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IWIENIEC — Szlep Tytonicwy S. Zwierzyński. 
WILNO, Sobota 13 września 1930 r. KLECK —. Sklep „Jedność”. 

› ‚ LIDA — ui. Suwalska 13 — S. Mateski. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — nl. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKQNIE —- Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesic) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

| NIEŚWIEŻ -— ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

GŁĘBOKIE — ai Zamkowa, — W. Włodzimierow. | 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM -— Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STGLFCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWĄ — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

GRODNO — egarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEI — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski, 

  

  

  

nych przywódców centrolewu. Te kil- 

ka dni potwierdziły w zupełności na- 

szą tezę, że oktrojowanie konstytucji 

adbyłoby się w Polsce bez bólu, bez 
skandalów, bez ryzyka. Lud na ulicę 

łatwiej wyprowadzić w obronie aresz- 

towanych, niż dla protestu przeciw 

jakiemuś aktowi prawnemu. Oto aresz 

towano przywódców, ludzi sztandaro- 

wych, ludzi będących symbolami dla 

  

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

  

Demonstracje Centrolewu zakazane! 
ze względu na bezpieczeństwo publiczne. 

ARESZTOWANI PRZYWÓDCY CENTROLEWU 
NIE BĘDĄ ZWOLNIENI 

WARSZAWA, 12-IX. (tel. wł. „Słowa”*). Obrońcy aresztowanych b. 

posłów w osobach adwokatów Berensona i Śmiarowskiego zwrócili się dziś 

do prokuratora Michałowskiego z zapytaniem o stanie sprawy aresztowa- 

nych. Prokurator Michałowski odpowiedział, że sędzia do spraw szczegól- 
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ECHA STOLICY REWOLUCJA w ARGENTYNIE 
  

POWRÓT MIN. KWIATKOWSKIEGO 

Kwiatkowski. Pana ministra powitali 
na dworcu wiceminister przemysłu i 
handlu Doleżal z gronem wyższych 
urzędników M-stwa. W tymże dniu p. 
rIninister objał urzędowanie. 

HANDEL POLSKO-GDAŃSKI. 

WARSZAWA. PAT. — Według tym- 
czasowych obliczeń Głównego urzędu staty 
stycznego dotyczacych handlu zagraniczne- 
ge Polski łącznie z w m. Gdańskiem, wy- 
wieziono w sierpniu 1.627.673 tonny towa- 

Po Peru i Boliwii 
na Argentynę. Dopiero 
już telegraf 

przyszła kolej 
teraz, kiedy 

przyniósł wiadomość o 

parudniowej rewolucji. Argentyna 
stosunkowo najdłużej, niż inne pań- 
stwa południowo - amerykańskie mia- 
ła zacisze polityczne. Ostatnia rewo- 
lucja na jej ziemiach odbyła się przed 
50 laty. Właściwie słowo „rewolu- 
cja“ niezupełnie pasuje do wypadków, 
jakie się ostatnio rozegrały w Buenos 
Aires, ponieważ nowy rząd gen. Uri- 
buru Oświadczył, iż jego wytyczną 
jest poszanowanie konstytucji i umów 
międzynarodowych, zawartych przez 

sprawnie. (0, wszystkiem właściwie 
zdecydował admirał Storni, dowódca 
eskadry 15 okrętów wojennych. Za- Kilka dni już przeszło od chwili, i i ARSZAWA. PAT. — i > 

aresztowania bytych posłów, a aktual- AA m en A I R sakeles e z Čanų powstaniu rządu generała Uriburu, zomunikował on mianowicie rządowi 
й zabronił wszelkich pochodów i zebrań pod gołem niebem cji p. minister przemysłu i handlu РТаза zagraniczna przynosi szczegóły uchwałę oficerów eskadry, że okręty 

odmawiaja posłuszeństwa i nie będą 
strzelały do wojsk generała Uriburu. 

Pierwszy pułk kawaleryjski, bro- 
iiący stolicę, po półgodzinnych roko- 
waniach przeszedł na stronę powstań- 
ców. Zbuntowane wojska w liczbie 
5000 weszły do miasta, poprzedzane 
przez studentów, którzy pierwsi pod- 
nieśli żagiew buntu. 

W ciągu kilku godzin sytuacja by- 
ła niewyjaśniona. Gdzieś za kulisami 
toczyły się rokowania, aż wreszcie wszystkich partyj opozycyjnych. Poza ej wagi p. Demant przesłuchał aresztowanych w Brześciu i postanowił nie rów, Wartość wywozu wyniosła 201.486 zad ; Ra : : : y ' | ‚ Ė KE : 3 Е ъ A od 2 я ąd poprzedni. Nastąpiła jedynie cddział studentów zdobył szturmem demonstracyjkami, które pierzchły na zmieniać środka zapobiegawczego t. zn. b. posłowie zostaną zatrzymani w zwi c pol: wach ban zmiana na kierowniczych  stanowi- palac prezydenta. W starciu z policją 

widok kilku policjantów, pies z kula- areszcie. 26.322 tonny, pod względem wartości w skach i teraz zamiast prezydenta Yri-- jeden student został zabity, a dwóch | wą nogą nie ruszył się w Polsce na Wobec tego obrońcy złożą jutro na ręce prokuratora Michałowskiego; ?S%!nym rezultacie o-3.710 tys. złotych. / goyna ster rządów objął gen. Urubu- rannych, Widok krwi pobudził wojska 
ich obronę. Aresztowania wykazały prośbę o przetransportowanie aresztowanych do -więzienia cywilnego, o REKTOR KONSERW. MUZYCZNEGO A zatem „rewolucja“ jest Aucie SZ ma Z 

a: ia ‹ 2 ё ооа . : ь yt szerokie. ądowe gmachy zostały obsadzone całą nicość wpływów, jakiemi partje możność skomunikowania się z nimi w celu uzyskania pełnomocnictw do W WARSZAWIE. Niewątpliwie jedną z  zasadni- przez powstańców. O godzinie 7-ej u nas rozporządzają, aresztowania do- 

kończyły dzieła spigmeizowania roli 

prowadzenia sprawy i możność asystowania przy śledztwie. 

KOMUNIKAT URZĘDOWY 
WARSZAWA. PAT. — Rada Główna 

wyższej szkoły państwowego  konserwato- 
rium muzycznego w Warszawie dokonała 

czych przyczyn wypadków w Argenty 
nie jest panujący kryzys ekonomiczny. 
Nadzieje, że pod wpływem posuchy w 

wieczorem tego dnia, w którym rozpo 
częta została walka o stolicę, na uli- 
cach Buenos Aires zapanował spokój. polityków partyjnych. KE. AZ) at elio : 

A : 5 й i US „12 b. m. wyborėw rektora i prorekto- Gi, sa NR = $ Najwięcej nas cieszy, że areszto- WARSZAWA. PAT. — Polska Agencja Telegraficzna Mąmunikije: ra na rok 1930-— 31. Jednogłośnie wybrano Stanach Zjednoczonych eksport ku- Niebawem ukazały się nadzwyczajne 
„|_ na rektora prof. Karola Szymenowskiego. Kurudzy argentyńskiej znacznie się wydania dzienników, donoszące о wania nie były odruchem luźnym, lecz 

początkiem akcji twardej, stanowczej, 

zdecydowanej. Oto, jak wiadomo na 

dzień 14 września przygotowywał, do 

klatki zamknięty, centrolew demonstra 

cje uliczne. Komuniści również nosili 

Się z zamiarem powiększenia w tym 

dniu ulicznego zamętu. Jak widzimy z 

depeszy dzisiejszej komisarjat rządu 

Ja m. Warszawę ogłasza, że na żadne 

4 demonstracje specjalne w tym dniu 

nie zezwoli. Cóż to znaczy? Albo cen- 

trolew upokorzy się całkiem, podda 

się bez próby walki, stchórzy i scho- 

wa się do budy, ałbo na ulicy rozegra 

Na podstawie doniesień, przesłanych przez-władze bezpieczeństwa do proku- 
raiury warszawskiei w związku z dokonanem zatrzymaniem z 9 na 10 b. m. 
grupy byłych posłów, prokurator Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z 
sędzią śledczym udali się dnia 11 b. m. do miejsca zatrzymania w Brześcju 
nad Bugiem. Po przesłuchaniu zatrzymanych sędzia śledczy zastosował, 
zgodnie z art. 168 K.P.K., jako środek zapobiegawczy, tymczasowe areszto 

wanie w stosunku do następujących osób: Baćmagi Józefa, Bagińskiego Ka- 

rmierza, Barlickiego Norberta, Celewicza Włodzimierza, Ciołkosza Adama, 

Dębskiego Aleksandra, Dubois Stanisława, Kiernika Władysława, Kohuta 

Osypa, Liebermana Hermana, Liszczyńskiego Iwana, Mastka Mieczysława, 

Palijiwa Dymitra, Popiela Karola, Pragiera Adama, Putka Józefa, Sawickiego 

Adolfa, Witosa Wincentego, Wysłockiego Ołeksy. 

ARESZTOWANIE POSŁA KWIATKOWSKIEGO 

Prorektorem obrano prof. Zbigniewa Drze- 
wieckiego. Pan minister wyznań religijnych 
i oświecenia publicznego wybór ten zatwier 
Gził. 

DALSZE ZMNIEJSZENIE 
BEZROBOCIA w POLSCE 

Jak wynika z ostatniej statystyki, opra- 
cowanej przez ministerstwo pracy i opieki 
społecznej na dzień 16 sierpnia b. r., na te- 
renie całej Polski znajdowało się 184.388 
bezrobotnych; z tej liczby 75.051 bezrobot- 
nych uprawnionych jest do pobierania za- 
siłków z tytułu bezrobocia. Największa ilość 
bezrobotnych przypada na wojew. łódzkie, 
gdzie 34.803 osób pozostaje bez pracy.. Wo- 
jewództwo śląskie posiada 33.347 bezrobot- 
nych, województwa poznańskie i pomorskie 

zwiększy, zawiodły wobec wyznacze- 
nia przez Stany Zjednoczone A. P. 
wysokich ceł ochronnych.. To i zaku- 
lisowa, waika kapitału amerykańskie- 
go z wpływami finansistów angiel- 
skich, starających się utrzymać Ar- 
gentynę, jako .swą sierę działania, 
przyczyniły się ostatecznie do powo- 
dzenia buntu, skierowanego personal- 
nie przeciwko prezydentowi .Yrigoye- 
nowi. Rywalizacja Stanów Zjednoczo- 
nych z Anglją na gruncie ekonomicz- 
nymi, może nigdzie tak plastycznie 
się nie uwypukla, jak właśnie w pań- 
stwach Południowej  A:neryki. Kilka 
iniesięcy temu bawiła w Argentynie 
specjalna komisja zngielska na cze- 

obaleniu starego i utworzeniu nowe- 
go rządu. Jednocześnie niemal na mu- 
rach rozlepiono manifest gen. Uriburu, 
komunikujący, iż zadaniem nowego 
rządu jest: powrót do normalnego re- 
gume'u i wolnych wyborów. 

Obalony prezydent Yrigoyen w 
ostatniej niemal chwili zdołał zbiec 
do La Platy, gdzie się ukrył w kosza- 
iach 7-go pułku piechoty. Na żądanie 
dowództwa pułku Yrigoyen podpisał 
rezygnację. 

Jak widzimy, rewolucja: argentyń- 
ska nie miała groźnego przebiegu i 
odbyła „ię ściśle podług wzorów po- 
łudniowo - amerykańskich, które pod 
tym względem mają ustaloną na šwie- 

; įkerdyvi j le z lordem d'Aberncnem, Której zada- cje opini dramatyczny konflikt. Wolimy to dru- WARSZAWA. 12-1X (tel. wł. „Słowa*). W Wejherówie na Pomorzu 17812 bezrobotnych, województwa  połud- le z lo 4 1С „ której za cie opinię. T 
e o B o bye sie akių w aresztowano nocy dzisiejszej jeszcze jednego posła, a mianowicie Jana В0МЕ BC OCE wschodnie niem było zbadanie możliwości po- 

ES ŠE ads 8 1bo żeby% й Kwiatkowskiego ze Stronnictwa Narodowego pod zarzutem popełnienia | W Warszawie znajduje się 12.195 bez- głębienia współpracy _ gospodarczej A ZK 

scenac, leenych, albo żedyśmy ja“ oszustw i nadużyć wekslowych na stanowisku dyrektora spółki handlowej robotnych, w Sosnowcu 13.982, w Białym- Anglii z Argentyną. W czem taka Państwo Watykańskie 
koś perwersyjnie kochali widok szarż 

policyjnych na tłum — lecz dlatego, 

iż każdy konilikt ostry przyśpiesza w 

Polsce załatwienie problemu konsty- 

tucyjnego, a im ten problem załatwio- 

ny będzie szybciej, tem dla Państwa 

lepiej. Jeśli konieczne są przytem ofia- 

ry, to pamiętajmy, że ofiary z jedno- 

stek mogą i muszą być przynoszone 

dla dobra państwa, dla ideału pań- 
stwa. 

Problem konstytucyjny nie powi- 

* nien w Polsce czekać. Jest on bowiem 

nietylko nie najtrudniejszy, lecz wła- 

śnie najłatwiejszy z serji wielkich pro- 
olemów, szczęśliwe rozwiązanie któ- 
rych otwiera nam drogę mocarstwo 
wą, cofnięcie się przed któremi — 

oznacza drogę wstecz ku małości, ku 

przegraniu, ku klęsce. Ważniejsze i 
a trudniejsze do załatwienia w Polsce 

i <zędności ogromną 

"3a: problem polityki zagranicznej, pro 

hlem niemiecki, problem ukraiński, 
problem śląski. Dobra konstytucja, to 

zaledwie wstęp, to zaledwie dobra 

metoda do załatwienia tamtych pro- 

olemów. I dlatego cieszymy się z tych 

pyżónoę Rolnicza* B. posła Kwiatkowskiego odwieziono również do 
rześcia. 

PISMO MIN. CARA DO WARSZAWSKIEJ 
RADY ADWOKACKIEJ 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 12 b. m. p. minister sprawiedliwości Car wysto- 
sował do Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie pismo treści następującej: 

„ Rada Adwokacka w Warszawie, na posiedzeniu nadzwyczajnem w dn. 10 wrze- 
śnia r. b. w sprawie zatrzymania przez władze bezpieczeństwa, zgodnie z art. 167 K.P. 
K., 4 członków izby, byłych posłów, powzięła, na podstawie niesprawdzonych u źródła 
iniormacyj, uchwałv, wykraczającą poza zakres ustawowy uprawnień Rady (art. 24 sta 

o. niezgodną w swej treści z przepisami prawa oraz niedopuszczalną ze względu 
na formę. 

Uchwała powyższa, podana do prasy, uległa aresztowi. Mimo to, w odpisach 
została wywieszona w pokojach adwokackich sadów okręgowego i apelacyjnego „w 
Warszawie, z naruszeniem art. 299 A. K. K. Powyższe bezprawne postępowanie Rady 
Adwokackiej w Warszawie czyni koniecznem zostasowanie do niej środków, przewidzia- 
nych w art. 37 statutu palestry, 

Ы Załączając w odpisie przytoczona wyżej uchwałę, Ё 
siawie art. 87 c 2 statutu Lose) czy A Rada Adwokacka wydała już, lub wydać zamierza stosowne zarządzenia, pozostające w jej roz, jdzeniu, a oparte art. 37 ust. 1 statutu, celem przywrócenia w łonie Rady "Adwokackiej 2 alnveli sto. sunków prawnych, pogwałconych przez wydanie przytoczonej uchwały. 

Minister sprawiedliwości (—) Stanisław Car. 
* 

Artykuł 37 statutu palestry daje Radzie Ministrów prawo na wniosek ministra, 
sprawiedliwości rozwiązać Radę Adwokacką o ile działa ona wbrew przepisom Aa 
względnie jeżeli wykrasza poza swoje obowiązki. 

Obowiązki Rady Adwokackiej zarówno lokalnej jak naczelnej są ściśle określone 
w artykule 24 tego statutu palestry, jednak niema w nim upoważnienia dla Rady Ad- wokackiej do występowania z protestem do ministra sprawiedliwości, jak to Rada 
uczyniła po aresztowaniu 4-ch posłów adwokatów. 

uprzejmie zapytuję, па 

stoku 2.042 bezrobotnych. 
W porównaniu z poprzedniemi tygod- 

niami bezrobocie zmniejsza się, na 1-go sierp 
nia bowiem obejmowało 194.279 osób. 

* 
Według danych P. U. P. P. ostatnie 

tygodniowe sprawozdanie z rynku pracy 
wykazuje za czas od 30-VIII do 6-IX r. b. 
173.012 bezrobotnych, zarejestrowanych w 
Państw. Urzędzie Pośrednictwa Pracy. 

W stosunku do poprzedniego tygodnia 
sprawozdawczego bezrobocie zmniejszyło 
się o 3.798 osób. 

Stan bezrobocia w Polsce, z którego 
opozycja czyni jeden z głównych „argumen 
tow“ w swej antypaństwowej agitacji sze- 
rzenia defetyzmu i alarmizmu wśród społe- 
czeiistwa, warto przy każdej sposobności 
porównywać z ACE w innych państwach 
dotkniętych tą kięską. r 

Według ostatnich oficjalnych danych 
ilość bezrobotnych w Niemczech  przekro- 
czyła 3 miljony na 60 miljonów ludności. 
Wobec więc 30-miljonowej ludności Polski 
cyfra bezrobotnych jest u nas proporcjonal 
nie ośmiokrotnie mniejsza niż w Niemczech. 
Dodajmy do tego, że w Rzeszy wzrasta ona 
stale, podczas, gdy u nas się zmniejsza. 

Z za kordonów 
` 

OBCHÓD 10-ej ROCZNICY UTRATY 
WILNA W KOWNIE. 

  

współpraca może się wyrażać? Ar- 
gentyna — jak wiadomo — jest kra- 
jem mało uprzemysłówionym i stąd 
dla przemysłu angielskiego może sta- 
ńowić doskonały rynek zbytu. Oprócz 
tego jest to kraj zasobny w bogactwa 
naturalne, których eksploatacja może 
przynosić poważne korzyści. Od cza- 
su wojny światowej wzrost dopływu 
angielskich kapitałów do Argentyny 
nie posunął się naprzód, podczas gdy 
w Argentynie zaczęła się wyraźna pe- 
netracja kapitałów bussinesmanów ze 
Stanów Zjednoczonych. 

Takie jest tło. ©balenie prezyden- 
ta Yrigoyena według relacyj pism od- 
było się — jak na stosunki południo- 
wo - amerykańskie — spokojnie i 

RER ZO SOTE SZCZAWIN CTZCYSYZYE ai liesa anasko 

21 PanstwowaLoterjaKlasowa 
V.ta klasa, 3-ci dzień ciągnienia. 

Przed przerwą. 
15.000 zł. wygrały nr. 171274. 
5000 zł. wygrał nr. 109753 
Po 3000 zł. wygrały nr.: 172864 179366 
Po 2000 zł. wygrały nr.: 9988 70138 

120636 164525 186035. i 
Po 1000 zł. wygrały nr.: 25922 37048 

50012 51680 56673 72157 81504 103120 
108103 109763 129991 173156 182226 183641 
186967 197481. 

Po 600. zł. wygrały nr.: 2490 6875 16127 

a kościół 
W wydawanem przez niedjolański 

uniwersytet katolicki czasopiśmie „,Ri- 
vista Internazionale di Scienze Socia- 
le'* ukazało się nader zajmujące stud- 
jum Pallieri'ego n. t. prawnego stano- 
wiska państwa watykańskiego oraz 
stosunku jego do Kościoła katolickie- 
go. Autor występuje przeciwko wyra- 
żanym częstokroć w najnowszej litera 
turze z dziedziny prawa międzynaro- 
dowego poglądom, jakoby układy la- 
terańskie zawarte zostały między pań- 
stwem włoskiem a papieżem, jako or- 
ganem państwa watykańskiego. 
Wszakże już sam wstęp do traktatu 
laterańskiego, w którym powiedziane 
jest, iż chodzi o układ między króle- 
stwem Włoch oraz pozostającą z 
niem w sporze od roku 1870 Stolicą 
Apostolską, czyni taki pogląd niereal- 
nym. Pogłąd:ten nie daje się utrzy+ 
mać już choćby dlatego, że w. chwili, 
gdy układy watykańskie były zawiera 
ne, nie istniało jeszcze wcale państwo 
watykańskie, a zatem papież nie mógł 
występować, jako jego organ. Dopie- 
ro bowiem na zasadzie układów z lu- 
tego 1929 r. zaczyna państwo waty- 
kańskie jako takie prawnie istnieć. Nie 
oznacza to oczywiście, by Włochy by- 5 3 ; . i żelki. 20 1090 41885 66613 66965 . 67154 % 2 aresztowań, z tej groźnej zapowiedzi R Buła ika m. PORZE 57232 (84508 88437 p. 90568 97361 łv twórcą obcego niezależnego — рай- 

niedopuszczenia zebrań w _ niedzielę, : д е Ulraty Wilna. Wyłoniono w tym celu — вре- 106152 122315 „124080 „144311 170772 stwa, gdyž suwerennošci nikt nie mo- || 
nawet z tego oporządzenia przez min Wa dekrety Pr eZ denta Rzecz 05 olite cjalny Komitet. Źwiązek szaulisów przygo- 179244 a a oł že nadač. Sprawa przedstawia się ina- * 3 towuje do druku specjalne wydawnictwo, 5419 0187 1426 20344 20931 22155 27049 Czej, mianowicie Stolica św. już przed Cara  nierozumiejąceį / historycznej 
chwili i pakującej swoje palce w szpa- 
rę ciężkich drzwi  państwa-zamku 
Rady Adwokackiej. Im prędzej na- 
brzmieje konflikt, tem prędsze bę- 
dzie załatwienie problemu  konstytu- 
cyjnego. Cat. 

  

WARSZAWA. 12-IX. (tel. wł. „Słowa”). Prezydent Rzeczyposį bolitej 
podpisał pierwsze dwa dekrety z mocą ustawy. Pierwszy przedłuża nadal 
moc ustawy o czynszownikach i drobnych dzierżawcach, drugi zaś zawiera 
przepisy szczegółowe o nowowznoszonych budowlach. 

które będzie rozdawane bezpłatnie. Program 
radjowy na dzień 9 października ZA już 
op:acowany. O 12 godzinie zostanie w ca- 
łej Litwie wstrzymany na jedną minutę 
ruch. Jednocześnie wywieszone będą cho- 
rągwie, przykryte czarną krepą. 

Z PRASY KOWIEŃSKIEJ. 

Rozczarowanie Litwinów amerykan- 

27073 28948 30138 38146 30840 41563 
52267 54492 55829 61628 65189 72535 79279 
£1312 85213 93228 100002 101686 109855 
115450 118855 121056 123097 125280 126191 
128674 130329 132808 132817 133870 130762 
141581 147810 151911 155676 156812 164140 
165032 166303 171770 76508 177625 182193 
184141 187732 188767 193572 20421€ 200549 

Po przerwie. 

tem była podmiotem prawa  między- 
narodowego, jakkolwiek nie posiadała 
własnego terytorjum w znaczeniu mię- 
Gzynarodowo - prawnem, nie posiada 
ła poddanych oraz tem samem nie wy- 
konywała praw suwerennych. Z tą 
więc osobą prawa międzynarodowe- 
go zawarły Włochy układ na zasa- 

As I UTE SSD TAI S skich. 15.000 wygrał nr. 120406 dach tegoż prawa międzynarodowego. 3 

ias nai a NE ELO IA Dohióm 1 chwilą wódka ukiadów 0 wycieczek Litwinów amerykańskich na uro- 197032. е ia i WAŻNE DLA POSIADACZY czystości jubileuszowe „Liet. Żinie+s* za. "Po 2.000 zł. wygrałynr: 62013 63429 powołał papież do życia z własnych ||| 
WEKSLI sianawiają się nad stosunkiem macierzy do 92813 13158 135966 177015 : atrybucyj suwerennych państwo waty | : Ę : swych synów za oceanem. Pismo dochodzi Po 1.000 zł. wygrały nr. 8068 22398 kaąńskie. 8 

W miarę rozwoju Pocztowej Kasy Osz- do wniosku, iż Litwinów amerykańskich 134683 175908 185976 195880. 4 
żywotność przejawia 

iuro Inkasowe PKO ul. Próżna 3. Frzyj- 
nuje ono do inkasa weksli i inne dokumen- 
ta wierzytelnościowe (irachty i t.d.) plat- 
ne we wszystkich miejscowościach w Kraju. 

Jnkaso to odbywa się za pośrednictwem 
oddziałów PKO wszystkich Urzędów i ager 
cyj Pocztowych i korespondentów w ten 
sposób rozsianych. że niema zakątka w ca- 
łej Polsce, gdzie PKO nie mogłaby zainka- 
R zleconej pro 

tym dziale pracy zaslugującym na 
podkreślenie jest fakt, że SIG ta przy imkasowaniu zleconych weksii czy  doku- 

« mentów zainkasowaną walutę natychmiast 
przekaze bezpośrednio na konto czekowe 
zeceniodawcy, dzięki czemu oddający do 
inkasa weksle w rekordowo szybkim czasie 
rozporządza zainkasowaną walutą. 

„Weksle płatne w Warszawie PKO przyj- 

                      
spotkał w Litwie szereg rozczarowań. Prze- 
dewszystkiem zawiedli się oni w sprawie 
o'iar i wkładów do różnych przedsiębiorstw 
litewskich. Wkłady te, jak wiadomo, najczę- 

Sciej ginęły bez śladu. Również i wycieczki 
Litwinów z Ameryki nie doznały spodzie- 
wanego przyjęcia. Wszędzie spotkał je wy- 
zysk oraz różne uciążliwe formalności i 
utrudnienia przy wjeździe. 

Pozatem nie spotkała się z należytem 
uznaniem i zrozumieniem chęć rodaków z 
Ameryki ufundowania w  Litwie_ różnych 
przedsiębiorstw przemysłowych. Dotąd np. 
nie utworzono w Litwie specjalnego biura 
informacyjnego dla Litwinów amerykańskich 
czego ci ostatni stale się domagają. 

  

PAMIĘTAJCIE O SIEROTACH Z DO- 

Po 600 zł. wygrały nr.: 54581 80830 
91127 91812 98896 100480 123975 138561 
139725 141510 175617 185987 191796. 

Po 500 zł. wvgrały nr.: 4607 5786 17597 
20758 24817 32134 35447 50210 50342 
50345 69741 71263 75660 79834 80835 81932 
35415 93795 98410 103915 106424 109678 
116261 117879 120996 122502 123848 
126512 127167 131158 132676 136074 141335 
142436 145648 145502 146486 148910 153871 
154016 154454 155037 159919 163863 166512 
159099 170776 174212 175545 176451 178598 
180731 186543 187583 188013 190356 192129 
103324 105654 195898 196003 199583 200106 
205547 209548. A 

WARSZAWA. PAT. —. W piątek 
w 4 dniu ciągnienia 5 klasy 21 Pol- 
skiej Państw. Loterji Klasowej, głów- 
niejsze wygrane padły na numery na- 

Z powyższego wynika, że sto- 
sunek prawny między Kościołem ka- 
tolickim i państwem watykańskiem 
nie może być pojmowany jako unja 
personalna lub realna, a natomiast 
jest on odrębnym stosunkiem praw- 
rym. Państwo watykańskie jest two- 
rem Stolicy Świętej, a tem samem pod 
lega Kościołowi katolickiemu, który 
tak samo jak państwo watykańskie 
reprezentowany jest przez papieża. 
Zatem państwo watykańskie może tyl- 
ko tak długo posiadać osobność pań- 
stwową, jak długo służy celom Sto- 
licy Apostolskiej, względnie Kościoła 
katolickiego. Wszelkie więc odłącze- 

muje nawet na 3 dni przed terminem ich stępujące: nie państwa watykańskiego od Kościo 
płatności, weksle zamiejscowe na dni 7. MU DZIECIĄTKA JEZUS! Po 5 tys. zł. — 51.302. 83.482. ła katolickiego musiałoby spowodo- 

> - 86.657 125.066 135.11, 137.978. wać koniec jego egzystencji prawnej. 
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ECHA KRAJOWE 
Wielki pożar koło Brześcia 

BRZEŚĆ n/BUGIEM. PĄT. W daniu 7 b. m. z niewiadomej przyczyny 
powstał pozar w składzie drzewa opałowego, złożonego przy bocznicy kołej- 
ki wąskotorowej w uroczysku Młynok w powiecie Kosowskim, należącym, 
do ifrmy Rombil. Straty wynoszą 51 tysięcy zł. Dochodzenie w toku. 

” 

(WRAŻENIA Z OBOZU LETNIEGO PWK 

Znienacka, od tajemniczej ciemni leśne- 
go gąszcza — buchnęły nagle po przez 
drzew barykady, strzeliste płomienie obo- 
zowego wieczornego ogniska. 

A za niemi wślad — gwar dziewczęcych 
nawoływań zahączył o wyniosłe czoła so- 
sen, rozbudził cały las i całą gromadę leś- 
nych żyjątek. Służbowe  kompanijne nie- 
strudzenie karmią zachłanne cielsko ognia, 
wijacego się w wężowych rozkurczach na- 
ręczami smolnych gałęzi i zwojami bezlist- 
nego mchu. 

Rośnie pożoga płomienna i druga odgło- 
sem  syczących języków. Potężnieje i bu- 
cha świetlistą ławiną i okiściami iskier w 
zadumany leśny świat. 

Ciemno-rdzawa kora sosen rozpłomieni- 
ła się przezłocistą głorja* radosnych oma- 
mień i rozigrała się tęczanych barw kaska- 
dą. Żywiczną wonią  dyszące czoła sosen 
porachylały się aż ku przyziemnym pniom 
w pokornych skłonach zapytania. 

Pyzaty i gruby księżyc wyśledził z poza 
dalekich obłoków niepojete zamieszanie la- 
su i wybrał się na zwiady. Potoczył się sta- 
ry nocny stróż po niebieskim gościńcu, prze 
walił się w szalonym  pedzie po przez 
chmur zapory, aby zawisnąć nad leśną pola 
rą w nieruchomem zdziwieniu. 

Oto, tuż pod nim, u stóp bezkarnie hu- 
czy zwycięską pieśnią żywiołu płomienny 
stos obozowego ogniska i wraz z chórem 
dziewczęcych pieśni swobodnie biegnie aż 
ku anielskim namiotom. Odwiecznego sza- 
farza nocnej jasności oburzyło to bezprzy- 
kładne zuchwalstwo.  Napuszył się, nadął, 
nepęczniał z gniewu, nie wiedząc sam o ten 
że w tej srogiej złości wysnuwa i wypluwa 
z siebie cały zapas srebrzystych promieni. i 
sciedynowych  lśnień, które zaciekły bój 
prowadzą ze Światłem obozowego  ogni- 
ska. 

Wokół drgającego  płomiennego stesu 
rczsiadł się dziewczęcych szarych postaci 
wianek. ? 

Zamilkły  pogwarki drzew,  zastyyło 
wietrzne tchnienie, gdy szary chór obozo- 
зуу rozpoczął pierwszą pieśń. 

„Choć taki szary mundur nasz! 
"Ty nam, słoneczko, złota dasz. 
I gwiazdka z nieba srebra da. 
Oj, niemasz to jak P. W. K.! 

Po chwili znowu ucichnął chór, dziew- 
częce dusze omotał czar milczenia. Płomień 
stary, jak starym jest życia początek za- 
mierzchły, gawędzi im baśń praprawiecz- 
nych dni; w duszach  dziewczęcych budzi 
się tęsknica za bezkreśną ciszą przyrody,za 
bezmiarem pól, lasów i wód i za pełnem do- 
stojnej prostoty życiem praczłcwieka. 

I wraz z tysiącem drgających opalowych 
jezyków ognia  zmartwychwstają na dnie 
dusz tysiącznemi echami zapomnidhe krai- 
ny dziecięcych bajek. Aż  zniewołone 
wspomnieniami grupki dziewczątek zaczy- 
raja nowy chór: 

Był sobie król, był sobie paź! 
! była też królewna... 
Żyli wśród róż, nie znali burz... 
ięzecz najzupełniej pewna! 

  

_ Rzewnie się perlą przewlekłe tony ba- 
jeczki. Nucą je zgodnie pospolite słuchacz- 
ki w szarych skromnych mundurach, piano 
im wtórują starsze, ozdobione jasnemi blu- 
zami komendantek. Bo ten obóz letni, któ- 
ry szeregiem namiotów rozłożył się wśród 
nadniemeńskiego lasu, stał się _ symbolem 
żywym zbratania serc młodych Polek, któ- 
re tu z róznych nadciągnęły stron. 

Od burzliwego Bałtyku po śnieżyste 
Tatry, od prawieczneį Odry po lodowatą 
Dźwinie, dobiegał ku dziewczęcym duszom 
zew nieogarniętej idei i rozkazał im znosić 
ochotnie całodzienny trud i znój obozowe- 
go regulaminu za rozkoszną chwilę wytchnie 
nia przy gorącym zniczu. 

Choć my z pod różnych wyszły 
strzech! 

Jedno w nas czucie i jeden dech, 
I jedną wiarę każda ma: 
Oj, niemasz to jak P. W. K.! 

Bo obóz, bo gwar, bo całodzienna krzą- 
tanina jest twardym rytmem mocnego ży- 
cia czynu, a Święta chwiła wieczornego 
cyniska wcieleniem jest idei czystych, jak 
sieroce łzy, jak pierwszej miłości poezja. 

Pieśń ogniska jest pieśnią męstwa ipieš- 
nią poświęcenia. 

Pieśń ogniska sławi wiekopomne czyny 
i wskrzesza bohaterów. 

_ Pieśń ogniska w gorącem pragnieniu się 

  

    

      

PRZY OBOZOWEM OGNISKU 
W KOSZEWNIKACH KOŁO GRODNA) 

spala, aby z piechotą w pierwszym szeregu 
podążyć na bój. Pieśń ogniska pyszni się. 
amarantową brawurą ułanów z pod Samo- 
sierry, skarży się, że nie zna trudów wojny, 
a Komendantowi przysięga, że zawsze 
czujną jest na jego skinienie. A jaka mocna 
ia pieśń, gdy sztyletami oburzeń ciska w 
zdjutantki - komendantki, szefy i służbowe 
za te utrapione łóżka w kostki, za te noc- 
ne alarmy, za te inspekcje i inne szykany. 
Komendantki nic a nic nie robią sobie z 
pieśnianych  pogróżek, bo dobrze 0 tem 
wiedzą, że to tylko żarty i młodociana swa- 
wola. Chwilami zasię  nieopatrzny Żart 
azwonki śmiechu poruszy, lecz zrażcny 
szybko ulata precz, bo nastrój ogniska ko- 

cha słodki czar tęsknoty, która płynie z du- 
ży z szumami drzew i z cichem wołaniem 

WIECZOTU. 

I tak przez wszystkie letnie wieczory 
pioną nad głębinami rzek, wśród szumnych 
lasów i smętnych pól świętojańskie robacz- 
ki ognisk obozowych. Przy żarze tych ogni 
młode pokolenie ogrzewa serca i duchy. 

Od kłębów świętych ognisk pryskają go 
rące iskierki, aż w samą głębię serc i dusz 
młodocianych, aby kiedyś po latach zadzi- 
wić i olśnić świat potężnym płomieniem 
czynu. 

Więc niechaj płoną jasne Znicze, niechaj 
swiecą, grzeją, a stokrotne echo niech nie- 
sie wdzięcznych chórów tony 

I głos piosenki w polu drga! 
Oj, niemasz to, jak P. W. K. 

Peregrinus. 

NIEŚWIEŻ 

— Ostateczne uregulowanie władania 
ziemią klasztorną. Przed kilkoma laty toczył 
się spór między klasztorem P.P.Benedykty- 
nek w Nieświeżu a wojskowością o prawo 
władania budynkami klasztornemi i przyleg- 
lemi gruntami. Większość spraw spornych 
została ostatecznie uregulowana z wyjąt- 
kiem kwestji władania gruntem przy staj- 
niach wojskowych. 28 ub. miesiąca i ta spra 
wa została załatwiona polubownie na komi- 
sji między pełnomocnikiem  klasztogu, ks. 
dziekanem Rokoszem, a kwatermistrzem 27 
p uł. rotm. Andrzejewskim przy asystencji 
przedstawicieli skarbowości i administracji. 
Klasztor wydzierżawił wojskowości grunt 
no 100 zł. rocznie, pobierając jednocześnie 
700 zł. tytułem tenuty dzierżawnej za ubieg 
łe lata. 

DRUSKIENIKI 
ECHO WSPOMNIEŃ 

Siedzę samotna, Niemen cicho płynie 
Wstęgą błękitno-seledyn się wije... 
Słońce zachodzi, dzień już wkrótce mi- 

nie. 
w duszę moją 

wpija. 
Chandra swe szpony 

Przez pr. vzmat tęsknot widzę dnie prze- 
żyte 

Przy boku Twoim, Ptaku mój skrzydla- 
ty. 

Serce me strzałą tajemną przebite 
Kona. A dusza ku Tobie ulata... 

los, co dla innych drogę cierniem ście- 
le 

Zda się z róż pięknych usłał nam mo- 
zajkę. 

Będąc przez chwilę naszym przyjacie- 
lem 

Dał nam tak cudną przeżyć razem Dair 
! е 

Wszystko przemija, szczęście też ulata, 
Spłoszone jakby realizmem srogim. 
Ten, kto na radość czekał całe lata | 
Traci wnet wszystko. stając się uboyim. 

  

Wiem, że nie wróci to co raz minęło. 
Szczęście umarło, sen uleciał błogi. 
Przez Ścieżkę z kwiatów, które też 

uwiędły 
Idę w Przyszłości tajemnicze progi... 

Lecz za sen złoty, za bajkę niewinną, 
Która przeżyłam, zawdzięczając Tobie, 
ślę Ci z oddali moją pieśń dziękczynną, 
Siejąc kwiat wspomnień na Miłości 

Grobie 
Janina z Przeborowskich M 

   

„PIERWSZA MONOGRAFJA 0 ŻEROMSKIM 
Jeżeli jednak chodzi o wskazany 

przeze mnie tragizm jaźni twórczej 
Żeromskiego, to tutaj mogło zaważyć 
poczucie bezsiły altruizmu, którego 
namiętnym apostołem był poeta. „Gni 
jem w bezsilnem miłosierdziu, z któ- 
rego zyski napewno czerpie łotr*,po- 
„wiada Bożyszcze do Czarowica. Jakaż 

" na to odpowiedź być może? Ta jedna 
tylko, którą Żeromski znalazł w pis- 
mach św. Tomasza: „charitas est ip- 
se Deus“. Ale który Bóg? Ten, nam 
najbliższy, Bóg - Człowiek, wcielenie 
prawdy, dobra, piękna i miłości, zel- 

„żony i sponiewierany  zawisnął na 

krzyżu. Jego to obraz musiał hipnoty- 
tyzować — wyobraźnię Żeromskiego, 

gdy tworzył i puszczał w świat swoich 
cfiarników: Judymów, Rozłuckich, Nie 
raskich. Przed dwoma tysiącami lat 
los ich został przesądzony. 

Wizja ofiary, wizja umęczonego 
Miłosierdzia nieuchronnie jawiła się 
„na drogach, które wytyczał apostołom 
i społecznikom swoim Żeromski. Pot- 

worna niesprawiedliwość śmierci Nie- 
naskiego, Granowskiego, Ewy Pobra- 
tymskiej — tej Marji Magdaleny Że- 
romskiego — kapitana Wyganowskie- 
go, Jasrołda i tylu innych, to właśnie 
artystyczne projekcje owego tragicz- 
nego symbolu, opisanego w Ewangel- 
ljach. Nie dla walki z konwenansem 

„Szczęśliwego zakończenia, a więc w 
gruncie rzeczy „pour ćpater bour: 
geois* męczył siebie i czytelników ta- 
kiemi scenami twórca „Urody życia". 

Skoro już zahaczyłem częściowo o 
motywy religijne w jego * twórczości, 
muszę zatrzymać się nieco nad tym 
rozdziałem monografji, w którym pan 
Adamczewski zajmuje się postawą re- 
ligijną. Toruje tutaj nową ścieżkę w 
badaniach nad Żeromskim. Czyni wie- 
le głębokich spostrzeżeń i uzasadnio- 
nych uwag o ewolucji religijnej Że- 
romskiego, ale przeoczył jeden bar- 
dzo ważny czynnik tej ewolucji, mia- 
nowicie wrażliwość wielkiego poety 
na piękno mistyki katolickiej, w któ- 
rą z biegiem lat coraz chętniej się 
zagłębiał. Podszedł do nich od strony 
poezji, zawartej w sakralnych formu- 
łach mistycznych. Owo „asperges me*' 
w „Ludziach bezdomnych* wraca jako 
motyw innego utworu „Ponad śnieg 
bielszym się stanę”. AV „Charitas* sta 
ry pan Granowski znajduje zeszyt Nie 
naskiego z wypisami, które tamten po 
czynił z pism ojców Kościoła. Nie ule- 
ga wątpliwości, że sam autor w tych 
pismach wtedy się rozczytywał, ale 
jaż szukał w nich czegoś więcej niż 
poezji. Znamienny to rys na ducho- 
wem obliczu pisarza — i warto było 
bliżej go przestudjować. 

Przesunięcie punktu  zaintereso- 

(0 OMAWIANO NA POSIEDZENIU RADY LIGI 
WYCOFANIE OCHRGNY TRANSPORTÓW Z OKRĘGU SAARY 

GENEWA. PAT. (Szwaic. Agencja Telegr.) Rada Ligi Narodów na swem po- 

siedzeniu popołudniowem, po sprawozdaniu włoskiego delegata Scialoi, postanowiła 

wycofać w ciągu trzech miesięcy francuskie i belgijskie wojska, służące dla ochrony 

transportów kolejowych w okręgu Saary. Dla komisji rządzącej w okręgu Saary zostało 

zasirzeżone, że w razie niepokojów będzie ona miała prawo zawezwać niezbędną  po- 

moc wojskową, albo techniczną «la zabezpieczenia transportów kolejowych. — Niemiec 

ki minister spraw zagranicznych Curtius wyrazi! zadowolenie z powodu zapadłej uchwa- 

ły. Również minister Briand wysazii radość oraz nadzieję, że na szczęście nie okaże sie 

potrzeba wzywania obcych wojsk dla zabezpieczenia transportów kolejowych. 

W związku ze sprawą projektowanej zmiany statutu Międzynarodowego Trybu- 

nału Sprawiedliwości w Hadze, Rada Ligi Narodów postanowiła ustalić, ficzbę /sędzłów 

tytularnych Trybunału na 15. Dalej Rada postanowiła rozwiązać z dniem 31 grudnia 

urząd do spraw uchodźców greckich. Grecki poseł Dernie wyraził gorące podziękowanie 

swego kraju, za wielkie dzieło humanitarne, wypełnione przez Ligę Narodów na rzecz 

uchodźców greckich, Wreszcie postanowiono, po sprawozdaniu ministrra Marinkowicza, 

wysłać do rządu Sowietów zaproszenie do wzięcia udziału w międzynarodowej konie- 

tencji w sprawie ograniczenia iabrykacji narkotyków. 

Wybory w Niemczech 
BERLIN. PAT. — Kampanja wyborcza osiągnęła w dniu 12 b. m. punkt kulmi- 

nacyjny. We wszystkich miastach i miastec: 
daci czołowi większych partyj politycznych 
nia dziennie. Członkowie gabinetu ministrów 

zkach odbywają się ostatnie wiece. Kandy- 
wygłaszają conajmniej po dwa przemówie- 
wyjechali do swych okręgów wyborczych, 

ażeby tam po raz ostatni zaapełować do wyborców. Hitlerowcy wysłali swoich 
czołowych kandydatów do okręgów wiejskich. Ze wszystkich stron dochodzą wiadomo 
sci o krwawych starciach pomiędzy hitlerowcami, a komunistami. — Przywódca — те- 
miecko-narodowy Hugenberg hawi w Prusach Zachodnich, gdzie wygłosi przemówie- 
nie na zgromadzeniu w Wystruciu i w Królewcu. Wybitniejsi przywódcy wszystkich par 
tyj koncentrują się głównie w okręgu wrocławskim, gdzie partja socjal-demokratycz- 
na wysłała jako kandydata czetowego dotychczasowego prezydenta Reichstagu Loebe- 

go, partja centrowa — kanclerza Rzeszy Brueninga, stronnictwo agrarjuszy — ministra 
Schielega,, zaś partja niemiecko-narudowa — 
nej Freytag- Loringhotema. 

- specjalistę w sprawach polityki zagranicz- 

Dalszym okręgiem wyborczym( koncentrującym większe siły, jest Westfalja pół- 
nocna, gdzie kandyduje Hugenterg « jego antagonista polityczny, przywódca konserwa- 
tystiów Treviranus. Oba stronnictwa zwołuja na sobotę szereg zgromadzeń wyborczych. 
Partja socjal-demokratyczną prowadzi tym razem wyjątkowo cichą walke wyborczą, 
-ezygnując jawnie ze zwoływania wielkich wieców. —- Zgromadzenia  socjal-demokra- 
tyczne odbywaja się głównie pod hasłem: „Dyktatura, czy rządy parlamentarne, na za- 
sadzie wielkiej koalicji*. Bardziej umiarkowani przywódcy socjaldemokratów, jak dr. 
Breitscheid prawie że nie wystepuią w akcji wyborczej. W łonie niemieckiej partji ludo 
wej panuje silna depresja, ponieważ wiece tej partji wykazały dość słabą frekwencję. 

„Zeppelin” został ostrzelany na granicy 
ŁOTEWSKIEJ 

BERLIN. PAT. — [ak donosi „Deutsche Allgemeine Zgt.“, że strony 
urzędowe potwierdzają wiadomość, że sterowiec „Hr. Zeppelin“ w czasie 
lotu do Moskwy i z powrotem był dwitkrotnie ostrzeliwany na granicy łotew 
Sko-sowieckiej. — Dziennik zaznacza, że dotychczas nie zostało jeszcze wy- 
jaśnione, czy strzaty pochodziły ze strony sowieckiej, czy też łotewskiej. 

Wybuch wulkanu we Włoszech 
RZYM, PAT. — Wybucty wulkanu Stromboli spowodowały ofiary w ludziach 

w tniejscowości Ginostra, jak dotychczas stwierdzono, 4 osoby poniosły śmierć, a 9 jest 
ranionych. Ludność wzywa pontocy. 

MESSYNA. PAT. — Wybuchowi wulkanu Stromboli towarzyszyło niezwykłe 
zjawisko. Z krateru wypłynął szerćki na 50 metrów strumień gorącego piasku, który 
spustoszył wszystko, cokolwiek spotkał na swej drodze. Na szczęście strumień ten nie 
popłynął zbyt daleko. Wiele osób adniosło r: 
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W niedzielę, dn. 14 b. m, nastąpi otwarcie 
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«ań z osoby autora, z jego konstruk- 
cji psychicznej na konstrukcję i faktu- 
rę dzieł jest główną przyczyną wska- 
zanej tu już jednostronności „Serca 
nienasyconego*. P. Adamczewski po- 
stanowił ograniczyć swe badania ściś- 
le do zagadnień artystycznych, mimo 
to jednak zmuszony był niekiedy do 
dygresji w głąb psychiki Żeromskie- 
go, do podniesienia tu i ówdzie zasło- 
ny, ukrywającej duchowe oblicze pi- 
sarza. Pełne odsłonięcie tego oblicza 
wymagałoby uwzględnienia szeregu 
momentėw biograficznych, czego — 
jak sądzę — autor studjum chciał unik 
nąć ze zrozumiałych względów. Pozo- 
stawało więc jedynie zdać się na 
własną intuicję, zaufać własnemu zży- 
ciu się i przemyśleniu puścizny twór- 
czej Żeromskiego. „Wiara i czucie 
więcej mówią do mnie, niż mędrca 
Szkiełko i oko,, — takie motto z całą 
słusznością mógłby autor umieścić na 
czele swego studjum. 

Jednakże dobrze zrozumiana uczci 
wość, krytyka nie pozwała mu zda- 
wać się tylko na łaskę własnego « 
„czucia tam, gdzie w odniesieniu do 
pewnych cech stylu Żeromskiego na- 
leżało zastosować „szkiełko i oko* 
chłodnego krytyka. Tak powstał inte- 

iesiijący rozdział p. t. „Królestwo su- 
perlatywu i maniery", gdzie zmożli- 
wą bezstronnością rozstrząsa monogra 
fista elementy „żeromszczyzny* u jej 
źródła, czyli wdziełach mistrza. Prze- 
rost monumentalności, nagromadzenie 
efektów i przesada w wysłowieniu — 

są to rzeczy tak typowe dla wielu 
stronic autora „Dumy o hetmanie'. 
które wywołały liczne naśladownictwa 
w beletrystyce polskiej, czyli ową ma- 
nierę pisania 4 la Żeromski. Rejestr 
cwych ulubionych wielkiemu poecie 
i nazbyt często wracających pod pió- 
ro powiedzeń, określeń i schematów 
stylistycznych / sporządzony został 

przez p. Adamczewskiego w sposób 
wyczerpujący,  uwypuklając przed 
okiem czytelnika ową najsłabszą stro- 
nę Żeromskiego. 

O słabych stronach autor „Serca 
nienasyconego:* wogóle mówi niechęt- 
nie i to przeważnie w formie polemiki 
z poszczególnymi krytykami. Silne 
zrośnięcie się z trzonem twórczości 
Żeromskiego nie pozwala mu często- 
kroć spojrzeć na niektóre kwestje z 
oddalenia. Brak ustalonego dystansu 
badacza wobec przedmiotu badań od- 
bił się poważnie na metodzie pracy p. 
Adamczewskiego. Niekiedy zdobywa 
się heroicznie na konieczny dystans i 
wtedy powstają takie uwagi, z jakich 
składa się wspomniany tu już rozdział 
o manierze Żeromskiego, częściej jed- 
nak pławi się duszą w przepychach i 
bogactwach krainy, po której podjał 
się być przewodnikiem, i rolę swoją 
ogranicza wtedy do podniecania czuj- 
ności czytelników: „Spójrzcie tutaj i 
tam, i jeszcze tu! Jakie to wszystko 
piękne". Trzeba przyznać, że. entuz- 
jazm pana Adamczewskiego udziela 
się cztelnikowi. Wypisy z Żeromskie- 
go doskonale są dobrane i umiejętnie 

NIECO O STYLACH W ARCHITEKTURZE | 

  

XIX. Styl barokowy, jak już to poprze- 

dnio zaznaczyłem, wzorował się podobnie 

Jak renesans, na sztuce staro - rzymskiej, 

czerpiąc z niej elementy formalne kolumn, 

biekowań, łuków i g'zymsów, co nastręcza, 

dia laika zwłaszcza, wiele trudności w od- 

różnianiu baroku od renesansu; — lccz ide- 

ałem baroku stał się głównie najpóźniejszy 

ckres architektury rzymskiej (III— IV w. po 

Chrystusie), który odznaczał się nieby- 

wałyn: przepychem i wspaniałością w pa- 

łacach Cezarów, bazylikach, termach i t.p. 
gmachach publicznych i który to okres 

przez analogję odwrotną nieraz nazywany 

icsz barokiem staro - rzymskim. Pałac Dio- 

klecjaia w Spałato, świątynia okrągła w 

Baalbek, termy w Karakalli w Rzymie i w. i 

gmachów tego okresu wykazują brawuro- 

wą swobodę w traktowaniu form klasycz- 

nych, która znalazła żywy oddźwięk w psy- 

chice społeczeństwa XVll-go wieku, z jej 
bujnym, płomiennym temperamentem, z 

zamiłowaniem do potęgi i brawury. 

W architekturze kościelnej triumfuje 

motyw potężnej kopuły, zapoczątkowany 

jeszcze w epoce renesansu słynną kopułą 

Michała Anioła na bazylice św. Piotra w 

Rzymie, w połączeniu z krzyżem łacińskim 

ukiadu kościoła o wielkiej, szerokiej nawie 

gtównej, zasklepionej śmiało sklepieniem be- 

czkowem. Udoskonalenie techniczne idzie 

tu w parze z olśniewającem bogactwem de- 

koracji, posługującej się obficie rzeżbą i 

malarstwem. 

Prąd barokowy opanował bardzo szyb- 

ko również architekturę pałacową władców 

i możnych tego świata, jako najbardziej wy 

powiadający ambicję, dumę, a nieraz próż- 

ność właścicieli. Przejście od renesansu do 

baroku było tem łatwiejsze, że elementy ar- 

chitektoniczne pozostały te same, że te sa- 

rie porządki klasyczne były stosowane, tyl- 

ko swobodniej i pomysłowiej, — a że gład 

kie i spokojne dotychczas fasady pałaców 
nabrały życia przez ruch brył, przez wysu- 

wanie ryzalitów i wprowadzenie w planie 

limj krzywych, — że jednem słowem, sta- 

lyka renesansu przeszła na dynamikę baro- 

ku, to odbyło się tak niepostrzeżenie, że * 
większość artystów nie zdawała sobie nawet 

sprawy z dokonanego przewrotu. 

Jako przykład pałacu barokowego wi- 

dzimy na ilusttacji pałac Carignano w Tu- 
rynie (zbud. przez Guarino Guarini w 1686 

r. a więc w pełni rozwoju baroku), gdzie 

fasada jest rozbita na trzy ryzality, z któ- 

rych środkowy ma kształt cylindryczny, 

ściany rozczłonkowane są pilastrami, nad 

kióremi belkowanie załamuje się, dając nie- 

jako przedłużenie linji pionowej pilastra w 

belkowaniu (cecha b. charakterystyczna dla 

baroku!), grzymsy nad oknami są powygi- 

rane, a szczyt ryzalitu środkowego ozdo- 

biony jest bogato rzeżbą. Również typowex 
dla baroku jest użycie porządków t.zw. ko- 

losalnych, t.j. sięgających przez całą wyso- 

kość budynku i nadających mu imponującą 

monumientalność, podczas gdy renesans sto- 
sował porządki drobne, podzielone na pie- 

tra. prof. J. Kitos. 

  
  

BILANS ZNISZCZENIA W SAN DOMINGO 
Według ostatnich informacyj z terenów 

dotkniętych cyklonem, ludność tamtejsza 
przechodzi istne piekło. Dotychczas stwier- 
Gczono 5 tysięcy zabitych, setki zwłok jed- 
rak leżą jeszcze pod gruzami, skąd nie mo- 
žna ich dotychczas wydobyć. Pozatem jest 
przeszło 15.000 rannych i chorych, z któ- 
rych codziennie umiera wielu na zakażenie 
krwii tężec, wobec zupełnego braku środ- 
ków dezynfekcyjnych, leków i szczepionki 
przeciw tężcowi. ‘ 

Brak nawet najprymitywniejszych šrod- 
ków opatrunkowych i narzędzi Chirurgicz- 
nych, wskutek czego najcięższe operacje, 
jak amiputacje i t.p. dokonywane być muszą 
przy pomocy noży, bez narkozy i środków 
znieczulających. Amputowane części ciała 
poprostu wyrzuca się do morza. 

W. całem mieście panuje straszliwy odór 
rozkładających się 'ciał, których dotychczas 
nie można było wydobyć z pod gruzów. W 
muerę możności usuwa się rumowiska i wy 
dobyte trupy pali się natychmiast. Zwłok 
takich wydobyto już około 1500. Istnieje 
wielka obawa epidemji tyfusu. Celem u 
nikniecia jej lekarze i personel, biorący u- 
dział w akcji ratunkowej, poddali sie szcze 
pienriom ochronnym. 

Lliczba ludności, która postradała mie- 
szkania dochodzi do 55 tysięcy. Amerykań- 
ski poseł w San Domingo doniósł swemu 

rządowi, że cudzoziemcy zamieszkujący na 
Haiti, z nielicznemi tylko wyjątkami wy- 
szli cało z katastrofy. Oprócz stolicy San Do 

mingo zostały zniszczone miejscowości: Ad- 
nana, Detositos i Recettoria. 

Rządy sąsiednich zachodnio - indyjskich 
republik Kuba i Haiti dostarczyły do San 
Lomingo lekarzy, medykamentów i żywno 
ści Amerykańskie statki wojenne i Środki 

  

  

uszeregowane na płaszczyźnie całego 
dorobku artystycznego poety. 

Argumentów  polemicznych słucha 
się z zaciekawieniem, chociaż nie zaw 
sze mogą One przekonać, jak np. w 
tym wypadku, kiedy autor studjum bie 
rze w obronę Żeromskiego przed kry- 
tykami, zarzucającymi twórcy rozhiste 
ryzowanie uczuć i niezdolność do ana- 
lizy psychologicznej swoich bohate- 
rów. Należę sam do wdzięcznych czy- 
telników Żeromskiego, tutaj raczej 
sianąłbym po stronie owych atakowa- 
nych przez p. Adamczewskiego kryty- 
ków. . 

Już po przewertowaniu jego stu- 
djum, wziąłem do ręki „Zamieć* i 
przeczytałem kilka rozdziałów tej Po- 
wieści, opisujących męczarnie Ryszar- 
da Nienaskiego w Paryżu na tle nie- 
porozumień z Xenią. Po pewnym cza- 
sie odłożyłem książkę z uczuciem 
przykrego zmęczenia. Przykro bowiem 
obcować z takim człowiekiem, jak Nie 

naski, który co chwila bliski jest po- 

mieszania zmysłów z powodów 
obiektywnie rzeczy biorąc — dość bła 
tych. I w taki półobłęd pogrąża 
swych bohaterów Żeromski zawsze, 
ilekroć im sie nie powiedzie w spra- 
wach sercowych. Wszyscy oni cier- 
pia na hipertrofję serca. Liryczne ich 
wybuchy, mimo sugestywności wyra- 
zu, dziwnie są monotonne. Tutaj Że- 
romski nie może znaleźć punktu rów- 
nowagi, który znalazł był przed nim 
Mickiewicz w IV części „Dziadów*, 

zaopatrują dotkniętych katastrofą w żyw- 
dość i środki lecznicze. Amerykański Czer- 
wony Krzyż wyasygnował dalsze 25 tysiecy 
dolarów dla ofiar cyklonu. 

PAPIESKI UNIWERSYTET 
W listopadzie bieżącego roku odbędzie 

się w Citta del Vaticano inauguracja monu- 
mientalnego gmachu Papieskiego Uniwersy- 
tu Gregorjańskiego. Przy tej okazji Pius XI 
wystosuje „Breve“ pontyfikalne do O. Wio 
uzimierza Ledėchowskiego, generala Jezui- 
tow, potwierdzając wszystkie dotychczaso- 
we prawa i przywileje, udzielone uniwersyte 
towi przez papiežy i przypominając, že on 
również, jak wielu papieży, kardynałów, i 
dostojników Kościoła, był uczniem tegoż 
uniwersytetu. Jak wiadomo, O.O. Jezuici są 
kierownikami tej najwyższej uczelni papie- 
skiej. 

Nowy gmach uniwersytetu zajmuje 8 ty 
sięcy m. kw. rzy kopaniu fundamentów 
głębokości 23 m. od strony placu Pilotta i 
17 m. od strony wzgórza kwirynalskiego na 
trafiono na resztki budowli rzymskich z III 
wieku,  najprawdopodobniej stanowiącej 
część starożytnej świątyni Słońca, której ru 
iny znajdują się pod ogrodem willi Torlonia 
na zboczach Kwirynału. Imponująca fasada 
nowego gmachu wznosi się od strony placu 
Pilotta, na którym znajduje się Instytut bib 
lijny O.O. Jezuitów. W gmachu mieści się 
16 wielkich sal uniwersyteckich, z których 
jedna na 750 osób, oraz trzy amfiteatry, 
przeznaczone na odczyty i na kursy do- 
kształcające. Bibljoteka uniwersytecka mo- 
że pomieścić 400, 000 tomów. 

przedstawiając „niebo i tortury“ mito- 
ści nieszczęsnego Gustawa. 

Wytoczyłem w swojem sprawozda 
niu dość pokaźną ilość zastrzeżeń i 
pretensyj w stosunku do pracy p. 
Adamczewskiego. Na zakończenie, — 
aie nie na odczepne! — wypada pomć 
wić o jej niemniej licznych zaletach. 

Mimo wszystko bowiem jest to 
w istocie pierwsza monografja o Że- 
1omskim, której główn acz nie jedyną 
wartością jest posegregowanie materja 
łu i wyczerpujący rejestr jego składni 
ków. P. Adamczewski uporządkował i 
rozdzielił na odpowiednie kategorje te 
składniki, stwarzając świetne prolego- 
тела do wszelkiej innej, syntetycznej 
inonografji, jaką w przyszłości nieje- 
den zapewneebadacz zechce napisać. 
Autor „Serca nienasyconego* sam je- 
den wykonał połowę pracy i przygo- 
tował umiejętnie grunt do syntezy. Za 
to należy mu się szczera wdzięczność 
nietylko od miłośników pism Żerom- 
skiego, ale i od przyszłych monogra- 
fistów, wykonał bowiem za nich naj- 
cięższą część roboty, która musiała 
być zrobiona, a wykonał ją chyba tyl- 
ko dlatego, aby jak sam w zakończe- 
niu swej książki powiada: „spłacić 
uczucia wdzięczności za Czarowne g0- 
dziny, spędzone z dziełami ulubionego 
pisarza”. 

Jakoż spłacił je sowicie. 

Tadeusz Łopalewski 

  

 



ZEBRANIE KOMISJI OKRĘGOWEJ. 
Wobec wyznaczenia przez Magi- 

strat 2 członków do okręgowej komi- 
sji wyborczej w przyszłym tygodniu 
odbędzie się pierwsze posiedzenie ko- 
misji okręgowej i ustalony zostanie po 
dział mandatów członków obwodo- 
wych komisyj wyborczych. 

KORESPONDENCJA WYBORCZA. 

W związku ze wzmożonym ruchem 
przedwyborczym m. in. i w urzędach 
pocztowych, wydane zostało  zarzą- 
dzenie, które mówi, że pisma wysyła- 
ne przez urzędy i instytucje państwo- 
we, mają prawo pierwszeństwa w do- 
starczaniu ich przed innemi przesyłka- 
вй i korespondencją. Na przesyłkach 
tych winna być uwidoczniona piecząt 
ka „Pilne, wyborcze, wolne od opłat" 

* 

  

DOKUMENTY OSOBISTE PRZY GŁO 
SOWANIU. * 

Podczas głosowania, wyborca bę- 
dzie musiał przedstawić dowód osobi 
sty w celu stwierdzenia identyczno- 
ści glosującego z wyborcą w spisie. 

Dowód jest szczególnie niezbędny 
przy ewentualnych omyłkach co do lat 
nazwiska lub imienia. 

WYBORY SAMORZĄDOWE ODRO- 
CZONE. 

3 Władze centralne wydały zarzą- 
dzenie, że wobec rozpisania wyborów 
do Sejmu i Senatu należy odroczyć 

LITWINI WILEŃSCY 
WYWIAD Z B. PREZESEM TYMCZ. 

— Jakie jest stanowisko mniejszoś 
ci litewskiej wobec zbliżających się 
wyborów? — Oto pytanie z jakiem 
zwróciliśmy się do byłego Prezesa 
Tymezasowego Komitetu Litewskiego 
w Wilnie, zasłużonego działacza . na 
polu kulturalnem litewskiem, dr. Ol- 
sejki. 

—- Doszły nas wieści Panie dokto- 
rze, że Litwini wileńscy  wstrzymują 
się i tym razem od udziału w wybo- 
iach, wzorem lat ubiegłych. Czy to 
jest prawda? 

— Muszę panu szczerze oświad- 
czyć, że stanowisko Litwinów nie Z0- 
stało jeszcze dokładnie zdefinjowane, 
ale przypuszczam, że udziału w wy- 

' borach nie weźmiemy. 
Ы, -— Czy Komitet Litewski wypowie 

dział się w tej sprawie? 
-— O ile mi wiadomo, to się nie 

tyiko w tej sprawie nie wypowiedział, 
aie wogóle jej jeszcze nie poruszał. 
Prezes Komitetu bawi w tej chwili w 
Genewie na kongresie mniejszości na- 
rodowych, zaś podczas jego nieobec- 
noś dna decyzja w tym względzie 
zapasč nie može. 

-- A może organizacje litewskie, 
które wchodzą w skład tego komitetu, 

decyzję? : 
—- Organizacje, które pan wymie- 

nia mają wyłącznie charakter kultu- 
ralny, więc w sprawach politycznych 
1ak naprzykład udział w wyborach 
głosu nie mają. 

— O ile się nie mylę podczas po- 
przednich wyborów do sejmu dwa la- 
ta temu, pan doktór jako prezes ów- 
czesny Tymczasowego Komitetu skła- 

« miał się raczej za udziałem w wybo- 
rach. Dlaczego wówczas do tego nie 
doszło? ` 

— Qwszem uważałem osobiście 
za niesłychanie ważne dła miejscowych 
Litwinów ich udział w wyborach i w 
tej chwili jestem tego zdania. Jednak- 

  
   

| Informacje od 11-ej—1 
i od 4—5 po poł. 

Е    

  

  DZIECI 
Pańska 

naprz. „Rytas“ i inne powzięły jakąś 

LEKCYJ MUZYKI 
udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ 

prof. Konserwatorjum. 

1 A A M MII 
kilkoro z dobrej rodziny, inteligentne, 

od 5—7 lat, poszukuje do kompletu 
— przedszkola 

Zapisy codziennie od 10 do 12 i od 3 do 5 p. p. 
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WIEŚCI PRZEDWYBORCZE 
wybory we wszystkich gminach w któ 
rych miały się one odbyć w ciągu 
miesiąca listopada. 

LISTA  NIEPEWNYCH. 
W spisach wyborców do Senatu 

jest 8 tysięcy osób, które mimo odpo- 
wiedniego wieku nie mogą zasadniczo 
brać udziału w głosowaniu, bowiem z 
ksiąg meldunkowych nie można usta- 
lić, od kiedy one zamieszkują w Wil- 
nie. 

Biura spisowe nie chcąc  pozba- 
wić tych wyborców głosu sporządzi- 
ły całą listę i sprawdzać ją będą we 
wszystkich biurach meldunkowych na 
terenie których ci wyborcy poprzed- 
nio zamieszkiwali. 

KOSZTY WYBORÓW. 

Specjalnych sum na prowadzenie 
prac wyborczych Magistrat nie wyasy 
gnował i wszystkie wydatki opłaca, się 
z sum bieżących. Po wyborach Magi- 
strat obliczy wszystkie koszty i wów- 
czas nastąpi rozliczenie się z władza- 
mi państwowemi, które wydatki te w 
całości pokryją. 

LOKALE WYBORCZE. 

Inspektorat szkolny uwzględnił sta 
rania Magistratu w sprawie przydzie- 
lenia lokali szkół powszechnych na 
biura wyborcze pod warunkiem że 
urządzenie w szkołach lokali wybor- 
czych w niczem nie wpłynie na ciąg- 
łość wykładów w tych szkołach. 

WOBEC WYBORÓW 
KOMITETU LITEWSKIEGO. 

że stanowisko w tym względzie jak 
wówczas, tak i teraz większości Tym 
czasowego Komitetu jest przeciwne. 

— Czy nie sądzi pan doktór, że 
mniejszość litewska zyskałaby dużo w 
swej walce o prawa kulturalne i naro 
dowościowe przez posiadanie swego 
przedstawiciela w sejmie? 

—- Bezsprzecznie zyskalibyšmy na 
tem dužo i nie tylko kulturalnie. Uwa- 
żam iż moglibyśmy również rozwiać tak 
szkodliwą dla nas legendę, która utrzy 
mana przez szereg lat, nabrała dla 
wielu cech prawdopodobieństwa. 
Mam na myśli rozpowszechnianą 
wersję, że Litwinów na Wileńszczyź 
nie jest znikoma ilość. — Otóż moge 
zapewnić pana; że na poprzednich wy 
borach mogliśmy przeprowadzić na- 
pewno 3 do 4-ch posłów, a obecnie, 
mając na uwadze o wiele wyższy niż 
poprzednio poziom uświadomienia na- 
rodowego naszych rodaków, liczba li- 
tewskich przedstawicieli w sejmie zna 
komicie by wzrosła. Mówiąc 0 u- 
dziale w wyborach mam na myśli zblo 
kowanie z innemi mniejszościami na- 
rodowemi, ponieważ Litwini miesz- 
kają w większych skupieniach w kil 
ku miejscowościach i głosy ich były- 
ky rozproszkowane. 

—. Czy nie uważa Pan Doktór, że 
systematyczne uchylanie się od wybo- 
rów Litwinów wileńskich stwarza na- 
strój i pobudza do komentarzy, że Lit- 
wini ci wbrew najwidoczniejszym in- 
teresom własnym ulegają politycznym 
dyrektywom z Kowna? — Czy nie u- 
waża Pan Doktór, że takie komenta- 
1ze, rozpowszechnione zresztą bardzo 
w Wilnie, nie sprzyjają wewnętrzne- 
mu zbliżeniu _ mieszkańców 
szczyzny ? 

— Litwini wileńscy mają swój po 
gląd na te sprawy, ale naturalnie uz- 
godniają go z interesami całego naro- 
du litewskiego. W. Ł. 

   FORTEPIAN, teorja, 
historja i estetyka 
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Jutro (14 b. m.) o godz. 10-ej rano UROCZYSTE OTWARCIE 

il-ich Targów Północnych 
i Wystawy Sztuki Ludowej i Przemysłu Ludowego 

Wileń- £ 

` 

R O N | K A Praca na terenie Targów wre z iście 

       

    

  

SOBOTA 
13 Dziś W. słońca o godz. 5 m. 6 

i 

Eugenii P. | 7, słońca o godz. 5 m. 58 
Podwyż. Krz.4    

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie, 
z dnia 12. IX. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 772 

Temperatura średnia -l- 8 

Temperatura najwyż-za -1-14 

Temperatura najniższa -|- 1 

Opad w milimetrach: 

kj ! Północno-wschodni 
przeważający \ 

Tendencja barometryczua: wzrost ciśnienia 

Uwagi: półpochmurno. 
  

KOŚCIELNA 

— (k) Rozkład nabożeństw niedzielnych 
w Katedrze. Godz. 6 prmarja w kaplicy św. 
Kazimierza, godz. 8.30 msza św. z suplika- 
cjami, godz. 9.30 msza sw. wotywa, godz. 
10.15 suma, celebruje ks. kanonik Cichon- 
ski, godz. 15.30 wykład z Pisma św.i godz. 
16 nieszpory.( 

— (k) Nieustanna adoracja  Przenaj- 
świętszego Sakramentu. Dnia 14 września 
w kościele w Starych Trokach odbędzie się 
całodzienna adoracja Przenajświetszego sa- 
kramentu, dnia 15 września w kościele w 
Lidzie (kośc. św. Józefa Kalasantego) w 
dniu 17 września w kościele w Chorżowie, 
dnia 16 września w kościele w Jelnie. 

‚ — (k) Nabożeństwa odpustowe. Dnia 
14 września w następujących kościołach 
przypada nabożeństwo odpustowe: 

Bystrzyca, Czerniewicze, Dukszty, 
Hruzdowo, Lida, Karkowszczyzna, Uznasz, 
Wilejka — Stara, Żyrowice. 

URZĘDOWA. 
— Konferencja w województwie. W 

dniu 12 bm. odwiedził wojewodę p. marsza 
łek Senatu prof. Szymański i odbył z nim 
xrótką konferencję. 

-- Otwarcie Targów Północnych. 
Jutro przybywa do Wilna minister 
S taniewicz, który w imieniu rządu 
dokona otwarcia Tafgów Północnych. 

— Policja na Targach. Komenda Po- 
iicjj wyznaczyła do służby na Targach Pół- 
nocnych funkcjonarjuszów policji, którzy 
władają obcemi językami, by w ten sposób 
umożliwić przybywającym na Targi go- 
Sciom zagranicznym możność porozumienia 

Komendantem policji na Targach  zo- 
stał wyznaczony przodownik Dostatni. 

MIEJSKA . 
— Lustracja robót miejskich. Wczoraj 

prezydent i wiceprezydent miasta przepro- 
wadzili lustrację robót miejskich, jakie są 
prowadzone na ulicy Mickiewicza, Szeptyc- 
kiego i Archanielskiej. 

— — Ruch na ul. Wielkiej wznowiony. 
Trwające od dłuższego czasu roboty bru- 
kowe na ulicy Wielkiej zostały ukończone i 
wobec tego ruch kołowy na tym odcinku 
został otwarty. POCZTOWA 

— Wyjazd dyrektora Poczt. Prezes Dy- 
rekcji Poczt i Telegrafów inż. КагоГ Żu- 
chowicz w dniu 12 bm. w sprawach służ- 
bowych wyjeżdża do Warszawy. Na czas 
swojej nieobecności kierownictwo Dyrek- 
cji powierzył p. dr. Alfredowi Sulińskiemu, 
nacz. wydz. administracyjnego. 

SZKOLNA 

— Z Wyższej Szkoły Instytutu NBEW. 
Z dniem 15 września br. Sekretarjat rozpo 
czyna przyjmowanie podań o przyjęcie na 
pierwszy kurs Wyższej Szkoły Instytutu. 
Do podania należy dołączyć: a) świadectwo 
urodzenia, b) Świadectwo dojrzałości, wy- 
dane przez państwową szkołę średnią  0- 
gólnokształcącą lub specjalną, €) własno- 
Pk napisany życiorys i d) dwie foto- 
:afje. 
Eliższych informacyj można zasięgnąć na 

miejscu w Sekretarjacie W.S.I.N.B.E.W. Zy- 
gmuntowska 2 w godzinach od 16 do 20 
prócz sobót. 

RÓŻNE. 

— Członkowie komitetu PW i WF. Na 
stanowisko członków Wojewódzkiego  Ko- 

tetu WF i PW na okres do dnia 31 mar- 
<a 1932 roku powołani zostali wicewojewo 
da w ileński, komendant Okr. Urzędu WF i 
PW w Grodnie ppłuk. Jan Kotowicz, na- 
czelnik wydz. wojskowego w Urz. Woje- 
wódzkim w Wilnie Stefan Wiśniewski i in- 
spektor wyszkolenia WF i PW mjr. Jan 
«ruk - Smigła. 

— Wiec i pochód organizowany 
przez Ligę Morską i Rzeczną pod ha- 
słem obrony Pomorza przeciw zaku- 
som niemieckim odbędzie się w nie- 
ziele 21 września, a nie jak począt- 

kowo było ogłoszone w niedzielę 14 
b. m. 

— Z życia T-wa opieki nad zwierzęta- 
mi w Wilnie. Jutro o godz. 12 z placu Ka- 
tedralnego wyruszy pochód, który będzie 
wyrazem naszych humanitarnych uczuć dla 
zwierząt i zrozumienia konieczności ochro- 
ny przyrody. 

_ Wszystkie osoby, organizacje, koła mło 
dzieży i t. p. biorące udział w pochodzie 

    

  

        
DZISIAJ (13-go września r. b.) o godz. 14-ej min. 30 

i JUTRO (14-go » „ ) 0 godz. 14-ej 

ODBĘDĄ SIĘ NA RZECE WILJI 

Wioślarskie Regaty Międzykiubowe 
o Mistrzostwo m. Wilna 

z udziałem klubów wioślarsk. WARSZAWY, GDAŃSKA, POZNANIA, KRAKOWA, BYDGOSZCZY, GRODNA oraz WILNA   

proszone są o punktualne przybycie na plac. 
Zbiorowy wymarsz na ulice miasta ma 

na celu spowodowanie chwili zastanowie- 
nia u tych wszystkich, którzy znęcają się 
nad zwierzętami, nie szanują drzew, niszczą 
bezmyślnie rośliny i zieleń, dające nietylko 
zadowolenie wzrokowe, ale i wypoczynek 
dla umęczonych pracą oczu. 

BALE I ZABAWY 

— Zabawa taneczna w Kole Pol. Mac. 
Szk. im. T. Kościuszki przy ul. Turgielskiej 
12 odbędzie sie w dn. 13.IX. Początek o 
godz. 9 wiecz. Wstęp tylko za imiennemi 
kartami wstępu 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohulance. Otwarcie 
sezonu zimowego. Gruntownie odnowiony 
teatr na Pofulance dziś otworzy swe pod- 
woje Na przedstawieniu inauguracyjnem u- 
każe sie jedna z wybitniejszych _komedyj 
polskiej literatury dramatycznej „Rozbitki” 
Blizińskiego, w pierwszorzędnej obsadzie 

scenicznej z Dyr. Zelwerowiczem niezrów- 
nanym w roli Dzieńdzierzyńskiego. 

Nowe dekoracje według projektów ]. Ha 
wryłkiewicza. : { 

Przedstawienie dzisiejsze będzie prawdzi 

wa ucztą artystyczną dla publiczności Wi- 
leńskiej. AE 

Początek o godz. 8-ej Bilety kredytowa- 
ne i ulgowe ze zniżką 35 proc. są ważne. 

Ž chwilą rozpoczęcia przedstawienia wstęp 

na widownię bezwzględnie wzbroniony. Po 

zostałe bilety nabywać można od 11 — 4 

w kasie zamawiań (Teatr Lutnia) od godz. 

zaś 5 w kasie teatru na Pohulance. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś wysta- 
wioną zostanie po raz drugi pełna pogody 

+ słońca wyborna komedja Rączkowskiego 

„Nad polskiem morzem”, która na premi- 

jerze odniosła wielki sukces artystyczny i 

zdobyła uznanie publiczności || | 
Akcja tej sztuki, posiadającej wiele ha 

moru, odbywa się na wybrzeżu morskiem w 

Gdyni. Artyści biorący udział w tem przed- 

stawieniu pod reżyserją Dyr. Zelwerowi- 

cza tworzą Świetnie zgrany zespół. Malow- 

nicze dekoracje J. Hawryłkiewicza dopełnia- 

ją artystycznej całości. 5 ‚ 
Początek o godz. 8-ej wieczorem. Bile- 

tv kredytowane i ulgowe ze zniżką 35 proc. 

sa ważne. Kasa czynna od I 1— 9 wieczo- 

rem bez przerwy. 

— Niedzielne przedstawienie popołudnio- 

we w Lutni* Jutro w niedzielę o godz. 3-ej 

m. 30 pp. ukaże się po cenach: zniżonych 

ciesząca się wielkiem powodzeniem kome- 

dia Verneuilla „Moja panna mama* Obsada 

premjerowa. ‚ 

Bilety nabywać można codzienne od 11 
-- 9-ej wieczorem. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Kobieta i żywioł. 
Heljos — Marsz weselny. 

Swiatowid — Bohater krwawej areny. 

Wanda — Nędznicy. 

Kino Miejskie — Herkules Czarnych 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 11 do 12 

bm.rzanotowano wypadków 29, w, tem kra- 

dzieży 5, opilstwa 13, przekroczeń admini- 

stracyjnych 6. 

-- Kradzież przez okno. Z mie- 

szkania Kwisielewicza Józefa Szysz- 

kińska nr. 8 w nocy z 10 na 11 bm za 

pomocą otwarcia okna nieznani spraw 

cy dokonali kradzieży różnej gardero- 

by męskiej i damskiej oraz zegarka z 

literami rosyjskiemi Ł.R.Z.D. Nr. 71 0- 
gólnej wartości 450 zł. 

— Fruwający kornet. Dyrektor gimna- 
zjum im. Adama Mickiewicza Zapaśnik Bro- 
nmisław zam. przy ul. Dominikańskiej nr. 3 
zameldował policji że w międzyczasie od 3 

do 6 bm. z lokalu gimnazjum skradziono kor 

net B wartości 50 zł. Kornet ten w dniu 11 

bm. uczeń tegoż gimnazjum Jacyna Kazi- 

imierz (miejsca zamieszkania brak) odnalazł 

sv pracowni instrumentów muzycznych Sta- 
chowskiego Stanisława, Wielka nr. 11. Kor- 

net zwrócono gimnazjum. 

— Samobójstwo kelnera „Po 

lonji“, Z niewyjašnionych przyczyn usiło- 

wał pozbawić się życia przez przecięcie so- 

bie arteryj żylnych kelner restauracji „Po- 

lonja“ Jan  Gierulski _ (Uniwersytecka 4) 

Samobójcę w stanie ciężkim ulokowano w 
szpitalu św. Jakóba. 

— wykołeił się parowóz. W dniu 11 bm 

przy ul. Nowagródzkiej róg zauł. Solnego 
na torze wąskotorowym nowy parowóz nr. 
4213 z winy maszynisty Siatkowskiego Józe 
ta, Piłsudskiego 67 wykoleił się na zwrotni- 
cy. Żadnych uszkodzeń nie stwierdzono. Wy 
padków z lndźmi nie było. 

— Ranni od granatu. Podczas głuszenia 
ryb na Mereczance zostali ciężko poranie- 
ni wybuchającym granatem Bronisław Ko- 
lec i Józet Filipin mieszkańcy Oran. 

SPORT 
TABELA ONE O WEJŚCIE DO 

  

W ostatnim meczu o wejście do Ligi 
42 pp. (Białystok) pokonał Ognisko (Wil- 
no) na swym gruncie 1:0. Wobec tego ta- 
bela rozgrywek przedstawia obecnie wy- 
gląd następujący: 

Grupa centralna: 1) WKS (Łódź) 2 gry 
2 pkt., bramek 6:3, 2) TKS 22 (Torun) I 

gra, 2 pkt., bramek 3:1, 3) Legja (Poznań) 

2 gry, 2 pkt, bramek 3:6, 4) Skra (Warsza 
wa) 1 gra, O pkt., bramek 1:3. 

Grupa północna: 1) 42 pp. (Białystok) 1 
gra, 2 pkt., bramek 1:0, 2) Ognisko (Wil- 
no), 2 gry, 2 pkt. bramek 2:l, 3) 82 pp. 
(Brześć) | gra, O pkt. bramek 0:2. 

Grupa południowo - wschodnia: 1) Unja 
(Lublin) 2 gry, 2 pkt., bramek 7:4, 2) Le- 
chja (lwów), 1 gra, 2 pkt., bramek 4:3, 3) 
Sokół (Równe) 1 gra, O pkt., bramek 0:4 

W grupie południowo - zachodniej (Kra 
ków - Kielce - Śląsk) rozgrywki jeszcze się 
nie rozpoczęły. . т 

W najbliższą niedzielę odbędą się na- 
stepujące spotkania o wejście do Ligi: w 
Warszawie Skra (W) —_ WKS. (Łódź), w 
Poznaniu Legia (P) — TKS 29 (Toruń), 
w Król. Hucie AKS K.H.) — Wawel (Kra- 
ków), w Równem Sokół (R) — Lechja 
(Lwów), w Brześciu n-B 82 pp. (B) — 
42 pp. (Białystok). 

  

przededniu otwarcia II. Targów Północnych 
amerykańską szybkością. łaściciele firm 
osobiście doglądają wykończenia ładnych, 
stylowych pawilonów własnych, których 
ilość i wygląd zewnętrzny znacznie prze- 
wyższają pawilony na pierwszych  Tar- 

ch z roku 1928 W pawilonie głównym 
i dekorowaniu 
rozmieszczaniu 

     
kipi praca przy urządzaniu 
stoisk zarówno jak przy 
eksponatów, to też aby uniknąć ścisku i 
zamieszania, Dyrekcja Targów zamknęła 
dostep do terenów osobom postronnym, nie 
związanym bezpośrednio z organizacją Tar 
gów. Ku terenom Targów sznurem zjeżdża- 
ja platformy firmy Hartwig, generalnego 
ekspedytora Targów z eksponatami wystaw 
ców. Podziwiać należy sprawność ekspe- 
dycji i. organizację posiadającą bardzo od- 
powiedzialne zadanie wobec klijenteli Tar- 
gów. 

Wyjątkowo liczne zgłoszenia i obesła- 
nie ll-gich Targów Północnych świadczy 
niezbicie o żywem. zainteresowaniu kupców 
i przemysłowców Targami wileńskiemi sta- 
nowiącemi bazę ekspansji handlu i przemy- 
słu polskiego na państwa bałtyckie. 

Dowiadujemy się, że rozmieszczono już 
eksponaty estońskiego Muzeum  Etnogra- 
ficznego, które zajmą obszerny dział w 
gmachu szkoły przemysłowej, i łącznie z 
bogatą  wytwórczością ziem — Рётоспо- 
Wschodnich stanowić będą piękną, barwną 
i bogatą wystawę sztuki ludowej i przemy- 
słu ludowego. Udział, Estonjij w wystawie 
sziuki ludowej i prźemysłu ludowego  sta- 
nowi pierwszy etap zapoczątkowania Wy- 
staw Polsko-Bałtyckich, tembardziej, że tyl- 
ko z powodu szczupłości czasu i przeszkód 
natury technicznej Łotwa nie bierze udziału 
w tegorocznej wystawie. 

Dyrekcja siłą rzeczy była zmuszona 
odmówić wielu firmom, które dopiero w 
ostatnich dniach zgłosiły chęć wzięcia udzia 
lu w Targach, gdyż zarówno Główny Pa- 
wilon jak też i gmach teatru letniego są już 
szczelnie wypełnione stoiskami a zbyt już 
późno na rozpoczynanie budowy nowego 

pawilonu. Przypuszczać należy, że po tem 
smutnem doświadczeniu, zawiedzione w 
swoich nadziejach firmy, zdecydują się 
wcześniej i w odpowiednim terminie zapew 
nią sobie stoiska w następnych Targach. 

PAMIĄTKOWE ŻETONY 
ll-gich Targów Północnych 

Z okazji otwarcia w dniu 14 b. m. 
il-gich Targów Północnych, Związek Inwa- 
hdów Wojennych R. P. (Okręgowe Koło w 
Wilnie) wydał pamiątkową odznakę dla 

  

zwiedzających Targi. Projekt odznaki, którą 
reprodukujemy, wykonała znana w Wilnie 
art. mal. p. Kazimiera Adamska-Rouba, rzu 
cając na tle Orła Białego herb Jagiellonów, 
dia upamiętnienia kilkowiekowej tradycji 
współżycia bratnich narodów. 

Żetony wykonane są z oksydowanego 
mosiądzu przez chrześcijańską firmę „Filip- 
ski* w Wilnie, przedstawiają się bardzo 
estetycznie i stanowić będą miłą pamiątkę 
dia zwiedzających Targi. 

Dochód z roz przedaży żetonów  prze- 
znaczony jest na cele opieki społecznej dla 
inwalidów i ich rodzin. 

WAŻNE DLA HODOWCÓW KONI 
Aby wyzyskać  konjunktury licznego 

zjazdu rolników do Wilna na targi hodowla- 
ne, Wileńskie T-wo  Organizacyj i Kėlek 
Rolniczych podaje do wiadomości, że je- 
sienne zakupy koni dla wojska odbędą sie 
w roku bież. w następujących miejscowo- 
ściach i terminach. 

Dnia 27 września na terenie Il-gich Tar 
gów Północnych*w ogrodzie Bernardyńskim 
7 października w Wilnie na rynku Kalwa- 
ryjskim, 8 października w Święcianach, 9 
w  Oszmianie i 10 października w Smorgo- 
niach. 

Zakupywane będą wyłącznie klacze i 
wałachy wzrostu 150 centymetrów wzwyż, 
tvpu wierzchowego i artyleryjskiego. 

Wileńskie T-wo  Organizacyj i Kółek 
Rolniczych, podaje ponadto pod adresem 

  

i cennych wskazówek: o należytem utrzy- 
maniu koni, o nieobcinaniu grzyw i ogonów 
odpowiedniem utrzymaniu kopyt i prawi- 
diowem podkuciu, o nauczaniu konia pra- 
widłowego ruchu w stępie i kłusie, oraz © 
zaopatrzeniu się sprzedawcy w dowody, że 
кой przedstawiony jest jego własnością. 
Dowodv powyższe winny być potwierdzo- 
пе przez właściwe urzędy. 

Dla zachęcenia hodowców, Komisja 
Remontowa, oprócz cen szacunkowych, wy- 
płacać będzie dziesięcioprocentowy doda- 
iek hodowlany za konie urodzone i wyho- 
dowane u sprzedającego, jak również za ko- 
nie zakupione w wieku niżej I-go roku i wy 
chowane przez sprzedającego. Oczywiście, 
że odnośne dowody pochodzenia konia mu- 
szą być potwierdzone przez organizacje 
hodowlane, lub w ostateczności przez Urząd 
Gminy i przez Starostwo Powiatowe. 

  

  

hodowców koni, szereg pożytecznych uwag 
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Z SĄDÓW 
Trup w koszu 

8 listopada r. ub. na dworcu kolejowym 
w Brześciu nad Bugiem policjant zatrzymał 
ćwóch osobników dźwigających kosz du- 
żych rozmiarów. * 

Zatrzymani twierdzili, że zostali wyna- 
jęci przez nieznanego im mężczyznę, który 
szedł wprawdzie za nimi, lecz gdy zauwa- 
żył policjanta ukrył się. W koszu miało być 
mięso, lecz gdy go otworzono, obecni aż 
cofnęli się z przerażenia. W koszu leżał 
trup kobiety okropnie poćwiartowany z koń 
czynami uwiązanemi do głowy. 

Wszczęło się śledztwo, które w rezul- 
tacie c: do ujęcia znanego na 
gruncie brzeskim sutenera Leona Maciejew- 
skiego, który wobec niezbitych dowodów 
przyznał się, że zamordował swą kochankę 
Rozalję Banaś, lecz dokonał tego nie z pre- 
medytacji, lecz podczas sprzeczki. 

‚ W trakcie śledztwa aresztowano kole- 
żankę zamordowanej Dzinę Raszkes, która 
miała namówić Maciejewskiego do morder- 
stwa, obiecując mu jako nagrodę udział w 
zyskach włamywaczy, z którymi miała kon- 
takt. Raszkes aresztowano w. Baranowi- 
czach w hotelu, w którym zamieszkała ona, 
według słów właściciela na drugi dzień po 
zabiciu Banasiówny. ik ZEL 

Sąd Orkęgowy skazał Maciejewskiego i 
> na karę 12 lat ciężk. więzienia każ- 

ego. 
3 Na skutek złożonego odwołania sprawę 

rozpatrywał wileński Sąd Apelacyjny. Pod- 
czas rozprawy adwokat Czernihow, obroń- 
ca Raszkesówny zdołał przekonać Sąd, że 
tylko splot okoliczności spowodował pozory 
winy jego klientki, która np. przybyła do 
Raranowicz w przeddzień mordu, lecz tylko 
dzięki właścicielowi hotelu, który nie zda- 
jąc sobie sprawy co czyni, zeznał, że Rasz- 
kes przyjechała dwa dni później. Uczynił to, 
howiem obawiał się odpowiedzialności za 
niezameldowanie przybyłej. 

Sąd Apelacyjny uniewinnił Raszkes, zaś 
wyrok na Maciejewskiego w całej rozciag- 
łości zatwierdził. 

Czy właścicielom domów wol- 
no sprzedawać mieszkania? 

WBREW WYROKOWI SĄDU APELACY]- 
NEGO SĄD NAJWYŻSZY ORZEKŁ, STA- 

NOWCZO, ŻE — NIE. 

Przedłużający się u nas stan głodu miesz 
kaniowego wysuwa wciąż na porządek 
czienny kwestję nielegalnego handlu miesz- 
kaniami. 

Jest publiczną tajemnicą, iż tak zwany 
obrót mieszkaniami w miastach odbywa się 
dziś zapomocą solidnych sum, pobieranych 
tytułem odstępnego, bądź od lokatora ustę- 
pujacego lokal, bądź też przez właściciela 
domu, udzielającego swej „zgody* na 
wprowadzenie się nowego lokatora do jego 
nieruchomości. э 

Zakaz pobierania tego rodzaju odstep- 
nego przez lokatorów jest w ustawie o 
ochronie lokatorów sformułowany zupełnie 
wyraźnie, powstałe w praktyce wątpliwo- 
ści, czy zakaz ten dotyczy również w ca- 
łej rozciągłości właścicieli.domów, rozstrzyg 
rął świeżo Sąd Najwyższy. Oto tło intere- 
sującego procesu. 

Pan wynajął w Warszawie u pani Z. 

SPROSTOWANIE 
Do sprawozdania naszego z konfe- 

iencji prasowej, która odbyła się w dn 
10 bm. w Izbie Przemysłowo - Han- 
dłowej (vide „Słowo* nr. 208) wkrad 
ły się pewne nieścisłości, a mianowi- 

© cie: 
1) Dyrektor Izby prof. Wł. Zawa- 

dzki miał wygłosić referat nie na ple- 
num, tylko na Sekcji Podatkowej. Re- 
ferat ten, jak zresztą i inne — był ro- 
zesłany zawczasu wszystkim uczestni- 
kom Kongresu i wobec braku czasu 
odczytany nie był. Dyskusja przepro- 
wadzona była nad rezolucją zgłoszo- 
ną do referatu przez prof. Zawadzkie- 
uo. 

“ 2) Na Kongresie Izb Polsko - Ru- 
miunskich Izbę Wileńską reprezento- 
wała specjalna delegacja, złożona z 
Radców Izby i Dyrexcja jej prof. Wł. 
Zawadzkiego. 

Nieścis łości te niniejszem prostu- 
jemy. 

  

  

Uwaga! 
Pokój lub 2, słoneczne, z osob- 
nem wejściem, mogą być z całodzien- 
nem utrzymaniem (dla uczni pomoc w 
nauce bezpłatnie na miejscu), bardzo 
tanio od zaraz. Wiadomość: ul. Legjo- 
nowa 29-a m. 6. 0 

  

lckal pieciopokojowy na roczny okres <za- 
su. Czynsz za wynajęty lokal określono na 
170 zł. miesięcznie, a niezależnie od tego ko 
mornego wpłacił właścicielce domu przed 
wprowadzeniem się 7,000 zł. tytułem odstęp 
nego. W jakiś czas później p. P. opierając 
się na art. 10 ustawy o ochronie lokato- 
row, zakazującyn: pobierania odstępnego i 
uznającym tego rodzaju umowy za nieważ- 
ne, wystąpił przeciwko pani Z. do Sądu 
Okręgowego o zwrot wymienionej kwoty 
7.000. zł. Wyrokiem ostatecznym Sądu Ape- 
lacyjnego pretensja pana P. została w ca- 
łości uwzględniona. 

Właścicielka domu, niezadowolona z po- 
wyższego wyroku, odwołała się ze skargą 
kasacyjną do Sądu Najwyższego. W skar- 
Gze tej rzecznik pani Z. wysunął zasadnicza 
tcze, iż art, 10 ustawy o ochronie lokato- 
rów nie dotyczy stosunków pomiędzy loka- 
torem a właścicielem domu, a stosuje się 
jedynie w wypadku odstąpien'a lokalu przez 
lokatora. Jednocześnie pełnomocnik pani Z. 
podniosł, iż wobec zawarcia na piśmie dob- 
rowolnej umowy co do wysokości komorne 
go, art. 10 ustawy nie może wogóle mieć w 
tej sprawie zastosowania, a co najwyżej 
możnaby tu mówić o przepisach kodeksu 
karnego o ichwie, w razie pobierania wy- 
górowanego komornego. 

Instancja kasacyjna wywodów powyż- 
szych nie podzieliła i wyrok,  zasądzający 
na rzecz p. P. od pani Z. (7,000) zatwier- 
dziła. W motywach wyroku Sąd Najwyż- 
szy zaznacza, iż art. 10 ustawy o ochronie 
lozatorów mówi nietylko o poprzednim loka 
torze, któremu się coś przyrzeka, lecz i o 
„innej osobie", przez którą należy przede- 
wszystkiem rozumieć właściciela domu i 
jego administratora. 

„Pozatem — głoszą motywy — należy 
mieć na względzie, iż ustawa ta, a w szcze 
gólności jej art. 10 ma na celu zapobieganie 
spekulacji mieszkaniami, wobec czego by- 
łoby niezrozumiałe, gdyby prawodawca, za 
braniając lokatorom pobierania odstępnego, 
zezwalał na to właścicietom domów. 

Orzeczenie powyższe przyczyni się do 
ustalenia 'linji judykatury w sporach na tle 
t. zw. odstępnego.
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nio przewidywany, tem Samem i honorarjum 
grafologa podwyższyć. Komunikuje się prze 
to, że osoby mające zamiar otrzymać odpo- 
wiedzi na przesłane próbki pisma i chcące 
otrzymać wyczerpującą analizę charakteru, 
czy usposobienia, proszone są o przesyłanie 
1 złotego w znaczkach pocztowych miast 
50 gr. jak dotąd było. 

P. A. Zmorskiej — O nieznajoma i 
piękna pani — tak nieznajoma mniej jak L. 
Ch. — a piękna? — zapewne — ale do 
rzeczy... Usposobienie zadzierżyste i łagod- 
ne, zarazem dużo intelektu, opanowanie i 
takt duży. Zamiłowanie piękna i spokoju, 
trochę przesubtelnienia — nerwowości. Pro- 
stolinijność w każdym postępku życiowym. 
— Zamiłowanie do dysput i przekomarzań, 
dużo postępowości. 

W. S. Ponieważ W. S. zależy na pręd- 
kiej odpowiedzi piszę. Nerwowość, czasami 
brak panowania nad sobą, przejawy  opry- 
skliwości i równocześnie dążność do glisse- 
rady życiowej. Dużo wrodzonego rozumu, 
należy ciągle nad sobą pracować. Zdolno- 
ści. Charakter prawy. 

Irena D. Skąd tyle bidermajerowskiego 
sentynmientu w XX stuleciu, tyle kobiecości, 
dobre serduszko, skłonność do depresji. Pro 
szę dużo pracować nad sobą i hartować się 
niedobrze być łomliwą jak lianna. Zbyt łat- 
wo darzy Pani bliźnich zaufaniem, jest łat- 
wowierną. Należy, się wystrzegać. 

J. $. K. Dużo kurażu, który niejedno- 
krotnie zawodzi. Zdolności literackie. Wy- 
bitną nerwowość. Dużo ambicji. Zamiłowa- 
nie do wiedzy. Trochę uporu i chęci impono 
wania czy też przewodzenia innym. Wiado- 
mości bardzo obszerne, lecz chaotyczne. 

St. T. N. w Lidzie. Usposobienie reflek- 
sywne, wytrwałość w osiąganiu celu, am- 
bicji dużo — lecz skromne. Zamiłowanie 
domatorstwa, umiejętność panowania nad 
sobą. Przewaga rozumu nad sercem. Sporo 
wiedzy. — Dużo wyrobienia życiowego, 
które sam (sobie zawdzięcza. 

„Kime”*, Brak celu i chaotyczność po- 
czynań, nie nałeży modelować świata we- 
dłrg swego widzimisię, lecz dostosować się 
doń — Pracować nad sobą, nerwowość,, 
jaknajlepsze podstawy charakteru  — lecz 
zbytnia wpływowość. 

„Urzel“ Natura artystyczna i ekscen- 
tryczna, rozum idący w parze z sercem. Za- 
miłowanie piękna i umiejętność dostosowa- 
nia się do okoliczności, zbytnia wrażliwość. 

M. S. Podbrodzie i p. Zofja K. Drogi 
Panie — Paniom pierwszeństwo! Dużo ko- 
kicterji i wiele rozumu i zmysłu praktyczne- 
go — serce dobre — usposobienie wesołe 
i refleksywne zarazem. Skłonność do ma- 
rzycielstwa, charakter chwiejny, niesamo- 
dzielny. 

A teraz o panu. Wyrobienie życiowe, 
umiejętność dyplomatycznego  lawirowania 
w życiu, zrównoważenie, rozumt życiowy, 
tężyzna, zmysł materjalistyczny., 

J. L. Z. Rzutkość, giętkość umysłu, cha- 
rakter wykształcić jeszcze należy, inteligen- 
cja duża, zdolność wyolbrzymiania niepowo 
dzeń życiowych, trochę więce; męskości. 
Duży zmysł estetyczny. 

T. T. T. Czy mi się uda — no zoljaczy- 
my. Dużo kokieterji, niemniej jednak uspo- 
sobienie poważne, myślące, inteligencja du- 
ża, nerwowość. Brak systematyczności. Po- 
rywczość, dużo samodzielności. Dużo humo 
rx — mądrego humoru. Dążenie ciągłe i wy 
trwałe ku lepszemu i szczytnemu celowi. — 

$. М. х ]. Usposobienie poważne, 
nerwowe, refleksyjne, dużo wytrwałości, na- 
razie brak wytycznej linji życiowej. Zdol- 
ność szybkiego myślenia i wyrażania się. 
Stanowczość, zmysłowość o podłożu móz- 
gowym. 

S. C. XII. To, co powiedział W. r. Go- 
ethe „das ewing Weibliche* nieśmiertelna ko 
biecość w każdej linji czy zaokrągleniu lite- 
ry — to bardzo ładnie, ale charakter nale- 
ży urabiać, wciąż urabiać. Inteligencja, za- 
miiowanie porządku usposobienie równe, 
spokojne. 

В. С. A. Główka „dobrze umeblowana' 
świadomość osiągalnego celu — zamiłowa- 
nie spokoju, sporo dyplomacji, oczytanie. 
Przy wszystkich dodatnich cechach niece 
niepraktyczności. Zbyt słabe przygotowanie 
do zawodów z życiem. 

A. ARMANDL 
* WŚRÓD NOCY BEZ 

GWIAZD 
„Ale to nie może być? Znam Cie- 

bie. Mogłeś tak napisać, ale nigdybyś 
tego nie zrobił. Masz zbyt szczęśliwe 
usposobienie, abyś się miał poddać 
rozpaczy. Żyjesz i przeczytasz ten 
list i spelnisz moją ostatnią prośbę. 
Wierzę w to. Chcę wierzyć, że mi nie 
odmówisz. Wiara ta jest mi niezbędna, 
aby móc spotkać mężnie Tą, która 
błądzi już wokół haziendy,  pilnując 
£ym się jej nie wymknął. Florestynie, 
uczynisz to, przysięgasz? 

„Abyś jednak rozumiał całą powa- 
gę sytuacji, muszę Ci dać pewne wy- 
jaśnienia. 

„Postanowiłem jechać do Meksy- 
ku, szukać szczęścia, nie ze względu 
na siebie, lecz dla kobiety, którą ko- 
chałem. 

„Pamiętasz Madrinę? Zawsze by- 
ła serdeczna dla Ciebie. Ty wiesz, 
czem ona była dla mnie. Obiecała, że 
będzie moją żoną, ale przywyczajenia 
jej i skłonności przewyższały znacz- 
nie środki któremi  rozporządzałem. 

Dlatego postanowiłem wyjechać. Nie 
łatwo było zdobyć się na to. Wiedzia- 
łem że Madrina jest ambitna, kokiet- 
ka i nie przyzwyczajona do skromne- 
go trybu życia. „Ale pragnąłem jej 
szczęścia i wyjechałem. Być może, źle 
zrobiłem? Cóż zrobić, już tego nie po 
prawię! 

„Meksyk jest zapewne  najbogat- 

Wydawca Btanistiw Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold WoydyRo, tb 

uwu olbrzymich kolosów morskich, które 
buduje linja okrętowa „Cunard* przy pomo- 
cy finansowej rządu angielskiego. 

Każdy z tych olbrzymów liczyć będzie 
GU,000tonn, a do budowy i wyposażenia ich 
przyczyni się praca rąk 300,000 robotników 
Przy budowie tych okretów najnowsze zdo 
bycze techniki podadzą sobie rękę z naj- 
bardziej wymyślnym luksusem. Pod wzglę- 
dem szybkości budowane okręty pozosta- 
wią daleko poza sobą słynny niemiecki ok- 
ret „Bremen“. Wielu artystów i dekoratorów 
pracuje nad przygotowaniem projektów 
wnętrz. Sale jadalne, kabiny, palarnie, salony 
i sale gry i zabaw budowane będą w naj- 
rozmaitszych stylach. Schodki łączące po- 
szczególne piętra okrętu mało będą w uży- 
ciu. Elektryczne windy przenosić będą, pa- 
sażerów z piętra na pietro. Zarząd budowy 
ckrętów zamówił już wielkie ilości maho- 
niu, z którego będą poczynione boazerje w 
kabinach i salach. Na obu okrętach razem 
świecić się będzie 15.000 lampek elektrycz- 
nych. Wentylatory będą dwojakie, jedne bę 
dą chłodzić powietrze, drugie w razie zimna 
rozszerzać będą ciepłe powietrze . Dywanów 
nie będzie innych na okręcie poza praw- 
dziwemi perskiemi. 

Na nowych okrętach będzie zaprowa- 
dzona ciekawa inowacja dla ludzi pracy i 
interesu. istnieć bedą specjalne biura, gdzie 
maszynistki i stenografistki czekać będą na 
każde wezwanie podróżnych, a oprócz tego 
ttworzone będzie specjalne biuro giełdowe, 
którę na pełnem morzu przyjmować bedzie 
przez radjo wiadomości giełdowe i nadawać 
zlecenia. 

CO MóWIĄ DOŚWIADCZENIA NAUKO- 
WE 0 DŁUGOTRWAŁEJ BEZSENNOŚCI. 

W ostatnich czasach donosiły fpsma co- 
dziennie o rekordach w dziedzinie długotrwa 
lej bezsenności. Miał być nawet, na Wę- 
grzech, jakiś jegomość, który od zakończe- 
nia wojny światowej jeszcze ani godziny nie 
zasnął. Jak wyglądają bajeczki te w świetle 
naukowej prawdy, niech Świadczy następu- 
jacy fakt. 

" Dwaj lekarze i prof. uniwersytetu w Chi- 
ago, Kleitnann i Fis her postanowił stwier 

doświadczeniem, jak długo wytrzymy- 
wać może człowiek zdrowy i normalny bez 
snu. Doświadczenie przeprowadzili na sobie 
czuwając bez snu 5 dni i 5 nocy. W tym 
czasie, kontrolowali się nawzajem. Dwaj asy 
stenci, czuwali równocześnie nad nimi, aże- 
bzy uniemiżliwić im zaśnięcie, wbrew woli. 
Wkrótce potem doktór Fisher _ podjął 
Geświadczenie poraz drugi. Nad jego bez- 
sennością czuwała specjalna komisja złożo 
na z asystentów i lekarzy. W czasie doś- 
wiadczenia Fisher spożywał specjalne pokar 
my, leżał w łóżku, czytał i pracował nie- 
wiele. Dzięki tym wszystkim ostrożnościom 
potrafił Fisher wytrzymać bez snu 135 go- 
dzin. 

Jakże więc kłamliwe wyglądają owe ba- 
jeczki na temat wieloletniej, a nawet wielo- 
tygodniowej, całkowitej bezsenności, skoro 
jest ona fizyczną niemożliwością. 

„WYSPA KATARU". 

Niezwykła ta wyspa zy na zachód od 
brzegów Szkocji w archipelagu wysp He- 
brydzkich i nazywa się właściwie wyspą św. 
Hildy. Mała ta odludna wysepka posiada 
ostry klimat a zima trwa tam od ośmiu do 
dziewięciu miesięcy i w tym czasie wskutek 
silnych wiatrów, wiejących od Atlantyku, 
dostęp do niej jest niemożliwy. Tó też nie- 
liczni mieszkańcy wysepki w ciągu roku ma 
ja możność :skomunikowania się ze świa- 
tem. 

1 oto z chwilą, gdy tyłko nastanie lato i 
pierwszy okręt zawita do brzegów wysepki 
wśród mieszkańców wybucha epidemja 0- 
strego kataru, która wszystkim bez wyjątku 
daje się we znaki i trapi ludność przez ca- 
łe lato, ustępując dopiero z nastaniem zim- 
na. Tak jest co roku i przez dłuższy czas 
nie umiano wytłumaczyć tego zjawis;ka 

Dopiero niedawno badania naukowe wy 
kryły zródłó „zakatarzania”. Okazało się, że 
wskutek długotrwałych mrozów RACE 
wolni są przez zimę od kataru, gdy jedna 
przybywa pierwszy okręt, pasażerowie i za- 
ioga jego przywozi ze sobą miljony zaraz- 
ków a wśród mieszkańców wyspy św. Hil- 
dv, pozbawionych wskutek mrozu odpornoś 
ci przeciw tym zarazkom, zaczyna się sze- 
*zyć epidemja. Zarówno ostry klimat jak i 
„zakatarzenie* wysepki spowodowały, że li- 
czba !łudności wciąż spada i gdy przed stu 
laty wynosiła ponad 200 osókygto obecnie 
wynosi zaledwie 36. Z tych feż względów 
rząd angielski postanowił nawet tę resztę 
mieszkańców wysepki ewakuować na ląd. 
Wkrótce więc „zakatarzona* wyspa opusto 
szeje. 

  

  

   

szyn: krajem na świecie. W łonie tej 
ziemi tkwią skarby nieprzebrane, ale 
inieszkańcy trwają w dziwnem rozle- 
niwieniu. Kiedy się im proponuje bar 
dzo korzystną pracę w kopalni, zbywa 

ja to obojętnością. Cudzoziemcy więc 
zbierają plony, a krajowcy patrzą na 
to z otwartemi ustami, bierni i u- 
bodzy. 

„Stosownie do tradycji, udałem 
się najpierw do miasta i zająłem: się 
drobnym handlem. Fach ten, jak wiesz 
uprawiałem już w kraju i teraz umie- 
jętność ta przydała mi się bardzo. 

„Ale nie była to łatwa praca. Nie 
znają tam ośmio - godzinnego dnia 
pracy. Sklepy otwierają się o 7-ej ra- 
no, a zamykają o 7-ej wieczorem. 

Z początku miałem drobne zlece- 
nia, zawijanie paczek, zamiatanie i t.d. 
trwało to sześć miesięcy i przez ten 
czas nauczyłem się mówić po hiszpań- 
SKUL. 

„Dostawałem 800 franków miesię 
cznie, co jest oczywiście bardzo dużo 
we Francji, ale mało dla tego, kto 
chce wzbogacić się tutaj. A ja w tym 
celu jedynie przybyłem do Meksyku. 

„Wyliczyłem, że z takim zarobkiem 
musiałbym czekać conajmniej pięć — 
sześć lat, by móc rozpocząć coś na 
własną rękę. A zanim by się udało 
własne przedsiębiorstwo na nogi po- 
stawić, musiałbym jeszcze sześć lat 
pracować. Ufałem obietnicom mojej 
narzeczonej, ale nie mogłem przecież 
nadużywać jej cierpliwości. Postano- 
wiłem więc porzucić szlaki pracy, któ 

17.15 — 17.20 Program dzienny. 
17.20 — 17.35 Komunikat rolniczy. 
17.35 — 18.00 Koncert z płyt gramofo- 

nowych. 
18.00 — 19.00 Audycja dla dzieci z War 

szawy. 
19.00 — 19.10. „Co nas boli?“ przecha- 

dzki Mika po miešcie. 
19.10 — 19.30 „W świetle rampy“ — 

uowošci teatralne omówi T. Łopalewski. 
19.30 — 19.45 Andycja poetycka: „Rok 

1920 w Wilnie* i inne własne wiersze wi- 
leńskie —- odczyta Władysław Arcimowicz. 

19.45 —. 20.00 Prog. na następny tydz. 
i rozmaitości. 

20.00 — 24.00 Tr. z Warszawy. Pras. 
dzien. radj. koncert, kom. i muzyka tan. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
Z dnia 12 września 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolary 8.92 — 8,94 — 8.90. Beleja 
124.38 — 124.60 — 124,07. Gdańsk 17332 
— 173,75 — 172.82. Holandja 359.11 — 
300.01 — 359.21. Londyn 43.36 — 43.47— 
43.25. Nowy York 8.913 — 8.933 — 8.893. 
Paryż 35.03 — 35.12 — 34.94. Praga 26.47 
1 pół — 26.45 — 26.41. Nowy York kabel 
8.923 — 8.943 — 8.903. Szwajcarja 173.07 

173.50 — 172.64. Stokholm 239.71 — 
240.31 — 239.11. Wiedeń 125.02 — 126.33 
-— 125.51. Włochy 46.73 1/2 — 46.85 — 
46.68. Berlin w obr. prywatnych 212.47. 

  

Papiery procentowe: 

5 proc. pożyczka konwersyjna 55.50 8 proc. 
1. Z. B. G. K. i B. R. obl. B.G.K. 94; te sa- 
nie 7 proc. 83,25. 8 proc. obl, B. G. K. bu- 
dowlane 93. 8 proc. L. Z. T. K. Przem. Pol. 
80. 7 proc. ziemskie dolarowe 76.50 4 1/2 
proc. ziemskie 55.75 — 56 — 55.75. 4 1/2 
proc. warszawskie 53.50 5 proc. warsz. 57.25 
S proc. warsz. 75 — 74.50. R proc. Często- 
chiowy 66. 8 proc. Łodzi 89. 10 proc. Rado- 
mia 79.50. 

Akcje: 

Bank Polski 168. Modrzejów 8.25. 

  

OBWIESZCZENIE 

Aukcjonista Wileński Izby Skarbowej 
Ch. Smajkiewicz na zasadzie par. 33 In- 
strukcji o przymusowem ściąganiu podat- 
ków i opłat z dn. 17. 5. 1926 r. (Dz. Urz. 
Min. Skarbu Nr. 15) podaje do publicznej 
wiadomości, że w dniu 16 września 1930 
roku, o godz. 10-ej rano w Wilnie w sali 
ficytacyjnej Izby Skarbowej, Wielka 66 od- 
hędzie się sprzedaż z iicytacji 3 aparatów 
radjowych i 5 lampek radjowych należą- 
cych do Chwolesa Lewina, Wileńska nr. 24 
na pokrycie zaległości podatkowych. Licy- 
tacja odbędzie się w terminie drugim i roz- 
pocznie się od sumy zaoferowanej. 

Ch. Śmafkiewicz. 

  

Kurs motocyklowy” 
dla uczni starszych klas szkół średnich 
i studentów rozpoczyna się 15-go wrze- 
Śnia r. b. Warunki specjalnie ulgowe. 
Kończącym. kurs wynajmujemy — то- 
tocykle. Informacje udzieli STACJA 
OBSŁUGI i WARSZTATY MOTOCY- 
KLOWE w Wilnie, zauł. Bernardyński 8.     
  

    Na sezon jesienny 
otrzymaliśmy już w wielkim wyborze 
materjały mundurkowe, tweedy, flane- 
le, jedwabie, georgetty oraz materjały 
bieliźniane żyrardowskie, kołdry wato- 
we i koce. 
GŁOWIŃSKI- WILEŃSKA 27. 

    

Ogłoszenia i reklamy do „Słowa 
i wszystkich innych pism miejscowych 
przyjmuje po najniższych cenach i na 
najdogodniejszych warunkach, Ajencja 
„POLKRES“ - Wilno, ul.; Krėlewska 3, 
tel. 17-80. —1 

p Dyplomowana nauczycielka ъ 
muzyki 

z długoletnią praktyką w Polsce i za- 
granicą, posiadająca uzupełniające stu- 
dja teoretyczne w konserwatorjum wie- 
deńskiem, poszukuje lekcyj, Łaskawe 
oferty proszę kierować pod adresem: 
ul. Kalwaryjska 1 m. 11 W. O 

  

%   

remi szli moi rodacy i szukać innych 
zarobków. 

„Mówiono wtedy o złocie w Dol-- 
nej Kalifornii. Słuchając, przybywają- 
cych stamtąd ludzi, miało się wraże- 
nie, że Kordyljery są nafaszerowane zło 
tem. Widocznie i oni ze słyszenia tyl- 
ko wiedzieli o tem, bo sami chodzili 
obdarci, ale zrzucali to na skarb swych 
namiętności: do gry i do picia. Nie, 
mogę się na nich skarżyć, skoro dzię- 
ki nim właśnie nadarzyła mi się spo 
sobność osiągnięcia celu, szybciej niż 
się spodziewałem. Ale nie osiągnąłem 
szczęścia, i tylko przyświeca mi na- 
dzieja, że zdobyłem szczęście dla naj 
droższego mi człowieka, Zaznaczam 
jednak, że obecnie zależy to tylko od 
Ciebie. 

„Otóż skończyłem z dotychczasową 
pracą i udałem się do Dolnej Kalifor 
nii, z bagażem, niezbędnym dla poszu 
kiwania złota: było więc tam sito, do 
przemywania złota, dwie pary butów, 
rewolwer z dwoma magazynami i z 
niewzruszonem postanowieniem: zgi- 
nąć, lub zwyciężyć. Szczęście uśmie- 
chnęło się do mnie. Znalazłem odpo- 
wiednie miejsce i pozostałem tam. Je- 
dna myśl przyświecała mi w ciężkiej 
pracy: uszczęśliwić Madrinę. 

„Cały miesiąc trwała podróż z Me 
ksyku do miejsca, które obecnie za- 
mieszkuję. Nie znalazłem nigdzie zło- 
ta, a natomiast o mało co nie zginąłem 
z ręki takiego, jak ja poszukiwacza 
złot a. Panowało tutaj wówczas jed- 
no prawo: jeśli ci się uda odebrać od 
człowieka jego zdobycz — odbieraj 

    

  

Serja V i VI-Zdemaskowani. Zwycięstwo Elmo Lincolna nad groźną bandą opryszków. Aktów 12. Wy- 
świetla się od 20 do 23. IX. wł. Kasa czynna od $. 5 m. 50. Pociątek seansów od g.6. Nast. program:, Martwy węzeł". 

  

Pierwsze Dźwięko” 
we Kino 

„MOLLYWOOD' 
, Mickiewicza 22. 

Wspaniały i porywający 
z życia korsarzy p. 

Od godz. 4-ej do6-ej ceny zniżone: PARTER 1 zł., BALKON 80 gr. 

„KOBIETA i ŻYWIO 
Nad program: Dodatek Dźwiękowy p. t. „Bernard de Pace w swym najnowszym repertuarze". 

dramat 
t. 

Dziś! Przebój Dźżwiękowy! 

££ W glównych rolach rycerski Ryszard 
Barthelmess i urocza Betty Compson 

Początek seansów о Я. 4-ej, ost. 10.30 

  

Pierwszy Dźwiękowy DZIŚ! 
Kino-Teatr 

„RELIOS"   

    

  

Północnych w Wilnie 

  

Od godz. 4 do 6-ej: Balkon 60 gr., Parter 1 zł. 

Marsz weselny 

MU 

I. 90MUEKEELO, 
BYD6052LZ 

  

wystawia pierwszorzędne pianina na II Targach 

    
w pawilonie Teatru. 
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ZARZĄD SPÓŁKI 
„TOWARZYSTWO DLA HANDLU APTECZNEMI I 

PERFUMERY JNEMI TOWARAMI 

I. B. SEGALL w Wilnie 
Spółka akcyjna” 

Zwołuje+na €-go października 1930 r. 

w siedzibie Spółki Akcyjnej, ul. Trocka 7 o 
z następującym porządkiem dziennym: 

„. 1) Wybór przewodniczącego, 
2) Zmniejszenie kapitału zakładowego Spółki drogą zmniej 

szenia minimałnej wartości emisji, 
3) Zmiana statutu, 
4) Wolne wnioski. 

OSTRZEŻENIE! 
Ponieważ niektóre składy piwa w Wilnie 

się nadużyć i przelewają bezwartościowe gatunki piwa do wy- 
atent“ wszechšwiatowej 

książęcego Rrowaru w Żywcu, wprowadzając tem samem kon- 
sumentów wspomnianego piwa w błąd, Arcyksiążęcy Browar w 
Żywcu uczymił już odpowiednie kroki do zwalczenia tych na- 
dużyć i poskromienia niesumiennych handlarzy piwem. 

Ku przestrodze zaś konsumentów prawdziwego  Żywiec- 
kiego piwa, upraszamy o zwracanie ba.cznej uwagi na orygi- 

„Arcyksiążęcy Browar w 
Żywcu celem uchronienia się przed nabyciem  bezwartościo- 

próżnionych butelek 

nalną etykietę i korek z napisem 

wego falsyfikatu. 
Nieuczciwi konkurenci pociągnięci zostaną do odpowie- 

dzialności. 

wszelkiemi środkami. Ranny w ramię, 
znalazłem w sobie tyle siły, żeby za- 
wołać na pomoc. Zbój myślał, że nie 
jestem sam w górach i uciekł. Byłem 
uratowany, ale zdawało się, że śmierć 
odsunęła się tylko na krótko, byłem 
ciężko ranny, niezdolny do wdrapa- 
nia się na konia, sam w górach, z 
bardzo ograniczonemi zapasami  Ży- 
wności. Byłem więc pewny, że wybiła 
ostatnia moja godzina. Trzy doby 
przeleżałem wśród skał, walcząc z go 
rączką. Myślałem dużo o Madrinie, tro 
chę o Tobie i zwolna poddawałem się 
agonji, obojętnie patrząc na latające 
nad moją głową sępy, które przeczu- 
wały ucztę. 

„Oprzytomniałem w jakimś szała- 
sie i ujrzałem przy sobie  Indjankę, 
która opędzała muchy z mojej twarzy. 
Zapytałem, gdzie jestem?  Zawołała 
męża. 

„Była to rodzina azteków, która 
schroniła się w górach od prześlado- 
wań. Indjanka nazywała się Katalina, 
a jej mąż — Paseko. 

„Aztecy dotąd nie mogą się pogo- 
dzić z rządami hiszpańskiemi w Me- 
ksyku. Nie pomaga nawet polityka u- 
stępstw, którą prowadzi rząd, rozda- 
jąc im ziemie, narzędzia rolnicze i na- 
siona. Najmniejszy pretekst pobudzał 
icii do powstania. Rozprawy z pow- 
stańcami były krwawe i bezwzględne. 
Wówczas kryją się tam, gdzie niema 
iliszpan i gdzie mogą nie walczyć z 
nikim. Z tymi ludźmi przeżyłem dwa- 
dzieścia osiem lat. Katalinie i Paseko 

lub. sublokatorėw 
NA PIĘĆ POKOI W DOMU PRZY UL. MICKIEWICZA 4. 

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. 

Nadzwyczajne 
Zgromadzenie Akcjonarjuszów, które odbędzie się w Wilnie, 
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GABINET 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Wilno, Mickiewicza 31 

m. 4. 
Urod kobiecą 

e konserwu- 
je, doskonali, odšwie- 
Ža, usuwa jej +kazy 
I braki. Masaž 
twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 
i łupież. Najnowsze 
zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W, ZP. 48 

ACZ Masaże: 
ręczne, wibracyjne i pla- 

styczne. Epilacje, 
Gabiret 

Kosm etyki © e d; i 5 
Leczniczej 

J. Hryniewiczowej. 

ul. WIELKA AB I8 m9. 

Przyj.w g. 10-1i 4-7 
° W. Z. P. A 26, 

Walne 

godz. 4 po południu 

dopuszczając 

sławy Arcy- 

zawdzięczam życie. Proszę 
zapomnij o tem. 
„Aztecy znaleźli mnie idąc śladama ran 
nego krybta i pierwszym ich odruchem 
było dobić mnie, ale Paseko obejrzał 
moje papiery, przekonał się, że nie 
jestem Hiszpanem, lecz Francuzem. 
Słyszał kiedyś, że Francuzi walczyli 
z Hiszpanami i temu zawdzięczałem, 
że przenieśli mnie do swego szałasu, 
stojącego w zatoce Barranco. 

Katalina leczyła mnie jakiemiś tra 
wami, dzięki którym, po upływie 
trzech tygodni byłem na nogach i sta 
łem się obywatelem indyjskiej wiosecz 
ki. Błądząc w okolicy wioski, zauwa- 
żyłemi grotę, której ściany rażąco przy 
pominały mi 'rudę srebrną, którą wi- 
działem w kopalniach, po drodze. 

„Wiesz, że miałem zamiar szukać 
złota, ale słyszałem, że pewien Fran- 
cuz Joseph de la Borde, który odkrył 
kopalnie Taco, zrobił srebrną podło- 
gę w pokoju swej córki i tymże meta- 
lem wymościł drogę z domu do koś- 
cioła. Mimo, że moja Madrina była 
bardzo wymagająca, ale przecież i ona 
nie mogła żądać więcej! 

„Siły opuszczają mnie, czuję się, 
że zbliża się koniec. Muszę się więc 

streszczać. L 
„Paseko dopomógł mi i podtrzy- 

mał wobec innych azteków.  Zawio- 
złem więc próbki mego srebra ®) 
banku w La Passe i uzyskałem nie- 
zbędny kredyt dla organizacji kopal- 
ni, pod warunkiem, że srebro będę 
sprzedawał tylko temu bankowi, któ 

Cię, nie 

   

Wielki Przebój Dźwiękowy! Śpiew, Chór. 
W rol. główn. Erich Ton Strohejm i Fay Wrał. 

Niebywały przepych! Wystawy! 
Początek o g. 4-ej. Ost. seans o g. 10.15 

DO SPRZEDANIA 
pozostałe z licytacji: 2 taksówki, 2 pia- 
nina, fortepian 600 zł., kasy ogniotrwa- 
łe, opony samochodowe, kredens, 2 kan- 
delabry bronzowe, żne żyrandole 
elektryczne, kilka pierścionków z bry- 
lantami, broszka brylantowa, dywan, 
różne $wetry i jedwabie, serwis z por- 
celany starożytnej angielskiej, 600 to- 
mów książek beletrystyki, różne palta 
i garnitury używane, Maszyna Reming- 
ton Fortable i elektrolux. LOMBARD 
Biskupia 12. —2 

IKSTYTUT de BAUTE 
„KEVA“ (Paris) 

Mickiewicza 37, tel. 
657, od 11 — 1 

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

    

  

Różnych 
rozmiarów 

dochód przy loko- 
waniu oszczędności 
na najpewniejsze za 
bezpieczenie  osią- 
gnąć można przy 

pośrednictwie 
Wileńskie Biuro ko- 
misowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, tel.       

  

Absolwentka 
AKUSZERKA ekonomii 

ŚMIAŁOWSKA Lubelskiego Uniwersy- 
оггг Gabinet Kosme-tetu poszukuje posady 
tyczny, usuwa zmarszcz biurowej. Adres w Re- 
ki, piegi, wągry, łupież, dakcji. 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 
kiewicza 46. 

  

Poszukuję 
dla celów prywatnych 

mrówkojada 
(mrovcojadus vulgaris) 
Może być na godziny. 
Cena obojętna. Oferty 

z do Administracji „Sło- 
Kwiaty — lilo- wa“ sub, „Mrówkofob* 

Kk dendron 
i fikusy do sprzedania 
tanio. Dzielna 30. —0 Udzielamy 

Pożyczek pod pe- 
wne zabezpieczenie, 
szybko i dogodnie 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handiowe 
Mickiewicza 21, tel. 

KUPNO 

  

SPRZEDAŽ 

  

Okazyjnie do sprze- 
dania stół jadalny. 
Zgłaszać się codzien- 

nie od 3-ciej do 5-tej 

  

  

  

  

po południu.  Biało-| 152. —1 
stocka 6 m. 2. si — 

Dzieržawy 
KAMIENICA ža 

majątków i. folwar- 
ków poszukujemy 
dla osób poważnych 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel, 
152 —1 

2 piętrowa o 6 mie- 
szkaniach i 4 skle- 
pach, placu 140 sąż- 
ni kw. Dochód 7000 
złot. rocznie sprze- 
damy za 5000 dolar. 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta*, Mickiewicza 1, 

tel. 9-05. 0 

Kucharkę doskonałą, 
oszczędną, uczciwą i 
wierną, starszą o skrom 
nych wymaganiach, po- 
lecam. Wielka 24—11 
godz. 2—4, 

      

        

  

— 
SKRADZIONĄ ksiąžkę 
wojskową, wyd. przez 
P. K. U. Święciany na 
imię Stanisława Pie- 
tkiewicza, zam. w 
Kupczelowie pow. Bra- 

* sławskiego, unieważnia 
СЫ —1   

  

  

Pożyczki 
hipoteczne w róż- 
nych sumach zała- 
twiamy szybko, do- 

godnie. 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 
152. —1 

gubioną książeczkę 
Z wojskową, wyda- 

ną przez P. K. U. 
Wilno-Miasto na imię 
Stanisława Ignatowicza, 
roczn. 1883, zam. w 
Wilnie W. Pohulanka 
25—8, unieważnia się.         

    

ry udzielił mi kredytu. Bank ten pod- 
jął się również porozdawania  łapó- 
wek, niezbędnych dla uzyskania kon- 
cesji, gdyż moich oszczędności nie wy 
starczyłoby na to. 

„Zwykle bank zaplątuje w ten spo+ 
sób kredytora w sieć, z której nie łat- 
wo się wyplątać i po paru latach, gdy 
kopalnia zaczyna przynosić większe 
dochody, kładzie na nią swą łapę, a 
koncesjonera wypędza, jako niewy- 
płacalnego dłużnika. Ale „Barranco* 
dało odrazu tak świetne dochody, Pa- 
seko tak umiejętnie komenderował ro 
botnikami, a ruda zawierała tak zna- 
czny procent srebra, że w końcu pier- 
wszego roku zwróciłem cały dług z 
procentami, uwolniłem się od zasta- 
wu i stałem się wolnym. 

„Ale dopiero po półtora roku, zna- 
lazłem się w posiadaniu dostatecznej 
sumy, by, zamaskowawszy wstęp do 
groty i powierzywszy ochronę kopal- 
ni wiernemu Paseko, udać się do Fran 
cii. Po sześciu tygodniach znalazłem 
się w Marsylji. Kiedy przypominam 
„sobie wszystko, co musiałem przeżyć, 
zadaję sobie pytanie, czy nie lepiejby 
było. Ale nie, chociaż straciłem Madri 
nę — urtowałem jej dziecko. 

„Nie chciałbym, — a Ty zrozu- 
miesz to, Florestynie, — przypominać 
sobie szczegółowo te dnie, które były 
tak bezgranicznie ciężkie i rozpaczli- 
we. Nasi rodacy lubia mleć językiem, 
a jednak gdy zapytałem ich o Madrinę 
odpowiadali mi współczucia  pełnem 
spojrzeniem i milczeli uparcie. 

  

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2. 

 


