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PNENUMURATA miesięczna 2 odniesieniem do domu 
zagranioę 7 zł. Konto szekowe Р, 

w sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 
pocztową 4 zł., przesyizą 

lub z 
K. O. 

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

JIEMIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

URÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ] — Dworzec Kolejowy — 

KŁECK —. Skłep „Jedność. 

towa uiszczoca 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia 

PRZEJ 
BARARNOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — ai Zamkowa, — W. Wiodzimierow. 

IWIENIEC — Sklep Tytoniowy $. Zwierzyński. 

LIDA -- uł, Suwalska 13 — S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Rach*. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy boa rkkĄ 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 

STAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ui. Ratuszowa — Księgarnia jażwińskiego 

| NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Mictalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnis T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarme Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgaruła Polskiej Macierzy Szkołnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 12. 
STGŁPCE --- Księgarnia T-wa „Ruch”, 
ST. ŚWIĘCIANY — wi. Rynek B — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewsia 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK — Kazek T-wa „Ruch“. 

na stronie 2-ej i 3 gr. 40, £a tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
gr. W numerach świątecznych faz z prowincji o 25 proc. drożej. 

cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Adminietraeja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

  

K. Malinowskiego. 

K. Smarzyński, 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie numeru dewodowege 20 groszy 

  

POTRZEBY 
"Na MARGINESIE KONFERENCJI 

w dniu 16-go 

Stan gospodarczy Ziem Wschad- 
nich w ciągu 12 lat istnienia Odrodzo 
nej Polski bardzo mało zajmował sie- 
ry rządowe, poselskie i opinję publicz 
ną Polski. 

Warszawa nie dorosła umysłowo 
i moralnie do stanowiska stolicy wiel- 
kiego Państwa; Warszawa nie zna 
prowincyj Polski. 

Ziemie Wschodnie w 1919 r. i w 
pierwszych miesiącach 1920 roku, aż 

, do najazdu bolszewików, posiadały 
Cywilny Zarząd Ziem Wschodnich, 
wyodrębniony, niepodlegający po - 

| szczególnym  ministerjom; tworzyły 
( swe prawodawstwa, przystosowane 

| do swych potrzeb; Cywilny Zarząd 
Ziem Wschodnich był uposażony w 
funkcje prawodawcze. Administracja 
Składała się z ludzi organicznie i du- 
chowo związanych z tym krajem; po- 
Siądała znajomość lokalnych warun- 
ków, miejscowych potrzeb, przejawia 
ła zapał w pracy. Niestety, najście 
bolszewików i dążności powierzchow 
nej unifikacji zlikwidowały odrębny 
Zarząd Ziem Wschodnich. 

W Sejmach Ziemie Wschodnie by- 
ły reprezentowane fatalnie. Najciem- 
niejszy okręg w Polsce — wojewó- 

| dztwo poleskie dawało najradykalniej 
| szą reprezentację. Pięcioprzymiotni- 
, kowe głosowanie, operowanie listami 

| wyborczemi najzupełniej nie odpowia- 
dało poziomowi cywilizacyjnemu tych 
ziem. Grupy polityczne przelicytowy- 
wały się w, postulatach demagogicz- 

| nych. 
„ Nie mając odpowiedniej reprezen- 
tacji w Sejmie państwowym, nie ma- 
Aąc Sejmu krajowego, któryby mógł 
być odpowiednim organem polityki 
ekonomicznej kraju, Ziemie Wschod- 
nie musiały z natury rzeczy być za- 
niedbywane. jedynym organem spo- 
iecznym, który częstokroć stawał w 
obronie ważnych interesów kraju, był 
Kresowy Związek Ziemian. Przemysł 
i handel nie miał reprezentacji swych 
interesów, nie miał organów opinjo- 
dawczych. Dopiero w 1928 roku zosta 
je do życia powołana Izba Przemy- 
słowo - Handlowa w Wilnie, obejmu- 
jąca cztery województwa północno - 
wschodnie: Białostockie, Wilenskie, 
Poleskie i Nowogródzkie. Wkrótce 
potem wytwarza się Izba Rzemieślni- 
cza. Izb Rolniczych jeszcze nie posia- 
damy, i tymczasowo ich funkcje speł- 
niają towarzystwa rolnicze, zwłaszcza 
Towarzystwo Rolnicze Wileńskie, po- 
siadające wieloletnie tradycje pracy. 

Prezydent Rzeczypospolitej, gdy 
zwiedzał nasz kraj, wszedł w kontakt 
t jego organizacjami gospodarczemi. 

rezultacie została zwołana konie- 
rencja w Zamku dla omówienia spraw 
gospodarczych Ziem Wschodnich w 
obecności prezydenta. 

Na konferencji przedstawiciele or- 
ganizacyj gospodarczych wygłosili re- 
feraty. 
„/ Prof. Zawadzki, dyrektor Wileń- 
gkiej Izby Przemysłowo - Handlowej, 
wygłosił ogólny referat, w którym do- 
Wodził, że pewien postęp gospodar- 
czy, jakkolwiek powolny, wykazywa- 
y Ziemie Północno - wschodnie pod 
koniec XIX i w XX wieku do wybu- 
chu wojny światowej. Struktura gos- 
podarcza kraju była mało postępowa, 
lecz zrównoważona poszczególnie, bo 
wiem jej elementy były do siebie do- 
Stosowane. Kraj opierał byt swój na 
rolnictwie, posiadał jednak ujemny bi- 
ans handlowy w zakresie produktów 
Iolnych. Znajdowało to rekompensatę 
w eksploatacji lasów. Wywóz drze- 
wa stanowił znaczną pozycję w blilan 

Się handlowym i dawał zarobki ludno- 
"ei. Przemysł przetwórczy był słabo 
rozwinięty, Istniały wprawdzie zakła- 
Y przemysłowe włókiennicze w Biało 

stockiem, papiernicze i garbarskie w 
ileńszczyżnie, Zakłady te nie były 

duże i pracowały przeważnie na ry- 
lek rosyjski. Mało rozwiniętym siłom 
Produkcyjnym kraju odpowiadały 
Małe podatki i brak świadczeń soc- 

` біпусЬ. W kraju, ze względu na jego 
- | poograficzne położenie między Bałty- 

„em a morzem Czarnem, między Ro- 
Ją a Niemcami rozwinał się handel 

 qtzytowy. Wojna wywołała olbrzy- 
-| „gg, Zniszczenie, wywóz kapitałów, 
Ž zje zubożenie kraju. Granice litew 

4 i sowiecka nadają krajowi konfi- 

: 

RE.
   

  

LS   - | SUrację wydłużoną i są dziś granica- 

| gp Artwemi. Kraj jednak posiada za- 
| ud), aturalne: bogactwa leśne, Inia- 

5 Lt. d. i przy poparciu Paristwa mo- 
że z odrodzić gospodarczo. 

4, Na uje i, w jakich si 
t jemne warunki, w jakich się jpalazł kraj, wskazywał w swym re- : : 

i ŽADANIA 
GOSPODARCZEJ NA ZAMKU 

października 

feracie prezes lzby Przemysłowo - 
Handlowej pan R. Ruciński. 

„Wkiśnięty w najbardziej odległy zaką- 

tek Państwa, otoczony jakby murem „mar- 

twym" granic z Rosją i Litwą, pozbawiony 

naturalnego wyjścia do morza w Kłajpe- 

dzie i Libawie, teren nasz, zajmujący pra- 

wie siódmą część powierzchni całej Polski, 

utracił z biegiem wypadków dziejowych 

cały swój „Hinterland'*. Zarówno wyjście 
na morze przez Gdynię, lub Gdańsk, jak i 
najbardziej ożywione gospodarczo dzielnice 

znajdują się dziś w przeciwległym krańcu 

Państwa. wszystko to razem wzięte w 
sposób, fatalny odbić się musiało na rozwoju 
gospodarczym Wileńszczyzny i Nowogród- 

czyzny“. 

Następnie mówca wspomina o ol- 
brzymiem znaczeniu naszych ziem pół 
nocno - wschodnich. Wartość zarege- 
strowanych zniszczonych _ budowli 
przekracza 200 miłjonów zł., Państwo 
zaś wydało na odbudowę leśnego ma- 
terjału na sumę około 5 miljonów zł., 
oraz 5 miljonów zł. pożyczek zwrot- 
nych. 

Referent podnosi niedorozwój dróg 
komunikacyjnych 'w naszym kraju. 
Gdy przeciętna długość sieci kolejo- 
wej wynosi dla całej Polski 4,3 kilo- 
metra na 100 km. kw. obszaru, w Wi- 
leńszczyźnie wynosi 2,9 km., dła No- 
wogródczyzny — 2,6 km. 

To upośledzenie komunikacyjne 
Ziem Wschodnich wymagałoby rozbu 
dowy sieci kolejowej w naszym kraju. 
Tymczasem na 1200 km. zbudowa- 
nych kolei w całem Państwie, buduje 
się jedna tylko linja kolejowa u nas, 
Woropajewo — Druja, długości 90 
km.. Linja ta miała być ukończona w 
1930 roku, budowa zaś jej została roz 
łożona na lat dziesięć. Mówca żąda 
przyśpieszenia tempa budowy kolei 
Woropajewo — Druja i przedłużenia 
jej do Oszmiany, Nowogródka, Biało- 
wieży, Warszawy. Zdaniem naszem, 
należałoby wykorzystać kolej Biało- 
wieża — Bielsk Podlaski i przedłużyć 
ją do stacji Małkini, a stamtąd prowa- 
dzić do Nasielska, który jest połączo- 
ny z Sierbcem i ma być połączony z 
Toruniem. Naszem zdaniem, ziemie 
północno - wschodnie wymagają też 
kolei Lida — Słonim — Kamień Ko- 
szyrski. 

Ustęp mowy prezesa R, Rucińskie- 
go o kolejnictwie Ziem Wschodnich 
wywołał replikę Ministra Kolei Kiihna, 
który zaznaczył, że kolej Woropaje- 
wo —— Druja będzie ukończona za 2 
lata, nie zaś za lat dziesięć, że rozbu- 
dowa kolei w Państwie Polskiem nie 
może iść w bardziej przyśpieszonem 
tempie ze względu na trudności bud- 
żetowe. Minister Kiihn, jak i jego po- 
przednicy, jest inżynierem, a nie finan 
sistą; nie wie więc, że budowy kolei 
żelaznych winny się odbywać nie za 
środki budżetowe, lecz z kredytów za- 
granicznych. Gdybyśmy wypracowali 
odpowiedni plan rozbudowy naszego 
kolejnictwa, w którym wchodziłyby li- 
nje rentowne, jak np. Chełm — Wło- 

dzimierz — Łuck, Rozwadów — Ra- 
dom — Nowe Miasto — Drujec — 
Warszawa i t. d., to można byłoby 
uzyskać pożyczkę kolejową w Sta- 
nach Zjednoczonych, lub wypuścić 6 
procentowe obligacje kolejowe w wa- 
lucie dolarowej, których rozprzedaż 
Ha rynku amerykańskim byłaby moż- 
iwa. 

Jeżeli z kredytów budżetowych bę 
bdziemy budowali koleje żelazne to roz 
budowa naszych kolei nastąpi za ja- 
kich lat 50. Nasz doradca finansowy 

Dewey wielokrotnie w swych spra- 
wozdaniach wskazywał, że wobec te- 
go, że koleje żelazne służą szeregu po 
koleniom, wydatek na ich budowę nie 
może być ponoszony przez jedno, nie 
może być dokonywany z funduszów 
budżetowych, lecz z kredytów — га- 
granicznych. 

Wracając do referatu prezesa Ru- 
cińskiego, zaznaczamy, że zawierał 
on wprost rewelacyjne dane. Upośle- 
dzenie kredytowe województw Wi- 
leńskiego i Nowogródzkiego dowodzi 
jaskrawo ten fakt, że przez oddziały i 
zastępstwa Banku Polskiego zdyskon- 
towano w 1929 roku zaledwie półtora 
procent ogólnej liczby weksli zdys- 
kontowanych przez Bank Polski. A 
wartość tych weksli wynosiła zaled- 
wie 1,35 ogólnej sumy dyskonta Ban- 
ku Polskiego. 

_ Jaskrawy dowód  fiskalizmu, tra- 
Piącego Ziemię Wileńską, przytoczył 
pan Ruciński w swym referacie: „Po- 
datek obrotowy figuruje w Izbie Skar- 
bowej Wileńskiej w sumie 411 zł. na 
głowę płatnika. Tymczasem płatnik te 

Francuski publicysta w sprawie korytarza 
PARYŻ. PAT. — W dzienniku „La Victoire" Gustaw Hervć w dalszym ciągu 

broni swego planu rewizji traktatu wersalskiego, za cenę której powinno nastąpić we- 
dług niego ostateczne porozumienie Francji i Niemiec. 

W sobotnim numerze swego pisma przy znaje, że przy opracowywaniu  pro- 
gramu maksymalnego ustępstw, które należy poczynić na rzecz Niemiec dla pogodze- 
nia a > Francją, kosztowało go najwięcej opracowanie punktu, dotyczącego koryta- 
rza polskiego. 

Nie ulega wątpliwości, że gdyby Prusacy byli aniołami, to pogodziliby się z 
małemi niewygodami materjalnemi, wynikłem: dla nich z istnienia korytarza polskiego,. 
przez który dążą nieustannie pociągi z Berlina do Królewca i z powrotem. Niestety, — 
oświadcza Gustaw Herwć — Prusacy i Niemcy są zwykłymi ludźmi. i 

Można przypuścić, że pogodzą się oni z utratą Poznańskiego i Górnego Śląska, 
przyłączonych do Polski, PRE trzeba niezwykłego zapasu złudzeń, ażeby 'wyobra- 
zić sobie, że Niemcy zgodzą się kieklykolwiek na ostateczne oddanie Polsce korytarza, 
który dzieli ich państwo na dwie części. 

Niemcy rzucili się w objęcia Sowietów i czekają tylko odpowiedniej chwili, 
ażeby rzucić Rosję na Polskę, albo też napaść samym na naszych przyjaciół Połaków,,. 
których położenie geograficzne jest wysoce niebezpieczne, mają bowiem z jednej strony 
olbrzyma mz a z drugiej olbrzyma niemieckiego. 

Szlachetny popełniony przez Wilsona, Lloyd George"a i Clemenceau, bę- 
dzie miał pewnego pięknego poranka jako rezultat niezawodny, nowe rozćwiartowaniej 
Polski, a może nawet i krwawy kon ogólno-europejski. jestem gorącym przyjacie-' 
lem Polski — zapewnia p. Herwć. 

Mam nadzieję, że sumieriiem mojem nie zdradzam obecnie Polski, że owszem 
Francja interwenjowała przyjaciel-i wyświadczam jej przysługę, głosząc, że trzeba ab: 

sko w Warszawie w sprawie korytarza polskiego, Krok ten uzależnia Gustaw Herwe od 
znanych już jego warunków, mianowicie, przyłączenia pod wpływem Niemiec Litwy do 
Polski, ostatecznego zrzeczenia się niemieckich pretensyj do Poznańskieggo i Górnego 
Śląska, oraz dania Polsce gwarancyj wojskowych ze strony Francji i Niemiec na wy- 
padek ataku Sowietów. 

Prałat Olszauskas zdjął szaty kapłańskie 
KOWNO. PAT. — Prałat Olszauskas skazany przez sąd okręgowy za zabój- 

stwo Ustinowskiej, dobrowolnie zdjął szaty kapłańskie i zrzekł się przywilejów, przy- 
sługujących osobom duchownym. A 

Wieści z Rosji Sowieckiej 
„PRAWDA* POTĘPIA RYKOWA 

MOSKWA. PAT. „Prawda* występuje z ostrym artykułem przeciwko 
szefowi rządu centralnego Z. 5. R. R. Rykowowi, dowodząc, że przywódcy 
prawej opozycji, w tej liczbie i Rykow, nie wypełniają obietnic, danych 
w swoim czasie 16-mu zjazdowi partji i nie podkreślają prawe niebezpie- 
czeństwa, a głosując za rezolucjami partji, ukrywają jednocześnie antypar- 
tyjną broń zatrutą. й 

Rykow ostatnio w dwóch swych publicznych przemówieniach nie 
potępił polityki prawej opozycji, ale nadomiar złego miał krytykować poli- 
tykę eksportową Sowietów, mówiąc: „Naprzód nakarmilibyście swoich, a 
potem dopiero moglibyście myśleć o wywozie*. 

„Prawda* dowodzi, że wogóle niektórzy z leaderów prawej opozycji 
chcą mieć monopol na.troszczenie się - o.codzienne. potrzeby / szerokich 
warstw. Wystąpienie Rykowa—wywodzi * dziennik= dyktuje konieczność 
Ponmacie dalszej bezlitosnej walki z prawą opozycją i jej przy- 
wódcami. 

ZMIANY NA CZOŁOWYCH STANOWISKACH 
MOSKWA. PAT. Wślad za dokonanemi ;zmianami na stanowisku ko- 

misarza finansów Z. S. R. R. oraz kierownika sowieckiego banku państwo- 
wego nastąpiły nowe zmiany i przesunięcia, zarówno w komisarjacie fi- 
nansów, jak iw Banku Państwa. \ 

Dotychczasowy zastępca komisarza Rogow zwolniony został ze sta- 
nowiska. Zastępcami komisarza mianowani zostali Lewin, Mancew i Kał- 
manowicz, będący równocześnie prezesem sowieckiego banku państwowe- 
go. Mianowano również nowe kolegjum komisarjatu finansów, 

MOSKWA. PAT. Prezydjum Centralnego Komitetu Wykonawczego 
Rosyjskiej Socjałistycznej Federacyjnej Republiki Rad postanowiło zwolnić 
Syrcowa ze stanowiska prezesa Rady Komisarzy Ludowych R. S. F. R. R. 
Na stanowisko prezesa R. Kom. Lud. R. S. F. R. R. powołany został za- 
stępca komisarza komunikacji Sulimow. 

НЕУАО "TI р A 

4. HAWANA. PAT. Mistress Jackson, żona wicekonsula Stanów Zjednoczonych zrzu- 
a została podmuchem gwałtownego wiatru ze skały w morze i napadnięta przez 

rekiny. 
Mąż jej i drugi wicekonsul amerykański rzucili się na pomoc, lecz wszyscy troje 

zginęli we wzburzonych falach. Obecny na miejscu jeszcze jeden członek konsulatu usi- 
łował ratować tonących, lecz sam omał nie utonął. 

ARESZTOWANIE KOMUNISTOW W WILNIE 
Na zlecenie władz sądowych wczoraj w nocy dokonano licznych rewi- 

zyj i aresztów wśród komunistów wileńskich. 
W czasie rewizji ujawnione obiity materjał obciążający w postaci 

ogólników, broszur, oraz bibuły komunistycznej przeznaczonej do kol- 
portażu. 

Aresztowano ogółem 10 wywrotowców, a wśród nich agitatorów K.P. 
Z. B., którzy w okresie wyborczym prowadzili na terenie Wilna agitację sa- 
botowania wyborów. 

W mieszkaniu jednego z komunistów w dzielnicy żydowskiej ujawnio- 
no zakonspirowaną drukarnię. 8 

W chwili wkraczania policji do tego lokalu, w drukarni pracowało 
dwóch członków kompartji, w której odbijali odezwy. 

Właściciel mieszkania był technikiem komunistycznej partji. 

go podatku w Izbie Skarbowej Biało- dukcji ważne jest opust podatkowy, 
stockiej płaci 377 zł., Lubelskiej 320 właściwie zwolnienie od podatków 
zł, Lwowskiej 337 zł., Warszawskiej przedsiębiorstw przemysłowych, prze- 
Okręgowej 397 zł.* A więc najbied- rabiających miejscowy surowiec. By- 
niejsze województwo, najmniej rozwi- łoby to zachętą do zakładania odnoś- 
nięte pod względem przemysłowo - nych fabryk w Ziemiach Północno - 
handlowym płaci podatku obrotowego Wschodnich. Jest to sposób wypróbo- 
na głowę płatnika więcej, niż wojewó wany. W 1882 roku Węgry, pozosta- 
dztwa niezrównanie bogatsze. jące z Austrją we wspólnem terytor- 

Prezes Ruciński, jako postulat sfer jum celnem, nie imogąc więc cłami wy 
gospodarczych Ziemi Wileńskiej i hodować przemysłu, zwalniały na lat 
Nowogródzkiej wysuwa zmniejszenie dziesięć zakłady przemysłowe w no- 
podatku obrotowego i dochodowego wych lub szczególnie ważnych dla kra 
na okres najbliższego dziesięciolecia ju gałęziach produkcji. 
dla Wileńszczyzny o 50 proc., dla No- Vice-miniser Skarbu pan Grodyń- 
wogródczyzny o 25 proc. Zrealizowa Ski zapewniał, że Ziemie Północno - 
nie tego postulatu spowodowałoby Wschodnie korzystają ze szczegól- 
zmniejszenie wpływów podatkowych nych względów podatkowych, lecz 
o sumę 6,5 miljonów zł., stanowiącą właściwie jedynym dowodem tego 
zaledwie 0,21 proc. dochodów pań- było wskazanie, że Ministerjum powo 
stwowych. Prezes Ruciński w swoim łało do życia Izbę Skarbową Nowo- 
ieferacie wskazywał, że cały szereg gródzką, gdy dawniej województwo 
gałęzi produkcji mógłby się rozwinąć Nowogródzkie podlegało Izbie Skarbo 
w kraju, korzystając z miejscowego wej Brzeskiej. Koncesja niewielka, 
surowca, a więc przemysł, oparty. na Sprowadzająca się do zbliżenia do po- 
przeróbce drzewa, Inu, kartofli, mię- datnika drugiej instancji podatkowej. 
sa. Otóż dla rozwoju tych gałęzi pro- ' Władysław Studnicki 
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Miałem 

inne- 

Kiedyś ukradziono mi zegarek. 

NA FRONCIE PANTAKIwFUTERKU 

WYBORCZYM R Rudaw wad 
Ń _ złapał dopiero winnego i pokazał mi, jego 

e ZGCYJNYCH s" fizjonomię. Taką z Cziczykowskiej epopei 

= ZES ю — „Kuwszynnoje ryto“ — i nie wiem czemu 

„ Na prowincji, Pam Wiedząc w pamięci mi zatknęło. 
o nastrojach ludności, nie ośmielili się Kiedyś znowu, a było to o wiele później, 

zwoływać zgromadzeń „przedwybor- wypadło nająć taxis na ciemnej uliczce, sa- 
czych. Natomiast w Wilnie odbyły się motny i zaspany. Przeklęty był to Fordzin- 

wiece centrolewu w lokalu teatru let- ka, co kamień, to resorem w bok, na bło- 

niego w ogr. Bernardyńskim i endecji cie zataczał, a w rynsztokach  wywracai. 
— w murach kościelnych przy ul. DO” pudaśea trząsł jak gruszką, zabłocony, pyr 

minikańskiej 4. kaz = kający, brudny, a szofer pijany. Co do nie- 
Na wiecu w teatrze mówił, Stążow „0 judzkiem słowem — to on miele coś ję- 

ski, S zgromadzeniu endeckiem p. zykiem z nad kierownicy i tyle tego. Raz 

ne ii R odbyi k r S A O 0 
A : A к żywo mój wypuszczony z wiezienia nabyw 

przeszkód ponieważ p. Stąžowski od- са zegarka. Mówię, rozpytuję jakże to było? 

  

razu zastrzegł się, 2е musi mówić ||| Niechaj pan nie miyśli, tera ja po- 

IE ” a is żonny człowiek, — szofer. 

Zgromadzenie p. Zwierzyńskiego | Chwalić Boga, chwalić Boga! żebyś 
zostało rozwiązane, bowiem obecni Na „nie tylko po tym „pożonnym  służbo- 
sali, zdawałoby się stuprocentowi en- 

decy, w chwili, gdy mówca począł i znowu kiedyś, bardzo niedawno patrzę. 

mówić o poczynaniach władz, wszczę „; mój zegarmistrz kieszonkowy, idzie so- 
W taki hałas, obrzucając go TóŻnemi i;ę w futerku eleganckiem, z papierosa py- 
wyzwiskami, że zachodziła obawa do- ka i choć zatacza nieco po chodniku, jak 

raźnej rozprawy z p. Zwierzyńskim. ;eg, ongiś taxis po jezdni, fantazję ma, że 
Widząc na co się zanosi, obecni przed „,szę siadać! 
stawiciele władz rozwiązali wiec. NY : 

Nie lepiej się powiodło i p. Komar Paka mi nas шо 
ы 2 

a A e. Na ać Zobaczył widać mój, bo prosto z 

nia. Nudzącym wywodom p. Komar- ostu: 3 : koza 
nickiego rrdiakkiwało KĘ ała 20 R Pan S NA 5 
kobiecinek, które jednak w chwili gdy pP z" R AI 
profesor wspomniał o Rządzie i „bez- 79 ko!nierzu chodzi. AG 
božni kach“ poczęły głośno pytać, jak  — Jesiotr to ryba — wtrącam nieśmia- 
to było z paktem z centrolewem, za- '9, zerkając nie niewidocznego  posterunko- 
wartym przez endecję. B : ы 

P. Komarnicki nie mógł dokończyć _ — Wszystko jedno! futero mam piekne 
„wykładu* i szybko opuścił zebranie i zarabiam niezgorzej i grunt uczciwie. ь 

zapominając w pošpiechu dužą pacz-= — — Prawda, mówię szeptem, fortuna się, 
kę numerków i odezw. panie, kołem toczy... 

— Nie żaden „panie”*, a nazywać mnie 

NOWY ROZŁAM W CENTROLEWIE choć „panem redachtoram!* 

W-;;Centrolowie“ na terenie Czę- Widze żle, bo pijany w sztok, Ale go 
stochowy nastąpił rozłam, który wy- Wzięło na wyznanie i wali jak z procy o wołał wielką sensację. tem swojem zajęciu nowem, co mu ładny 

Onegdaj odbyło się plenarne zebra pon: dochód. Taki s: zarabia niezgo- 

nie stronnictwa PSŁ, „Wyzwolenie* z '7*i; do tytułu „redaktora" ma dlatego pre- 
całego powiatu częstochowskiego. Po "sie: że jego enuncjacje ogłaszają w 
między innymi na zebranie przybył p. dziennikach na pierwszej stronicy za peł- poseł Bardziński, który obecnie jest REJ imieniem i nazwiskiem, aw między- 

wystawiony na drugiem miejscu listy Czasie 2а 25 złotych może też kogoś pobić. 
„Centrolewu* w okręgu wyborczym ©! mimochodem, powiedzmy. Zawsze nie 
Częstochowa Radomska. Na zebraniu 97 Winin, a ktoś inny „moralny”* znaczysia 
tem gremjalnie zaprotestowano prze- *Prawca. Proceder świetny, czasy wybor- 
ciw polityce „Centrolewu* co było nie ©2° | zbyt utworów zapewniony. Kolacja spodzianką dla Bradzińskiego, który też, towarzystwo „dobrane, polityczne... Ma- 

nie miał pojęcia o wrzeniu, które od 9 tg% PO natarjuszach wożą i choć nie 
dłuższego czasu odbywało się w łonie 73574 taksówką, ale zarabiasz. Tak kilka 
jego stronnictwa. W dłuższem przemó 7379 żawrócisz i grosz się zbiera choć obie- 
wieniu Bardziński usiłował przekonać SVi8 Setki złotych, ale grunt człowiek się 
swoich towarzyszów o konieczności ТО еотая Ыа…"е]Ёц' a a 17 mę 
prowadzenia obecnej polityki, ale prze »kronika wyborcza” to nie  „kryminalna”. 
rywano mu gwałtownie okrzykami, — „Po czemu cenić artykuł, a po czemu 
tak że wreszcie musiał skapitulować. zaprzeczenie, — a?" '— Pyta znienacka. 

Zebranie uchwaliło rezolucję wy- _ — Od woli zależy, dobrej chęci, popytu 
kluczającą Bardzińskiego ze stronni- i wypitych kieliszków. — odpowiadam — 
ctwa „Wyzwolenie, oraz postanowio można na tem ideologje budować! Prze- 
no pójść gremjalnie do wyborów za praszam, ja do domu, a pan?... 
listą BBWR nr. i. Na zakończenie ze-  —' „No musić na Mostowa, albo Sawicz” 
brania wybrano nowy zarząd, do któ- — į tylem go widział w jego nowem futer- 
rego weszło kilku członków poprzed- ku.... З 
riego zarządu. 

Skazanie b. posła P.P.S.C.K.W. 

WARSZAWA, 3. Xi. (tel. wł. 
Słowa). Sąd Okręgowy w Lubili- 
nie rozpoznawał dziś sprawę b. 

wym“ do rowu nie wykulił! . 

  

OŚWIADCZENIE 
Ja, niżej podpisany Hipolit Siemaszkc z 

zawodu drukarz, zamieszkały przy ulicy Fi- 
lareckiej pod Sa 18 m. 2 w związku z ze- 
znaniem niejakiego Jana Rutkowskiego, 

posła na Sejm Feliksa Kotarskie- który dnia 26 b. pa K w twarz o 
go P.P.S.C.K.W. oskarżonego z Strońskiego i prof. Komarnickiego w restau- 
artykułów 129 I 532 K. K, za wy- racji Georges'a, jakobym ja go do tego czy 
głoszenie w sierpniu b. r. na nu namawiał, a potem „prowadził do Bloku 

REM ezpartyjnego na Dominikańską 13, obie- 
wiecu przemówienia podburzają- cywa! ża to 50 zł., wreszciet polecił mu 
cego do okazania nieposłuszeń- rozbijać wiec na Wielkiej przez  tłuczenie 
stwa władzom. szyb, — oświądczam niniejszem co nastę- 

puje: 
Po przesłuchaniu świadków i żvłem dotąd dość życzliwie usposobiony stron $ąd skazał b. posła Kotar- do Obozu Narodowego, idąc na lep pięk- 

skiego na sześć miesięcy więzie- nych stów i świętych haseł Ojczyzny i Ko- 

nia I postanowił zatrzymać go 503. Ale ostatnie wystąpienia czołowych w areszcie. któ Kotarski ludzi z tego obozu przeciwko Rządowi Pol- 
> W rym KotarSKi skiemu i zasłużonym Narodowi ludziom, 

przebywa od dnia 6-go paździer- zwiaszcza mowy i czyny prof. Strońskiego 
nika. i Komarnickiego w Wilnie zupełnie mnie do 

Stronnictwa Narodowego zniechęciły, a 
przeciwko siejącym nienawiść w narodzie 
agitatorom oburzyło do głębi. Mówiłem o 
tem dość głośno, gdy znalazł się koło mnie 

POSIEDZENIE KAPITUŁY POLONIA lan Rutkowski, Który oświadczył, że 
RESTITUTA podziela moje zdanie i że najlepiej będzie 

pójść do restauracji i obić obydwóch agita- 
torów, żeby dobrze popamiętali. Nie wie- 

WARSZAWA, 3-XI (tel. wł. „Sło- działem, że Rutkowski, może być przeku- 
wa”). W dniu 31 ub. m. odbyło się na a CC i zgodziłem się pra ь 3 „Izėkając, že potem tę sprawę zapijemy. Po pałkę pod. DE ea Prezy: spisaniu protokułu udaliśmy się  rzeczywi- enta Mošcic iego posiedzenie kapi- ście do piwiarni w towarzystwie kilku osób, 
tuły orderu Polonia Restituta, na któ- gdzie zabawiliśmy pewien czas, a na- rem zatwierdzono listę odznaczeń tym Stepnie udałem się do domu. 
orderem. Lista ta będzie ogłoszona w a > WAĆ złożonem przez Rutkow- dpiit 11 b. m. w rocznicę odzyskania e endekom, zostałem wezwany przez n m. ks. prałata Olszańskiego i nagabywany, że- Niepodległości. 3 bym się przyznał, że pobicie profesorów Przy obecnych odznaczeniach po- Strońskiego i Komarnickiego nastąpiło na minęci zostali działacze polityczni i to a wać A A a Sie й + у na siebie tego iamstwa, zosta- SN obozu „prorządowego jak opo łem zwolniony natychmiast z posady, którą zycji. 10 pominięcie działaczy politycz zajmowałem w  drukarni Archidjecezjalnej nych tłomaczyć należy okresem przed Przy ul. Metropolit alnej Nr. 1. 
wyborczym. Na liście figurują nazwi- : o 
ska działaczy społecznych, uczonych, G9żyĆ w każdej chwili Panu 
artystów, literatów i t. p.' Mia IRC, MOB 

  

otów _ jestem 
rokuratorowi. 

Hipolit Siemaszko
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Niezwykła uroczystość ECHA KRAJOWE 
W niedzielę dnia 2-giego listopada mia- 

ła miejsce niezwykła uroczystość w uro- 
czysku Rysi Róg w lasach Ordynacji Nie- 

świeskiej, nadleśnictwa Deniskowickiego, w 

powiecie Łuninieckim na Polesiu. 

Książę Ordynat Albrecht Radziwiłł po- 

stawił tu pomnik dokładnie na miejscu za- 
mordowania ś. p. pułk. Bolesława Mościc- 
kiego, dowódcy I-go pułku Ułanów Krecho- 
wieckich, po którym pułk ten nosi swą na- 

zwę: pułk im Bolesława Mościckiego, i zaw 
sze na wszystkich pułkowych _ uroczysto- 

ściach krzesło wolne zostawia się dla 

swego byłego dowódcy. 

W lutym 1919 r. pułk. Mościcki starał 
się na czele 2-ch szwadronów jazdy przebić 

się przez kordon bolszewików, aby złożyć 

meldunki w imieniu I-go korpusu Radzie 

Regencyjnej. Pułk. Mościcki stoczył bój z 
bolszewikami, w którym miał dużą ilość 
zabitych i rannych. Przebicie okazało się 
niemożliwe . Wtedy pułk. Mościcki ode- 

* słał pod dowództwem rtm. Romera swój dy 
wizjon z powrotem, sam zaś postanowił 

sr Uu Ww 

  

Podczas mszy pełowej. Siedzą 

należącej do księcia Radziwiłła i mającej 

60 Klm. długości, kursowały pociągi, zwo- 

żąc darnio ludność, któraby chciała wziąć 

udział w  moczystości. Ta sama kolejka 
wąskotorowa przewiozła reprezentacje puł- 

ków i inne osoby ze stacji Hancewicze do 
nadleśnictwa  Deniskowicze, gdzie było 

wszystko przygotowane na ich przyjęcie. 

Stał ogromny namiot, a w nim stoły na- 

kryte na 250 osób. jedzenie przygotowywa- 

no obok. Bigos na śniadanie przyjechał 

z Zamku w Nieświeżu, robiąc ckoio 70 klm. 

na turmaakach istu był odegrzewany. Od 

klm. na furmankach i tu odegrzewany. Od 

Deniskowicz . do uroczyska Rysi Róg dro- 

ga prowadzi częściami przez bagna — dro- 

ga ta zostala wielkim kosztem przez ks. 
Radziwilla poprawiona. Wreszcie miejsce 

śmierci pułk. Mościckiego także wypadało na 

gruncie trudnym do ustawienia tyle osób. 

biskup Bandurski i 

Zostało więc tu nasypano tyle piasku, że- 

by zdobyć plac potrzebny do ustawienia 

trzech szwadronów  kawalerji,  bataljon 
KOP-u, oddziału strzeleckiego i straży po- 
żarnych i wszystkich zebranych. 

Przepiękna uroczystość wśród tego. la- 
su i bagien, będących jedynemi świadkami 
morderstwa dokonanego wśród ciężkiej zi- 
tny 1918 r., rozpoczęło się Mszą polową, 
którą odprawił ks. biskup Władysław Ban- 
durski. Potem  czcigodny kaznodzieja, 
natchniony widać niezwykłem _ otoczeniem, 
wygłosił może jedno z najpiękniejszych ze 
swoich złotoustych kazań. 

Poczem od ołtarza z Matką Boską Ostro- 
bramską przesunięto się przed sam pom- 

  

Ś. p. pułk. Bolesław Mościcki 

przedrzeć się lasami, aby meldunek zanieść. 

Podzieleni na dwie partje kilku oficerów ru- 

szyło przez błota i lasy. W jednej z tych 

grup był p. Bisping i p. Witold Wańkowicz, 
w drugiej pułk. Mościcki, mając za towa- 
rzysza p.  Markuszewskiego. Nikomu nie 
udało się przedrzeć. Pierwsza partja zosta- 
ła uwięziona w Łunińcu, p. Markuszew- 
ski we wsi Deniskowicze, zaś pułk. Mości- 
cki dnia 18 lutego 1918 r. zamordowany w 

mm 

szy wieniec p. Minister Spraw Woj. 
skowych złożył dowódca D.O.K, Brześć, 

1 

1 
i 

nik i zaczęło się składanie wieńców. Pierw- « > 

książę Albrecht  Radziwiił. 

Następnie przemawia; i:nieniem i pulku 

ułanów Krechowieckica major Chrząstowski, 

generał Grzmot Skotnicki i wielu innych, 

między nimi także współuczestnik tragedji 

lutowej p. Bispiag oraz były senator BB i 

obecny kandydat tej listy książę Franciszek 

Drucki - Lubecki. Wśród złożonych wian- 

ków prócz wieńca Marszałka Piłsudskiego i 
księcia Radziwiłła wyróżnił się ogromny 

wieniec byłego Prezesa Naczpolu, obecne- 

go wojewody Wileńskiego p. W. Władysła- 

wa Raczkiewicza złożony przez p. Stanista- 

wa Staniewicza. Prócz tego były wieńce 
   

о 

mięć o zamordowanym, przyjąć udział w 

uroczystości. 
Wzruszające było, gdy oddział dawnych 

Dowborczyków defilował przed swoim ko- 

liegą, którego żegnano. Później obecne od- 

działy wojska, kawalerja i piechota, oraz 

Strzelec i straż pożarna przeszły koło pomni 

ka. Były dwie orkiestry, jedna Dowborczy- 

ków. 

Podczas defilady  ozwały się okrzyki 

„wilk, wilk Istotnie jakiś wilk wpadł pomię 

dzy ustawione niedaleko iurmanki. Należy 

przypuszczać, że mało pomników otwierano 

w Europie z żywemi wilkami, zjawiającemi 

się na koniec uroczystości. 

Powracano w dużem wzruszeniu, które 

stworzyła ta piękna uroczystość. Znów trze- 

ba było przebyć 9 klm. ciężkiej błotnistej 
drogi. Wynająte przez ks. ordynata we 

wsiach furmanki jednokonne wyciągnęły się 

na kilka kilometrów. Obok szła ludność о- 

koliczna, która mimo, że przeważnie prawo- 

sławna, wzięła liczny udział w uroczystości. 

Podczas śniadania w namiocie _ wygło- 
szono oczywiście mnóstwo toastów. Pierw- 

szy wzniósł kielich za Prezydenta 

Najjaśniejszej Rzeczypospo 

litej i wodza narodu Pierwszego 
Marszałka Polski książę Ordynat 
Nieświeski. Późniejsi mówcy przeważnie mó- 
wili o gościnnym gospodarzu, który nie 

szczędził nietylko swoich pieniędzy, lecz 

swoich osobistych starań, trudów i wielokrot 

nie mimo swej choroby jeździł małą fur- 

manką po bagnach, aby pilnować budowy 
pomnika. To też przemówienia, zwrócone 

do księcia Radziwiłła brzmiały bardzo ser- 

  

ery Ołtarz przygotowany 

Koło Oficerów Rezerwy 1 p. 

a Dowgialię i Jelskiego. 

Najpiękniejsza część uroczystości wypad- 
a w czasie defilady, gdyż słońce wyjrzało 
akoś specjalnie jasno jakby chciało ucało 
wać pomnik, podziękować ludziom za pa- 

+ ® 

  

Na szczycie pomnika zatknięty krzyż, którego ramion nie widać na tej fotograiji. 

lesie. Otrzymał strzał w kolano, upadł i 
prawdopodobnie zamarzł. Znalazł go póź- 
niej odddział ułanów, wśród których był 

brat pułkownika p. józef Mościcki, 
Na uroczystość otwarcia pomnika książę 

Radziwił zaprosił wielu gości. Przedewszy- 
stkiem organizacje Dowborczyków i I-szy 
Pułk Ułanów, potem inne pułki kawalerji, 

przedstawicieli wojska i władzy i liczne 
osoby cywilne. Na kolejce wąskotorowej, 

į 
й 

  

Tak się złożyło, że na uroczystość 
poświęcenia pomnika dowódcy uła- 
"nów Krechowieckich wyjechałem wa- 
gonem prezesa dyrekcji kolejowej 
wileńskiej. Nie znałem dotychczas 
inż. Falkowskiego. Słyszałem tylko, 

' że Mińszczanin, jeszcze w szkole 
średniej uczestnik organizacji niepod- 
ległościowych, potem naczelnik jednej 
z dróg żelaznych syberyjskich, która 
wpoprzek (4 ten kraj o tak 
ponurym dla nas brzmieniu, kraj cu- 
dów, niespodzianek, przestrzeni i 
bardziej niż Ameryka wszelkiej moż- 
liwości. Siedzieliśmy więc w wagonie 
inż. Falkowskiego w głębokich skó- 
rzanych, niskich fotelach i przez 
ogromne okna, któremi  wyszklona 
jest tylna Ściana wagonu patrzyliśmy 
na kilkaset metrów toru oświetlone- 
go specjalnemi reflektorami, które z 
wagonowego dachu rzucają mleczne 
światło na szpały i relsy, aby dyrek- 
tor kolei podczas inspekcji nawet w 
nocy mógł widzieć wszystko. Było 
coś z podróży okrętem w tych wraże- 
niach wagonowych. Nie było zwykłe- 
go podczas kolejowej jazdy skurcze- 

nia nóg, tłuczenia się obok innych 

podróżnych, było przestronno,  Spo- 
- kojnie i tyiko rytm. kół. przypominał, 

że to nie kajuta, lecz pociąg i wa- 

gon. Inżynier Falkowski rozgadał 
się, a to co opowiadał przenosiło nas 
w te czasy, kiedy potężny wicher re- 

  

Mimowoli autentyc 

generał Trojanowski i w imieniu Pierw- 

szego Marszałka Polski Józe- 
fa Piłsudskiego dziękował księciu 
Radziwiłłowi za oliarność i serce. 

Drugie przemówienie wygłosił 

dawca poninika książę Radziwiłł, siedząc 
gdyż niezdrowie przykuwa go do fotelu. 

Książę Radziwiit dziękował bardzo bryga- 

dzie KOP-u, która mu pomagała przy budo- 

waniu pomnika. 

ofiaro- 

    

wolucji rosyjskiej chwytał jednostk! 
rzucał je w krew i błoto, lub unosił 
i miotał po niezmierzonych przestrze- 
niach. Więc było to jakby preludjum 
do tej uroczystości, która jutro nas 
czekała w błotnistej puszczy. Za gło- 
wę inż. Falkowskiego, jednego z 
pierwszych dygnitarzy rosyjskich, a 
także jednego z organizatorów  pol- 
skiego ruchu zbrojnego, bolszewicy 
naznaczyli cenę 3.000 rubli płatnych 
złotem. Zapuszcza więc on brodę, 
wygala sobie na głowie łysinę, co 
podobno bardzo zmienia fizjonomię 
i melduje się jako marynarz do eskad- 
ry, która jeździła rzeką Ob', aż na 
ocean lodowaty. Przy przyjmowaniu 
zapisuje się jako _ „małogramotnyj". 
Ale koledzy marynarze wybierają go 
rychło na zarządzającego oddziałem 
gospodarczym. „Małogramotność* za- 
czyna ciężyć marynarzowi Łuce Ma- 
zurowowi. Zapisuje się wię do. szkoły 
„niedzielnej*. I tutaj ten inżynier, 
były dyrektor kolei, odsiaduje godzi- 
ny, sylabizuje elementarze, uczy się 
początków rachunków, mało tego, w 
żaden sposób nie może zrozumieć 
ułamków  perjodycznych. „Towarzy- 
Szu-nauczycielko*—powiada—„cóż to 
za przeklęta rzecz te ułamki i po mo- 
jemu niepotrzebne one nam. To dla 
burżujów odpowiedniejsze*. „Towa- 
rzysz-nauczycielka* sama nie bardzo 
orjentuje się w tej zawiłej dziedzinie 

  

„ 

Grupa gości podczas mszy polowej. Wy 
lewej strony pułk. Dziewicki, b. dow. 1 p 

później generałowie Waraksiewicz 

matematyki i zezwala łaskawie mary- 
narzowi Łuce na niezgtębianie tych 
trudności. Kończy Łuka szkołę z tri- 

umiem, wypowiada mowę „i posiada 

świadectwo, jako świetny sposób 

konspiracji. Kto będzie podejrzewał, 

że człowiek ze świadectwem z ukoń- 
czenia bolszewickiej szkoły dla analia- 
betów jest poszukiwanym | inteli- 
gentem. 

Eskadra, w której służy marynarz 
Łuka wjeżdża w ocean Lodowaty. Po 
drodze, daleko za kołem polarnym ] 
mija monaster żeński. Marynarz Łuka 
pije tu herbatę u mniszek. Są to ro- 
sjanki, poczciwe, ciche, czarno ubra- 

ne kobieciny; skąd się tu biorą wtym 

kraju, gdzie samojed, ren i pies nie 

uważają życia za zbyt słodkie? Nie 

wypada pytać o to. Na kępkach bło- 

ta rośnie nasza wierzba, nasza brzoza. 

Lecz są to drzewa-karły, nie wyższe 

ponad metr, choć mają lata, które 

pozwalają siostrom ich w innym „kli- 

macie równać się z kopułami cerkiew- 
ki i wysoko, wysoko przerastać krzy- 
że cmentarne. Karla korona tych drze- 
wek jest grubości palca, lecz za to 
twarda jak kość, aby ją przerąbač 
trzeba ułożyć na polanie i trzymać 
mocno, bo pryska i może zranić. Sa- 
mojed, który ubiera się latem tylko 
w „malicę* to jest futro włosiem do 
środka, na nigdy nie myte gołe ciało. 
Malica spada mu do kostek, okrywa 
część „głowy. Na zimę nakłada jeszcze 
„guš“ to jest futro, skórą na we-   

do mszy polowej. 

od Brygad Kawalerji, Pułków Kawalerji, Bry decznie. Wypowiadał mu głębokie uznanie 
gad KOP., Paraiji Deniskowicze (prawo- 

sławnej), związku Młodzieży Wiejskiej, a 
także przez 
Ułanów, reprezentowanych przez pp. Karo- 

gen. Trojanowski i generął Waraksiewicz i 

wszyscy głos. zabierający, między innymi też 

brat pułkownika p. Józef Mościcki Imie- 
niem  Dowborczyków przemawiał p. Mie- 

czysław Bohdanowicz Wilna. Wśród 
licznych przemówień nie zabrakło także prze 

mówienia miejscowego rabina i duchowne- 

go prawosławnego. Rabin przemawiał bar- 

dzo godnie, cytując talmud, a duchowny 

z 

& 

soki oficer w pierwszym rzędzie, 4-ty od 
ułku, potem w cywilu dyr. Falkowski, 

"Trojanowski i Grzmot-Skotnicki. 

"okrywa całą twarz zostawiając tylko 
oczy. W zimie jest przeciętnie 60 sto- 
pni poniżej zera. Dziwne rzeczy dzia- 
ły się na tej eskadrze, gdzie inteligent 
zagubiony był podwójnie wśród błota 

ilodu i bolszewickiego chamstwa. 

Oto raz wszedł marynarz do kajuty 
gdzie wisiała jeszcze z carskich cza- 
sów ikona „trioch Swiatitielej“ i zaczął 
łajać tvch „trioch Swiatitielej". Zaraz 
nastała groźna burza. Marynarz Łuka, 
onże inż. Falkowski lnył Świadkiem 
jak bolszewicki bocman i okrętowy 
„politruk*, który na tę godzinę zapo- 
mniał zasadniczych prawideł politgra- 
moty, wyprowadzih bluźnierczego ma- 
rynarza na pokład, odpowiednio prze- 
jechali mu po grzbiecie liną zmar- 
zniętą i skostniałą w słonem powie- 
trzu i kazali bić łbem pokłony o po- 
kład. Po dwudziestu takich po- 
kłonach marynarz zesłabł. Uleczono 
go szklanką wódki i kilkoma nowemi, 
dobremi uderzeniami liny i kazano 
bić pokłony do ukończenia burzy. 

A najpiękniejsze to zorza polarna. 
To  rozgorzeje niebo, pożarem 
czerwonym szerokim, wybuchającym, 
to przestroi się w słupy jakby muśli- 
nowe, biało-mleczne, idące z ziemi w 
górę, zatrzymujące się w pół drogi, 
to znów zorza północna wyrasta w 
jakąś kurtynę różnobarwną, wszel- 
kich kolorów, która posiada fałdy, 
draperje, jak zasłona jedwabna. I ta 
kurtyna idzie, sunie się ku tobie. 

Przemyśliwanie wrażeń to cecha 

wnątrz, włosiem do góry, które fużludzi myślących literackiemi kategorja- 

Bunt więźniów w Baranowiczach 
Dnia 29 października o godz. 17 m. 30 wybuchł bunt w więzieniu baranowic-" 

kiem. Tło buntu było następujące: 

jeden z więźniów za brak subordynacji miał być za karę odprowadzony do 
celi pozbawionej światła. 

W chwili odprowadzania go tam przez dozorcę, w celach zbiorowych więźnie- 
wie jednocześnie chwycili za ławy i poczęli niemi walić w drzwi, celem wyłamania ich 
i przedostania się na korytarz. Więzienie wezwało pomocy policji, Straży pożarnej, ma- 
łopompy z obsiugą. 

Zajście wynikłe na tie źle zrozumianej solidarności koleżeńskiej wśród więźniów 
szybko zostało ziikwidowane przy pomocy policji, prysznic z sikawki strażackiej, któ- 
rym zagrożono więźniom wzburzonym, ekazał się b. celowym i wpłynął na ochłodzenie 
wzburzonych namiętności. 

Dzięki sprawnym, a celowym zarządzeniom, zajście w więzieniu zostało szybko 
zlikwidowane, a winni niekarności więźniowie ukarani, 3 

Na miejsce zdarzenia wkrótce po policji i strażakach przybył 
Bartoszewicz i sędzia Gułkowski. Przeprowadzonem dochodzeniem ustalono, 

czyną, (dla której sprawca zajścia miał być ukarany karcerem, były skargi jego współ 
kolegów, których systematycznie okradał. 

Wielki pożar w Świrze 
Wczoraj w nocy w Świrze, pow. Święciańskiego wybuchł niespodziewanie po- 

żar, który dzięki sprzyjającym warunkom atmosierycznym, momentalnie ogarnął kil- 
kanaście budynków należących do miejscowych handlarzy. 

W czasie akcji ratowniczej został ciężko ranny mieszkaniec Świru Wojciech Pie- 
traszkiewicz, któremu padający mur przygniótł klatkę piersiową, kiłka 
odniosło lżejsze obrażenia. Straty spowodowane pożarem sięgają 200 tys. złotych. 

Najbardziej ucierpiał handlarz Świrski, który stracił towar wartości 100 tys. zł. 

Tragiczny finał obławy na dzika 
W lasach gminy Ejszyskiej ukazał się dzik. Nie uszło to uwagi kilku zapałczy- 

wych myśiwych, którzy już oddawna mieli ochotę zapolować na grubszego zwierza, 
Rada w radę i została zorganizowana zasadzka na dzika. W nocy z 29 na 30 paździer- 
nika wybi ało się ich trzech na czele z zawodowym ktusownikiem Józefem  Misiurą' 
z Huty Lisiczańskiej. Stanowiska zostały obsadzone przez każdego z myśliwych, którzy 
z wielką uwagą oczekiwali ukazania się zwierza, 

Po kilkogodzinnem oczekiwaniu, zaszełeściało coś w zaroślach, Wprawne ucho 
Misiury w lot podchwyciło podejrzany szmer, a gdy zobaczył czarną masę, 

z pojedynki nabitej kulą i wypalił. Kula dosięgła oliarę, o czem wkrótce przekonał 
myśliwego przeraźiiwy krzyk, wołający o ratunek. 

- Zdetonowany Misiuro podbiegł do miejsca, skąd dochodził go słaby już głos i o 
zgrozo, ujrzał swego szwagra Jana Łukaszewicza, tarzającego się we własnej 

wiceprokurator 

iż przy- 

innych osób 

zmierzył 

krwi. 
Teraz dopiero Misiuro zrozumiał, że zamiast dzika celnym strzałem położył na miejscu 
trupem swego rodzonego szwagra. Łukaszewicz brał czynny udział w zasadzce na 
dzika. Lecz, gdy się mu sprzykrzyło na jednem i tem samem stanowisku, postanowił 
zmienić miejsce i ten krok nierozważny przypłacił życiem. Zamiast trofeów myśliwskich, 
Misiuro przywiózł trupa szwagra do domu, sam zaś udał się na Posterunek P.P. w Ej. 
szyszkach gdzie zameldował o powyższym wypadku komendantowi policji. 

  

  

Proces b. posłów z klubu robofn.-włośc. 
W dniu 17 b. m. w tut. Sądzie Okręgowym rozpocznie się proces b. posłów zi 

„bialoruskiego“ klubu rob.-włośc. Wołoszyna, Krinczuńa, Gawryluka i Dworczanina, 
oskarżonych o kierowanie akcją komunistyczną na terenie województw wschodnich 
i bezpośredni kontakt z kominternem. 

Wszyscy oskarżeni odpowiadają z więzienia. 

Jak wykryto „duchy” przy ul. Szawelskiej | 
Przed paru tygodniami mieszkańcy ullcy Szawelskiej żyli przez klika dni 

pod wrażeniem „duchów*', które miały rzekomo nawiedzić mieszkanie krawca 

Dondesa lokatora domu Nr. 2. 
Mniejwięcej około północy w mieszksniu Dondesa poczynały się dziać 

różne niesamowite rzeczy spędzające sen z powiek wszystkim lokatorom. 
Ktoś niewidzialny poczynał pukać do drzwi, otwierał szuflady, wchodził, wy- 

chodził wydając, przytem niesamowite dźwięki wzbudzające „dreszcza zgrozy'*. 
Narazie ,„„nawiedzeni** chcąc przekonać się, czy ktoś nie płata figla, za 

każdym razem przeszukiwa!! mieszkanie i korytarz, lecz nic podejrzanego nie 

zauważyli. 
W końcu dano znać policji, aie nie odniosło to żadnego skutku. 
Cała dzielnica żyła dłuższy czas pod wrażeniem „tajemniczych zjawisk”. 
Cała ta sprawa pozostałaby napewno niewyświetlona, gdyby nie 

przypadek. - aa 
Oto przedwczoraj „duchy'* poczęły znowu niepokoić Dondesa wczasie, 

gdy ten miast się położyć do łóżka czatował przy zgaszonem świetle pod 

drzwiami i przez to miał możność poczynienia spostrzeżeń. Dondes przekonał 
się niezbicie, że sprawcą niepokojów jest sąsiadka Purkinowa, która korzy- 
stając, że mieszkała tuż w tych samych sieniach, miała w spiżarni rozsuwane 

drzwi, przez które mogła zupełnie niewidzialnie przedostawać się do składu 

Dondesa i tam udawać ducha. 

ny mieszkań, i w ten sposób chciała go zmusić do opuszczenia lokalu. 

Dondes zaskarżył sąsiadkę do Sądu i tak się skończyła sprawa sławet- 

nych „duchėw“ na Szaweiskiej. 

  

prawosiawny O. Tarnogórski mówił płyn- 

ną polszczyzną i z dużem uczuciem obywa- 

telskiem. Podniósł te cechy prezes dyrekcji 
wileńskiej kolei żelaznych inż. Falkowski w 
swojem doskonałem politycznem przemówie- 

niu. 8 
Naokoło namiotu  czatowały oddziały 

wojska. Wszyscy byli zaproszeni przez hoj- 
uego gospodarza, który wśród tych lasów 

    
mi. Od opowiadań inż. Falkowskiego 
typowego polskiego inteligenta wyło= 
wionego z odmętów burzy rosyjskiej, 
przebudził mnie dopiero widok gene- 
rała Skotnickiego dowódcy brygady 
kawalerji Baranowicze. Błąkają się 
wśród naszego oficerstwa typy ofice- 
rów to  zawiane rosyjskością, 
to znów nie wyprostowane jeszcze ze 
szkoły austryjackiej. Generał Skotni- 
cki, chyba  najprzystojniejszy oficer 
naszej kawalerji, jeżeli przypomina 
typ oficera z armji zaborczej, to chy- 
ba niemieckiego. Któregoś Huzaren- 
Garde-Regiment armji niemieckiej, 
tak jak ich tu pamiętamy sztywnych, 
w popielatych szynelach z popielica- 

mi. Myślę jednak i pochlebiam sobie, 
że tak by wyglądał prawdziwy, zacho- 
dnio-europejski oficer polski, gdyby 

armja 1830 r. nie została strzaskana, 
gdyby „pola i niwy* ziemi polskiej 

po austryjacki i pruski kordon nie 
zasypał orzeł dwugłowy śniegiem ze 
swego skrzydła. Spotkałem generała 
Skotnickiego na stacji Hancewicze, 
gdzie za budynkami stacyjnemi za- 
czyna się ten rzadki, mizerny las po- 
krywający szare błota Polesia i dlate- 
go myśl i wyobrażenie, które tak 
często popędzane jest przez zmysł 
przeciwieństwa, przeniosło mnie do 
kraju rodzinnego generała Skotnickie- 
go, tej ziemi kielieckiej, którą zwie- 
dziłem latem gdzie rodzina generała, 
Skotniccy na jednym kawałku ziemi 
siedzą zgórą siedemset lat. Cóż to za 

kraj gotyku i kościołów romańskich. 

“ į Na pomysł ten Purkinowa wpadła z chwiią, gdy Dondes odmówił jej zamia- 

pilnuje, by nie zgasła tradycja gościnności 

wielkiego litewskiego rodu. 
Specjalne uznanie należy się pułk. Wła- 

dysławowi Obuch-Woszczatyńskiemu, który 

dopilnował, aby organizacja cała działała 
jak w zegarku. Pułkownik był swego czasu |   dowódcą dywizjonu, z którego wyrósł póź: A 
niejszy I pułk ułanów. 

Cóż to za kraj obfity w pamiątki śre- 
dniowiecza i wieków nieprzerwanej, J 
bogatej, koronkowej subtelnej kultury | 
europejskiej! Ten Szydłów, otoczony 
po dziś dzień murem obronnym go- 
tyckim, Łubnice, barokowy cudny pa- 
łac, portale romańskie po kościołach 
z XIII nawet XII wieku, a przede- 
wszystkiem Ujazdów, zbudowany przez” 
Ossolińskich, gdzie jest 366 komnat, 
na każdy dzień, cztery dziedzińce na 
każdą porę roku, w podziemiach. 
czterysta _ marmurowych żłobów. 
dla czterystu białych rumaków z pur-- 
purowemi grzywami. Dlaczego się te- 
go kraju nie zwiedza, jak do- 
liny Loiry, lub zamków  Nadrenji. 
Zasługuje оп na to. A rysunek 
tego olbrzymiego pałacu w Ujazdowie, 
jakież majestatyczne, jakież potężne 
wielkie linje, w których jest zbudo- 
wany. Człowiek czuje się małym, jak 
proch i na myśl mu 
Termy Karakalli, czy inny kolos šar- 
chitektury tego rodzaju. Obok tego 
potężnego rozmachu prawdziwego 
renesansu—pycha prawdziwie rene- 
sansowa. Wszystkie okna wychodzące 
na rozskrzydione wzdłuż linji wspa- 
niałych dziedzińce strojne są w port- | 
rety dam i panów z nadpisami, w 

których się mieszczą wszystkie bułąc 
wy, pieczęcie, laski, —marszałkowskii;” 
hetmańskie, kanclerskie, wojewodziń- | 
skie, kasztelańskie godności i dygni- 
tarstwa. Złoto wspomnień i tęcze 
pawich kolorów aż kapią od tych 
pysznych nadpisów. A pod każdy 

  
    

      

  

przychodzą” Г



  

Aon akos reformy Korty 
(WYKŁAD PROFESORA WACŁAWA MAKOWSKIEGO) 

| 

|: 

2-go listopada b. r. w sali Towa- 
rzystwa Kupców, przy bardzo licznem 
audytorjum odbył się wykład Prof. 
Makowskiego b. ministra Sprawiedli- 
wości o stanowisku Sejmu wobec re- 
formy konstytucji. 

Prelegent zaznaczył, że nie wda- 
jąc się w proroctwo nie będzie mó- 
*vit o stanowisku przyszłego Sejmu 
do rewizji konstytucji, lecz przedsta- 
wi stanowisko ubiegłego Sejmu, Sej- 
mu 1928 r. względem reformy 

_ konstytucji. 

Reforma konstytucji miała być 
głównem zadaniem Sejmu, do które- 
go okazał się on jednak niezdolnym. 
Sejm zdaniem Prof. Makowskiego nie 
chciał reformy konstytucji. 

Gdy uchwalono konstytucję 1922 r., 
której twórcy przeniknięci niechęcią 
do Naczelnika Państwa pragnęli do- 
prowadzenia do minimum władzy Pre- 
zydenia, mniemając że naturalnym 
Prezydentem będzie owoczesny Na- 
czelnik Państwa Józef Piłsudski, po- 
czuli jakby lęk przed odpowiedzial- 
Rep historji za swe nieudolne dzie- 
о 1 uchwalili następujący ustęp arty- kału 125: pujący €p arty 

„Drugi z rzędu na zasadzie tej 

Konstytucji wybrany Sejm może 
dokonać rewizji Ustawy Konsty- 

*  tucyjnej własną uchwałą, powzię- 
tą większością 3|5 głosujących, 
przy obecności conajmniej połowy 
ustawowej liczby posłów. Tym 

drugim z rzędu Sejmem byż Sejm 

wybrany w 1928 r. 

Zebrany w marcu musiał załatwić 
Sprawę budżetową: dopiero potem 
sprawa rewizji konstytucji / miała 
przyjść na porządek dzienny. Klub 
B. B. postawił wniosek o rewizji kon- 
Stytucji. Wniosek ten został odrzuco- 
ny; parije polityczne domagały się 
wniesienia projektu reformy  konsty- 
tucji, rachując na to, że dla wniesie- 
nia projektu potrzeba 111-tu głosów, 
a jakkolwiek klub B. B. rozporządzał 
126 głosami, lecz składał się z kon- 
serwatystów, demokratów oraz grup 
chłopskich i partje polityczne niechę- 
tne reformy konstytucji mniemały, że 
żaden projekt nie znajdzie 111 gło- 
Sów w klubie B. B., a przez to pro- 
jekt nie będzie wniesiony, reforma 
konstytucji nie odbędzie się. Tymcza- 
Sem po upływie niespełna dwóch ty- 
godni kłub B. B. wniósł swój projekt. 

Proi. Makowski nie analizował w 
Swym wykładzie tego projektu, który 
był właściwie tylko punktem wyjścia 
dla reformy konstytucji. Wspomiał 
też, że stronnictwa, stanowiący obe- 
cnie centrolew przedłożyły swój pro- 
jekt, a n-decja wniosła  swe_ po- 
prawki. 

Prof. Makowski zaznaczył, że za- 
Taz po przewrocie majowym na mocy 
polecenia Marszałka Piłsudskiego 
wniósł do Sejmu i zostało przez 
Sejm uchwalone usunięcie pewnych 
szkodliwych w swych konsekwencjach 
postanowień konstytucji marcowej, a 
mianowicie brak „prawa Prezydenta 
rozwiązywania i odraczania sejmów. 
Znosili to sejmy w permanencie. Sej- 
mowanie w permanencie obezwładnia 
rząd, który wciąż musi tłomaczyć się 
przed Sejmem co do swych  'zarzą- 
dzeń, 
„Uważamy za wskazane odraczanie 

ub wogóle przerwę w sesjach sejmo- 
wych, lecz w rozległem Państwie, jak 
j„Połska, o prowincjach z różną kon- 
$trukcją gospodarczą i społeczną wy- 

„łania się olbrzymia ilość objawów, 
które muszą być regulowane _prawo- 
dawczo. Odciążenie Sejmu mogłoby 
nastąpić tylko przy powołaniu do ży- 
Gia sejmów krajowych dla spraw Io- 

ych, nie mających ogólno pań* 
owego znaczenia. _ Wobec rewizji 

nadpisem dodane „W honor domu 
iego (iey) i pamięci*—że dla splen- 
Oru tej rodziny portret ten został 

umieszczony. A pod portretem Matki 
iej także wypisano: „W honor 

omu Dawidowego i pamięci*. 
Nie rozumiem Żeromskiego. Oto 

© nim nie można powiedzieć „Wenn   der Dichter will verstehen, muss in 
Dichter's Lande gehen". _ Urodził 
Się w tej marmurowej kolebce kultu- 
Ty połskiej—w tej ziemi, gdzie każdy 
omal kamień nie wyżłobiony przez 
kulturę romańską przekuty został na 
gotyk. Wyrósł na poetę rezygnacji, 
tozpaczy, deietyzmu, klęski... „Roz- 
dziobią nas kruki wrony”. Na tej zie- 
mi, gdzie płaszczów purpurowych po 
portretach wiszących w pałacach bys 
ło bodaj więcej, niż żołnierzy w gar- 
lizonie rosyjskim. skąd ten pisarz 

„tozterki, szarpań, udręczeń, klęski 
R oo się niedaleko Kurozwęk. Czy 
znacie ten klejnot architektury pol- 
„Skiej? Przychodzą chwile w życiu 
Człowieka, w pewnym już wieku kie- 
dy się woła o spokój i o ciszę. Taką 
AzE jaką widziałem w Danji nad ta- 
mi jezior, przed zamkami, które 

kola jakby zaklęte z bajki Andersena. 
lrozwęki — zamek zbudowany je- 

przed Jagiełłą, okrągły, obron- 
zjeżdżało do niego wielu królów   z Krakowa i Warszawy, potem prze- 

robiony zą Augusta III i który zastygł 
i zasnął w tej stanisławowskiej epoce 
R ip zę śpiąca królewna. Otoczony 

ATS TIESTO 

konstytucji na tę sprawę należy zwró- 
cić uwagę. 

Prof. Makowski nie mógł podać 
w swym krótkim wykładzie szczegó- 
łowego sprawozdania z pracy Komi- 
sji Konstytucyjnej. Dał natomiast 
świetne syntetyczne ujęcie kwestji re- 
formy konstytucji Komisji Sejmowej. 

Konstytucja marcowa zdaniem  je- 
go, to jakiś odgłos z końca XVIII 
wieku, kiedy walczono o prawo 
jednostki wobec państwa. Członkowie 
Komisji Konstytucyjnej to politycy 
zawodowi, których wytworzył wiek 
XIX, zwłaszcza jego druga połowa, 
to pośrednicy między obywatelami 
Kraju a władzą, pośrednicy, którzy 
właściwie zagarnęli władzę. Do ich 
większości musiał przystosować się 
rząd lub ustępować i przywódcy więk- 
szości stawali się rządem.  Žamiast 
podziału władz na  prawodawczą, 
administracyjną i sądową nastąpiła 
supremacja władzy prawodawczej. Z 
nałogami parlamentaryzmu — trzech 
państw zaborczych, szczególniej z na- 
łogami parlamentaryzmu austryjackie- 
go przyszli nasi posłowie do  parla- 
mentu polskiego. Targowanie się z 
państwem na rzecz partji—oto zasa- 
da parlamentaryzmu  austryjackiego, 
zasada, która doprowadziła Austrję do 
rozkładu. Nasi politycy nie zrozumieli $ 
Polski, Jej potrzeb i warunków rozwo- 
ju. Partja była dla nich wszystkiem. 
„Wszystko przeminie, partja pozosta- $ 
nie" — powiedział jeden z polityków 
tej szkoły. Mamy jednak wiek XX, 
czasy powojenne, które wysuwają no- 
we zadanie, nowe formy organizacyj- 
ne. Przez długi czas liberalizm XIX 
wieku nie chciał dopuścić zrzeszeń. 
Dopiero w 1885 r. we Francji zezwo- 
lono na związki zawodowe. Przyszedł 
czas na wprowadzenie zrzeszeń do 
ustroju państwowego. Dokonał tego 
faszyzm we Włoszech, skarykaturo- 
wał to bolszewizm rosyjski, odczuwa- 
ją potrzebę tego Niemcy. Prof. Ma- 
kowski wystąpił jako zwolennik ustro- 
ju opartego na związkach zawodo- 
wych. Projekt jednak B. B. nie opie- 
ra się na tej zasadzie. Przy braku 
rozwiniętych korporacyj i organizacyj 
zawodowych w Polsce oparcia Jei 
ustroju o zrzeszenia zawodowe było- 
by rzeczą sztuczną i nie dałoby do- 
datnich rezultatów. Jakkolwiek Niemcy 
Są klasycznym krajem korporacji i 
wszelkiego rodzaju zrzeszeń ich Wir- 
schaitsrat nie odegrywa roli w życiu 
politycznem i polityce gospodarczej 
Niemiec. Polska winna oprzeć swój 
ustrój na zasadzie samorządów  tery- 
torjalnych, gdyż one są naturalną for- 
mą skupień ludzkich i nie są przeni- 
knięte tą jednostronnością interesów, 
jak jest nim przeniknięty związek za- 
wodowy. 

Wracając do wykładu Prof. Ma- 
kowskiego musimy zaznaczyć że był 
on świetny, pobudzał myśl u licznie 
zebranych słuchaczy. 

Władysław Studnicki. 

  

łemi pawilonami polskiego rokoko, 

cały nastraja nas na nutę baśni jed- 

wabnej, szeptanej cicho, przędzy snu 

i jedwabiu, lub conajmniej z dali sły- 
szanego menueta. 

Dlaczego tak targam  przeciwień- 
stwami w swoim opisie, zamiast zda- 
wać poprostu relację z pomnika śp. put 
kownika Mościckiego. — Bo ше 
umiem wypowiedzieć się wprost, nie 
umiem podejść zwyczajnie do charak- 
teru tej uroczystości, która nas tam 
czekała wśród tych bagien polskich. 
Nie umiałem tych rzeczy przedstawić 
prościej, jak przywoławszy z jednej 
strony wiatr lodowatego oceanu, z 
drugiej strony taką altanę europejskiej 
odwiecznej kultury, jak Kurozwęki 
i przeciąć to wszystko radziwiłłowską 
tradycją. 

Można oczywiście nie widzieć w 
tem, żeśmy jechali kolejką, potem dro 
gą specjalnie usypaną do  błot, 
gdzie zginął ten żołnierz, żeśmy bigos 
przywieziony za 10 klm. jedli razem z 
3 szwadronem i bataljonem piechoty 
— nie widzieć nic ponad „„reprezenta- 
cyjny* gest bogatego „ziemianina, a 
uroczystość traktować, jak tysiące 
innych, w których obywatel polski 
marnotrawi czas w niezliczonej ilości 
świąt i obchodów. Ale cztowiekomi 
myślącemu literackiemi  kategorjami, 
człowiekowi  przełamanemu / wew- 
nątrz pewną literacką pozą, która sta- 
ła się zarówno jego niedostatkiem, 

  

KOMUNIKAT 
Kow="ier Sekcja Pochodowa Komi- 

tetu Wykonawczego Obchodu 10-lecia zwy i 
Rosji sowiec- | cięskiego odparcia najazdu 

SŁ O мо 

  

kiej i 10-lecia odzyskania Wilna przez udział $$ 
gen. Żeligowskiego wzywa wszystkie orga- 

nizacje społeczne Wilna do wzięcia udziału 

ze sztandarami 'w uroczystym pochodzie na 

Rossę w dniu 10 listopada bm. na groby 

poległych w obronie i wyzwoleniu Wilna. 

Sekcja wzywa wszystkie organizacje, 

stowarzyszenia, związki i t.d. do niezwło- 

cznego zarejestrowania się w godzinach u- 

rzędowych w Starostwie Grodzkiem (Żeligo 

wskiego 4), pokój nr. 9. Miejsca w pocho- 

dzie będą wyznaczane iwedług kolejności 

zgłoszeń. Ostatni termin zgłoszeń 7 listo- 

pada. Szczegóły dotyczące pochodu będą 

komunikowane podczas rejestracji. 

Przewodniczący sekcji wzywa wszyst- 

kich przedstawicieli organizacyj, którzy ży- 

czą sobie wziąć udział w pochodzie do; przy 

bycia w dniu 6 bm. o godz 18-е] па Коп- 

ferencję u przewodmiczącego sekcji p. staro- 

    

Leon Gieczewicz 
WŁAŚCICIEL MAJĄTKU WIAZYNŃ 

Po krótkich lecz ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami zmarł w Panu 3-go listopada rb. 

w Wiazyniu pow. Wilejskiego. 

Pogrzeb odbędzie się w Wiazyniu dnia 5-go listopada o godz. 1l-ej rano. 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głobokim żalu 
sty Iszory w Starostwie Grodzkiem. Na kon- @% 

ferencji tej omówione będą wszystkie szcze 

góły dotyczące pochodu. 

  

ŻONA, RODZICE, SIOSTRA i SZWAGROWIE 
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4 Dziś W. słońca o g. 6 m 35. 

L 
Sa Z. słońca o gadz. 4 m. 2 

    

Elżbiety 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU МЕТЕОКО- 
LOGjI U. S. B. W WILNIE, 

z dnia 3. XI. 1930 r. 

748 

Temperatura średnia -1- 12 

  

Ciśnieuie średnie w mm. 

Tzmperstnra najwyższa -i- 14 

Temperatara najniższa -I- 10 

Cgod w milimetrach: — 

Wiatr 

grzeważający 

Teudeu cia: spadek 

Uwagi: pochmurno, 

i południowy 

URZĘDOWA 
— Z pobytu p. wojewokły w Warszawie. 

P. Wojewoda Raczkiewicz po kilkudniowym 
pobycie w Warszawie na — posiedzeniach 
kapituły orderu „Odrodzenia Polski* powró- 
cił do Wilna i objął urzędowanie. 3 

W czasie pobytu w stolicy p. wojewoda 
konferował z p. ministrem reform rolnych, 
następnie z wiceministrem | Hubickim w 
sprawach -z dziedziny opieki społecznej i z 
p. wiceministrem  Pierackim w sprawach 
organizacyjnych i samorządowych. 

— Depesza z okazji odsłonięcia pomni- 
ka. Z okazji odsłonięcia w Warszawie pom- 
nika ku czci b. uczestników 1 korpusu 
wschodniego, wojewoda wileński Włady- 
sław Raczkiewicz jako prezes b. Naczpolu 
wystosował na imię b. wiceministra gen. 
Konarzewskiego telegram z wyrazami czci 
dla poległych w walkach z bolszewikami I 
korpusu wschodniego. 

SZKOLNA 
— Seminaryjny egzamin dojrzałości dla 

eksternów. Jak nas informują, seminaryjny 
egzamin dojrzałości dla eksternów rozpocz- 
nie się w dniu 17 bm. 

KAGZEMARAWENIARWEAGEOGAACZKWWE 

JÓZEF KŁOBECKI 
ZAMKOWA Nr. 17 (obok kościoła Św. Jana) TELEFON 928 

Poleca po cenach bezwzględnie niskich: 

FIRANKI, OBRUSY, KOŁDRY watowe i pluszowe, 
PODUSZKI, płótna bieliźniane, bieliznę damską, męską, kamizelki 

wełniane, pullowery i galanterję, 
Wełny na suknie, płaszcze i materjały na ubrania męskie. 

Jedwabie, chodniki, dywany, wyprawy ślubne. 
Wielki wybór wszelkich towarów. 

UWAGA! Dla młodzieży szkolnej materjały na mundurki i fartuszki. 

  

mowania wrażeń — gdy trzęsie się 
furmanka po tych błotach razem z ca- 
ła tą masą ludzi zaproszonych, tłucze 
się koniecznie myśl, której wkońcu sta 
je się niewolnikiem, że akurat tak sa- 
mo było tu i za Wojewody „Panie Ko- 
chanku* i za hetmana „Rybeńko” i 
dawniej i jeszcze dawniej. I że te ge- 

sty wyjątkowej gościnności, te spra- 
szania tłumów ludzi, częstowanie wód 
ką całych oddziałów wojska, płyną 
naprawdę z atawistycznej potrzeby 
gościnności, o której czytaliśmy w kro 
nikach, w historji, w powieściach. 
Tak zabawnie jest czuć, że się same- 
mu w XX wieku realnie przeżywa 
powieść Rzewuskiego. I słusznie, że 

człowiek staje się niewolnikiem tej 
myśli, bo mówi ona prawdę. 

Kolejką, kolejką i furmankami prze- 
bywamy pośród bagna i lasu wiele 
dziesiątków klm. Gdyśmy jechali już 
furmankami to obok szła ludność, szły 
kobiety z okrągłemi, czerwonemi „Szap 
kami“ na glowach, w rodzaju krymek 
tatarskich, czy jarmułek, szły dziew- 
częta, wśród nich wiele przystojnych, 
ze szlakami kołorowemi u dołu szero- 
kich spódnic, z butami w ręku. Dopie- 
ro niedaleko pomnika siadały i obu- 
wały swe czerwone zziebniete nogi. 

Feljeton ten czytać można tylko z 
opisem uroczystości wyżej umieszczo- 
nych, którego jest tylko refleksją. 
Chciałbym tak bardzo podkreślić ten 
tytuł, który tam dałem: „niezwykła 
uroczystość". Przyznacie państwo, że 

SSy, a za nią na gazonach, bia- jak jedyną działającą metodą przyj- żywy wilk, który przybiega na otwar- , 

—Nowy reierat w Kuratorjum szkołnem. 
Dowiadujemy się, že Kuratorjum Okręgu 
Szkolnego zorganizowało nowy referat — 
do spraw harcerstwa. 

Referat ten objął znany 
cerski p. B. Łucznik. 

— Okólnik władz szkolnych w sprawie 
obchodów rocznicy listopadowej. Min. WR 
i OP wystosowało do lokalnych władz szkol 
nych okólnik, w którym połeca: 

w setną rocznicę powstania listopadowe- 
go urządzić w szkołach wszelkiego typu о- 
kolicznościowe wykłady i pogadanki w ra- 
mach godzin szkolnych. 

Przy sprzyjających warunkach, a więc 
wówczas, gdy może to przynieść znaczniej- 
szą korzyść wychowawczą, mogą szkoły 
uczcić rocznicę listopadowego powstania, 
organizując odpowiednie obchody i uroczy- 
stości; w takich wypadkach w dniu tym 
mogą Dyrekcje zwolnić młodzież od nauki 
szkolnej. 

Obchody te mogą się odbyć nawet w 
skromnych ramach, byle w odpowiedniej 
atmosferze, byle z uwzględnieniem  donio- 
słych czynników wychowawczych, domaga- 
jacych się w tym wypadku szczególniejsze- 

RÓŻNE 
, — Komitet budowy pomnika na 
mogile $. p. Czesława Jankowskie- 
go. Rok już upłynął od chwili, gdy 
Wilno odprowadziło na miejsce wiecz 
nego spoczynku na Rossie zwłoki śp. 
Czesława Jankowskiego. 

W związku z tą właśnie rocznicą, 
powstała samorzutnie myśl godnego 
uczczenia Zmarłego przez umieszcze- 
nie na Jego grobie pomnika. Pomnik 
taki ufundowany być winien przez spo- 
łeczeństwo i stanowić ma wyraz pa- 
mięci o jednym z najzasłużeńszych 
Wilnian. 

Realizując myśl powyższą, zaprosił 
p. Rektor Marjan Zdziechowski grono 
osób, którym przedstawił projekt. Ze- 
branie jednomyślnie wypowiedziało się 
za. koniecznością możliwie najrychlej- 
szego zrealizowania inicjatywy, uzna- 
jąc się za Komitet Budowy oraz wy- 
łaniając prezydjum, do którego weszli 
Rektor Marjan  Zdziechowski, jako 
przewodniczący, oraz pp. red. Mackie- 
wicz Stanisław, Obiezierski Michał, 
prof. Ruszczyc Ferdynand i red. Szy- 
dłowski Marjan, jako członkowie, 

— Kto położy kres temu barbarzyństwu. 
W niedzielę o godz. 10.30 pasażerowie ja- 
dący autobusem od strony Zwierzyńca (nr. 
rejestracyjny 14273) byli świadkami niezwy 
kie aroganckiego zachowania się jakiegoś 
pijanego szofera, siedzącego obok  prowa- 
dzącego auto. 

Typek ten, czując się widać pewnym 
pod opieką konduktora (jakiś młody żydek) 
pozwolił sobie zaczepiać jadącą w autobu- 
sie panienkę wygadując różne bezeceństwa. 

Dziwnem się wydało wszystkim pasaże- 
rom stanowisko jadącego autobusem poste- 
runkowego (nr. 1185), który uznał za wska- 
zane interwenjować, zresztą w b. niezdecy- 

instruktor har- 

  
cie pomnika w otoczeniu sproszonych 
zewsząd notabli — nie jest chyba 
obrakziem  protokularnie-banalnym. 

Założony ptzez Sapiehę, Raczkie- 
wicza, Jundziłła, Obiezierskich, ludzi 
z prawdziwych kresów Komitet Obro- 
ny Kresów rozpowszechnił wyraz Kre- 
sy, do którego zaczeły się snobizo- 
wać, Małkinia i Tłuszcz, Katowice i 
inna Bydgoszcz. Wyraz ten spowsze- 
dniał, zszarzał, standeciał, stał się 
czemś fałszywem obrzydliwem, jak 
złoty ząb. Aby zwrócić jemu prawdzi- ż 
wą świeżość trzeba się przetłuc przez 
te-wszystkie wrażenia, które tu nie- 
umiejętnie chciałem czytelnikowi za- 
sugestjonować. Trzeba widzieć pasmo 
błot i lasów, wystawione na wiatry 
zawsze tajemniczej Eurazji. Trzeba 
styłu widzieć purpurowy  hinterland 
kultury polskiej. Dużo jest 
ludzi / urodzin i pałaców które się 
stylizowały na coś. Atmosfera radzi- 
wiłłowska w Nieświeżu. Deniskowi- 
czach, na uroczysku Rysi Róg, posia- 
da właśnie ten urok, że tu się nikt nie 
stylizuje, że tutaj wszystko płynie sa- 
mo z siebie, że tu wszystko jest tak 
autentyczne, że aż się chce powie- 
dzieć mimowol i — autentyczne. Na 
tem polega też wielki urok litewsko- 
radziwiłłowski. St. M. 

DRE 
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zmarł dn. 24 pażdziernika 1930 r 

W żałobie pogrążona 

  

B, 

WŁADYSŁAW LEMPKE 
Porucznik emerytowany Wojsk Polskich 

opatrzony ŚŚ. Sakramentami w Berlinie. 
Pogrzeb odbędzie się dnia 4 listopada 1930 r. o godz. 11-ej z kościoła 

Bernardyńskiego na cmentarz Wojskowy na Antokolu 

RODZINA 

WŁADYSŁAW LEMPKE 
Porucznik emerytowany Wojsk Polskich 

Członek Stowarzyczenia Oficerów przeniesionych w stan spoczynku 
po ciężkich cierpieniach zmarł w Berlinie 24. X. 1930 r. w wieku lat 35. 

Eksportacja zwłok z dworca kolejowego do kościoła Bernardyńskiego odbędzie 
się w dniu 3. XI. o godz. 16. Zaś 4. XI. o godz. ll-ej «po nabożeństwie ża- 
łobnem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Garnizonowy na Antokolu 

o czem zawiadamia przyjaciół i znajomych 

  

dowany sposób, dopiero wówczas, kiedy 
pijany arogant zaczął robić dowcipy na te- 
«maty polityczne. 

Znamiennem dla naszych stosunków au- 
tobusowych jest to, że konduktor na zwró- 
coną sobie uwagę nie starał się uspokoić 
nieprzyzwoitego pasażera, a. nawet odezwał 
się pod adresem mówiącego: tylko niech 
mnie pan nie straszy, bo ja nie boję. 
zaznaczyć też należy, że wobec zdecydo- 
wanej postawy wszystkich pasażerów doma 
gających się wylegitymowania pijanego, 
szoier przytrzymał autobus (przed przystan 
kiem), a konduktor pomógł do ucieczki. 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że 
„zawiany”* pasażer był dobrym znajomym 
obsługi autobusu. 

Zbytnia tolerancja władz w stosunku do 
„Spółdzielni daje owoce. 

Dotąd jeździliśmy w rozklekotanych pu- 
h narażając się na niegrzeczności obsłu- 

k widać stan ten trwać jeszcze będzie 

  

  

dł 

  

   

    

Hugo. 
Chyba že policja wežmie się do tej spra- 

wy. 

— Paraijalny Kurs Społeczno - Kato- 
licki. W dniach od 8 — 14 listopada rb. 
włącznie odbędzie się Społeczno - Katolicki 
kurs przy parafji Ostrobramskiej. : 

Wykłady będą odbywały się codziennie 
od godziny 6 wieczorem w. „Ognisku** pa- 
rafjalnem. Członkowie katolickich Organi- 
zacyj i Paratjalnych, oraz wszyscy chętni 
słuchacze zechcą łaskawie zapisać się u kie 
rownika kursów Księdza Władysława Pacz- 
kowskiego wikarjusza przy Ostrej - Bramie 
w godzinach od 3 5 po poł. gdzie mogą о- 
trzymać kartę wstępu. 

— Posiedzenie Rady Hodowłanej — Dziś 
4-go listopada odbędzie się w lokalu Związ- 
ku Ziemian (Zawalna 9) zebranie dyskusyj 
ne i posiedzenie Rady Hódowlanej według 
następującego porządku dziennego: godz. 
12 — „Hodola świń w świetle opłacalności” 
— ref. p. Karola Wagnera, prezesa WTO i 
KR.; godz. 13 — 14 Dyskusja godz. 14— 
„Organizacja zbytu tucznikow“ — ref. Wy- 
działu Hodowlanego WTO i KR. , godz. 
14,30 — 15 Dyskusja. 4 

Przerwa obiadowa. 
Godz. 17 Zebranie Rady Hodowlanej, 

godz. 18 „Zwalczanie chorób zaražliwych u 
świń* — ref. dr. Wet. St. Stankiewicza. — 
godz. 18.30 — Dyskusja. 

KOLEJOWA 
— \№ dniu rocznicy objęcia kolejnictwa. 

W dniu 9-XI 1030 roku, staraniem pracow- 
ników parowozowni Wilno, przy  Ołtarzu 
Wachlarzowej parowozowni, o godz. 9.45 
rano, zostanie odprawione uroczyste nabo- 
żeństwo przez J.E. ks. biskupa Wł. Bandur- 
skiego z okazji przypadającej rocznicy obję- 
cia kolejnictwa przez władze polskie i zara- 
zem rocznicy wyświęcenia wspomnianego 

ołtarza. * 
W czasie nabożeństwa odbędzie się po- 

święcenie sztandaru związku maszynistów. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Jutro na Środzie literackiej w myśl 

zapowiedzi prof. Marjan Morelowski wygto- 
si pogadankę o swych bogatych wrażeniach 
z tegorocznego obchodu stulecia niepodle- 
głości Belgji. Temat łączy się z różnorodne- 
mi zagadnieniami literacko - artystycznemi, 
to też zarówno temat, jak osoba p k 
ta wzbudziły duże zainteresowanie wśród 
bywałców śród. W drugiej części wieczoru 
pa będzie na fortepianie p. ]. Wokulska - 
iotrowiczowa. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Angelita 
Heljos — Serce pieśniarza. 
Hollywood — Lotnik 
Światowid — Złota pantera 

Stylowy — Arka Noego 
Wanda — Złote piekło 
Ognisko —- Dziewica Orleańska. 

ZARZĄD 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Przedsta- 

wienie popularne. Dziś ukaże się po cenach 
najniższych od 30 gr. fascynująca sztuka 
wojenna Szerriff"a „Kres wędrówki" — ‚ * 

— Teatr miejski w Lutni. Przedstawie- 
nie popularne. Dziś przedstawienie popular- 
re po cenach najniższych od 30 gr. Wysta- 
wioną zostanie ciesząca się olbrzymiem 
powodzeniem wyborna komedja angielska 
Erwina „Pierwsza pani Frazerowa'. Sztu- 
ka ta odniosła wielki sukces artystyczny, 
dzięki niepospolitej grze zespołu z dyr. A. 
Zelwerowiczem na czele. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w cyfrach. Od 31 paździer- 

nika do 3 listopada rb. zanotowano wypad 
ków 130 w tem kradzieży 16, opilstwa 52, 
przekroczeń administracyjnych 33. 

    i 

«e LOS 1 KLASY 
22 LOT. PAŃSTW. 

zakupiony w słynnej ze szczęścia 
kolekturze 

E.Lichtenstein i S+ 
Wilno, Wielka 44 

Centrala kolektury: 
Warszawa, Marszałkowska 146 

Główna wygrana 

ZŁ. 1.000.000 wne» 
23 PRERJE:? 

Ogólna suma wygranych 

Zł. 32 miliony 
Co drugi los wygrywali! 

Cena losów: 114 zł. 10, 12 zł. 20 
ЗМ zł 30, 44 zł. 40 

Łaskawe zlecenia prowincji załatwiamy 
odwrotną pocztą. 

Konto P. K. O. 81051 
Firma egzystuje od 1835 roku. 

Szczęście stale sprzyja naszym P. T. 
Graczom 

PREMIJA 
niedawno ukończ. 5kl. 21 Lot, Państw. 

ZR. 250006 
wraz z ostatną największą wygraną 

Zł. 50.000 
razem 

ZŁ. 3090000 
również i tym razem przez naszych P.T. 

graczy szczęśliwie zdobyta została 
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ETARGI 
RADJO WILEŃSKIE 

WTOREK, DN. 4 LISTOPADA 

11,58 — : Czas. 
12,05 — 12.50: Koncert popularny. 

(płyty) 1) Rachmaninow — Preludjum 
op. 3 (ork) 2) Bach — arja (wioloncz.) 
Feuermann) 3) Rameau — Tamburyn 

szpinet — Anna Linde) 4) Donizetti — 

arja z op. „Linda z Chamonix. (Bandrow- 

ska - Turska) 5) J. Strauss — Potpourri 

walców (ork.) 6) J. Gilbert — „Noc w 

Kairze” (tango) 7) Monbaisse — Foxtrott. 

8) Dan — „Miły* — tango. (H. Ordonów- 

na) 

13,10 — : Kom meteor. 

15,50 — 16.10: „Polityka popierania 

eksportu w Polsce" — odcz. z Warsz. wygł 

16,10 — 16,15: Program dzienny. 

16.15 — 16.45: Audycja dla dzieci 

Warsz. 

16,45 — 17,15: Koncert dla młodzieży 

(płyty) 1) „Wesoły kowalczyk* — marsz. 

2) Moniuszko — „Dwie zorze* (śpiew — 

Faliszewski) 3) Schubert — Muz. baletowa 

z 

   

z „Rozamundy* (skrzypce — Kreisler) 4) >; + $ Ё 4 M PR : 

Hanekalea — śpiew hawajski z gitarami. 5) ae R akta 0 odų Wł 0 łow 5 k i ` Kino-Tea nak prawdziwe sreydšiajo Kosztem dziesiątków miljonów dolarów przy udziale 100.000 ludzi stworzono _arcyfilm 

„Wśród šwiergotu ptakėw“ (ork. smyczk.) Na wszystkich moich wekslach oprócz podr .USMO „STYLOWY* | wszsctówiiowj AATRRECĄA NOEGO Us oze, c" Gociyc ia 
6) Grey — „Śmiejący się policjant". 7) Na pisu obowiązuje stempel mojej apteki z WILNO ei i B * 5 В еп 

mysłowski -" „Podkóweczki. dajcie ognia“ tapisem apteka Ostrobranska J. Čhroši M. 2agae Ms2ęd2lai NIELKA 36. | Ua 8%. doreniaę io walory ajystyczne lima Axki Noego, da żpołęgowania wrażeń specjaaailutaja z » kiego dzierż. St. Czapliński. а. ę У! : symfoni y dęte. Ze względu na wysoką wartość artystyczną dla młodzieży dozwolone. 

= g ES DE = 1 > Oi“ 
„15 — 17,40: „Drewno w życiu roś- apteki Ostrobramskiej Józ hrościcki. KINO 

e rysi. dr. józef Chrościcki NAJKORZYSTNIEJ. й Dziś! Pierwsy raz w Wilnie! Wielki A 

анаа K Ro T aaa | aršia ccc ay |] "ŚWIATOWID" | |, dramat eysaji Rape juan p. ZŁOTA PANTERA > roci u . Polecamy na Mickiewicza 9. W rolach głównych Jacqueline Logan I Robert Amstrong. Nadzw; # 
17,45 — 18,45: Koncert popołudniowy, sezon zimowy materjały mundurkowe, a A wyczaj fascynująca treść. Kolosalna wystawa. 

z Warsz. : ... .. ..... tweedy na kostjumy i suknie, flanelety Wykonanie tego obrazu kosztowało bajeczne sumy, Całe Wilno mówić będzie o tem arcydziele, 

18,45 — 19.00: Kom. Akad. Aeroklubu w. pięknych de aulaca ё ое BEZWARUNKOWO UWAGA — WILEŃSKA 27. 000000000000000060 m c | 
19,00 — 19.10: Program na środę i najwygodniej s załatwiać wszelkie ogło- ь Dr Ginsberg asaze rzy: 

rozm. szenia i reklamy do „SŁOWA' i do WILNIO S Choroby skórne,  we- ręczne, wibracyjne i pla- В 
19,10 — 19,25: Kom. rolnicze z War- g innych pism za pośrednictwem EKITA WYBÓR T-wo p. neryczne i moczopłcio- styczne, Epilacje. 

szawy. Blura Reklamowego Stefana Gra- MEBLI AKC. ;° ańska 2 04 Gabi ° . Kucharka 
19,2 5— 19.35: Muzyka z płyt. bowsklego w Wilnie, Garbarska 1, R. Łokuciewski в B SR 3 S Cedi6 > e 
19,35 — 19,50: Pras. dziennik i tel. 82. i į ectwami, poszukuje 

Warsz. г° aS rYYYYYYYYYYYT" Wiieńska 23. Wilno, Trocka 7. tel. 5-42 J. Hryniewiczowej. pracy w Wilnie lub 
Ы podaje do wiadomości Szanownej Klijenteli, że otrzymano na ul. WIELKA 46 18 m3. Bernard k=ki 4 > 

e EB składzie bezpośrednio z Norwegjl pierwszy transport kusze rk Przyj. w g. 10-11 4-7 —- 2 

saryta Ew era Agencje pocztowe kupią niezwłocznie kilka motocykli „Harley- ži A Paryžanka 
gz. od 1875 roku Dawason* lub „Indian* używane w dobrym stanie 500 i 750 AKUSZERKA GRE RENI z uniwersyteckiem wy- 

„GUDRONIT“ Wł. Ciszewski ctm 3 z przyczepkami za gotówkę. SĄ Е ŠMIALOWSKA KU kształceniem poszuku- 
WARSZAWA, Krak. Przedmieście 17. RY O - дно: m RE A "ark, HEINRICH MEYER i Co, OSLO oraz Gabinet Kosme- PNO е a ama 

я й — ctm. Asai i fest : : wka Il m, 
nagrodzona ztotemi medalami ostatnio na P. W. K. w Poznaniu "Puch* od: 1930 i — 20 cim3 najprzyjemniejszego smaku i zawierającego największą ilość R at oł ace SPRZEDAŻ 3-ej. 

iIl Targach Północnych w Wilnie. Duglas* mod. 1927 r. — 2 cyl. z przyczepką. witaminów. Oprócz wielkiego wyboru artykułów: brodawki Kazali yć 
i › , 

NA Elo i stosowane w bodownicjwie jako je- Zgłoszenia i informacje do OB UGI 2 gd. A i Chemicznych padanie "włosów. Mic- kaz am REPARACJA 

ynie skuteczna i trwała izolacja od wilgoci. erfumeryjnyc osmetycznych i środków kiewicza 45. В Z 

GUDRONIT Nr. 1 izolacja od wilgoci na ściany pionowe, stro- WARSZTATÓW i STACJ! OBSŁ do pielęgnowania urody twarzy i ciała kichami na tarczach maszyn 
i i dła motocykli, silników przyczepnych do rowerów i łodzi 6 3 : wym. 880—120. Kosza- do szycia 

py i t. p. od wewnątrz pod tynki. уки, 3) Chirurgicznych i środków opatrunkowych 1B dy Leg. b 
GUDRONIT Nr. 2 izolacja od wilgoci na fundamenty, stropy, Wiino, zauł. Bernardyński 8. 4) Artykułów d ag PO: 3" u | prędka, dokładna 

tarasy, podłogi oraz wszelkie budowle podziemne. rtykużów. gospodarstwa domowego dynek 17 pokój 2. ša 
GUDRONIT Nr. 3 do niszczenia grzyba drzewnego w bu- BIEPUZEAZNANANANEMAKEZERE ; poleca ua sezon jesienny SO” 

aaa o a A —————— E ALL EE EE GABINET Niebywała Zygmunt 
piyn do konserwacji drzewa. > 2 й = = TERMOMETRY medycyński. k re i i Karetka i 

CEMIZOL emulsja izolacyjna, nadająca zaprawie cementowej Pianina { Fortepjany BUTLE GUMOWE w R: A a" WE Racjonalnej Kosme- okazja оа) Nagrodzki . 
zupełną nieprzepuszczalność wody. Ac y tyk! Leczniczej. 5 osob. z techniczną| | Zawalna Nr. 11-a 

IZOL przeparat asialtowy, szybkoschnący, 
betonu, żelaza, cegły i t. p. od 
rycznych , wody, kwasów i t. 

KRYZOLIT filc bitumowy — najtrwalszy, nie wymagający kon- 
serwacji, materjał do krycia 
konstrukcyj oraz do celów izolacyjnych. 

KLEJ BITUMOWY płynny, lub stały -- do przyklejania filcu 
bitumowego na betonie, 

KLEJ POSADZKOWY gudronitowy —- specjalny do przykleja- 

gontowych i t. p. 

wych, żelaznych i gontowych. 

NA MOTOCYKLE UŻYWANE 
w Wilnie przy zaułku Bernardyńskim 8 

Zgłoszenia przyjmuje 
w czasie od 14 — 17 4, 

listopada r. b. * do todzi 
a 

‚Ф <5 obsługi dia motocykli i silników przyczepnych 
i rowerów w Wilnie przy zaułku 

Bernardyńskim 8 

biuro warsztatów i stacji 

  

  

  19.50 — : Opera Borys Godunow — шн нн mg ciii WA WI WI 
KINO Od dnia 2 do * listopada 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

  

Hiszpańskie tańce! 

opera Mussorgskiego Transm. z Warszawy zę, WYSOKI GATUNEK в 

Podczas pierwszego antraktu „Tygodnik ar jg, MIEJSKIE ABABGE ŁETĄ* Dramat w 10 aktach. Hiszpańskie tło! 
tystyczny ze studja Rozgłośni Wileńskiej. į przy ‹ У W coli glėwnej. Renėe Ador a E y SALA MIEJSKA 8 j ėe. Nad program: Tygodnik Aktuaino- 

Po operze komunikaty. 

EPS POZO 

OFIARY 
Bezimiennie złożono ofiary: 

Komitetowi Chleb Dzieciom zł. 5. 

Żiobek im. Marji zł. 5. 

Dom Dzieciątka jezus zł. 

Na Walkę z Żebractwem zł. 5. 

W rocznicę Śmierci matki p. Swiątecka 
Na Wschodnie Katolickie Misje w Chinach 
złotych 50. 

5. 

  

Od niejakiego czasu ukazaly się w obiegu 
weksle z moim podpisem i pieczęcią Apte- 
ki Ostrobramskiej z datą wystawienia: czer- 
wiec 1929 r. Uprzedzam wszystkich kup- 

     

  

   

NIEWYSOKIEJ CENIE 
To trudne zadanie rozwiązała Ę 

Fabryka czekolady 

I. Plaigiki, 
w KRAKOWIE 

i Sprzedaż we wszystk ch lepszych i 
= sklepach = 

ma am 

    

Vina krajowe 
STARE — LEŻAŁE — MOCNE 

POLĘCA 

WYTWÓRNIA 

    

  

    

  

      

      

    

   

  

       

  

      
    

   

ul, Ostrobramska 3. | ŚCI Nr. 121 Kasa czynna od g. 8 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej.jNastępny program: „Szalony książę” 

  

KINO-TEATR Pierwszy raz w Wilnie! Tryumfalny przebój dźwiękowy! Genjalny śpiewak, ulubieniec publiczności AL JOLSON 2 
„HELIOS* | iczarujący Sonny Boy w E CE BSE i : Porywający dramat | 

CE swej najnowszej kreacj % ze śpiewem. ! UL. Wileńska 38 в й > 
Nad program rewelacyjne dodatki dźwiękowe. Wszechświatowe powodzenie. Seanse: 4, 6,8 i 1015. 

Tel. 926. Ceny zniżone tylko na piirwszy seans. a S 
  

  

Diwiekowe Kino RE 

„HKOLLYWOO0D- 
Mickiewicza 22. 

ziś! Potężna Supersensacja Dźwiękowa! Wielka atrakcja sezonu. 
Ulubieniec publ. JACK HOLT w arcydziele dźwiękowem jako bohater. 

olśni, wzruszy, oczaruje miłością i bohaterstwem. Brawurowe zdjęcia walk! Niebywała technika: Nad program: Re- 
wel. dodatek rysunkowy słynnego Fleiszera. Dla młodzieży dozwolone. Ceny zniżone tylko na pierwszy seans 

LOTNE RE 

  

  

Dziś! Najnowszy Polski i 
< Kuo film 1 raz w Wilnie 

„WANDA: 

Wielka 30. Tel. 14-81 
Nad program: Najnowszy film 1 raz w Wilnie Upiory stepu Potężny dramat z życia poszukiwaczy złota w 8 akt. 

Wspaniały dramat  « 
w 12 akt. T GDY NOC ZAPADNI 

W roli głównej Kean Maynard. 
  

  

Dziś! Oryginalny 

  
arcytwór stanowiący nową erę w historji ilustrujący najbardziej nieprawdopodobne, a jed- 

  

      

    

  

nia posadzki klepkowej do betonu. 
LAK SMOŁOWY do konserwacji dachów papowych, żelaznych, 

DACHOLIT lakier i kit do trwałej konserwacji dachów papo- 

  

   

                                        

    

  

  

  

o Światowej stawie Pleyel, Bechstein etc., 
takoż Arnold Fibigier, Kerntop! i Syn, uzna- 

ne rzeczywiście za najlepsze w kraju 
przez najwybitniejszych tachowców na Pow. 

© к Wystawie Kraj. w Poznaniu w 1929 1.4 

| K. DĄBROWSKA .. u. ? 

do zabezpieczania 
wpływów atmosfe- 

p.    
dachów  wszelkich 

    

  

  

  

    

  

     

   
chor. 

Ceny przystępnė 
Obsługa staranna i sumienna 

Wilno, Mickiewicza 31 
m. 

000000006900690009006 Urodę 
4. 

kobiecą 
konserwu- 

Dr. Wolfson Dr. Kenigsberg ża, usuwa jej skazy 

  

  

ul. Niemiecka 3, m. 6. ; —н —| miasta z dechodem 
drzewie, želazie i t. p. WYNAJĘ CENY F. CZNE. choroby skórne, wene- choroby skórne, wene-i braki. Masaż Okazyjnie # я 

A SPRZEDAŻ i CIE. RRS Ą ryczne i moczopłciowe tyczne i moczopłciowe z, t t (panie). go aa futro ae Ё b 

nawa DOKTÓR EA н Mickiewicza 4, ), Vypadanie wiosów "* bobrach z kołnie- | dogodnie z długiem 
= WAZA t.el. 1.90. i "łupież. Najnowsze [291 bobrowym, ul | bankowym 

ż A Wielka 24, zakład kra- K.K. „Za- 
WYSZEDŁ Z POD TŁOCZNI DRUKARSKIEJ Zeldowicz DOKTOR Od 9—12 i 4—8 adobycze kosmetyki "2 więc Nowicki Dan ia A 

Dr. medycyny 

A. Cymbier 
wene- 

ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9— 1, odchoroby weneryczne, 

skórne, Codziennie od g. 10—8. Szyrwindt 

    

   

  

je, doskonali, odšwie- 

W. Z. P. 43. 
Bracia Jenike Fabryka Dźwigów Sp. Akc.     w Warszawie 

  

Il Targach Północnych Poznaniu, na : 
Wystawie w Liege. 

w Grudziądzu 
nagrodzone wielkiemi złotemi medalami, 
Dachówki, Cegły, Dreny, Szamoty. 

nych w Wilnie złotym medalem: Płytki 
nowe zwykłe i kolorowe i inne wyroby. 

POLECA DOM H.-P. 

А. ARMANDI 

© WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

— Cóż ty sobie myślisz, że ja dla 
siebie pracowałem? — obraził się For 
tiolis. — Cieszę się z całego serca, że 
kiedy sprzedam te akcje, oczywiście 
jak będą stały bardzo wysoko (nieste- 
ty będę musiał sprzedać tej przeklętej 
„Czwórce*) będę mógł zwrócić ci ca- 
łe twoje bogactwo. ; 

— Sprzedač akcje? 
Staruszek ze zdziwieniem zauwa- 

żył, że plan jego nie spotkał się z u- 
znaniem obecnych. 

— Jeżeli wuj chce to zrobić, to, 0- 
czywiście, proszę sprzedawać, ale jeś 
li chodzi o mnie, to proszę je zacho- 
wać. 

— jJakto? Cóż ty chcesz z niemi 
Zrobić... 

— Chcę sam pracować w kopalni. 
— Mój Boże! W tej pustyni? 
— Mój ojciec, a brat wuja, zaczął 

pracę w tej kopalni. Wychował mnie 
z nadzieją, że będę dalej prowadził 
dzieło, przez niego rozpoczęte. Jeśli 
nie ze względu na korzyści, to z po- 
czucia obowiązku, obowiązany jestem 
wolę jego wykonać. 

— Zapominasz, mój drogi, że te- 
raz nie jesteś już sam! 

Gerald spojrzał pytająco na Bellę. 
Odpowiedziała mu serdecznym uśmie- 
chem i mrugnęła porozumiewawczo. 
Ogarnęło go uczucie wdzięczności tak 
wielkie, że nie odrazu mógł odpowie- 
dzieć: 

' 

  

в   

wydśwez Xi, Mackiewtcz. 
  

uagrodzona wielkiemi złotemi medalami ostatnio na P.W.K. w 

Wciągi, Dźwigi, żórawie obrotowe, Dźwigarki uniwersalne i t.d. 
Listwy ochronne walcowane do stopni betoncwych i drewnia- 

nych, Narożniki ochronne do krawędzi ścian. 

Pomorskie Zakłady Ceramiczne Sp. Akc. 
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— Będę pracował w kopalni, 
wuju. 3 

— A ja panu pomogę. 
Wszyscy zwrócili się do Bustamen- 

te, który tak niespodzianie ofiarowy- 
wał swą pomoc. 

— Tak, pomoc moja będzie nie- 
zbędną, — powtórzył, — znamy się 
oddawna z „Wielką Czwórką* i na- 
pewno nie omylę się, twierdząc, że 
gdy się dowiedzą, że ja ofiarowałem 
swą pomoc panu, nie będą napasto- 
wać pana, ani sprzeciwiać się objęciu 
przez pana kopalni. 

— Ależ ja mam koncesję! — zdzi- 
wił się Fortiolis. Czyż nie mogę liczyć 
na poparcie konsula francuskiego i na 
pomoc władz meksykańskich? 

Bustamente uśmiechnął się scepty- 
cznie. ' 

  Može pan na to liczyč, oczywi- 
šcie! W zasadzie pomoc ta naležy się 
panu, ale proszę mi wierzyć: moja po- 
moc i moich ludzi jest o wiele bar- 
dziej skuteczna. Zresztą moi ludzie mu 
szą odkupić swoją winę.... Jednem sło 
wem, nie będzie pan potrzebował szu 
kać opieki u władz. Wszystko się zro- 
bi bez nich. 

Bella i Gerald nie słuchali już je- 
go słów. Pochyleni ku sobie, szeptali. 
Pedro Bustamente spojrzał na nich i 
rzekł: 

‚ — №с nas już dłużej we Francji 
nie zatrzymuje. Sądzę, że i ty, Bello, 
jesteś tego zdania, Szczególnie, jeśli 
je podziela ktoś jeszcze!... Dziś jeszcze 
wyślę kablogram z zawiadomieniem, 
o naszym powrocie i z rozkazem, by 
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Fiat otwarty 5.500 zł. 
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3. Tel. 17-52. —4 

Skład maszyn. 
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przygotowano wszystko. Panowie mo- 
że przyłączą się do nas nieco później, 
kiedy siostrzeniec pana wyzdrowieje. 

— Przyłączą się do nas później?! 
— oburzyła się Bella. 

— Kiedy ja wyzdrowieję? — po- 
poparł ją żywo chory. — Czy pan 
przypuszcza, że taki drobiazg może 
mnie powstrzymać od wyjechania ra- 
zem z państwem? 

— Trzeba będzie poradzić się z 
doktorem, — wtrącił nieśmiało Fortio- 

lis. 
— Nie chcę widzieć go! 
— A ja, — oznajmiła Bella — nie 

wyjadę dopóki Gerald nie  wyzdro- 
wieje. Doktór połecił mi opiekę nad 
chorym. 

Meksykanin i ex-włóczęga spoj- 
rzeli na siebie z uśmiechem. 

— Zostawmy ich samych, — za- 
proponował Bustamente, — niech sa- 
mi decydują. Jak pan myśli? 

— Zgadzam się z panem. Od pe- 
wnego czasu mam wrażenie, że jesteś 
my tu zbyteczni. : 

Młodzi odwrócili się od nich z ży- 
wym protestem: 

O wuju! 
— Ojcze! 

Obaj starsi panowie ucałowali ich 
serdecznie. Gerald z synowskiem wy- 
laniem uścisnął Fortiolisa. Kiedy sta- 
ry, samotny włóczęga uczuł dookoła 
swej szyi uścisk rąk siostrzeńca, ogar- 
nęło go głębokie nieznane wzruszenie, 
a przed oczyma stanął daleki i za- 
mglony obraz tej, którą, kochał tak bar 
dzo, a która była matką tego chłop- 
ca. Oczy starca napełniły się łzami. 

— Drogi wuju! — rzekł pieszczo 

  

tliwie Gerald, ściskając go. 
„Wuj Corabe'' połykając łzy, przy 

sunął usta do jego ucha i zapytał nie- 
śmiało, szeptem: 

— Czy mogę... nazywać ciebie... 
synkiem? Można?... : 

Trzy dni później Florestyn Forio- 

lis dostał w „Madrinie* depeszę, tchną 
cą radością i tryumiem: 

„Inżynier Gerald wyjechał 15 bm. 

na „„Martynice“ do Vera - Cruz. Znala 

złem to nazwisko w spisie pasażerów. 
Wyjeżdżam za nim na następnym okrę 
cie. Adresować depesze biuro „Tran- 
satlantyk*, które będzie przesyłać da- 
lej. Wszystko dobrze. Ja go panu przy 
wioze. Bourniele““. 

Florestyn Fortiolis rozgniewał się 
najpierw: 

— Do djabła, — mruknął, drąc de 
peszę, — pierwszy raz wpadł na ślad 
i to na Ślad fałszywy. Czy to widzia- 
ne rzeczy? Gdybym nie widział Ge- 
ralda dzisiaj, uwierzyłbym tej depeszy 
i popędziłbym za tym osłem za ocean. 
A, niech go djabli porwą! Niech so- 
bie podróżuje! 

Ale radość, napełniająca jego ser- 
ce od kilku już dni uspasabiała go ła- 
godnie i dobrotliwie: 

-— Biedak! Ostatecznie był to je- 
dyny człowiek który mi oddał akcje bez 
wynagrodzenia! A teraz, w pogoni za 
mirażem traci ostatnie grosze dlatego, 
aby mnie zrobić przyjemność. Trzeba 
telegrafować zaraz, żeby wracał. 

Złożył podartą i zmiętą depeszę, 
przeczytał ją raz jeszcze i teraz dopie- 
ro uderzyło go jedno zdanie: ,,Znala- 
złem to nazwisko w spisie pasażerów 
Przecie tego nie wymyślił. Cóż to mo- 

  

że znaczyć? Zwolna zaczęło mu się w 
głowie rozjaśnić. 15 bm. była to 0d- 
miętna data dla niego. Tego dnia od- 
nalazł „swego chłopca" i dlatego dzień 
ten upamiętnił się na zawsze w jego 
mózgu. Ale był to również dzień 0- 
statecznego krachu giełdowego i u- 
cieczki Stawtona Meera. Wszystko to 
łączyło się w pewną całość: 

—-Czyžby ten łotr?... O Boże, więc 
ten osiół, Bourniele, nie podejrzewa- 
jąc nawet tego, trafił w sedno rzeczy! 
A to zuch!... 

Chwycił telefon i połączył się z 
zamkiem Estranblot. 

ROZDZIAŁ 6. 

Optymizm Stawtona Meera. : 

Nadeszła noc. „San - Juan“  prit 
wody, mętno - żółtego oceanu. Staw- 
ton Meer wyszedł z kajuty i westchnął 
z ulgą, widząc oddalającą się ziemię. 
Czuł, że mimo niepokoju i złych prze- 
czuć, wszystko poszło doskonale! 
Oczywiście nie mógł zapomnieć, że 
sprawa, na którą pokładał tak wielkie 
nadzieje, przepadła z kretesem. „Wiel 
ka Czwórka* zepsuła tak misternie 
zbudowany gmach, z takim mistrzo - 
stwem rozpoczęte dzieło! W ostatniej 
chwili, w chwili, kiedy był bliski zwy- 
cięstwa i liczył już miljony, które mia- 
ły nań spaść, poczuł zaciskającą się 
dłoń wrogów i krogulcze palce na swej 
szyi. Od tych ludzi mógł oczekiwać je- 
szcze gorszej zemsty! 

Stawton Meer bał się „Wielkiej 
Czwórki*. Mimo zmiany nazwiska i 
wszelkich ostrożności, nie wychodził 
dotąd ze swej kajuty, w obawie o swe 

Kinukarnia Wy 

życie. Szesnaście dni jechał w strachu 
i ciągłej męce: całe dnie przesiadywał, 
zamknięty w kajucie, a nocami Zrywas 
się przy najmniejszym szeleście zlany 
potem i bezsilny z przerażenia, nie- 
zdolny do uchwycenia rewolweru drżą 
cemi palcami. 

Dopiero teraz, gdy okręt minął o- 
statni etap podróży i zbliżał się do 
brzegu Meksykańskiego, Meer uspo- 
ił się nieco. „Patent* wykupiony na 
tałszywe nazwisko u urzędnika  cel- 
nego, uwolnił go od rewizyj i innych 
formalności. Nie tracąc ani chwili, 0- 
puścił Vera - Cruz, schowany w naj- 
ciemniejszym kącie pokładu, nie od- 
powiadając na pytania współtowarzy- 
szów podróży. Na terytorjum meksy- 
kańskiem obawy nie opuściły go je-” 
dnak całkowicie, chociaż był już zna- 
cznie spokojniejszy. 

Na chwilę zaniepokoił go handlarz 
ananasów, który, po dziesięcii minu- 
tach rozmowy, zaproponował mu wło 
żenie kapitału w swe przedsięwzięcie, 
(tego rodzaju propozycje zdarzają się 
w Ameryce bardzo często, ale nie na- ; 
leży traktować je na serjo). } 

Nie bez powodu unikał Stawton 
Meer najkrótszej drogi przez New - 
York i San Francisko, któraby skróci- 
ła jego podróż do połowę. Chodziło 
mit przedewszy stkiem o zmylenie śla- 
dów i uratowanie się od pościgu, któ 

ry niewątpliwie nakazała „Wiełka 

Ćzwórka”. Wiedział on dobrze, że ta 
spółka finansowa nie cofnie się prz 
żadną zbrodnią, dla dokonania zenł* 
sty i, zniszczenia człowieka, szkodliwe 

go dla jej interesów. 
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