjów pań- 
stwowych z zastosowaniem najskuteczniej- 

ych metod i systemów. Ustrój półroczny. 
„ekcje dzienne lub wieczorowe. Specjalny 
kurs języków obcych. Gabinety i pracownie. 
Bezpłatna bibljoteka podręczników. Samo- 
rząd szkolny. PW. i F. Lokal własny, nawo 
«cześnie urządzony. Prospekty szczegółowe 
bezpłatne. Zapisy na rok 1930.— 31 codzień 
od 10 do 12 1 od 17 do 20 godz. 

— Reforma w szkolnictwie średniem. Jak 
nas informują, ze sfer nauczycielskich, Min. 
oświaty projektuje podwyższenie poziomu 
nauki języków obcych w szkołach Średnich. 

AKADEMICKA 
— Zarząd Koła Prawników Studentów 

U. S. B. w Wilnie zawiadamia Szanownych 
członków, že 25 października w sobotę o 

: 20 w lokalu Koła Prawników odbę 
dzie się Herbatka Zapoznawcza członków 
Koła. Zapisy przyjmuje sekretarjat codzien- 
nie od g. 13 — 14 i w godzinach urzędo- 
wania wieczorem. Lista zapisów zamyka się 
25. 10. o godzinie 14 m. 30. Wstęp 1 zło- 
ty 50 gr. 

ZEBRANIA !1 ODCZYTY 
— Walne zebranie członków Stow. Nau- 

czycielstwa Polskiego w Wilnie odbędzie 
się 5 listopada r. 1930 o godz. 19 w lokalu 
DE państwowego im. E. Orzeszkowej (ul. 
rzeszkowej 9). 
W razie niedostatecznej ilości członków, 
A zebranie odbędzie się o godz. 19 

5415, 
Na porządku dziennym: 1. sprawozdanie 

ogólne, 2) sprawozdanie kasowe, 3) sprawa 
bibljoteki, 4) wybory, 5. wolne wnioski, 
# Zebranie Towarzystwa  Bibljofilów. 

MW środę, dn. 22 paźdz. odbędzie się w lo- 
kalu bibljoteki im. Wróblewskich przy ul. 
Uniwersyteckiej 9. wałne zebranie towarzy- 
stwa bibljofilów polskich w Wilnie — pierw 
zym terminie o godz. 7 m. 30 wiecz., w 

drugim terminie o godz. 8 wiecz. 

RÓŻNE 
— Prace przygotowawcze do wydawni- 

ttwa o architekturze. Bawił wczoraj w na- 
Szeęm, mieście redaktor Józef Szentmiklosi w 

  

   

  

    

sprawie oficjalnego wydawnictwa o archi- 
tekturze, które ma się ukazać w 4 językach 
(polskim, węgierskim, francuskim,  angiel- 
skim) w związku z niedawno odbytym mię- 
dzynarodowym zjazdem architektów w Bu- 
dapeszcie. a $ 

Jeden tom poświęcony będzie architektu- 
rze i zabytkom w Polsce. Podczas kilkuty- 
godniowego pobytu w Warszawie red. 
Szentmiklósi doznał gorącego poparcia ze. 
strony sfer rządowych i artystycznych. W 
szeregu miast naszych, które już dostarczy- 
ły materjału tekstowego i ilustracyjnego, ii- 
gurować ma i Wilno. | 2 

Redaktor Szentmiklósi przyjęty był Ww 
dniu dzisiejszym przez p. wojewodę Racz- 
kiewicza i p. wiceprezydenta miasta Czyża. 

— Policja wzmoży czujność na ul. 
Legjonowej. Komenda policji zarządzi 

ła, by na ulicy Legjonowej została 

wzmożona służba bezpieczeństwa, 
przez częstsze wysyłanie patroli i usta 

wienie posterunków w miejscach bar- 

dziej oddalonych. Spowodowane to zo 

stało stałemi napadami i bójkami, ja- 

kie miały miejsce w tej dzielnicy. Po- 
nadto komisarjat będzie urządzał pe- 

ijodyczne obławy na wałęsające się 

szumowiny .i bezapelacyjnie osadzai 

je w areszcie. : 
— Radio w pociągach. Z zezwolenia Min. 

komunikacji w kilku pociągach: Warszawa— 
Kraków, Warszawa—Łódź zaprowadzono in 

stalację radjoodbiorczą przyczem każdy pa- 
sażer wpłacając dwa złote otrzymuje słu- 
chawki umożliwiające mu słuchanie audycji. 

Obecnie „Polskie Radjo"- prowadzi per 
traktacje w sprawie zaprowadzenia radjo in- 

stalacji we wszystkich pociągach pośpiesz- 
nych m. in. na linji Warszawa — Wilno. 

— Pierwsza Środa Literacka po ferjach 
odbędzie się dzisiaj w lokalu przy ul. Ostro- 
bramskiej 9. Wstęp dla członków i wprowa- 
dzonych gości. Początek o godz. 8 wiecz. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance. Wysta- 

wiona ostatnio głośna sztuka J. A. Hertza 

„Młody las", doznała nader entuzjastyczne- 
go przyjęcia ze strony publiczności wiłeń- 
skiej i cieszy się niesłabnącem powodzeniem. 

Sztuka ta, odźwierciadlająca dzieje strej- 
ku szkolnego w r. 1905-tym wystawioną zo- 
stała dla uczczenia 25-ciolecia wałki o szkołę 
polską. : 

Gra całego zespołu artystycznego z dyr. 
Zelwerowiczem na czele, stoi na wysokim 
poziomie artystycznym. 

Dziś w dalszym ciągu „Młody las".- 
— Teatr miejski w Lutni. Dziś po raz 

5-ty pełna humoru, werwy i zabawnych sy- 
tuacyj, wesoła komedja francuska Birabeau 
„Mala grzesznica“. Bi ; 

W wykonaniu tej komedji biorą udział 
wybitniejsze siły zespołu pod reżyserją R. 

Wasilewskiego. ч 
Efektowne dekoracje i urządzenie wnętrz 

— pomysłu ]. Hawryłkiewicza. . 
— Najbližsze premjery. Zespół Teatrów 

Miejskich przygotowuje obecnie dwie intere- 
sujące sztuki: „Nie rzucaj mnie Madame* 
najnowszą komedję S. Kiedrzyńskiego, oraz 
„Skrzypce jesienne” dramat psychologiczny 
Surguczewa. 8 Ё 

— Przedstawienie dla młodzieży szkolnej 
w „Lutni*. W sobotę najbliższą o godz. 3 
m..30 po poł. odbędzie się w Teatrze „Łut- 
nia* pierwsze przedstawienie z cyklu wi- 
dowisk dla młodzieży szkolnej. 

Wystawiona zostanie komedja A. Fredry 
„Pan Jowialski“, w nowej oryginalnej kon- 
cepcji reżyserskiej dyr. Zelwerowicza. 

Ceny miejsc najniższe od 30 gr. 
— Popołudniówki niedzielne. W obu Tea 

trach Miejskich odbędą się w niedzielę nad- 
chodzącą przedstawienia popołudniowe  po' 
cenach zniżonych. W teatrze na Pohulance 
„Kres wędrówki" Szerrift'a, zaś w teatrze 
„Lutnia* „Pierwsza pani Frazerowa“ Er- 
wina. 
— Drugi występ Leona Wyrwicza w „Lut 

ni“, Niezrownany humorzysta polski Leon 
Wyrwicz wystąpi w teatrze „Lutnia* w so- 
botę nadchodzącą 25 b. m. o godz. 10 m. 45 
wiecz. z nowym własnym programem. 

Będzie to rewja humoru, która nosi tytuł 
„Noc śmiechu w Wilnie". Pierwszy występ 
tego znakomitego artysty zdobył wielkie 
uznanie publiczności i cieszył się nadzwyczaj 
nem powodzeniem. Ceny miejsc zwykłe. Bi- 
lety już są,do nabycia w kasie teatru „Lut- 
nia" od 11 do 9 wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Dynamit 

Heljos — Pocałunek 

Światowid — Prawo męża. 
Stylowy — Władczyni miłości 

Wanda — Wale Strausa. 

Kino Miejskie — Walka w obłokach. 

Ognisko — Szaleńcy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 20 do 21 
b. m. zanotowano wypadków 71 — w tem 
kradzieży 9, opilstwa 17, przekroczeń admi- 
mistracyjnych 28. 

эК оМО 

  

Wergiljusz na Srodzie Literackiej 

  
  

Pan Marszatek Pitsudski protektorem 
ZJAZDU B. UCZESTNIKOW WALK O WILNO 

Komitet wykonawczy komisji zjazdu b. 
uczestników walk o Wilno na posiedzeniu 
w b. m. uchwalił jednogłośnie zwrócić się 
do Pierwszego Marszałka Polski Józefa Pił- 
sudskiego z prośbą o przyjęcie protektoratu 
nad pierwszym zjazdem byłych uczestników 
walk o Wilno w latach 1918 — 20. W dniu 
21 b. m. nadeszła odpowiedź, iż Pan Mar- 
szałek protektorat nad zjazdem łaskawie ra- 
czył przyjąć. 

Komitet wykonawczy również na tem 
posiedzeniu postanowił prosić na prezesa 
komitetu honorowego generała broni Lucja- 
na Żeligowskiego, na członków komitetu ho- 
norowego p. p. Witolda Abramowicza, by- 
łego pierwszego prezesa tymczasowej ko- 

misji R Litwy Środkowej, J.! E. ks. 
biskupa dr. Władysława Bandurskiego, in- 

spektora armji gen. Dąb-Biernackiego, Józe- 
fa Folejewskiego, prezydenta miasta Wilna, 
Stefana Kirtiklisa, prezesa zarządu woje- 
wódzkiego F. P. О.0., Marjana Zyndram- 
 Kościałkowskiego, wojewodę białostockiego, 
gen. Daniela Konarzewskiego, wiceministra 
spraw wojskowych, gen. Aleksandra Litwi- 
nowicza, dowódcę O. K. 3, Aleksandra Mey- 
sztowicza, byłego ministra, Aleksandra Pry- 
stora, ministra pracy i opieki społecznej, płk. 
Belinę-Pražmowskiego, gen. Tadeusza Pi- 
skora, Władysława Raczkiewicza, wojewodę 
wileńskiego, gen. Edwarda Rydz-Smigłego, 
gen. Juljana Stachiewicza, szeia Wojskowe- 
go Biura Historycznego i Witolda Staniewi- 
cza, ministra reform rolnych. Zjazd odbędzie 
się w Wilnie 10 i 11 listopada b. r. 

Nędza powodem zbrodni i samobójstwa 
MŁODY WIEŚNIAK ZABIŁ NARZECZONA, SAM TARGNĄŁ SIĘ NA ŻYCIE 

We wsi Miśnicze, gm. Korzeniowskiej, pow. Wilejskiego, 23-letni Jan Jachimowicz 
zabił nożem swą narzeczoną 25-letnią Anisję Pośldd, a następnie wybiegł do 
i tam zadał sobie kilka ciężkich cięć w brzuch i poderżnął sobie krtań. 

stodoły 
Pośled zmarła 

po kilku chwilach, zaś Jachimowicza, w stanie ciężkim odwieziono do szpitala w Wilejce. 
Jachimowicz, który nie miał własnej ziemi, pracował u sąsiadów, 

nie miał pracy i do domu zaglądnęła nędza. 
lecz ostatnio 

Widząc, że narzeczona odwraca się od niego i chce go porzucić, Jachimowicz 
podczas sprzeczki złapał leżący na stole nóż i zadał Pośledównie cztery rany w okoli- 
cę serca, a gdy padła bez życia, sam targnął się na życie. 

— Pożar od pieca. 21 b. m. w miesz 
kaniu kapitana Reszko Bogumiła zam. 
przy ul. Zarzecze 15, wskutek nadmier 
nego napalenia w piecu powstał рокаг 
w czasie którego zapaliło się wnętrze 
mieszkania niszcząc. wiele przedmio- 
tów. Straż ogniowa pożar zlikwido- 
wała. 

— Nie udało się. 20 b. m. został zatrzy- 
many Smulgin Antoni (Dobrej Rady 19) na 
usiłowaniu dokonania kradzieży skrzyni z 
medykamentami, znajdującej się obok  ma- 
gazynu na stacji towarowej Wilno. Skrzy- 
nia 2 jest własnością firmy Marcon (Zawal 
na 2). 

— Rozmyślili się. Kuszyńskiemu Mikoła- 
jowi (Dobrej Rady 1) z taksówki znajdują- 
cej się w podwórzu tego domu skradziono 
różne narzędzia. Kradzieży dokonali Juchnie 
wicz Piotr (Nowogródzka 127) i Molko 
Franciszek (Bukowa 34). Wspomniane rze- 
czy zostały przez sprawców kradzieży zwró 
cone właścicielowi przed przybyciem policji. 

Й а— 
Wypadek samochodowy. 

Przy zbiegu ulic Kościuszki i Syrokomli sa- 
miochód 14343 należący do Dejca Izraela 
zam. w m. Widze pow. Brasławskiego na- 
jechał na przejeżdżającego rowerem Hance- 
wicza Steiana, zam. w Szpitalu wojskowym 
na Antokolu. Hancewicz doznał lekkich 
uszkodzeń ciała. Rower został połamany. — 
Szoier po wypadku zbiegł. 

-— Na Zygmuntowskiej ponosił koń. Wczo 
raj na ul» Zygmuntowskiej koń chłopski wy- 
straszył się trąbki samochodowej i począł 
ponosić. 

Wystraszone zwierzę wpadło na chodnik 
koło domu Nr. 8 i przygniotło przechodzą- 

cego Jana Karczmara z ul. Wilkomierskiej. 
— Obława. W czoraj w nocy na pery- 

ferjach miasta policja zarządziła obławę. 
Równicż zrewidowano miejsca podejrzane w 
śródmieściu. 

W czasie obławy zatrzymano 7 osób. 

— Drut zerwał dach w autobusie. Wczo 
raj rano przy zbiegu ulic Niemieckiej i Wiel 
kiej podczas naprawiania lampy  łukowej 
opuszczony sznur od lampy zączepił o prze- 
jeżdżający autobus wskutek czego został 
zerwany dach. 

Autobus natychmiast się zatrzymał, lecz 
skończyło się na strachu, bowiem nikt z pa- 
sażerów nie ucierpiał. 

  

Najwjększa sensacja doby obecnej! 

Opera filmowa w naturalnych 
kolorach 

„KRÓL ŻEBRAKÓW 
Jui w kije „HELIOS= 

  

       MŁOCARNIE i MANEŻE 

WIALNIE i MŁYNKI 

SIECZKARNIE i SIEKACZE 

PARNIKI I GNIOTOWNIKI 
Pierwszorzędnych fabryk krajowych 

  

    
     

Pobeca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a        

cownej przez komisję, której prezesem 
był generał Sir lan Hamilton, b. wódz 
wojsk angielskich w Gallipoli, a spra- 
wozdawcą niżej podpisany. Rezolucja, 
będąca kompromisem, zaczyna od 
stwierdzenia, że „byli wojskowi są 
zdecydowanymi przeciwnikami wo- 
jen", co nie oznacza oczywiście aby 
byli przeciwnikami obrony narodowej; 
tważają wojnę za zło, a ich obowiąz- 
kiem jest „pracować nad pogłębianiem 
ducha pokoju i nad ulepszaniem insty- 
lucyj sprawie pokoju służącym”; wo- 
bec tego powinni pracować nad tem, 
aby przyszła era „pokojowego załat- 
wiania sporów międzynarodowych. Re 

, Zolucja przypomina, że „poszanowanie 
traktatów, paktów i zobowiązań mię- 

, dzynarodowych jest stałą doktryną 
FIDĄC'u* i wzywa rządy, aby „opar- 
ły swą politykę na solidarnych i pod- 

ty, Słanowych=zasadach pokoju, jakiemi 

> 
с 

i 
1 

| SĄ: arbitraż, bezpieczeństwo i rozbro- 
„Įenie“. Každy związek do FIDAC'u na- 

leżący zobowiązuje się zwalczać w 
Swym kraju „wszelką prowokację szko 
dliwą dla utrzymania pokoju”, oraz 
sprzeciwiać się „gestom waśniejącym 
narody". 

Że uchwała ta naprawdę odpowia 
- da wewnętrznym przekonaniom więk- 
szości byłych wojskowych w łonie 
FIDĄC4 zorganizowanych najlepszym 
tego dowodem jest takt, że przyjęta 
została jednomyślnie. Jedynie Włosi 
czynili zastrzeżenia, ale to nikogo spe 
cjalnie nie dziwiło. Już od szeregu lat 

hasło solidarności międzysojuszniczej 
nie budzi w tym kraju żadnego niemal 
echa. Nie jedni Włosi są za taki stan 
rzeczy odpowiedzialni. Podział po - 
niemieckich i po - tureckich posiadło- 
ści tak jak został w traktatach pokojo 
wych dokonany, trudno nazwać spra- 
wiedliwym i politycznie  przewidują- 
cym. Dopóki to nie zostanie zrewido- 
wane żaden odpowiedzialny Włoch nie 
podpisze bez zastrzeżeń uchwały o sza 
nowaniu traktatów. 

Wybory nowego prezesa FIDAC'u 
były w tym roku niełatwe. Jeszcze 
przed kongresem zgłoszone zostały 
kandydatury gen. Romana Góreckiego, 
prezesa Federacji Polskich Związków 
Obrońców Ojczyzny; pułkownika Mi- 
lana Radossawljewicza, prezesa jugo- 
słowiańskiego Związku Oficerów Re- 
zerwy i wice - prezesa FIDAC'u od 
lat dziesięciu, oraz p. Wiktora Ca- 
dere, profesora uniwersytetu w Ora- 
dea - Mare, a obecnie sekretarza ge- 
neralnego rumuńskiego Min. Spraw 

ewnętrznych. Już na miejscu, w A- 
meryce, wpłynęła czwarta kandydatu- 
ra, majora Edwarda White'a, Ameryka 
nina. Gdyby gen. Górecki nie musiał z 
powodu sytuacji politycznej zostać się 
w kraju, gdyby mógł pojechać do Wa- 
szyngtonu „jak to było planowane, zo- 
stałby zapewne wybrany. Jego nieobe 
cność ogromnie delegacji polskiej za- 
danie utrudniła. Po przeprowadzeniu 
szeregu rozmów, delegacja polska kan 
dydaturę gen. Góreckiego wycofała 

(do czego była zgóry upoważniona), 
popierając kandydaturę pułkownika 
Radossawljewicza, jako najstarszego 
zasługą wśród działaczy Federacji. Nie 
chcieliśmy także dopuścić do tego, aby 
dzięki rywalizującym trzem kandyda- 
tom europejskim przeszedł. Ameryka- 
nin i to właśnie w Ameryce. Nie leży 
w zwyczajach FIDAC'u, aby kraj go- 
szczący kongres wysuwał jednocześ- 
nie swą kandydaturę na prezesa. Ame- 
rykami się wycofał, a Jugosłowianin 
przeszedł 7 głosami przeciw 3, jakie 
padły na Rumuna (Rumunja, Włochy i 
Portugalja). Za poparcie przez nas 
Radossawljewicza Czesi i Jugosłowia- 
nie przyrzekli poprzeć w roku przysz- 
łym, w Pradze, kandydaturę polską; 
możemy też liczyć na poparcie Francu 
zów i Belgów, którzy już w tym roku 
naszą kandydaturę przed innemi brali 
pod uwagę. 

W skład delegacji polskiej na kon- 
gres w Waszyngtonie wchodziło 12 
osób, w tem trzy panie (pp. Julja Ma- 
zaraki, Wanda Pełczyńska i Marja 
Zdziarska - Zaleska). Pani Maziaram 
została w tym roku prezeską żeńskiej 
organizacji pomocniczej FIDAC'u. Prze 
wodniczył delegacji polskiej major Jan 
Ludyga - Laskowski, znany ze swej 
wybitnej roli, jaką odegrał w powsta- 
niach śląskich; po raz drugi został wi- 
ce - prezesem FIDAC'u na Polskę. Po- 
zatem w skład delegacji wchodzili pp.: 
Augustynowicz, Garbusiński, , Kocur, 
Pająk, Smogorzewski, Szwiec, Wronc- 

ki i Wyrzykowski. Aczkolwiek delega- 
ci do różnych politycznych obozów na- 
leżą, przez cały czas trwania kongresu 
delegacja polska pracowała w atmosie 
rze całkowitej harmonji i koleżenskoś- 
ci. Postępki nietylko  niekoleżeńskie, 
ale poprostu karygodne, z godnością 
oficerską się kłócące, pochodziły z zew 
nątrz. Takim postępkiem był list, jaki 
pewien starszy pan wysłał do szefa 
jednej z obcych delegacyj w celu za- 
szkodzenia kandydaturze gen. Górec- 
kiego. 

W parę dni po kongresie FIDAC'u 
odbył się w Bostonie doroczny kon- 
gres „American Legion". Miałem tam 
zaszczyt reprezentować b. wojsko- 
wych polskich. Obecność na estradzie 
b. Prezydenta Coolidge'a, oraz mowa 
Prezydenta Hoover'a do legjonistów 
była mi jednym więcej dowodem, że 
„American Legion* jest wpływową or 
ganizacją patrjotyczną w tym kraju. 
Ale wojnę tu już zapomniano... Ale ha 
51а solidarności  międzysojuszniczej 
już popularne nie są. Ameryka nie 
chce być niczyim sprzymierzeńcem: 
chce być opiekunem i arbitrem dla 
wszystkich. 

Kazimierz Smogorzewski. 
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Wieściprzedwyborcze 
ZEBRANIA B.B.W.R. W WILNIE 

— Dziś, we środę dn. 22 b. m. o 
godz. 16 w Dzielnicowym Sekretarja- 
cie B.B.W.R. w lokalu przy ul. Legjo- 
nowej Nr. 25 odbędzie się wiec przed- 
wyborczy. 

— Jutro, dn. 23 o godz. 18 w Dziel 
nicowym Sekretarjacie przy ul. Giedy- 
mina Nr. 32 odbędzie się wiec przed- 
wyborczy B.B.W.R. 

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

W dniu 19 b: m. odbył się w Mej- 
szagole wiec wyborczy z ramienia B. 
B.W.R. Z powodu dorocznego święta 
parafjalnego ludność zebrała się licz- 
nie i na wiec przybyło zgórą 200 osób. 
Zebranie zakończono ogólnym i gorą- 
cym okrzykiem na cześć Marszałka Pił 
sudskiego. + 

— W końcu ubiegłego tygodnia 
odbyło się zebranie informacyjne we 
wsi Nareski, gm. Trockiej i założono 
komitet rejonowy B.B.W.R. 

— Takież same zebranie odbyło 
się we wsi Sużany, gm. Niemeńczyń- 
skiej przy udziale 100 osób, również 
zorganizowano komitet rejonowy. 

— Onegdaj w Święcianach w sali 
gmachu kolejowego odbyło się zebra- 
nie przedwyborcze, na które przybyło 
kilkaset osób. 

Wygłoszone przemówienia zebrani 
wysłuchali z uwagą i mówców nagra- 
dzali długobrzmiącemi oklaskami. 

W toku dalszych obrad powołano 
komitet wyborczy kolejowy i uchwa- 
lono przystąpić do Obywatelskiego Ko 
mitetu Wyborczego B.B.W.R. w N. 
Święcianach. 

Zebranie zamknięto na cześć Mar- 
szałka Piłsudskiego. О 

Zauważyć należy, że w tym dniu 
przybył tutaj również p. Stążowski — 
kandydat na posła z listy „Centrole- 
wu' i usiłował zorganizować cekawi- 
styczny komitet wyborczy, lecz bez 
żadnego rezultatu. 

LIDZKI ZWIĄZEK ZIEMIAN ZGŁO- 
SIŁ AKCES DO B.B. 

Jak się dowiadujemy, w poniedzia- 
łek 20 października odbyło się w Li- 
dzie zebranie powiatowego oddziału 
Związku Ziemian pod  przewodni- 
ctwem prezesa p. Szymona Meyszto- 
wicza. Między innemi uchwałono jed- 
nomyślnie potwierdzić zgłoszony już 
akces do pówiatowego komitetu wy- 
borczego B. B. W. R. oraz podzięko- 
wać prezesowi Meysztowiczowi za 
wysłanie poprzednio do Marszałka Pił 
sudskiego depeszy następującej treści: 

Radując się z udaremnienia nie- 
cnego zamachu, proszę Pana Marszał- 
ka przyjąć najszczersze życzenia dal- 
szej, w zdrowiu i osobistej pomyślno- 
ści, owocnej pracy dla dobra Narodu. 
Szymon Meysztowicz, prezes Lidzkie- 
go Oddziału Związku Ziemian. 
KIEDY NASTĄPI ZATWIERDZENIE 

LIST OKRĘGOWYCH 
W celu wydania decyzji, co do 

ważności zgłoszonych list kandydatów 
na posłów. i senatorów, przewodni- 
czący okr. komisji wyborczej p. sędzia 
Eljaszewicz, zarządził przedstawienie 
dodatkowych list wyborców ułożonych 
po reklamacjach, a to w celu stwierdze 
nia, czy osoby, których nazwiska figu- 
rują pod poszczególnemi listami po- 
siadają prawo wyborcze w danym 
okręgu i czy podpisy ich są prawdzi- 
we. Po dokonaniu tych czynności od- 
będzie się przed 25 i 6 posiedzenie 
komisji wyborczej, która wypowie się 
w -sprawie ważności przedłożonych 
list. 

Jak słychać, dotychczasowe bada- 
nia list wyborczych nie nasuwają wąt- 
pliwości co do prawdziwości podpi- 
sów. 

RADJO WILEŃSKIE 
ŚRODA, DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 

11,58: Czas. 
12,05 — 13.10: Koncert popularny. (P.y- 

ty). 1) Mozart — uwert. Zz op. „Cosi fan 

tutte". 2) Rossini —  Arja.z op. „Cyrulik 

sewilski“ (J. Bandrowska - Turska). 3) 

Liszt — a) Sonetto del Petrarca (Lamond - 
fort) b) Valse - impromptu (Lamond - fort. 

4) Rimskij - Korsakow — Pieśń induska 
(Smirnow). 5) Dvorak — Taniec słowiań- 
ski (skrz. Benedetti). 6) Albeniz a. Tango 
b. Triana (wyk. W. Backhaus) 7) Puccini 
— „Cyganerja" a) Arja  (Pampanini) b) 
Duet — Cigli de Luca 8) Chopin — Polonez 
a - dur (Hambourg) 

13,10 — : Kom. meteor. 
15,45 — 15.50: Program dzienny. 
15.50 — 16.15: „Skrupuł bez skrupułów * 

— odcz. z Warszawy wygłosi ]. Życki. 

16.15 — 16.45: Tr. z Warszawy Aud. 
dla dzieci. 

16.45 — 17,15: Koncert dla młodzieży: 
(płyty) 1)  Humperdinck — Uwert. z op. 
„Jaś i Małgosia" 2) Moniuszko — Krako- 
wiaczek (Gruszczyński)  3)Blon — Szept 
kwiatów. 4) Widoeft — Sax - o phun. 5) 
Torquay — Marsz hiszpański. (Ksylof.) 6) 
Noak — Parada karzełków. 

17,15 — 17,40: Odczyt z Krakowa. 
17,45 —18,45: Tr. z Warsz. Koncert chó 

ru rosyjskiego. 
18,45 — 19.00: Chwilka strzelecka. 
19,00 — 19.15: Kwadrans akademicki. 
19,15 — 19,35: Ciotka Albinowa mó- 

wi 

19.35 — 19.55: Tr. z Warsz. Pras. dzien. 
radj. 

19 55 — 20.00: Program na czwartek . 
20.00 — 20.15: Transm. z Warsz. Felje- 

ton. 
20,15 — 20.30: Odczyt. 
20.30 — 21,20: Koncert solistów z War- 

szawy. (Zboińska - Ruszkowska — sopr. i 
Śmidowicz — fort.). 

21,20 — 21,35: Transm. z teatru „Mor- 
skie oko” w Warsz. |-sza część rewji „Pa- 
rada gwiazd”. Po rewji kom. i muzyka ta- 
neczna do godz. 24,00. 

3 

Nowości Wydawnicze 

POD REDAKCJĄ 
WIKTORA PIOTROWICZA 

Myśli św.Augustyna. Wybrał Ks. 
dr. Stan. bross. Nakład księgarni św. Wojcie 
cha. r. 1930.. 

Tysiąc pięćset lat upływa w tym roku od 
śmierci św. Augustyna, a postać najgenjal- 
niejszego po św. Pawle nauczyciela Kościo- 
ła jak żywa staje nad otchłanią każdej du- 
szy, пеКапе] grzechem, szarpanej namiętno- 
ściami, i wzywa ją, by spojrzała wzwyż, 
kędy niewidzialna ręka trzyma niebieską 
chorągiew nadziei. 

Mała książeczka, skupiająca myśli św. 
Augustyna, odtwarza różnorodne znamiona 
jego indywidualności. Ułożona metodycznie, 
pozwala czytelnikom zrozumieć, czem był 
ten Święty jako człowiek, teolog, filozoi, a 
w szczególności jak gorącą miłością pałało 
jego serce do Boga. Wartość „Myśli* podno 
si to, że są wybrane przeważnie z niespol- 
szczonych jego utworów. Taka redakcja 
książeczki zachęci do poznania jego dzieł 
wielkich i pomnikowych. 

— Anna Słonczyńska, Barwy i dźwięki. 
Poezje. Nakład księgarni św. Wojciecha. R. 
1930. 

Poetka znana z poematu o Chrystusie 
(„Niebieski gość”), całą wrażliwość na bar- 
wy, dźwięki i piękno natury oddaje w tym 
zbiorze. я 

— Orczy, Bar. Eldorado. Powiešč. Str. 
430. Nakład księgarni św. Wojciecha. 

Po dziś dzień nie odsłonięto tajemnicy 
Ludwika XVII: zmarł В on, zakatowany 
przez jakobińskich _ „opiekunów*, czy też 
zdołał ujść ich kaźni, nie potrafiwszy jednak 
dowieść, iż był synem królewskim, prawym 
dziedzicem korony św. Ludwika?. 

Poczytna autorka angielska, znana u nas 
z niezmiernie ciekawej powieści „Szkarłat- 
ny kwiat", porusza w „Eldorado* zagadnie- 
nia delfina Ludwika, nie rozwiązując go 
wszakże, zajęta swym bohaterem sir Percym 
Blakeney eem. 

— Wacław Gąsiorowski: Pani Walew- 
ska, powieść historyczna w dwóch tomach 
Warszawa, 1931, Dom Książki Polskiej. 

Zajmującą uwagę czytelnika fabułę ro- 
mansu historycznego wyhaitował Gąsiorow- 
ski na kanwie bujnych i barwnych czasów 
napoleońskich, obejmujących w powieści la- 
ta od 1806 do 1815. Na horyzoncie dziejów 
płonie mocnym, magnetyzującym blaskiem 
gwiazda Napoleona i urzeka dusze uczucio- 
wych i łatwowiernych Polaków. W cieniu 

glorji genialnego cesarza Francuzów pędzi 
i szumi wezbrany nurt wielkiego świata. 

— Emanuel Bove:  „Mói przyjaciele". 
nakł. „Roju*, Warszawa, 1930 r. Powieść 
nagrodzona w roku zeszłym „Grand Prix* 
Fiquire w sumie 50,000 frcs. 

— Antoni Marczyński: „Gdy bestja bu- 
dzi się”, nakł, „Roju*, Warszawa 1930. 

Frank Heller: „Express syberyjski”, 
nakł. „Roju”, Warszawa 1930. 

— jerzy Bandrowski: Sosenka z wydm. 
a Nakład Księgarni św. Wojciecha. 

  

   

  

Calvet, J. 0 twórczości i krytyce 
katolickiej. Z przedmową Artura Górskiego. 
Nakład Księgarni św. Wojciecha. R. 1930. 

Książka Calveta wnosi nowy problem do 
krytyki literackiej: sumienia, odpowiedzial- 
ności moralnej krytyka wobec autora, dzieła 
i społeczeństwa. Ze szczególnym naciskiem 
pisarz francuski zaznacza niedopuszczalność 
w krytyce anatemy, t. j. osławiania autora, 
jako religijnie nieprawomyślnego, co nie 
wchodzi w zakres obowiązków krytyka. 
Rzecz skreślona jest piórem lekkiem, nieco 
sarkastycznem, a mimo to porusza tyle za-* 
gadnień żywotnych i na naszym gruncie ak- 
tualnych, że czyta się ją z prawdziwą przy- 
Jemnością. 

— Juljusz Kaden Bandrowski: Trzy wy- 
prawy. Lwów 1930, wyd. Zakładu Narodo- 
wego im. Ossolińskich. 

Autor zebrał w tym tomie trzy swoje zna 
ne dawniej opowiadania, dotyczące „wypra- 
wy do Polski", „wyprawy wileńskiej” i „wy 
prawy na Kijów". Niepotrzeba się rozwodzić 
ile wiąże się uczuć naszych z temi wyprawa 
mi, a czytelnik wileński nie odłoży bez wzru 
szenia „wyprawy wileńskiej". | 

— Tadeusz Boy - Żeleński: Słowa gru- 
be i cienkie, Warszawa 1931, wyd. „Roju*. 

W. ciągu miesiąca rzucił Boy na rynek 
księgarski trzy książki: „Flirt z Melpomeną* 
t. IX, „Marzenie i pysk* i wreszcie „Słowa 
cienkie i grube”. W drugiej z kolei książce 
zawarł znane z poprzednich jego publikacyj 
szkice literackiej dwie inne — przynoszą ze- 
brane w ciągu ostatniego roku szkice i re- 
cenzje Boya. 

W czasach dzisiejszych Boy jest nie tyl- 
ko fenomenem pracy, ale i twórczości. 

— Czterdziesty drugi zeszyt „Świata”. 
W bieżącym tygodniu ,Świat* przynosi ar- 
tykuiy oraz iniormacje o „Pięknej legen- 
dzie* to jest o strajku szkolnym, który przed 
25 laty wygrała młodzież nasza na terenie 
kcngresówki. Jan Lorentowicz zabiera głes 
w żywotnej i aktualnej sprawie „Instytutu 
Literackiego i Akademji Umiejętności”. Kor- 

nel „Makuszyński pisze o „naszym: przyjacie- 
lu Kredbie“. P. Paula Lamowa dai. artywuł 
o stosunku George Sand do Chepina, opar- 
ty na nowych dociekaniach archiw-dnych. 
Ecgata kronika p.t. „Tydzień Świata”, „Ty- 
dzień gospodarczy”, „Tydzień teatramy, fil- 
mowy, wydawniczy* oraz liczne ilustracje 
aktualne nie wyczerpują bynajmnizj dobo:o- 
wej treści tego zeszytu. 

—(Czesław Latowiec: „Dziady Adama Mi 
ckiewicza* Poznań, 1929, Jan Jackowski — 
Księgarnia Uniwersytecka. 

— Zygmunt Falkowski: „Rzecz” o tragi- 
zmie Kleopatry C.K. Norwida* Kraków 1928 

— Stanisław Cywiński: „Literatura a Fi- 
lozoija“, Warszawa 1930 r. 

Mieczysława Biegańska: „Władysław 
iBegański, życie i praca”. Wyd. Kasy im. Mia 
nowskiego, Warszawa 1930 . 

— St. Ign. Witkiewicz: „Nienasycenie*, 
powieść w dwóch tomach, Warszawa 1930. 
Nakł. Domu Książki Polskiej. 

—-Stan. Wyrzykowski: „Moskiewskie Go 
dy* cz. l. powieść, nakł. Domu Książki Pol- 
skiej, Warszawa 1930 r. 

— Franciszek Godlewski: „Wśród znie- 
ważonych Bogów*, z podróży na Wschód, 

io 1930, nakł. Domu Książki Pol- 
skiej. 

— Bernard Szarlitt: „Polskość Nietzsche- 
go i jego filozofja". Warszawa 1930, wyd. 
J. Mortkowicza, я 

— Galileo Galilei: Rozmowy i dowodze- 
nia matematyczne w okresie dwóch nowych 
umiejętności, dotyczących mechaniki i ru- 
chów miejscowych, wyd. Kasy im. Mianow- 
skiego, Warszawa, 1930. 

— Antoni Przeborski. Wykłady mechani- 
ki teoretycznej t. I. Wyd. Kasy im. Mianow- 
skiego, Warszawa, 1930. 

— Artur Górski: Glossy o ludziach i ide- 
ach Warszawa 1930, Dom Książki Polskiej. 

Znakomity krytyk i stylista, autor książki 
„Ku czemu Polska szła* i Mousalwaty za- 
warł w tym zbiorze garść szkiców litefac- 
kich. W książce tej poszukuje autor prawdy 
rzeczywistości fizycznej i moralnej. Stwier- 
dzając, iż zagadnienie to staje dziś przed: 
narodem, Górski szuka na nie odpowiedzi. 
Książce poświęcimy osobną uwagę. 

   



Kącik Grafologiczny 

Kącik grafologiczny, poświęcony tym 
wszystkim czytelnikom, którzy się grafolo- 
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ROZKŁAD 
jazdy pociągów mieszanych kolei wąskotorowej 
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MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. 

„WALĘĄ W 
W rolach głównych: Helena Foster i Al. Wilson. Nad program: „Muś jestgspadkobiercą". Kom w 2 ski 

Od dn. 20 do 22 października 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

dramat sensac ”* OBŁOKACH: 757 ROK 
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Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO DZIAŁ B SĄDU OKRĘGO- 
WEGO W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

12387/1. Firma: „Lewitan - Szerzon S - ka'*, Sklep kalo- 
szy, przyborów elektrycznych, rowerów, maszyn używanych i 
innych towarów. Siedziba w  Głębokiem, ul. Zamkowa 29 
Przedsiębiorstwo istnieje od 1928 r. Wspólnicy zamieszkali w 
Głębokiem, pow.  Dziśnieńskiego: Załman Lewitan i Załman 
Szerzon. Spółka fi”mowa zawarta na mocy umowy z dnia 11 
września 1929 r. na czas nieokreślony. Zarząd należy do oby- 
dwóch wspólników. Umowy PCE rodzaju, weksle, i zo- 
bowiązania podpisują obaj wspólnicy łącznie. 

12388. I. Firma: „Pierwza Wileńska Fabryka wojłaków, 
filcu i kleju--Dolnia--H. Eljaszberg, Merslis i B. Herszman S-ka“ 
wytwórnia wojłaków, filcu i kleju. Siedziba w Wilnie ui. Legjono 
wa 195. Firma istnieje od 26 marca 1930 r. Wspólnicy zam. w 
Wilnie. Hirsza Eljaszberg przy ul. Końskiej 26, Izaak Merlis 
przy ul. Zawalnej 66 i Berta Herszman przy ul. Zakretowej 5. 
Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 10 marca 1930 
roku z terminem trwania sześcioletnim licząc od 10 marca 1930 
r. O ile do dnia 1 października 1930 roku wspólnicy Eljaszberg 
lub Merlis nie powiądomią pisemnie pozostałych wspólników 0 
swoim zamiarze zerwania umowy spółkowej i zlikwidowania 

„ spółki od 1 stycznia 1931 roku. Zariąd należy do wszystkich 

„wspólników. Weksle, umowy, zobowiązania i plenipotencje w 
imieniu spółki winny być podpisywane pod stemplem firmo- 
wym przez wszystkich wspólników łącznie lub przez ich ple- 

nipotentów upoważnionych rejentalną plenipotencją, natomiast 

każdy ze wspólników oddzielnie Eprasuiony jest do podpisy- 
wania korespondencji z klientami formy, nie zawierającej zo- 

bowiązań oraz do pokwitowania z odbioru wszelkiego rodzaju 
korespondencji wpływającej na imię firmy, jako też do otrzy- 
mania przesyłek nadsyłanych koleją żelazną. 1940 — IV. 

: w dniu 21. VI. 1930 r. 
12210 II. Firma: „Owsiejowicz Sonia i Kozłowski Szymon“ 

Spółka została zlikwidowana i wykreśla się z Aba 

  

; w dniu 8. VIII 1930 
12368. I. Firma: „Sznejder Ida“ w Wilnie, ul. II Jatkowa 12 

Sklep drobnej galanterji. Firma istnieje od 1930 r. Właściciel 
Sznejder Ida zam. w Wilnie, ul. Borowa 8. 1942 — VI. 

‚ 12369. I. Firma: „Tejtelbaum Zalman“ w Wilnie, ul. Kru- 
pnicza 1. Sklep owsa i otrębi. Frma istnieje od 1929 r. Właści 
ciel — Tejtelbaum Załman zam. tamże. 1943 — VI. 

12370. |. Firma: „Restauracja Ludowa — Wysokiński Wła- 
dysław* w Dokszycach, pow.  Dziśnieńskiego. Restauracja. 
Właściciel — Wysokiński Władysław zam. tamże. 

1944 — 

w dniu 14. VIII. 1930 r. * 
12371 I. Firma: „Przedsiębiorstwo robót inżyniersko budo- 

wlanych inżynier Przemysław Grodzki* w Wilnie, ul. Że- 
ligowskiego 5 —43. Prowadzenie wszelkich robót inżyniersko - 
budowlanych. Firma istnieje od 1930 r. Właściciel — Grodzki. 
Przemysław zam. tamże. 1945 — (VI. 

12372. |. Firma: „Blachman Mina* w Opsie, pow. Brasła- 
wskiego. Sklep kolonjalno - galanteryjny. Firma istnieje od 

1939 1930 r. Właściciel — Blachman Mina, zam. tamże. 
1946 — VI. 

w dniu 18. VIII. 1930 r. 
Е 12373. I. Firma: „Charchurym Marja“ w Wilnie, ul. Kole- 
jowa 7. Sklep wody selcerskiej. Firma istnieje od 1930 r. Wła- 
Ściciel — Charchurym Marja zam. tamże. 1947—VI. 

12374. I. Firma: „Cepelewicz Szymon“ w Lužkach, pow. 
Dziśnieńskiego. Piwiarnia. Firma istnieje od 1927. Właściciel--— 
Cepelewicz Szymon zam. tamże. 1948 — VI. 

12375. I. Firma: „Chabracki Władysław” w Łużkach, pow. 
Dziśnieńskiego. Herbaciarnia. Firma istnieje od 1928 r. Wła- 
šciciel — Chabracki Władysław zam. tamże. 1949 VI. 

12376, |. Firma: „Dziewiatnikowa Helena“ w Wilnie, ul. 
Przyjaźń 13. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1930 r. Wła 
ściciel — Dziewiatnikowa Helena zam. tamże. 1950 — VI. 

> 12377. I. Firma: „Cepelewicz Sora“ w Zamoszu, gm. Jo- 
dzkiej, pow. Brasławskiego. Drobna sprzedaż towarów baka- 
lejnych i resztek włókienistych. Firma istnieje od 1907 r. Wła- 
ściciel Cepelewicz Sora, zam. tamże. 1951 — (VI. 

ли 12378. I. Firma: „Gordon Leja“ w Wilnie, ul. Kwasżelna 2 
Sklep mąki i kaszy. Firma istnieje od 1930 r. Właściciel — Gor 
don Leja zam w Wilnie przy ul. Kwaszelnej 15. 

  

12379. |. Firma: Gielwan Gita* w Opsie, pow. Brasław- 

skiego. Sklep kolonjalny i resztek łokciowych. Firma istneje 
od 1930 r. Właściciel — Gielwan Gita zam. eż 

1956 — VI. 

12359. I. Firma: „Weksler Berko“ w Wilnie, ul. Bazyljań- 
ska 9. Sklep mięsa. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel — Ber- 
ko Weksłer zam. w Wilnie, ul. Wszystkich Świętych 21 — 36. 

1959—VI. 

“12360, I. Firma: „Wolejszo Weronika“ w Wilnie, ul. Be- 
liny 1. Sklep chleba. Firma istnieje od 1930 r. Właścicielka — 
Wołejszo Weronika zam. tamże. 1960 — VI. 

w dniu 5. VIII 1930 r. 
12361. I. Firma: „Wersocki Giesel“ w Wilnie, ui. Obozo- 

wa 23. Sklep spožywczy. Firma istnieje od 1928 r. Wlašciciel 
— Wersocki Giesel zam. tamże. 1961 — VI. 

12362. I. Firma: „Zak Mendel“ w Głębokiem ul. Zamko- 
wa 54. Sklep skór. Firma istnieje od 190 r. Wlašciciel — Zak 
Mendel zam. tamże. 1962 — VI. 

12363. I. Firma: „Zapaśnik "Felicja" w Wilnie, ul. Nadleś- 
na 27. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1921 r. Właścicielka 
— Felicja Zapaśnik zam. tamże. 1963 — WI. 

w dniu 8. VIII 1930 r. 

12364. I. Firma: „Arjowicz Hirsz" w Wilnie, zauł. Oszmiań 
ski 2. Sklep ubrań ludowych. Firma istnieje od 1930 r. Właści 
ciel — Arjowicz Hirsz zam. tamże. 

12365. I. Firma: „Baran Cyla* w Wilnie, ul. Makowa 20 
Skład drzewa opałowego. Firma istnieje od 1928 r. Właściciel 
ka Baran Cyla zam. w Wilnie, przy ul. Szopena 4 — 20. 

[1965—VI. 

12366. |. Firma: „Fundibryder Rebeka Rochla* w Wilnie, 
ul. Szawelska 5. Sklep bławatny. Właściciel — Fundibryder Re- 
beka — Rocha zam. w Wilnie przy ul. Straszuna 9 — 7. Fir- 
ma istnieje od 1930 r. 1966 — VI. 

12367. 1. Frma: „Sosne Rachiel* w Wilnie, ul. Nowogródz- 

ka 90. Sklep starego żelaza. Firma istnieje od 1924 r. Właści- 

ciel — Sosne Rachiel zam. tamże. 1967 — VI. 

! w dn (. VIII. 1930 r. 
12341. I. Firma: „Sworob Pawel“ w Niemnie, gm. Honczar 

skiej, pow. Lidzkiego. Sklep spożywczy i drobnych towarów 
oraz piwa. Firma stnieje od 1928 r. Właściciel — Sworob Pa- 

weł zam. tamże. 1968 — VI. 

12342. |. Firma: „Słucki Mowsza* w Lidzie, ul. Suwalska 

13. Sprzedaż materjałów piśmiennych i wyrobów tytoniowych. 
Właściciel — Słucki Mowsza zam. w Lidzie, ul. a 17 

1 — М. 
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A. ARMANDI 

* WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD : 

— To było wszystko, co mogłem 
wydobyć od niego tego dnia. Dopiero 
później dowiedziałem się, w jak podły 
sposób Meer nie dopuścił młodego in- 
żyniera do pana. 

— Niech pan nie rozwieka tak opo 
wiadania! 

— Dobrze, będę się streszczał, kie 
dy pan tego żąda! Z powodów, któ- 
rych nie znam, ale których się domy- 
šlam, Meer obawiał się spotkania pa- 
na z młodym człowiekiem, który tak 
bardzo tego pragnął. Aby przeszko- 
dzić temu, obmyślił genjalną, ale ohyd 
ną kombinację. W jaki sposób dopiął 
swego celu? Na jakich świadkach 
oparł swe oskarżenia? Niemam poję- 
cia. Dosyć, że młody inżynier został 
aresztowany pod zarzutem usiłowania 
szantażu i oszustwa.! 

Przewidując niebezpieczeństwo 
Pincheloche odsunął się jaknajdalej za 
stół. Ale były to zbyteczne obawy: 
Foriolis nie poruszył się nawet. Cios 
był zbyt silny i na chwilę obezwład- 
nił go. Głęboko wstrząśnięty tak nie- 
oczekiwaną wiadomością uczuł jedno- 
cześnie coś w rodzaju ulgi. Niech,„,chło 

_ pak* będzie w więzieniu! oby oznacza 
40 zakończenie poszukiwań, które go 
tak nużyły i niepokoiły. Zobaczy więc 
„swego chłopaka”, pozna go, uściska, 
przytuli do starego, zbolałego serca... 
Ach! Prędzej, prędzej trzeba wszystko 
naprawić, wynagrodzić! Więzienie? 
Głupstwo! Wystarczy kilkanaście mi- 
nut czasu, aby zdjąć oskarżenie z 
„chłopaka'* i wypuścić go na wolność! 
Tylko biedakom trudno jest wydo- 
stać się z więzienia. Ale on nie jest 

biedakiem: on może zapłacić dowolną 

sumę i wszystko się ułoży jaknajlepiej! 
A że tymczasem  „chłopak* posiedzi 

sobie, to i lepiej! Byleby nie dali mu 

uciec! 
— W jakiem więzieniu 

Czy w „Santee*? 
— Tak, tam właśnie go trzyma- 

no. 
— „Trzymano*? Więc go już tam 

niema? Gdzież go wywieźli? 

Pincheloche przestępował niespo- 
kojnie z nogi na nogę. Czuł, że rozmo- 
wa wstępowała na coraz to niebez- 
pieczniejsze tory. Fortiolis zaciskał 
znowu groźnie pięście i pożerał go 
oczyma. 

— Ach, nie, niech się pan uspokoi. 
Sąd uniewinnił go. 

Nim zdążył skończyć zdanie, od- 
skoczył w bok, jak oparzony, unikając 
ciosu, wymierzonego mu przez Forti- 
olisa. Przerażony do najwyższego stop 
nia, zrobił całą barykadę z krzeseł 
przed sobą, i, wtulony w kąt, rozpo- 
czął dyplomatycznie układy z miljone- 
rem: 

— Proszę się uspokoić, na miłość 
Boską, błagam pana!... Pan mnie nie 
zrozumiał? Może źle się wyraziłem? 
Co ja takiego powiedziałem, co mogło 
wywołać gniew pana? Powtarzam pa- 
nu, że młodzieniec został uniewinnio- 
ny i wypuszczony z więzienia. 

— Zrozumiałem, zrozumiałem, — 
dławił się i chrypiał Fortiolis, odsuwa- 
jąc meble i usiłując przedostać się do 
dziennikarza. 

— On jest na wolności, słyszy 
pan? Wolny! — krzyczał zrozpaczony 
Pincheloche. 

E Slyszę, 

Zatrzeszczało krzesło w jego rę- 
kach i barjera, skonstruowana przez 
Pincheloche'a, rozpadła się, torując 
drogę rozgniewanemu  Fortiolis'owi. 
Dziennikarz aż przykucnął na podło- 
dze ze strachu. 

— Boże, 
mnie?..... 

Fortiolis 

siedzi? 

czego pan chce ode 

chwycił za wyłogi jego 

"Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Weydytło 

marynarki i zbliżając swoją czerwoną, 
wykrzywioną twarz do jego oczu, 
szepnął: 

— Mów, gdzie on jest, mów za- 
raz! Dwadzieścia tysięcy franków — 
jeśli powiesz! A nie powiesz 
śmierć! 

— Niestety! — zapłakał Pinchelo- 
che. — Jest to jedyna rzecz, której nie 
wiem! 

Rozpacz jego tym razem była tak 
szczera, że Fortiolis uwierzył mu i, 
wypuszczając z rąk jego marynarkę, 
opadł z jękiem na fotel. 

Żowód, który go spotkał, był zbyt 
nagły. Nadzieja odnalezienia Geralda, 
pewność prawie, która nagle napeł- 
niła serce jego nadziemskiem prawie 
szczęściem, zniknęła równie szybko, 
jak powstała. *Głuchym, niewyraźnym 
głosem zapytał: 

— Kiedy go wypuszczono? 
— Przedwczoraj. 
— Widział go pan potem? 
— Nie. 
— Nie wie pan, gdzie on mógł się 

podziać? 
— Nie mam pojęcia, ale słysza- 

łem, że miano go wysłać z Francji. 
— Dlaczego? 
— O ile wiem, nie miał on żad- 

nych papierów. Przyjechał do Francji 
bez paszportu! 

Fortiolis milczał długo, patrząc 
przed siebie tępym,  nieruchomym 

wzrokiem. 3 
— To wszystko? 

— Wszystko, co dotyczy inżynie- 
ra Geralda. Ale jeżeli pan życzy sobie 
posłuchać dodatkowych 
podłościach p. Meera.... 

Przerwał mu zniechęcony, gestem 
obojętnym i smutnym: 

Co mnie obchodzi Meer?.... 

Takim samym gestem, obojętnym i 
ponurym, wyjął książeczkę czekową i 
wypisał czek na sumę, składającą się 
z pięciu cyfr. 

zwierzeń O 

— To dla pana, za fatygę, jeże- 

li pan znajdzie jego adres, dostanie 

pan drugie tyle, ale bez adresu lepiej 
się nie zjawiać: wypędzę precz! 

Pincheloche zerknął na cyfrę i roz- 

promieniony z zachwytu z tak nieocze 

kiwanego datku, zaczął dziękować 
uniżenie. ; 

— Ach, nie, proszę, — bronił się 

zmęczony Fortiolis, — kasa zamknię- 
ta: zabieraj się pan do stu djabłów! 

Machając czekiem, aby wysechi 
atrament, Pincheloche cofał się tyłem 
do drzwi i nagle zaryczał jak szalo- 
ny: 

— Czek, mój czek!... 
Człowiek, który w tej chwili wszedł 

do pokoju, wyrwał mu z ręki cenny 
papierek. 

— Čo to jest? To rozbój! Kra- 
dzież!... 

— (Co to znaczy, Overluc, — za- 
pytał rozgniewany Fgrtiolis. 

Detektyw odpowiedział mu ponu- 
rem spojrzeniem: 

— Nie czas teraz rzucać pienię- 

dzmi na wiatr, panie Fortiolis. A roz- 

dawać pieniądze takim łotrom, jak ten, 

to gorzej niż rozrzucać je na wiatr. 

— `Ратше!,... 

— Precz stąd! — przerwał 

zimno Overluc, pokazując na drzwi. 

Fortiolis zmarszczył brwi: 
-— Zdaje się, że pan jest w moim 

domu? ja tylko sam mogę się tu roz- 
porządzać!.... 

Uwaga ta nie zmieszała detekty= 
wa. Tym samym spokojnym tonem, 
niedopuszczającym repliki, przerwał 
Fortiolisowi: 

— Jesteśmy w pańskim domu, to 
prawda, ale nie może pan wydawać 

sądu o rzeczach, o których pan nie 
ma pojęcia. 

— Pan pozwoli, — próbował wal- 
czyć Pincheloche, 

— Nie pozwalam! — odciął de- 

tektyw, — Ten łotr zdążył już powtó- 
rzyć panu ostatnie wiadomości? 

mu 

  

Opowiedział mi o niejakim Gerar- 

dzie, którego pan nie mógł znaleźć! — 

odpowiedział zimno rozgniewany For- 

tiolis. 
— Pan się myli! Znalazłem go, 

chociaż zapóźno, zarówno, jak odkry- 

łem szereg innych rzeczy — niestety 

— zbyt późno! Czy pan czytał dzisiej- 

sze gazety? 
—_— Nie, poczta jeszcze nie nade- 

szła!. : : 

Overluc westchnął i spojrzał па 

niego smutnie: 

— „Barranco“ skończyło | sie, 

Wczoraj na giełdzie wyniknął krach 

ostateczny, który spowodował istną 

panikę. Czy on mówił panu o tem? 

Fortiolis stracił oddech na chwilę 

i patrzał zupełnie nieprzytomnie. 

Co?.... 
— Mówię prawdę. Akcje były od- 

dawane za grosze. Nie było amatorów 

na nie. Nikt nie chciał kupować ich. 

— Nikt nie chciał ich kupować? 

Ależ ja kazałem Meerowi skupywać 
je. i 

— Meer uciekł. Czy nie uprzedził 

pana? SR 
Pincheloche zrobił się mały i nie- 

znacznie cofał się ku drzwiom. Wzbu- 

rzony Fortiolis bełkotał: 
To..... Boże!...--- ot! 

— A czy ta kreatura powiedziała 

panu, że inżynier Gerard został aresz- 

towany na skutek zeznań tego właśnie 

Pincheloche'a? 

Pod strasznem wejrzeniem Fortio- 

lisa Pincheloche aż zachwiał się. Prze- 

rażony do ostatnich granic, szukał 

oczyma drzwi. Jednym susem wysko- 

czył za próg i stoczył się na dół. Over- 

luc powstrzymał Fortiolisa, który rzu- 

cił się za nim: 

— Niech mu pan da spokój, niech 

go djabli węzmą! Ja zrobiłem już 
wszystko, co można było aby go po- 
gnębić. 

Przez okno widać było Pinchelo- 

che'a, biegnącego wzdłuż alei. Z t 
skiem zamknęła się furtka prod 2150 

na ląd 
Fortiolis opadł na kanapį kiej Ar 

uśmiechnął się gorzko: ЗЫ 

— Gdzie się obrócić — wszęl je 

pełno łotrów! „ aby w 

Overluc spuścił wzrok. Fort KtOrab) 
ciągnął dalej, śmiejąc się nerwowo:polączm 

— Tak, to się nazywają łudziekami, by 
syć się juž napatrzytem im! Los blich zwa 
istotnie aż nazbyt hojny! Strachqy įden 
wszystko za jednym zamachem! “V IC“ 
Overluc, bywają w życiu chwile, | efskie, 
dy ręce opadają bezsilnie! ść Szk 

— Nie trzeba rozpaczać... jh haseł, 

Fortiolis skrzywił się: Acitaby :: 
— W:głosie pana niema przekćOCji za 

nia. I pana los podciął? Nie powt Teraz r 
się panu, przyjacielu! tanie: m: 

— Nie, — odpowiedział pork Witolc 
detektyw. Ktoś po 

— Głupstwo! Cieszę się, że pg 
widzę. Chociaż przynosi mi pan ku Pol 
straszne wieści, jednak wolę słyś , (POW 
je z ust pana, niż kogoś obcego. Tj ® Samc 
W takiej chwili, jak dzisiejsza, po7- Uznaj, 
ję się prawdziwych przyjaciół. lnie za | 

Widzi pan: pan jest teraz sam fybłędę". 
mnie. _ Jeśli się 

Overluc odwrócił się zmieSzł zjęmi, z 
Starzec mówił dalej, wstając z m. to p: 

sca i zbliżając się do biurka: 

— Wykupiłem niemało akcy“ droga. 
ostatnich dniach, Overluc. Jedną st tylko | 
mniej, jedną więcej..... Ile? dżniczą, 

— Ile czego? zywiście 

— Ile akcyj pan przyniósł? ciem cu 

Overluc wyjął z kieszeni całą p SAdze, | 
akcyj i położył na stole. nków dc 

— Pięćset. To wszystko, co do dzą się : 
łem od pana. Odnoszę je par't- zej, wic 

— Słusznie. A więc 500 akcy iojdzie | 
610..... Bu Mes Ap 
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