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Kto ma cokolwiek głębsze pojęcie 
o istocie Bóstwa, ten wie, że .Pan 
Bóg jest Ojcem wszechludzkim, że 
narodowość człowieka jest sprawą 
obojętną dla zbawienia duszy jego, że 
pod tym względem niema narodów 
wybranych i uprzywilejowanych i 
wszyscyśmy przed Bogiem równi. 
Chrystus Pan powołał do życia Ko- 
ściół powszechny, nie dla jakowegoś 
ludu wybranego, jeno dla całej spo- 
łeczności ludzkiej. Kościół katolicki, 
jako najlepszy wykładnik jego nauki, 
narodowym, w ścisłem tego słowa 
znaczeniu, być nie może, jego posłan- 
nictwem jest ogarniać świat cały, roz- 

*żarzać w najodleglejszych jego zakąt- 
kach światło wiary prawdziwej, miło- 
ści Boga i miłości bliźniego. On, przez 
to samo, oddaje ludzkości niezmierne 
usługi, jednocząc rozdzielonych, łago- 
dząc przeciwieństwa — w imię wspól 
nych wierzeń, braterstwa i przebacze- 
nia uraz wzajemnych — jest najlep- 
szym łącznikiem międzynarodowym, 
powołanym stróżem zgody i pokoju. 

Głęboka i mądra jest jego nauka. 
I jeśli ona nas nie obdarzyła po dziś 
dzień Królestwem Bożem na ziemi, to 
tylko dzięki ułomności umysłu luzkie- 
go, niezdolnego ująć doskonałości. Dą 
żyć do niej winniśmy — kroczyć ku 
niej, zbliżać się do niej możemy, — 
osiągnąć ją na tej ziemi. nigdy nie bę- 
dzie nam dane 

Mężowie stanu, którzy w Genewie 
bez udziału Kościoła łamią sobie gło- 
wy nad złagodzeniem przeciwieństw 
międzynarodowych, nad utrwaleniem 
pokoju, spełniają nakazy myśli zdro- 
wej, zgodnej z nauką Chrystusa i Je- 
go Kościoła. Krwawe doświadczenia 
wojenne zwróciły ich myśl na tory, 
przed wiekami przez naukę Chrystusa 
nakreślone. 

W dobie ery przedchrześcijańskiej 
kościoły narodowe były rozpowszech- 
nione. Assyrja miała swego boga lub 
hėstwa, Elam swoje, Babylon swoje, 
Egipt swoje. Ludy były skłonne do 
urojenia, że Bóg ich uprzywilejował i 
nad każdym z nich osobliwą roztacza 
opiekę. Nawrót lub nagabanie do ko- 
ściołów narodowych to wstecznictwo 
w całem tego słowa znaczeniu. to 
wskrzeszanie przeżytków bałwochwal 

. czej przeszłości. Pojęcie Boga naro- 
dowego to zaprzeczenie istoty Bóstwa 
„Ruskij Bon“ „der deutsche Gott“ i 
t. p. określenia to w gruncie rzeczy 
dlyżnierstwa, sprzeczne z myślą chrze 
ścijańską, znieprawiające umysł ludz- 
ki. 

Kochając swój naród i broniąc nie- 
złomnie praw jego do pełni życia i 
rozwoju, miłujmy i szanujmy Boską 
instytucję kościoła powszechnego, któ 
ry w Świecie rozterki, walk i waśni, 
jest powołanym do łagodzenia przeci- 
wieństw, bratania i godzenia zwaśnio- 
nych społeczności i pokój miłować 
nam każe. Nie lękajmy sie tych słów 
o pięknym dźwięku, określających ide- 

/ały. Pogoń za niemi podnosi ducha, 
< uszlachetnia. Ołowiany balast nikczem 

nych konieczności życiowych i naszej 
własnej ułomności dostatecznie przy- 
ziemnymi nas czyni, wybujać myśli 
wzniosłej nie pozwoli. Miłujmy pokój 
i prawdę, dążmy do niej, to wszystko 
krnąbrnego ducha ludzkiego nie zgasi, 
to tylko przytłumi owocowanie złej 
myśli ale jej nie wypleni. Póki ludzie 
ludźmi, krwawe zatargi, podłe waśni 
stale od czasu do czasu wybuchać bę- 
dą. Złego ducha cokolwiek poskromić 
iest już wielką wygraną, wytępić go 
nie zdołamy. 

O wszechświatowem posłannictwie 
Kościoła Chrystusowego pamiętać win 
niśmy, gdy rozważamy pojedyńcze eta 
py jego działalności. 

KościółŁ ten dla pomyślności du- 
chowej człowieczeństwa do życia po- 
wołany, został. On się rozwija i pra- 
cuje wśród ludzi i dla nich, on się usto 
sunkowuje do ich potrzeb i pojęć 

do praw narodowych i państwowych, 
odpowiednio do swego powołania 
współpracuje z państwem, współdzia- 

e ta kulturalnemu rozwojowi. ludów, zży 
wa się, zrasta z narodami w wieko- 
wej współpracy, dzieli z nimi dolę i 
niedolę. Umiłowany i uznawany bywa, 
jakby swój własny, poniekąd narodo- 

On wszechświatowy Słowa orę- 

” 

wy — 
downik. 

Odrębny  iest, w pewnym  stop- 
niu, zakres działalności państwowej, 
odrębny Kościelnej, wszakże są dzie 

+ dziny, w których ona porusza sprawy 
wspólne, zazębia się, wzajemnie na 
siebie oddziaływa. W tych wypadkach 
konieczne bywa porozumienie, uzgo- 
dnienie, zabezpieczające prawa i po- 
trzeby stron obu. Nad rozwiązaniem 
zagadnień, w których sprawy państwo 
we i kościelne są powikłane, winno 
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pracować wspólnie duchowieństwo i 
obywatele świeccy. Odmawianie pra- 
wa głosu w podobnych sprawach jed- 
nej lub drugiej stronie jest błędem 
zasadniczym i dodatnich wyników nie 
da, rozum polityczny podobne metody 
odrzucić winien. Nikt sobie odebrać te 
go prawa nie pozwoli. 

Wielką jest myśl, olbrzymiem za- 
gadnienie zjednoczenia Cerkwi rosyj- 
skiej z Kościołem powszechnym. Myśl 
która je poczyna w przyszłość daleką 
wzrokiem sięga i w przeszłość wieków 
patrzeć umieć winna, ogarnia lądy od- 
ległe, różnorodne stosunki i warunki 
bytu, pojęcia i tradycje. Trudno nam 
sądzić, jakie słowo dziś w Rosji rdzen- 
nei oddźwięk znajdzie, lub na dalekiej 
Syberji lub hen za Amurem w Mandżu 
rji, posiadającej poważne ośrodki wy- 
gnańczego ludu rosyjskiego. Sąd nasz 
o podobnych sprawach oględny i 
powściągliwy. być winien. 

Na głębokiem nieporozumieniu lub 
miałkim poglądzie oparty jest przesąd 
wielu działaczy katolickich zagranicą, 
jakoby myśl unji, szerzej pojęta, wzbu 
dzała w Polsce niezrozumiałą niechęć. 
Bližsi sąsiedzi ziem, o które chodzi, 
znający lepiej ich ludność i jej skłon- 
ności, wyraźniej widzimy trudności, 
piętrzące się przed krzyżowym pocho- 
dem unijnym, żywa w nas bywa oba- 
wa, że marzenia, wynik pragnień ser- 
decznych, w krainę złudy prowadzą. 
Obrazy ponętne, które sobie tworzy 
rozpłomieniona wyobraźnia, bywają 
niezgodne z rzeczywistością. Niech to 
nam nie przeszkadza sądzić życzliwie 
pracę osób stanu duchownego, które 
z własnej woli lub na rozkaz władzy 
zwierzchniej — a ta usłuchaną być 
musi — poświęcają swoją działałność 
wielkiej sprawie. Kto całokształt za- 
gadnienia w jego rozległych rozgałe- 
zieniach sądzić pragnie, winien zupeł- 
nie się poświęcić naukowemu ich zba- 
daniu by się sąd jego w błędy dylenta 
tyzmu nie uwkiłał. Niech o tem stano- 
wią ludzie, którzy całą swą zdolność 
umysłową badaniu sprawy poświęcili. 
Zagadkowe, cierniste są drogi, które 
prowadzą do wielkiego celu. Ufajmy 
światłym umysłom i dobrym zamierze- 
niom ludzi, którzy je badali i życzmy 
im powodzenia. Zdanie ich w tej spra- 
wie wszechświatowej wagi; do pew- 
nego stopnia miarodajne być winno. 

Takiem być musi nasze stanowisko, 
gdy chodzi o zagadnienie unijne w ca- 
łe; jego objętości. Inaczej o niem mó- 
wić możemy, gdy się zamyka w cias- 
nych ramach naszej ziemi ojczystej. 
Gleba kraju własnego, jego szlaki i 
miedze, przeżycia przeszłości i nastro- 
je obecne, są nam dobrze znane. Tu 
jesteśmy w domu. 

Doświadczenia unijne na ziemiach 
naszych posiadają charakter szczegól- 
nie zawiły i drażliwy. Komu dzieje ich 
są znane, ten prawdę tę uznać musi. 
fu się spotyka i potyka kultura zacho- 
du ze wschodnią od wieków, to kla- 
SYvczny grunt ich zmagań. W trzyna- 
stym i czternastym wieku dzielność i 
przezorność wielkich wodzów _litew- 
skich uchroniła kraje nasze od zalewu 
tatarskiego. Wielkie księstwo litewskie 
pod władzami pogańskiemi trwało na 
rozdrożu, między wpływami zachodu i 
wschodu, przez okres stuletni. Kultu- 
ra wschodnia, pod wpływem klęsk do- 
znanych, wycofała swe placówki na 
wschód, ku równinom nadwołżańskim 
tworząc tam ośrodek moskiewski, któ- 
ry w późniejszej dobie dziejów wyka- 
zał zdumiewającą siłę zaborczą. 

Wiekopomny czyn Jagiełły, jedno- 
czący w r. 1386 kraj nasz z Polską, 
naoścież otworzył wrota jego wpły- 
wom Kościoła katolickiego i kultury 
zachodniej. Niestety, nie posiadaliśmy 
od wschodu murów granicznych, w 
kształcie nieprzebytych pasm gór, któ- 
reby nas chroniły przed zachłannością 
groźnego sąsiada. W ciągu wielowie- 
kowego istnienia państwa  litewsko- 
polskiego kraje nasze stały się polem 
walki przewlekłej, ciężkiej, krwawej, a 
z wzrastającą siłą Moskwy, nowego 
ośrodka prawosławia i bizantyįsko- 
azjatyckiej kultury. Potykały się dwie 
potęgi o rysach ostrych, wyraźnych: 
katolicka Polska z prawosławną Rosją. 

Przymiotnik i rzeczownik zlały się 
w umysłach ludności w jedno nieroz- 
dzielne pojęcie, dzieje zapisały je 
krwią lub ognistemi zgłoskami. Pismo 
krwi i ognia trwa w ludzkiej pamięci 
z pokolenia w pokolenie — aere pe- 
rennius. 

„All history is bunk“, historja to. 
furda — powiada H. Ford. Zdarza się 
i mądrym ludziom prawić niedorzecz- 
ności. Nawet jego ojczyzna, Stany 
Ziednoczone, nowobogacki wśród mo- 
carstw, posiadają tradycje  historycz- 
ne. Na miarę lat skrojone życie czło- 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKOQNIE —- Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep Tytonicwy S. Zwierzynski. 
KLECK —. Sklep „Jedność”. 
LIDA — ui. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia KOR, Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STGŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. : 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

miejsca. Terminy druku mogą 
   

    

   

Polska propozycja rokowań z Litwą 
W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA POROZUMIENIA O RUCHU 

GRANICZNYM 
GENEWA. (Pat). W dn. 19 b. m. pan minister Zaleski przesłał 

moz notę do p. Zauniusa, ministra spraw zagranicznych 

W związku z rezolucją Rady Ligi Narodów z dnia 18 b. m., 
mam zaszczyt zaproponować rządowi litewskiemu rozpoczęcie 
bezpośrednich rokowań z rządem polskim w celu uzupełnienia 
porozumienia, dotyczącego ruchu granicznego przez układ, któ- 
ryby ustalał sposoby załatwiania na miejscu incydentów grani- 
cznych, jak również uregulowanie ruchu na odcinkach graniczą- 
cych ze sobą dróg wodnych. Co się tyczy miejsca i daty rokowań, 
rząd polski oświadcza, że gotów jest wziąć pod uwagę wszelkie 
propozycje, któreby dogadzały rządowi litewskiemu. 

Mniejszościowy dzień w Genewie 
WYSTĄPIENIE DELEGATA NIEMIECKIEGO 

GENEWA. PAT. — Szwajcarska agencja telegraficzna donosi: Prace 
komisyj Zgromadzenia Ligi Narodów w piątek rano znalazły się pod znakiem 
nagiego wzmożenia działalności w rozmaitych dziedzinach. Tak więc, pod- 
czas, gdy w drugiej komisji dla spraw technicznych z całą energją przysta- 
piono do przedyskutowania zagadnień gospodarczych, którym ze względu 
na obecny Światowy kryzys gospodarczy, wszyscy mówcy prz ypisywali 
szczególne znaczenie, w 6 komisji politycznej delegat niemiecki Koch-Weser 
rozpoczął zdecydowany atak niemiecki w sprawie mniejszości. 

. _ Atak ten zresztą nie był niespodziewany. Jak wiadomo, już w czwartek 
wieczorem odbyła się narada przedstawicieli Polski, Małej Ententy i t. d. 
w celu zajęcia stanowiska względem spodziewanego ataku niemieckiego. 

Koch-Weser, po określeniu sprawy mniejszości, jako zagadnienia о 
niesłychanie doniosłem znaczeniu dla pokoju Europy, rozwijał w swej mowie 
cały program ulepszenia dotychczasowych metod ochrony mniejszości, oma- 
wiając w szczególności sprawę prawa wnoszenia zażaleń i procedury nad 
temi zażaleniami w łonie t. zw. komitetu wszechrady Ligi Narodów, poczem 
oświadczył, że centralnem zagadnieniem ochrony 
ochrona praw przyrodzonych mniejszości, ochrona języka 
kultury i religji mniejszości. 

mniejszości musi być 
macierzystego, 

W końcu swej mowy mówca 'dał wyraz nadziei, że Liga Narodów w 
porę uświadomi sobie to, co jest znakiem czasów współczesnych i stworzy 
sprawiedliwą ochronę mniejszości. 

DALSZE LOSY UNjI EUROPEJSKIEJ. 
GENEWA. PAT. (Szwajcarska agencja telegr.). — Jak słychać, w 

czasie wczorajszej rozmowy Brianda z Curtiusem rozważano również spra- 
wę dalszego postępowania w kwestji prowadzenia  ściślejszej współpracy 
państw europejskich. 

Wyłoniona przez Zgromadzenie Ligi Narodów komisja, złożona z przed 
stawicieli 27 państw europejskich, zbierze się na posiedzenie konstytuujące 
po zakończeniu obrad przez obecne Zgromadzenie Ligi. Na przewodniczące- 
„о komisji prawdopodobnie zostanie wybrany Briand. Ustalony również be- 
dzie termin drugiego posiedzenia komisji, które odbędzie się jeszcze z koń- 
sem bieżącego lub z początkiem następnego roku. 

EWNCWTWIWYCŁACA 

Aresztowanie b. posła Bettmana 
Za uchylanie się od służby wojskowej 

WARSZAWA, (tel. wł. „Słowa*) Dziś rano we Włocławku aresztowa- 
ny został jeszcze jeden b. poseł, a mianowicie Edward Bettman (PPS-CKW). 

Oskarżony on jest o uchylanie się od spełnienia obowiązku służby "ych wagonach gnieździ się po 45— graniczne. Za dolary zdobyte w ten 
wojskowej w czasie wojny polsko-bolszewickiej i sfałszowanie dokumentów 
wojskowych polegającem na postawieniu zamiast siebie swego brata. 

Za przestępstwa te b. poseł Bettman skazany został na 6 miesięcy 
więzienia, lecz kary tej nie odbył. 

Okólnik ministra Kuehna 
W SPRAWIE POTRĄCEŃ POBORÓW KOLEJARZY NA RZECZ ZWIĄZKÓW 

ZAWODOWYCH 
WARSZAWA. 19-IX (tel. wł. „Słowa”*). Minister komunikacji inż. 

Kuehn wydał okólnik kładacy kres groteskowej sytuacji w dziedzinie stosur 
ku skarbu kolejowego do związków zawodowych kolejarzy. 

Od kilku lat, przy wypłacie poborów kolejarzom potrącano 
na rzecz związków zawodowych. 

składki 

Składki te wynosiły łącznie od wszystkich kolejarzy aż do 7 i pół mi- 
ijona złotych i kwota ta przelewana była przez kasy kolejowe bezpośrednio 
do kas związków, które użytkowały ją w lwiej części na polityczną robotę. 

P. minister polecił wstrzymać potrącenia tych składek i wypłacać peł 
ne pobory — bez potrąceń. Jednocześnie p. minister wyraził zgodę. na kon- 
tynuowanie tego systemu jedynie w wypadku jeśli Ministerstwo bedzie mo- 
gło prowadzić kontrolę nad zużyciemtych sum. 

Nurmi zwycięzcą 
WARSZAWA, PAT. W Piątek, na stadjonie Legji, odbył się bieg na 5 

tysięcy metrów z udziałem znakomitego finiandzkiego długodystansowca 
urmiego oraz Pietkiewicza i Kusocińskiego. Wynik jest następujący: Pierw- 

szy Paavo Nurmi 4 min. 54sek., drugi Kusociński Janusz 14,55,6 sek. (nowy 
rekord polski; dotychczasowy rekord, wynoszący na tym dystansie 14 min. i 
59 sek. należał również do Kusocińskiego), trzeci Stanisław Petkiewicz 
metrów za Nurmim w czasie I5 min. 20 sek. Publiczności lo tysięcy osób. 

wieka, na miarę wieków, narodów. 
Historja, to życiorys narodów, błędy 
przeszłości, to jej znaki ostrzegawcze, 
czyny mądrości i dzielności przodków, 
jej drogowskazy, ona utrwala w nas 
pewne pojęcia i poglądy, z niej czer- 
piemy doświadczenie. Doświadczenie 
to dobry nauczyciel a choć uczeń za- 
zwyczaj bywa .tępy, jednak pewne 
wnioski z niego wysnuwa. . 

Póki istnieją dwa potężne ośrodki 
—. choć nierównej wartości wewnętrz- 
nej — o wielkiej sile przyciągającej, 
dwoista budowa Kościoła unickiego 
chwiejną pozostanie. Rzym jest dale- 
ko, Moskwa blisko, bliższemu ośrod- 
kowi prawo ciążenia przewagę dawać 
zwykło. O chwiejności tej. świadczą 
lzieje od 16 wieku, aż do dotkliwych 
doświadczeń z przed stu lat na zie- 
miach Litwy i Białej Rusi i sromotnych 
w Małopolsce wschodniej, z czasów 
wielkiej wojny. Dwoistość powodowa- 
ła chwiejność i zamęt nawet w umy- 
słach wyszkolonych wyższych hierar- 
chów unijnych, a dla ludu, ktė:v ją 
zna tylko z mglistych tradycyj, pozo- 

staje niezrozumiałą. Obrządek wschod 
ni jest dlań znakiem widomym, Ko- 
ścioła prawosławnego — rosyjskiego, 
uświęcenie go przez kościół katolicki, 
kapitulacją przed obu temi potęgami 
iub zagadkowym jakimś wybiegiem. 

Wprowadzanie obrządku rosyjskie 
g0, na ziemiach naszych, do Kościoła, 
wzmaga znakomicie znaczenie tego 
żywiołu w naszym domu. Jest to szko- 
dliwe z punktu widzenia państwowe- 
go, dla Kościoła zaś conajmniej waąt- 
pliwym pożytkiem sztuczne przesuwa- 
nie granicy wpływów wschodnich na 
zachód, na jego niekorzyść. Do pracy 
tej R do nas, jak na Sumatrę 
lub Borneo, misjonarze z Francji, Ho- 
łandji i Flamandji, wpatrzeni we wska 
zany cel podniosły jednania zwolenni- 
ków zjednoczenia, ale kroczący bodaj 
błędnemi drogami, obojętni do pewne- 
go stopnia na głos dziejów naszych, 
na doświadczenia, wskazówki, na to, 
co nas boli i co nam szkodzi. 

Uznanie władzy kościelnej Ojca 
św. -— niestety często tylko na wy- 
mowę -— nie zmienia rdzenia charak- 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpalto 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr A 
Zagraniczne 50 proc. drożej. O a cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

yć przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

   
     

na stronie 2-ej i 3 60 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
gr. W numerach świątecznych i 

  

   

        

  

oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
    

       
   

   

Z ARCHANGIELSKA DO WILNA 
OPOWIEŚĆ ZBIEGŁEGO Z PÓŁNOCNYCH PUSZCZ ZESŁAŃCA 

W dniu wczorajszym odwiedził naszą 
Redakcję p. K. Z. mieszkaniec z pod Ple- 
szczenic. Człowiekowi temu odebrano ziemię 
po pierwsze, iż uważano go za „kuraka* po 
drugie pomawiano o sprzyjanie Polakom, i 
zbytnią religijność. To wystarczy — wysie- 
dlcno go w głąb Syberji. O przeżyciach swo 
ich napisał te kilka słów. Umieszczamy je 
po przeprowadzeniu niewielkich zmian styli- 
stycznych: 

  

Siedząc obecnie w Wilnie, pewny, 
że życiu memu nic nie zagraża, powzią 
łem myśl str: eszczenia swoich  prze- 
żyć, aby każdy mógł zorjentować się, 

    
BIALE MORZE 

r 

© Jasosenn. 
„— 

Kost AROMA 

de nieopatrznie wypowiedziane słowo 
pociąga za sobą straszne kary: karcer, 
głodówka. Bicie „winnych“ nahajkami 
jest na porządku dziennym. 

Wszyscy, w wieku od 13 do 60 
lat, zarówno mężczyźni jak kobiety 
wysyłani są na roboty leśne, odległe 
o 300—400 wiorst od „miejsca za- 
mieszkania”. 

Matki odrywane są od maleńkich. 
dzieci, niedołężni starcy pozostawiani 
są bez opieki, skazani na powolną 
śmierć głodową.     
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Linje urywane oznaczają osiedla skazańców 

co dzieje się tam daleko na Wschodzie 
Ostatnie dni lutego i pierwsze mar 

ca. Zimno okropne. Wszystkie stacje 
załadowane pociągami wiozącemi do 
gubernji Archangelskiej i Permskiej ty 
siące ludności rolniczej, wysiedlonej z 
ziemi i skazanej w okrutny sposób na 
wygnanie. 

W brudnych, ciemnych, nieopala- 

50 osób. Jadą dorośli, dzieci, starcy 
stojący nad grobem, kalecy. Jadą głod 
ni i źle ubrani, sami nie wiedzą dokąd. 
Na stacjach konwojenci, zamykają 
drzwi wagonów nie wypuszczając ni- 
kogo, chyba... że trzeba wynieść 
uinarłego. A nawet i w tym wypadku 
rikt nie uszanuje rozpaczy bliskich — 
nikomu nie wolno wysiąść, aby po- 
grzebać zwłoki. 

Nie kończą się biedy i po przyje- 
chaniu na miejsce. Baraki z cienkich 
desek nie chronią od zimna, a racja 
żywności: 300 gramów czarnego chle 
ba z otrębami, 6 gr. cukru, i 10 gr. 
nieświeżej ryby kwaszonej lub koniny. 

Choroby wzmagają się, a o pomo- 
cy lekarskiej ani mowy. Komuniści nie 
troszczą się o los chorych. — Chory, 
niech umiera, „dla etowo kładbiszcze 
otwiedieno* — oto jedyny argument i 
odpowiedź. 

Nic dziwnego, że w tych warun- 
kach giną ludzie, jak muchy, a po 
śmierci chowani są bez trumien. 

Nie mniejszą klęską jest dla zesłań 
ców ustawiczna „opieka* agentów 
G.P.U. 

Nikt nie może się ruszyć, zamienić 
kilka słów ze swymi sąsiadami. Każ- 

teru Rosjanina i jego na ościenne ludy 
poglądów. Zarozumiałość  wpojona 
przez dzieje tylko lekko złagodzona 
zostaje, tkwi w nim dumny obszarnik 
na dwudziestu miljonach kilometrów 
kwadratowych, urodzony władca i sro 
gi łaskawca — niemiły ościennym lu- 
dom jak powićtrze, głód i tym podob- 
ne szczęśliwości. Z przekąsem wspo- 
mina Polskę w swej broszurze „o ru- 

skoj katoliczeskoj Cerkwi", arystokra- 
tyczny przedstawiciel grupy Rosjan, 
uznających władzę Papieża, książe 
M. Wołkonskij, z jadem na ustach mó- 
wił o niej ksiądz Kołpińskij w otwar- 
tym liście pożegnalnym, opuszczając 
Polskę, w drodze do Charbina. Im 
kością w gardle stoi niezależność na- 
sza, jak hakatystom z nad Sprei, nie 
mogą zapomniec, że po rozbiorach 
byli panami ziemi naszej, która nigdy 
przedtem w ciągu dziejów, w żadntj 
zależności od Moskwy nie zostawała. 
Mieć się na baczności wobec podob- 
nych żywiołów, ta nakaz zasadniczy 
instynktu samozachowawczego. 

Romunt. 

Wystani na takie roboty przymu- 
sowe, bez względu na stan zdrowia i 
warunki atmosferyczne, zmuszeni są 
wyrąbywać drzewa, karczować pnie, 
a następnie własnemi rękami przeno- 
sić je nad brzeg Północnej Dźwiny. 
Budulec przygotowany rękami wysie- 
dleńców, spławiany jest do Archangiel 
ska, a następnie wędruje na rynki za- 

sposób uprawiana jest następnie agi- 
tacja. 

Trudno opisać w jakich warunkach 
pracują biedni ludzie. Trzaskający 
mróz dziesiątkuje szeregi, a kto nie 
zmarł na zapalenie płuc, ten napewno 
pozostał bez palców, uszu, lub nosa. 

Trzymani przez długie tygodnie, 
bronią się ludzie od niechybnej śmier- 
ci, budując sobie nory w Śniegu. Prze 
marżnięci przez cały dzień gnieżdżą 
się biedacy w norach kolejno wyłażąc 
aby pogrzać się przy ognisku. O wy- 
suszeniu ubrania łub umyciu się nie- 
ma nawet mowy. 

I w takich to warunkach trwa cięż 
ka praca przez długie miesiące zimo- 
we. Wiosna niewielką przynosi ulgę. 
Śnieg topnieje dopiero w maju. Lato 
trwa zaledwie kilka miesięcy: czer- 
wiec — sierpień, aby znów ustąpić 
srogiej zimie, niosącej nowe cierpienia 
wysłańcom. 

* Taką właśnie zimę miałem przeżyć 

Wysłany w marcu r. b. do gub. 
Archangielskiej,j pracowałem przez 
szereg miesięcy na  „lesozagotow- 
kach“. Com przeżył, com wycierpiał, 
trudno opowiedzieć. Oderwany od ro- 
dziny, nie mogłem nawet w nieznacz- 
nej mierze przyjść jej. z pomocą. 

Umarło dziecko, potem drugie 
Żona nie przetrzymała tego ciosu. Osi 
wiała, rozpoczynając niemal życie, a 
głód i przemęczenie przyśpieszyły jej 
zgon. 

Śmierć żony przelała kielich gory- 
czy i dodała mi sił do śmiałego przed- 
sięwzięcia. 

Uciekłem z obozu i tułając się przez 
długie miesiące po głodującej Rosji, 
dotarłem do Mińska. 

Z Mińska do granicy szedłem całą 
P. noc. Ranek zastał mnie już wolnym, 

na wolnej naszej ziemi. K. Z 

60066606066 
BEZWARUNKOWO 

Nekrologi i wszelkie ogłoszenia do 
„SEOWA“ oraz do wszystkich innych 
pism najwygodniej załatwiać za pośred- 
nictwem Biura Reklamowego Ste- 
fana Grabowskiego w Wilnie, Gar- 

arska 1, tel. 82. 

KOSZTORYSY NA ŻĄDANIE! Į 
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ECHA KRAJOWE P. Budzyń 

Listy z Polesia 
(Wizytacja biskupa) 

Zakątek nasz na Polesiu u źródeł Pry- 
peci doczekał się poraz pierwszy od *«*. 
swojego istnienia wizyty pasterskiej, swo- 
jego Biskupa z Łucka . 

Jego Skscelencja Biskup Łucki Adolf 
Szelążek w swej pasterskiej wizycie, ob- 
jeżdżając powiat Kamień Koszyrski, do- 
tarł aż do zagłębia naszego Polesia, gmi- 
ny Wielkiej  Głuszy, krzepiąc siły i 
wzmacniając ducha Bożego odległych  szla- 
checkich zaścianków i polskich kolonij. 
sd moczarów i źródeł Prypeci  roz- 
sianych. 

Uroczystość ta. przyjęcia w swoje progi 
Dostojnego Gościa, uroczystość niebywała 
dotychczas w naszym zaciszu, od: czasów 
upadku starej Rzeczypospolitej, odbyła się 
z wybitnym pietyzmem. Zmobilizowana si- 
łami i środkami parafji wyłącznie i z 
jej wyłącznie inicjatywy przy możliwej na 
lokalne warunki okazałości, zaznaczyła 
dobitnie charakter miejscowej ludności, cią 
żącej ku tradycji i Kulturze czerpanej 
z zachodu. 

© zmroku, w niedzielę dnia 7 września, 
liczne bez różnicy wyznania i narodowości 
zebranie mieszkańców Wielkiej  Głuszy 
(Marjampola) okolicznych kolonji i daie- 
kich zaścianków  wyczekiwało z niecierpli- 
wością przy tryumfałnej bramie, ubranej 
zielenią Н$с! dębowych i barwnymi kwia- 
tami, na przybycie  Dostojnego Gościa. 
— Nadjechał wreszcie, — oświecony  bla- 
skiam reflektorów aut, otoczony  banderją 
dwudziestu czterech miejscowych zuchów, 
zaopatrzonych w proporce o narodowych 
i papieskich barwach z takiemiż kokardami 
i wstążkami na maciejówkach. — Dziarsko 
wyglądała na swych koniach, ta młodzież 
poleska, zebrana z zaścianków pod komen 
dą kawalerzysty, ziemianina miejscowego, 
właściciela dóbr Głuszki p.  Eugenjusza 
Michałowskiego, gdy, junacko, swoim or- 
szakiem, otaczając wieńcem biskupie auto, 
zajeżdżała pod bramę kościelną. 

Tu, u wejścia do ogrodu przed plebanją, 
której część czasowo i prowizorycznie 
na kościół obrócono, odbyło się proste, 
szczere i serdeczne powitanie  Dostojnego 
Gościa. 

Na wstępie zabrała głos powitania oś- 
mioletnie dziewczę, córka miejscowego ko- 
lonisty polaka Lasoty. — W bieli z bu- 
kietem w ręku czerwonych kwiatów zebra- 
nych przez siebie z łąk miejscowych, składa 

. to dziecię Polesia, od imienia naszego, 
swym wdzięcznym, śpiewnym głosem ży- 
ceznia u stóp pochylonego nad nią w pur- 

" purze sędziwego Pasterza. 
Głosy powitalne dzwonów kościelnych 

pomilkły, głos dziecka dźwięczał wzru- 
szając niejednego wspomnieniem chwil mi- 
nionych brzmiał jako pobudka, dla młodych 
do nowych bohaterskich czynów za 
Ojczyznę i Wiarę. 

Nastrój był poważny. — Odczuwali- 
śmy go wszyscy obecną: — Odczuwał go 
i Arcypasterz o czem zaznaczył w mowie 
następującej, dziękczynnej, — Odczuliśmy 
go zebrani my rolnicy, ziemianie, wraz z 
inteligencją przybyłą do nas z wprowadze- 
niem do nas nowego państwowego ustroju 
— Po swojemu odczuwali go i starozakon- 
ni żydzi, wysłannicy kahału, stojący z 
chlebem i solą opodal, zaznaczając swoje 
uczucie rytualnem poruszaniem Žo 

@ Glos ten NAA śmiały, dziecka, 
"najlepszym, realnym ył dowodem,  za- 
szczepionej na nowo, na ziemiach naszych 
rozwijającej się polskiej kultury, czerpa- 
nej z zachodu; był to owocodajny skutek 
prac naszej szkoły powszechnej, wynik mo- 
zolnej pracy, mrówczanych usitowan | 
kierowniczki szkoły obejmujących  najuboż- 
sze kąty strzech wiejskich i zaścianków. 

: Po tem preludjum zabrał głos miejsco- 
wy wójt S$. Nahumek, witając Ekscelencję 
od imienia gminy, jako zwiastuna miłości i 
braterskiej zgody wśród ludów, w imię na- 
uki Chrystusa. 

Z koiej zabrał powitalny głos hr. Zy- 
munt Łubieński od imienia wszystkich ze- 
ranych parafjan, przedstawiając ideały 

dążeń młodzieży powojennej generacji, 
"oparte na kułturze z zachodu i z Rzymu 
idącej, jako ostoi przeciw prądom  grożą- 
cym Ojczyźnie ze wschodu. — Przemawiali 
potem Żydzi przedstawiciele kahału  przyj- 
mując Biskupa an hebrajskim, 
chlebem i solą. Również osobnemi przemó- 
wieniami składali Ekscelencji 
legaci szkoły. żeńskiej 
scowej. 

lego Ekscelencja wstępując w progi 
Kościoła odpowiedział serdeczną przemową 
każdemu delegatowi witającemu. Długi sze 
reg uczni szkoły powszechnej  zaopatrzo- 
nych, każdy w chorągiewki i bractwa religij 
ne z lewej strony idąc szeregiem świec 
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   życzenia de- 
: i męskiej miej- 
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' Niema romantyczniejszej opowie- 
ści, ponad historję życia. Przeznacze 
nie przesunęło ją poprzez wszystkie 
stopnie ludzkiego powodzenia i nę- 
dzy, aż do najskrajniejszych, Kontra- 
sty ubóstwa i potęgi, intrygi, rewolu- 

cje, tragedje, krwawe zemsty 
wszystko to kłębi się w ruchliwem ży- 
ciu tej kobiety, która gdy nadszedł 
czas, okazała więcej odwagi od męż- 
czyzn. - 

_ Twarz jej dotąd pociąga nas za- 
gadkowym wyrazem. 

Imię jej; Teodora. 
A zdarzyło się w jej życiu, tak jak 

w tej bajce, gdzie to królewicz po- 
ślubia ubogą dziewczynę. 

Żył ongiś w Bizancjum biedny 
człeczyna, którego obowiązkiem było 
dogłądanie niedźwiedzi w Hippodro- 
mie. Nazywał się Akacios. żona jego 
przebywająca również stale w świe- 
cie kulis cyrkowych, stała się skoń- 
czonym typem mamy aktorskiej. Ar- 
tystyczna owa para wydała na świat 
trzy córki: Komito, Teodorę i Ana- 
stazję. ^ 

Kiedy Teodora ujrzała Światło 
dzienne koło roku 500 po Chr.. Kon- 
stantynopol wzniesiony do godności 
stolicy Państwa Wschodniego, prze- 
dsiawiał widok wielce oryginalny: by- 
ła to mieszanina idei i ras, przepych 
azjatycki sąsiadujący z ciemnotą, bar- 

o barzyństwa, władza absolutna z anar 
chją. jednym z typów najbardziej 

' charakterystycznych tego, rozwijające 
go się społeczeństwa była powszech- 
na namiętność do igrzysk cyrkowych. 
Całe Bizancjum uczęszcza do Hip- 
podromu, płebs i patrycjusze, ducho-       
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7 ośrodek 

"TANCERKA — CESARZOWĄ 

wprowadziło Biskupa, błogosławiącego 
zebranych z pod baldachimu, ku wrotom 
kościoła. 

Zkolei tu nastąpiło pontyfikalne ubra- 
nie Biskupa „i wejście jego do wnętrza, 
modły za umarłych paraijan pochowanych 
na nowym kościelnym cmentarzu, relacje 
proboszcza o stanie duchowym parafji i 
błogosławieństwo Arcypasterza z wysoko- 
sci tronu zebranym. 

Noc już  zapadała, gdy wśród tłumu 
zebranego, otoczony banderją i Światłem 
szeregu pochodni ustawionych 'z dwóch 
boków gościńca, powracał Biskup па 
przygotowany mu spoczynek we dworze. 

Właściwa jednak ceremonja wizyty Pa- 
sterskiej do parafji Wielkiej Głuszy odby- 
ła się nazajutrz dnia 8 września. Biskup 
otoczony swoją asystą, ogółem 10 ducho- 
wnych, w pontyfikalnych szatach od rana 
bierzmował a następnie, po sumie pontyfi- 
kalnie odprawionej z tronu we wspaniałej 
r.owie zachęcał do pracy wzajemnej miłości 
1 wytrwałości przybyłych z dalekich za- 
ścianków słuchaczy. 

Uroczystość zakończyła się wspólnym 
bankietem łączącym u jednego stołu zier' - 
mian z inteligencją urzędniczą i zawodo- 
wą, delegatów od dalekich  zaścianków i 
kolonij polskich, skład nauczycielski, z prn- 
mienia od Lubieszowa — Ralna, Leliszo ”- 
wa, Kamienia Koszyrskiego. Około czwartej 
po południu Jego Ekscelencja  żegnany 
przez obecnych Pozosaji jj ich wsiada w 
auto by jechać w dalszy objazd. 

Wizyta ta cała w głębi Polesia u jego 
źródeł miała jak wyżej wspomniałem na- 
strój poważny i serdeczny. W skutkach 
swych pozostawi dodatnie wspomnienie 

licznie przybyłej młodzieży i całemu miej- 
scowemu załudnieniu bez różnicy wyznania 
1 narodowości, jako symbol spójni w zbio- 
rowej pracy przygotowawczej, pod jednen 
godłem dobra Ojczyzny i chwały Bożej 
we wzajemnej miłości i tolerancji, pod któ- 
rym to hasłem wszyscy w swoje progi do- 
mowe do pracy codziennej powróci 

Wincenty Łubi     
  

TARGI RÓWIEŃSKIE 
Zapowiadane od kilku miesięcy Targi 

Rówieńskie oraz Wystawa Rzemiosła i 
Przemysłu Ludowego w Równem po 
ośmio - dniowem trwaniu zamknięte  zo- 
stały w dniu 7 września przy udziale og 
romnych tłumów publiczności. Impreza ta 
mająca na celu ożywić życie gospodarcze 
Wołynia, zrealizowana przez grono ludzi 
z miejscowych sfer gospodarczych i spo- 
łecznych ze starostą Bogusławskim jako 
przewodniczącym , wykazała nadspodzie- 

wane dla szerszego ogółu rezultaty i po- 
wodzenie. Przy bardzo małych bowiem 
środkach finansowych i znikomej reklamie 
dokonano tego, że w kilkunastu  mniej- 
szych i większych pawilonach zgromadzono 
eksponaty prawie dwustu firm  pochodzą- 
cych ze wszystkich najodleglejszych nawet 
stron kraju. Ożywienie na Targach pano- 
wało ogromne, dokonano dużych  obro- 
tów, a Komitet przyznał wyróżniającym 
się firmom szereg nagród. Liczba zwiedza- 
jących przekroczyła cyfrę 51000 osób. 
Ankieta prowadzona wśród wystawców 
wykazała ich pełne zadowolenie z wzięcia 
udziału w tegorocznych Targach Rówień- 
skich, a bardzo wiele z nich zamówiło miej 
sca na rok przyszły. — Targi zaś wykazały 
czysty zysk w postaci pobudowanych  pa- 
wilonów, które stanowić będą podstawę i 

przyszłych stałych Targów w 
Równem. 

  

BARANOWICZE 

— Wiec protestacyjny przeciw zakusom 
Trewiranusa. Tuż po przyjęcu garnizonu 
przy dźwiękach orkiestry strażackiej wy- 
ruszył pochód pod Pomnik Nieznanego 
Żołnierza, gdzie odbył się wiec protesta- 
cyjny przeciwko zakusom niemieckim na 
całość Rzeczypospolitej. 

Około pomnika zebrało się około 10.000 
ludności, organizacje społeczne ze sztan- 
darami. 

Wiec zagaił wiceprezes Rady BBWR p. 
inż. Werner, poczem przemawiali wice- 
prezes federacji p. Gorzkowski, p. Gibow- 
ski, p. Bojarska i p. Pośniak. 

Wszyscy mówcy a w szczególności pp. 
Gorzkowski i Pošniak  scharakteryzowali 
znaczenie korytarza dla nasi gotowość do 
odparcia zakusów niemieckich. 

'W czasie przemówień publiczność prze- 
rywała mówców okrzykami wrogiemi prze 
ciw niemcom, natomiast każde wspomnie- 
nie _ Marszałka Piłsudskiego / wyrywała 
tysiączny okrzyk: „Niech żyje!” S.G. 

wni i świeccy. Woźnice, zwycięzcy w 
wyścigach kwadrygowych są uwiel- 
biani, niczem władcy. Tłum oczywi- 
ście ma swych ulubieńców i dzieli się 
na dwa obozy: Zielonych i Błękitnych, 
zależnie od koloru opończy zawodni- 
ków. Walka między temi stronnictwa 
mi ciągnie się przez długie szeregi lat. 

Pozatem fakt znamienny: pałac 
władców Bizancjum i Hippodrom są 
połączone ze sobą i Cesarz przycho- 
dzi do swojej loży w cyrku przez we- 
wnętrzną galerję... 

Tymczasem zmarło się ojcu 
Akaciosowi. Wdowa, kobieta prakty- 
czna, popchnęłą swe córki w kierunku 
teatru. Komito dała przykład i zdo- 
była wielkie powodzenie. . Teodora 
poszła w jej ślady. Wcześnie zaczęła 
towarzyszyć starszej siostrze na de- 
skach scenicznych. + 

A była piękna, niewielkiego wzro- 
stu, lecz o niezrównanym * wdzięku 
postaci. Twarz jej nieco blada o ma- 
towej cerze i płomiennym blasku czar- 
nych źrenic, czarowała otoczenie. 

Niestety, z owych uroków, którym 
nic oprzeć się nie mogło, niewiele się 
zachowało w jej oficjalnym portrecie 
na mozajce w bazylice San Vitale w 
Kaweonie. 

W długim ciężkim płaszczu cesar- 
skim, postać jej zdaje się sztywną i 
wiele wyższą pod diademem gniotącym 
jej czoło, i peruką zakrywającą skro- 
nie -- twarz mała, ogromnie pocią- 
gła, nosi piętno powagi prawie melan- 
cholijnej. Jedynie oczy pod ciemnemi 
łukami brwi żyją, oczy czarne, olbrzy 
mie, jakby  niemieszczące się w tej 
drobnej twarzy. 

"czem druga Marja Egipcjanka, 

з . оу о 

ski był aresztowany przez 
nieporozumienie 

KOWNO. (Pat). Prezes Polskiego T-wa Oświatowego 
p. Budzyński, po ostatecznem zwolnieniu z więzienia, 

„Pochodnia* 
udzielił wywiadu 

pismu „Dzień Kowieński*. Pan Budzyński oświadczył, że aresztowanie jego 
nastąpiło przez nieporozumienie, które wynikło z powodu denuncjacji. Że 
strony wszystkich organizacyj społecznych polskich i całego społeczeństwa 
polskiego nadeszły na ręce p. Budzyńskiego liczne telegramy z wyrazami 
współczucia. 

Strajk powszechny w Barcelonie | 
POLITYCZNE TŁÓ STRAJKU 

BARCELONA. (Pat). Strajk trwa w. dalszym ciągu. Rozpoczęte zostały 
rokowania między komitetem strajkowym a pracodawcami. 

MADRYT. (Pat). (Fabra) Premjer gen. Berenguer odbył wczoraj nara- 
dę z poszczególnymi ministrami w sprawie sytuacji strajkowej. Jak zaznacza 
agencja Fabra, jest rzeczą charakterystyczną, iż konflikt, który wywołał 
strajk w różnych miastach, nie ma zupełnie tła socjalnego i ekonomicznego, 
lecz wyłącznie polityczne. Konflikty są wszędzie w szybkiem tempie likwi- 
dowane. Rząd udzielił władzom cywilnym w Barcelonie odpowiednich peł- 
nomocnictw w celu niedopuszczenia do wykroczeń i zapewnienia spokoju. 

MADRYT. (Pat). Pisma bez różnicy odcieni politycznych wyrażają 
uznanie gabinetowi Berenguera z powodu zniesienia cenzury prasowej. Po- 
cząwszy od dnia 19 b. m. pisma wychodzą bez żadnej interwencji ze stro- 
ny władz. 

  

Srebrny Jubileusz kapłański Prymasa Polski 
W dniu 23 b. m. upływa 25 lat od 

chwili, gdy obecny prymas Polski, Je- 
go Eminencja ks. kardynał dr. August 
Hlond, arcybiskup - metropolita Gnieź 
nieńsko - poznański, przyjął święcenia 
kapłańskie. Zarówno stanowisko ks. 
prymasa w państwie połskiem, jak i 
Jego osoba, która zdobyła dla siebie 
tyle miłości i szacunku, sprawiają, że 
uroczystość osobista ks. prymasa sta- 
je się świętem całego społeczeństwa 
katolickiego. 

Księdzu prymasowi Polski z racji 
jego jubileuszu kapłańskiego przesyła- 
iny serdeczne życzenia ad multos an- 
nos! 

  

Jego Eminencja ks. kardynał Au- 
gust Hlond, arcybiskup Gnieźnieński i 
Poznański i prymas Polski, urodził się 
dnia 5 lipca 1881 roku w Brzęckowi- 
cach na Śląsku. Zapoznawszy się jako 
uczeń gimnazjalny z żywotem i dzia- 
łalnością ks. Bosko, tak się do dzie- 
ła salezjańskiego zapala, iż w dwuna- 
stym roku życia opuszcza razem z bra 
tem swoim, Ignacym, drogi dom ro- 
dzinny i kraj ojczysty, by pójść za we 
zwaniem ks. Bosko. 

W Turynie przechodzi młody Au- 
gust szybko klasy gimnazjalne i uda- 
je się potem do Rzymu, gdzie dzięki 
wybitnym zdolnościom i pilności ubie- 
ga się już w dwudziestym roku życia 
o doktorat filozofji na uniwersytecie 
gregorjańskim. W r. 1898 powstaje 
pierwszy polski zakład salezjański w 
Oświęcimiu, w którym dr Hlond obej- 
inuje, jako kleryk jeszcze, wykłady róż 
nych przedmiotów gimnazjalnych, 

W roku 1905 otrzymuje święce- 
nia kapłańskie z rąk ks. biskupa No- 
waka, obecnego ordynarjusza przemys 
kiego. 

Wywiązawszy się znakomicie z 
zadania utworzenia nowego zakładu 
salezjańskiego w Przemyślu, przecho- 
dzi ks. dr. Hlond do Wiednia na sta- 
nowisko dyrektora tamtejszego zakła- 
du salezjańskiego w r. 1909. Po kilku 
iatach wytężonej pracy tworzy pro- 
wincję salezjańską, obejmującą Węg- 
1y, Austrję i Niemcy i jest jej pierw- 
szym inspektorem. 

W roku 1922 porzuca umiłowaną 
pracę na niwie salezjańskiej nie bez 
wielkiego żalu, posłuszny wezwaniu 
Ojca św., który mianuje go Admini- 
stratorem Apostolskim w Katowicach 
poruczając mu nad wyraz trudne za- 
danie zorganizowania życia kościelne- 
go w mającej się utworzyć diecezji 
Śląskiej, w kraju, po przez który do- 
piero co przeszła burza powstań i walk- 
politycznych z powodu plebiscytu. 

W roku 1925 Ojciec św. przyste- 
puje do formalnego utworzenia diece- 
zji katowickiej i powierza jej rządy 
biskupie dotychczasowemu Administra 
torowi  Apostolskiemu. W styczniu 
1926 roku ks. biskup nominat Hlond 
odbiera sakrę biskupią w Katowicach 
a kiedy wkrótce potem umiera prymas 
Polski, ś. p. ks. kardynał Edmund Dal- 
bor, wstępuje na stolicę prymasowską 
w Gnieźnie w czerwcu 1926 1. pierw- 
szy biskup śląski, najmłodszy członek 
episkopatu polskiego. Do godności ar- 
cybiskupa Gnieżnieńskiego i Poznań- 
skiego, do dostojeństwa prymasa Pol- 
ski dochodzi nadto w czerwcu następ- 
nego roku blask purpury kardynała 
św. Kościoła rzymskiego. 

W herbie swoim nosi Jego*Emi- 
nencja ks. kardynał prymas Polski 
wyryte słowa: „Da mihi animas, cae- 
tera tolle* — „Daj mi duszę, a wszy- 
stko zabierz”, hasło Zgromadzenia Sa- 
lezianskiego. 

Zaktady Wychowawczo-Naukowe Zgromadzenia 
$.$. Zmartwychwstania Pańskiego w Warszawie 

Gimnazjum żeńskie Humanistyczne, rozwojowe (I i II kl.) wraz 
z internatem. 

Seminarjum Nauczycielskie żeńskie wraz ze szkołą ćwiczeń. 
Przedszkole. 

ŻOLIBORZ, ul. Stołeczna róg Krasińskiego (dojazd tramw. 14 i 15) 
gmach Stow. im. Walerjana Kalinki. 

— 

Internaty dla Akademiczek: ul. Sewerynów 5-b 'i na Żoliborzu. Tel. 90-78. 

  

    

ŻARÓWKI 
Ale, prócz swej niepokojącej pięk- 

ności, Teodora miała jeszcze inne 
atuty: spryt, inteligencję, i tę werwę 
życiową urodzonej kabotynki. Jej cię- 
temu i oryginalnemu dowcipowi nic 
się ostać nie mogło. Nieraz jednak 
używała go na szkodę swych towa- 
rzyszek teatralnych. 

Jest więc aktorką, lub raczej tan- 
cerką, gdyż występuje głównie w ży- 
wych obrazach i pantominach. I od 
tej chwili zaczyna się jej karjera zmien 
na i ruchliwa. Z początku lata prób 
i podróży. Po kilku głośnych awantu- 
rach, jedzie do Afryki, gdzie wkrótce 
znajduje się bez pieniędzy, bez stano- 
wiska, bez żadnego oparcia — sło- 
wem w nędzy. Ostatkiem sił przyby- 
wa do Aleksandrii. 

Aleksandrja, pierwszy port świata 
ówczesnego i olbrzymia składnica to- 
warów orjentalnych, była jednocześnie 
najbardziej mistycznem miastem 
Wschodu. Wokoło niej rozciągała się 
pustynia, na którą chroniły się groma- 
dy ascetów, wiodąc dni pełne świę: 
tobliwości w samotnych  pustelniach. 
W tym nowym dla niej zupełnie ośrod 
ku żarliwej religijności, Teodora, ni- 

kaja 
się, pokutuje i odradza do życia chrze 
ścijańskiego. 

Ale natura jej, ruchliwa i namięt- 
na, wkrótce popycha ją z powrotem w 
dawny tryb życia. W Antjochji, dokąd 
udała się opuszczając Egipt, przeby- 
wa w miejscach mało budujących, 
głównie zaś w Hippodromie, gdzie 
tłum za nią szaleje. I, upojona powo- 
dzeniem, daje się unosić nowym ma- 
rzeniom; śni po nocach, że wraca do 
Konstantynopola i że wszystkie bo- 
gactwa ziemi stają się tam jej udzia- 
łem... 

Jednak po powrocie do 

  

Bizan- 

NIECO © STYLACH W ARCHITEKTURZE 

"XXII. O ile w architekturze zewr 

nej, monumentalnej, styl Ludwika X 

nie odegrał roli dominującej, nadającej 

   

no- 

wy kierunek dalszemu rozwojowi afchitek- 

tury, o tyle w dziedzinie dekoracji wnętrz 

oraz meblarstwa może być uważany za epo- 

kowy. W okresie tym, powiedziećby można, 

narodziły się typy mebli nowoczesnych, 
później zmienianych już tylko w szczegó- 
łach; wówczas też zanikają ostatecznie tra- 
dycje średniowieczne w meblarstwie, trwa- 

jące jeszcze przez cały okres renesansu. Wy. 
twarza się kształt mebla reprezentacyjnego, 

dworskiego, w którym użytkowość schodzi 

na drugi plan, wobec wymagań  estetycz- 

nych, zwróconych na formę artystyczną da 

nego sprzętu. A forma ta ma na celu, zgod- 
dnie z duchem baroku, uwydatnić przede- 

wszystkiem топитей ата wspaniałość i im 

ponujący przepych życia króla i jego dworu. 

„Le roi-soleil'* tworzy w swych pałacach w 

Luwrze i Wersalu wnętrza tak olśniewają- 

ce pięknością i bogactwem, że wszystkie in- 

ne dwory zazdroszczą mu i na nim się wzo- 

rują; Paryż odbiera Rzymowi jego dotych- 
czasowe panowanie artystyczne nad Euro- 

pą, i ta supremacja Francji trwa przez ca- 

łe prawie dwa wieki. 
Ludwik XIV koncentruje na swym dwo 

rze wszystkich najwybitniejszych artystów 
nietylko z Francji, ale z Włoch i Niderlan- 
dów, organizuje jedyne w swym rodzaju ol- 
brzymie warsztaty artystyczne wyłącznie 
dla potrzeb dworu. Założone w 1662 r. pod 

nazwą: „Manufacture royale des meubles 
de la Couronne* warsztaty te, kierowane w 

ciągu długich lat przez słynnego A. C. 
Boulle'a, rozporządzają całą armją utalen- 

towanych architektów, malarzy, rzeźbiarzy, 
złotników, stolarzy i tapicerów, i posiadają 

nawet własną szkołę artystyczną dla przy- 

gotowania odpowiednich pracowników. Rów 

nocześnie król upaństwawia istniejącą już 

„Manufacture des gobelins*, rozwijając ją 

na wielką skalę i stawiają na wysokim pozio 
mie artystycznym. Król wkładał wiele osobi- 

elektryczne dla urzędów państwowych i komunalnych oddziałów wojskowych, przed- | 

siębiorstw prywatnych z uwzględnieniem największego rabatu poleca FIRMA 

„OGNIWO w Wilnie ul. 
Prosimy się przekonać i zażądać oferty. : 

L Alik m ii i a лЛАЛЕЬ 

cjum, dojrzalsza juž i nieco utempero- 
wana, a może zmęczona swą włóczę- 
gą i spragniona cichego portu porząd 
nego małżeństwa,dawna tancerka stwa 
sobie życie bardzo małomieszczańskie. 
Cicha i odosobniona zamieszkuje ma-. 
ły,ukryty domek i po całych dniach 
przędzie wełnę, niczem starożytne su- 
rowe matrony rzymskie. E 

W tym to czasie przeznaczenie ka 
zało jej spotkać Justynjana, siostrzeń- 
ca cesarza Justyna I i przypuszczalne- 
go spadkobiercę tronu bizantyjskiego. 
Miał lat czterdzieści, ona zaś dwadzie 
ścia dwa. 

Triumf jej powodzenia u księcia 
tak był nagły, tak niespodziewany i 
tak zupełny, że współcześni tłomaczyli 
go sobie przyczynami czarnoksięskie- 
mi. A był to poprostu skutek działania 
silnej energicznej woli na charakter 
miękki i niezdecydowany. Zakochany 
do szałeństwa książę uzyskał skaso- 
wanie prawa  sprzeciwiającego się 
małżeństwu aktorek i z eks-tancerki i 
kurtyzany — uczynił swą małżonkę. 

I oto nadszedł dzień, kiedy stary 
władca, zmęczony ciężarem korony, 
uroczyście dopuścił siostrzeńca do 
udziału we władzy, obdarzając go ty- 
iułem „Bazyleus*. W sam dzień Wiel- 
kiejnocy roku 527, Justynjan otrzymał 
w bazylice św. Zofji pomazanie oleja- 
mi świętemi. U jego boku, przystrojo- 
na w płaszcz z fjoletowej purpury, i 
w diadem cesarski, Teodora, podobna 
do kapiącej złotem ikony, dzieliła tri- 
umf swego małżonka. Po uroczystej 
koronacji w bazylice, nowa Augusta 
przeszła, jak nakazywał zwyczaj, do 
loży cesarskiej w Hippodromie, aby 
tam odebrać hołd od zgromadzonych 
tłumów. W tym samym Hippodromie, 
co był świadkiem jej pierwszych kro- 
ków scenicznych. I oto teraz sny jej 

Ś-to Jańska 9, telefon 15-06. 
> 

ziściły się. Osiągnęła władzę i boga- 
ctwą świata leżały u jej stóp. 

W. kilka miesięcy później, cesarz 
Justyn pożegnał się z życiem — i mał 
żonka Justynjana poczęła panować 
jako najwyższa władczyni najpiękniej- 
szego cesarstwa w ówczesnym  Świe- 
cie cywilizowanym. 

Sam pałac cesarzy bizantyjskich 
był istnym cudem świata. Stanowił jak 
by osobne miasto w stolicy, miasto 
pełne dziwów i tajemnic. Moc budyn- 
ków, połączonych galerjami, schoda- 
mi czy tarasami, wśród ogrodów i ga- 
jów cytrynowych mieściła w sobie sa- 
le przyjęć i kościoły, łaźnie i areny cyr 
kowe, klasztory i koszary, apartamen- 
ty uroczyste i prywatne. Całe plemię, 
ponad 10 tysięcy osób zamieszkiwało 
ten gigantyczny pałac. Skomplikowa- 
ny tłum urzędników, służby i darmo- 
zjadów. 

W sercu pałacowych zabudowań, 
w najtajnieszem zaciszu wśród gajów 
cyprysowych, znajduje się gyneceum, 
i tam to ukrywa się prywatne życie 
cesarzowej. Tam Teodora rozkoszuje 
się nieskończonym przepychem i po- 
czuciem władzy, tam oddaje się nie- 
zmiernie ważnym staraniom około pie- 
lęgnowania własnej urody. Kokieterja 
ta — to nakaz wyższej polityki: Teo- 
dora wiedziała doskonale, że jej praw 
dziwą potęgą iest jej piekność. To 
też urządza sobie częste i długie sie- 
sty, aby oblicze jej nie straciło nic na 
świeżości, przystraja się w przepyszne 
szaty, klejnoty jej są olśniewające, 
stół wspaniały, a przytem odznacza 
się dobrym smakiem i estetyką. 

Jak prawdziwa parwenjuszka Teo- 
dora uwielbiała pompę zewnętrzną. 
Poczucie dekoracyjności, tej mise en 
scene, zachowała jeszcze z czasów 
swych występów teatralnych i teraz 
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stego zainteresowania w te sprawy i on to 

narzucał artystom swój smak i kierunek, 

stąd też nazwa stylu pokrywa się najzupeł- 

niej z istotą rzeczy. 

Typy tak dziś rozpowszechnione, jak 

krzesło i fotel, biurko do pisania, komoda, 

szafa dwu i cztero-skrzydłowa,, konsola z 

lustrem i w in. powstały wówczas w war- 

sztatach królewskich. Były to meble luksu- 
sowe, t. zw. „meubles d'apparat“ o wyrazie 

majestatycznym, podkreślonym przez kosz- 

towność materjałów. I tak większość mebli 
wyrabiana była z drzewa hebanowego (stąd' 

stolarzy przez długi czas nazywano we Fran 

cji „ebeniste'), wykładanego drzewem ko- 

lorowem  (różanem, cytrynowem, amaranto- 

wem), z wkładkami z szyldkretu, masy per- 
łowej i kości słoniowej; meble otrzymywały 

bogatą pozłotę, a nieraz krzesła, fotele i sto- 

ły robiono z masywnego srebra (przeważnie 

przetopione później w mennicy na mone- 

ly): wówczas też pojawiły się meble wy- 

ściełane (dawniej kładziono tylko poduszki 
na meblach twardych). Nawet tak popułar- 

ne dziś pojęcie „salonu” zrodziło się za Lud- 

wika XIV-go. 

Meble te, w swych bryłach proste a w 

proporcjach przyciężkie, stanowiły, wraz z 

odpowiednią dekoracją Ścian, niejako stałe 

kulisy dla uroczyście pompatycznych wido- 
wisk życia dworskiego, pełnego wyszuka- 
rej etykiety, obejmującej również stroje, aż 
do peruk włącznie. Jako przykład typowego 

mebla owych czasów podajemy tu szafę, 

bogato inkrustowaną, projektu A.C. Boulle'a. 
(—) Prof. J. Kłos 

Doktór ZARCYN 
(chirurg) przeprowadził się 

na ul. Słowackiego 10 
dawn. Kaukaska) 

LUNA—PARK 
dawne „Wesołe Miasteczko” 

na P. W. K. 5 
Czynny przez cały dzień 

     

  

     

na TARGACH PÓŁNOCNYCH 
do 12-ej w nocy. 

Wejście wyłącznie do LUNA—PARKU 
R w dnie powszednie od 7-ej wiecz., w 

j soboty i w niedziele od d-ej po poł. 
Wstęp 50 i 30 gr. 

  

mnoży na swym dworze całe szeregi 
wspaniałych ceremonjałów, mających 
na celu oddanie hołdu cesarskiej pa- 
rze. Lubi widzieć kłaniające się do 
jej stóp głowy tych możnych panów, 
którzy dawniej traktowali ją nieco 
bardziej poufałe. Teraz zaledwie są 
dopuszczani do ucałowania cesarskie- 
go trzewika. A na posłuchanie u wład 
cy. długo muszą wyczekiwać w przed- 
sionkach i Bazylissa umyślnie nieraz 
przedłuża te. upokarzające chwile. 

Zato posłowie i władcy państw 
barbarzyńskich łatwo uzyskują audjen 
cje i cesarzowa obsypuje ich podarun- 
kami, zyskując sobie w ten sposób 
sławę hojnej i wspaniałej władczyni. 
Tak to wobec wszystkich zaznacza 
władzę swą i wpływy, jakie wywiera 
na ogólną politykę cesarstwa. 

A co najdziwniejsze, iż okazała 
się godną swej roli. W niebezpiecz- 
nych zamieszkach, znanych pod па- 
zwą „buntu Niki, tron Justynjana o 
mało co nie runął. Teodora stawiła 
czoło rewolucji. I dnia tego naprawdę 
zasłużyła sobie na koronę. 1 A 

11 stycznia roku 532 pewnej nie- 
dzieli odbywały się według zwycza- 
ju wyścigi w Hippodromie. Cesarz był 
obecny. Tłum szemrał wzburzony. Po- 
przednich dni kilka osób w mieście 
zostało zamordowanych i Stronnictwo 
Zielonych widziało w tem rękę jedne- 
go z urzędników pałacowych, _wiel- 
kiego szambelana Kalopodiosa. To też 

ze stopni zajętych przez Zielonych 
wznosiły się nieustannie wrogie okrzy , 
ki tak iż wreszcie Justynjan zniecierpli 
wiony, rozkazał heroldowi stanąć 
obok siebie i spytać tłum o co mu cho- 
dzi. 

Z początku Zieloni nie śmieli wska 
zywać bezpośrednio swych  przešla- 
dowców, wkrótce jednak nienawiść



  

  

Przygotowania do obchodu X lecia 
oswobodzenia Wilna 

P. wojewoda Raczkiewicz odbył w dniu dzisiejszym z przewodniczą- 
cym Komitetu Wykonawczego obchodu 10-lecia odparcia najazdu sowie- 
ckiego i oswobodzenia Wilna, J. M. Rektorem prof. Januszkiewiczem kon- 
ferencję w sprawach prac przygotowawczych do obchodu. 

Pierwsze posiedzenie Komitetu Wykonawczego Obchodu 10-lecia zwy- 
cięstwa nad bolszewikami i oswobodzenia Wilna zwołane zostało przez 
przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Obchodu J. M. Rektora prof. 
Januszkiewicza na poniedziałek 22 b. m., godz. 18-ta w wielkiej sali kon- 
ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego. Na posiedzeniu tem Komitet rozdzieli 
prace pomiędzy sekcje, które zajmą się ustaleniem szczegółów obchodu. 

  
  

_Z il-gich Targów Północnych 
1ARGI PÓŁNOCNE SŁUŻĄ PROPAGANDZIE ROZWOJU ŻEGLUGI 

3 ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSCE 
Zapewne każden obywatel zdaje sobie 

sprawę jak ważną dla rozwoju życia go- 
spodarczego a co za tem idzie wzrostu bo- 
gactwa kraju jest dogodna i tania komu- 
nikacja. 

Dogodna komunikacja umożliwia eks- 
płoatację naturalnych bogactw kraju uła- 
iwia i zachęca do zwiedzania "roczystych 
zakątków naszej ziemi, 'as słowem 
eddaje nieocenione usługi pod wzglę- 
dem handlowym jak turystycznym. Komu 
nikacja kolejowa przedstawia wiele niedo- 
odności, po pierwsze sieć kolejowa w 
łsce zwłaszcza na Ziemiach  Północno- 

%schodnich jest zbyt mało rozgalęziona, 

    

a powtóre transport kolejowy jest ko- 
sztowny, co powoduje podwyżkę cen 
transportowych. 

Drogi wodne morskie i śródlądowe są 
pod względem taniošci i dogodnošci bez- 
konkurencyjne. Pan inż. Rafał Mierżyń- 
Ski, Redaktor Naczelny „Głosu  Kupieckie- 
go i Rzemieślniczego”, w broszurze „Połą- 

*czenia wodne z morzem”, zebrał dane  sta- 
tystyczne, stwierdzające że koszt przewo- 

  
  

Zakaz krycia dachów 
słomą w Polsce 

W tych dniach niektóre dzienniki przy- 
niosły wiadomość, że klęska pożarów na 
wsi, w tym roku szczególnie dotkliwa, zwró 
ciła uwagę Ministerstwa Robót Publicznych 
i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na ko- 
mieczność przedsięwzięcia Środków zarad- 
czych. Między innemi wysuwany ma być 
projekt wprowadzenia zakazu używania sło- 
тау i innych łatwopalnych  materjałów do 
krycia dachów, które to. pokrycia ułatwia- 
ja znacznie rozszerzanie się płomieni. 

Pierwszy ten krok  Ministerstw Robot 
Publicznych i Spraw Wewrętrznych nale- 
ży powitać z uznaniem. Zakaz krycia da- 
chów słomą lub drzewem może uchronić 
nietylko samego właściciela, ale i sąsiadów 
©d pożarów. jednak nie wystarczy ograni- 
czyć się tylko do budynków nowych. Ko- 
mieczne jest zredukować _niebezpieczeń- 
stwo pożarów dla gospodarstw i budyn- 
ków już istniejących. 

Tylko tak systematycznie  przeprowa- 
dzona zamiana kryć dachów w Polsce mo- 
że zredukować klęskę strat pożarowych do 
aieuniknionego minimum i uratować co rok 
stumiljonowe sumy majątku narodowego. 

„ Tu jednak inicjatywa Państwa musi zna 
leże zrozumienie i poparcie innych czynni- 
ków. Obok  instytucjiZakładu Ubezpieczeń 
Wzajemnych zainteresowanego w pierw- 
szym rzędzie, Związki komunalne oraz za- 
rzady gmin powinny się sprawą tą zająć. 
Wszak egzystencja ich zależna jest od po- 
wodzenia lub niepowodzenia gmin. Kata- 
sirofa pożarowa uderza także w nich i dla- 
tego podwójnym obowiązkiem ich jest za- 
wczasu katastrofie takiej przeciwdziałać. 
Również organizacje rolnicze nieraz poważ- 
mie zaangażowane w gospodarstwach rol- 
rych, powinny zagadnieniu temu poświęcić 
więcej wrwagi. Na twarde krycie dachów 
używa się nietylko t. zw. dachówki, lecz 
również — ij to w coraz większym stopniu 

ы Szcza tam, gdzie niema tej dachów- 
ki pod ręką, popularnej już dziś blachy 
żelaznej ocynkowanej  wyrabianej w Pol- 
sce. WI e zużycie tej blachy przyczyni 
się do zmniejszenia bezrobocia w naszych 
obwodach przemysłowych, tem samem tak- 
że do zwiększenia konsumpcji produktów 
rolnych w tychże obwodach przemysłowych 
Zatem zamierzony zakaz krycia dachów 
słomą krajowi naszemu oddać może wiel- 

* kie korzyści, jednakże tylko wtenczas, jeże- 
fi równolegle pójdzie wyżej określona akcja 
systematycznej zamiany pokrycia miękkie- 
go na twarde przy zabudowaniach już ist- 
niejących. 

zu towaru drogą wodną wynosi zaledwie 
50 proc. a w niektórych wypadkach nawet 
40 proc. kosztów frachtu kolejowego. Za- 
biegać więc należy aby Propaganda Bu- 
dowy dróg i Budowli wodnych w Polsce 
oraz ich  Uprzemystowienia i Wykorzysta- 
nia zatoczyła jak najszersze kręgi. 

Wilno ma wszelkie dane i warunki te- 
renowe aby stać się centrum Rozwoju Że- 

glugi Śródlądowej, która przeprowadzona 
pomyślnie przyczyni się wydatnio do podnie 
sienia gospodarki narodowej, i dogodnego 
transportowania najcenniejszych produktów 
Ziem Północno - Wschodnich, Inu, drzewa, 
i wszystkich jego przetworów. 

ll-gie Targi Północne dobrze грги- 
miejąc korzyści jakie przeprowadzenie dróg 
wodnych przynieść może naszej ziemi, pod- 
jęły się dopomódz Panu Inż. Mierzejew- 
skiemu w szerzeniu propagandy budowy 
dróg. żeglugi śródlądowej. 

Qtóż w jednej z sal w murach po-Ber- 
narčv“skich, gdzie mieści się Wystawa 
Rzem.ósł _Wileńskich, Zarząd T-wa Pro- 
pagandy Budowy Dróg i Budowli Wod- 

  

nvch w Polsce otrzymał stolik, przy któ- 
*vni każdy może zaopatrzyć się w bro- 
szury i publikacje propagujące ideę  roz- 
budowy i. uprzemysłowienia dróg  wod- 
nych na naszych ziemiach. 

CORSO KWIATOWE 

Niedzielne Corso kwiatowe zapowiada 
sie doskonale, zwłaszcza jeżeli słoneczna po- 
goda dopisze, to na godzinę 3-cią w  nie- 
dzielę na Targi Północne przybędzie całe 
Wilno. 

Zgłosiło się już dużo prywatnych osób 
na udział w Corsie, jak również panowie 
przedstawiciele firm samochodowych mają 
wystąpić z bardzo pomysłowemi dekoracja- 
mi wozów. Panowie kwieciarze będą rnieli 
przygotowane całe snopy ciętego kwiecia, 
aby publiczność wileńska in gremio mogła 
wziąć udział w zabawie walki kwiatów ser 
pentyn i confetti. 

Mamy nadzieję, że na ten dzień wszy- 
scy zapomną o własnych troskach i zaba- 
wią się jak dzieci w tak miły i estetyczny 
sposób, tem więcej że swoim udziałem przy 
czynią się do pomyślnego rozwoju Ogród- 
ków Działkowych. Wejściowy bilet na Tar- 
gi upoważnią do wzięcia udziału w walce 
kwiatowej i Corsie. 

Na sędziów konkursowych proszeni są: 

P. dyrektor Targów Łuczkowski, p. 
prof. Ferdynand Ruszczyc, panie, Iwaszkie- 
wiczowa, Samorowiczowa i p. p. dyrektor 
Krauze, kierownik szkoły ogrodniczej. P. 
Raube kierownik szkoły zdobniczej i pan 
Krywko, inspektor T-wa Ogrodniczego. 

Zgłoszenia przyjmuje jeszcze T-wo 
Ogrodnicze, Sierakowskiego 4, od godz. 9 
do 3 i Narod. Org. Kobiet, Orzeszkowej 11 
od godz. 11 do 13-ej. 

  

KU UWADZE ROLNIKÓW 

Przypomina się, że 25-go bież. mies. na- 
stąpi otwarcie Wystawy i Targów dro- 
biowych oraz zwierząt futerkowych, zaś 
26 b. m. otwarte będą Targi Hodowlane w 
lziale koni. krów, trzody chlewnej i owiec. 

Sekcja Rolna przy Komitecie Wykonaw 
czym II - gich Targów Północnych apeluje 
tą drogą do Kółek Rolniczych, Szkół Za- 
wodowych, Kół Gospodyń iejskich, Rad 
Gminnych i tych wszystkich, którzy  inte- 
resuja się sprawą hodowlaną. 

  

PAMIĘTAJCIE O SIEROTACH Z DO- 

MU DZIECIATKA JEZUS! 

    

540 wo 

KRONIKA 
SOBOTA 

20 Dziš W. słończ a godz. 5 m. 18 

Z. słońca o godz. 5 m. 42 

z dnia 19. IX. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 762 

Temperatura średnia -l- 8 

Temperatura najwyższa -1-13 

Temperatora najniższa -|- 2 

Opsd w milimetrach: — 

Wiatr 4 
Północno-zachodni 

przeważający | 

Tendencja barometryczna: wzrost 

1 + sgi: pogodnie. 
  

NABOŻEŃSTWA 

— Rozkład nabożeństw niedzielnych w 
Katedrze. Godz. 6 msza św. prymarja w ka- 
plicy św. Kazimierza, godz. 8.50 msza św. 
z suplikacjami, godz. 9.30 msza św. woty- 
wa, godz. 10.15 suma, celebruje ks. prałat 
Jar Uszyłło, kazanie wygłosi ks. prefekt, Ki- 
viel, godz. 15.30 wykład z Pisma św. pro- 
wadzi ks. kanonik Antoni Cichoński, godz. 
15 nieszpory. 

— Nieustanna adoracja Przejświętsze- 
go Sakramentu. Dnia 20 września w koście- 
le w Taboryszkach przypada całodzienna 
adoracja Przenajświętszego Sakramentu, dn. 
21 września w kościele w Szemietowszczyź- 
nie, dnia 22 września w Budnikach, dnia 23 
w kośćiele w Wasiliszkach, dnia 24 w ko- 
ściele w Dworcu, dnia 25 września w ko- 
ściele w Łyntupach, dnia 26 września w ko- 
ściele w Daukszyszkach dn. 27 w kościele 
w Kolešnikach. 

KOŚCIELNA 

— Wyjazd J. E. ks. biskupa Bandur- 
skiego. ]. E. ks. biskup Władysław Bandur- 
ski wyjechał do Żyrowic na obchód 200-le- 
cia koronacji Obrazu Matki Boskiej Żyro- 

= URZEDOWA 
— Służbowe przeniesienia. P. wojewo- 

da przeniósł asesora VIII st. sŁ w starostwie 
w Oszmianie, Michała Masłowskiego do sta- 
rostwa powiatowego w  Mołodecznie, na 
jego zaś miejsce przeniósł do Oszmiany se- 
kretarza 1X st. sł. starostwa mołodeckiego, 
Stanisława Andruszczaka. 

— Wizyty kurtuazyjne. ]. M. rektor 
U.S.B. dr. Aleksander Januszkiewicz złożył 
w dniu wczorajszym urzędową wizyte p. 
wcjewodzie, który następnie rewizytował j. 
Magnificencję. 

MIEJSKA 

— Kontrola szybkości pojazdów mecha 
nicznych. Na skutek zarządzenia starosty 
grodzkiego codziennie, w różnych punktach 
miasta, przeprowadza się kontrola szybko- 
ści wszystkich pojazdów mechanicznych, jak 
autobusy, taksówki, samiochody prywatne, 
motocykle. 

wyniku dotychczasowych inspekcyj 
odebrane zostały 5 szoierom pozwolenia na 
prowadzenie pojazdów mechanicznych (bi- 
lety szoferskie) i winni pociągnięci zostali 
do ROZ oi 

aksymalna szybkość dla pojazdów. 
mechanicznych na terenie miasta, określona 
przez obowiązujące przepisy, wynosi 30 klm. 
na godzinę, na mostach 20 klm. i na skrzy- 
żowanin ulic i dróg 10 klm. 

Starosta grodzki uprzedza, że w wy- 
padkach stwierdzenia przekraczania tych 
norm szybkości, winnych ścigać będzie z 
całą bezwzględnością prawa. 

Winni pozbawiani będą pozwoleń na 
prowadzenie pojazdów mechanicznych i 
ulegną surowej karze do aresztu włącznie. 
— llu mieszkańców posiada Wilno? 

Jak wynika z danych statystycznych 
Wil. Wydziału Wojewódzkiego, Wilno 
liczy obecnie 193.629 mieszkańców. 

. — Spisy wyborców są już gotowe. W 
dniu wczorajszym zakończono sporządzanie 
spisów osób uprawnionych do głosowania. 

W. trakcie opracowywania spisów ujaw 
niono cały szereg nieścisłości w kilku biu- 
rach meldunkowych tak, że w rezultacie 12 
tysięcy kart przesłano do centralnego urzędu 
meldunkowego do sprawdzenia. 

WOJSKOWA 
— Zwolnienie z szeregów rocznika 1907. 

Jak się dowiadujemy, w bieżącym tygod- 
niu nastąpi całkowite zwolnienie z pułków 
rocznika 1907, którzy odbyli już przepisaną 

a T TIT RITA IIS SI TIA 
rozpętała się i zaczęli się skarżyć, że 

/ są zupełnie odsunięci od pałacu i udzia 
K ju w rządach. Z kolei wystąpili Błę- 

kiini i spór rozszalał Się na dobre. 
Wyeszcie zieloni opuścili demonstra- 
cyjnie Hippodrom. Była to najjaskraw 
sza obelga dla majestatu cesarskiego. 

Represje ze strony rządu były nie- 
zręczne i w rezultacie obie partje znie- 
chęciły się do Cesarza Wtedy Justynjan 
uznał za stosowne użyć przemocy. Pu- 
scił na zbuntowanych barbarzyńskich 
żołnierzy z gwardji pałacowej pod 
wodzą Belizarjusza. Niefortunnie dla 
dworu, owi brutalni najemnicy potur- 
bowali kapłanów, którzy wyszli z ba- 

zyliki św. Zofji z relikwjami, probując 
rozdzielić walczących. Na to święto- 
kradztwo, cała ludność Bizancjum, za- 
pałała oburzeniem przeciwko dworo- 

„wi Walka rozpętała się powszędy, 
roznamiętnione tłumy podkładały 
ogień pod budynki publiczne. Przez 
trzy dni szalał pożar, mord i rabunek. 

Szóstego dnia buntu, Justynjan, po 
tezsennej nocy, postanowił spróbo- 
wać ostatniego sposobu. Krytą gale- 
„Па przeszedł do Hippodromu i ka- 
'zawszy otworzyć wielkie bronzowe 
wrota trybuny, ukazał się tłumowi z 
Ewangelją w ręku, przyrzekając uro- 
czyście przebaczyć wszystkim, 0 ile 
buntownicy złożą broń. Spotkał go 
gad wyzwisk i obelg. Kamienie za- 
częły fruwać w kierunku loży. 

Nie pozostawało nic innego, jak 
ucieczka. Pośpiesznie, przez ogrody, 
zstępujące nad samo morze, wyniesio 

4 no i załadowano na okręty ogromny 
skarb cesarski. Justynjan przygotowy- 
wał się do ucieczki tą samą drogą. 
Zwołano ostatnią radę, w której ucze- 
stniczyła i Teodora. 

W. onym dniu tragicznym, ona jed- 
ną pozostała niewzruszona. Nie wy- 

mówiła dotąd ni stowa, dopiero teraz 
pawstała nagle i zaczęła im z ogniem 
wyrzucać małoduszność. 

— „Choćby nie było innego ratun- 
ku nad ucieczkę — wołała — nie chcę 
uciekać. Tym, którzy raz nosili koronę, 
nie wolno przeżyć jej straty! Nigdy 
nie ujczę dnia, w którym przestaną 
mię witać mianem cesarzowej! Jeśli 
chcesz uciekać, Cesarze, uczyń to! 
Masz skarb, okręty są gotowe i morze 
otwarte przed tobą. Lecz ja zostaję! 
Kocham tę starą maksymę, iż purpura 
królewska pięknym jest całunem śmier 
telnym!“ 

Na te płomienne słowa Justynjan i 
doradcy jego otrzeźwieli. Wodzowie 
podjęli walkę wśród dymiących 
zgliszcz miasta. W pełnym Hippodro- 
mie de wieczora trwała rzeź okrutna. 
Z nadejściem nocy ponad 30 tysięcy 
trupów, według jednych, koło 50 ty- 
sięcy, według innych świadectw, za- 
ściełało krwawy piasek cyrku. 

Tak oto bunt zdławiono głównie 
dzięki Teodorze. Dzień ten krytyczny 
objawił jej prawdziwą naturę i odtąd 
zajęła na stałe miejsce w radzie cesar- 
skiej, miejsce, które zawdzięcza do- 
tąd jedynie słabości swego męża. A 
ponieważ posiadała wyczucie spraw 
politycznych, znajomość bardzo do- 
kładną potrzeb państwa i jasny realny 
pogląd na rzeczy — zaczęła kierować 
rządami i to kierować dobrze. W prze 
ciągu 21 lat jej panowania żadna spra 
wa nie była jej obcą. 

Według zachcianki swej i intere- 
sów wznosiła i obalała papieży i pa- 
twjarchów, ministrów i wodzów, zaw- 
sze gotowa poprzeć swych stronników 
lecz biada temu, kto jej się naraził. 
Zemsta jej była bezlitosna. 

W roku 548 po długiej chorobie 
Teodora umarła na raka. 

Nieco tylko bledsza niż zazwyczaj 
zdawała się spać na swem paradnem 
łożu, w purpurowej szacie, wśród dy- 
mów kadzideł i blasku tysiąca pochod 
ni. 

Po raz ostatni całe Bizancjum szło 
w procesji na cześć władczyni. Na 
końcu olbrzymiego orszaku postępo- 
wali książęta i Justynjan, cały we 
łzach, przybity boleścią. Jako pože- 
gnalny dar, ofiarowywał kobiecie 
uwielbianej przez całe życie, przepysz 
ny strój pogrzebowy, lśniący od klej- 
notów. Miał on jej towarzyszyć do, 
grobu, jako ostatni odbłysk tych wspa 
niałości, które tak ukochała. 

_ Na dany przez władcę znak, unie- 
Siono w górę żałobne łoże i wielki 
mistrz ceremonji, zbliżywszy się do 
zwłok, powtórzył trzykrotnie, rytualne 
słowa: 

— „Wyjdź stąd, Bazylisso! Król 
Królów, Pan Panów powołuje cię!* 

l oto ponury pochód rozwija się 
pod portykami miasta. Pienia kapła- 
nów, psalmodje dziewic, mieszają się 
z żałobnemi okrzykami tłumów i 
dźwiękiem srebrnych organów... Drżą 
płomyki niezliczonych świec... Orszak 
odprowadza Teodorę na jej ostatni 
spoczynek do kościoła św. św. Apo- 
stołów. 

Justynan nigdy nie zapominał mą- 
drej, śmiałej i uroczej towarzyszki, 
jaką mu los dał spotkać w życiu. 
W wiele lat później, kiedy chciał coś 
uroczyście obiecać, miał zwyczaj kląć 
się imieniem Teodory, a ci, którzy mu 
się chcieli przypodobać, wspominali 
mu chętnie „najwspanialszą, doskona- 
łą, piękną i przemądrą panią, która 
teraz zanosi modły u stóp Boga za 
swego cesarskiego małżonka”. L. R. 

  

służbę. W niektórych pułkach zwolnienie na- 
stąpiło już w przeciągu dni ostatnich. 

— Poborowi rocznika 1912 špieszcie 
zarejestrować się. jak wiadomo obecnie 
przeprowadzana jest rejestracja rocznika 
1912. Rejestracja ta kończy się nieodwołal- 
nie w dniu 30 b. m. i po tym terminie oso- 
py zwlekające ze swoją powinnością pocią- 
gane będą do odpowiedzialności. 

SZKOLNA 

— 3-oddzialowa szkoła początkowa im. 
Tadeusza Czackiego została otwarta w ro- 
ru szkolnym 1930 — 31 przy gimnazjum 
im. Tad. Czackiego (z pełnemi prawami) 
Wilno, Wiwulskiego 13, gmach własny, tel. 
10 — 56. 

Do oddziału 1-go (klasy elementarnej) 
przyjmowane są dzieci bez egzaminu. Do 
oddziałów И 1 III klas: przedwstępnej i 
wstępnej) — na podstawie egzaminu lub 
świadectwa szkół powszechnych. Aj 

Po ukończeniu Ill-go oddziału dzieci 
przechodzą bez egzaminu do klasy |-eį gi- 

mnazjum im. T. Czackiego. : 3 
Szczegółowych informacyj udziela i za- 

pisy przyjmuje kancelarja — codziennie od 
godz. 9 do 13-ej. 

— Kurs instruktorski pracy społeczno- 
oświatowej organizuje okręg wileński Sto- 
warzyszenia. Chrz. Nar. Nauczycielstwa 

Szkół Powsz. w dnach od 22 do 25 wrze- 
śnia r. b. Protektorat nad kursem objął ku- 

rator okręgu szkolnego wileńskiego p. Ste- 

fan Pogorzelski. Otwarcie Kursu nastapi dn. 

22 b. m. © godz. 9 rano w sali ks. Ad. Czar 
toryskiego. Kuratorjum okr. szkoln. wil. Wo- 
lana 2. W programie kurs daje szereg refe- 

ratów ideowych wygł. przez p. J. Stemlera 

dyr. P.M.S.; dyr. p. T. Turkowskiego, prof. 
Lichtarowicza; wykłady z dziedziny „For- 

ma, metodyka, technika pracy  społeczno- 

oświatowej * wygł. dyr. ]. Stemler. Ponadto 

program kursu zawiera referat prof. Lichta- 

rowicza „Przemysł i sztuka ludowa". z poka 
zami na Targach Północnych, „Znaczenie 
teatrów w pracy społeczno-oświatowej" (z 

pokazami) dyr. Zelwerowicz, oraz „Organi- 
zacja zabaw i gier towarzyskich i sporto- 

wych oraz chórów i orkiestr" (z pokazami) 

wygł. instr. przy Kuratorjum okr. szk. wil. 

p. p. Gawrońska i Czyżewski. Osoby prag- 
nące wziąć udział w kursie mogą się zgła- 

szać w kancelarji szkoły powsz. Nr. 24, Mo- 
stowa 7 w sobotę do godz. 16 w niedzielę 

zaś od godz. 9 do 11 w sekretarjacie Sto- 
warzyszenia, Metropolitalna 1. 

RÓŻNE 

-— Niedzielny wiec Ligi Morskiej i 
Rzecznej. Zarząd wileńskiego oddziału 
Ligi Morskiej i Rzecznej zaprasza 
wszystkie organizacje, zrzeszenia, 
związki, korporacje, szkoły oraz osoby 
prywatne na wiec do sali Miejskiej w 
niedzielę 21 września o godz. 12 m. 30 
pod hasłem „Brońmy naszego morza i 

dajmy odpowiedź Treviranusowi“. Po 
wiecu odbędzie się pochód. Zarząd Li- 

gi Morskiej i Rzecznej wzywa wszy- 

stkie organizacje o jaknajliczniejszy 

udział wraz ze sztandarami i orkie- 

strami. 
TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś try 

skająca staropolskim humorem wartościowa 
komedja J. Bliziūskiego „Rozbitki“. Wyko- 
nanie tego utworu jak również i piękna wy- 
stawa, stoją na wysokim poziomie arty- 
stycznym. . { 

Jedną z głównych ról kreuje dyr. A. 

Zelwerowicz, w otoczeniu wybitniejszych 

sił zespołu. * ‚ Ž 
Początek o godz. 8 wiecz. Bilety zniż- 

kowe i kredytowane ważne. 
— „Kres wędrówki". W o» ty- 

odniu wchodzi na repertuar Teatru na Po- 

hulance głośna sztuka Szeriff'a „Kres Wę- 

drowki“. odžwierciadlająca przežycia pod- 
czas wojny šwiatowej. | i 

Nowość tę, która obiegła w triumfalnym 

pochodzie wszystkie. sceny świata, wprowa- 

dza reżyser R. Wasilewski. ą 
— Teatr p w „Lutni*. Pełna ożyw 

czych promieni słonecznych, pogodna pol- 

ska komedja J. Rączkowskiego „Nad pol- 

skiem morzem”, ukaże się dziś po raz 8-my 
w malowniczej szacie dekoracyjnej, według 
projektów J. Hawrylkiewicza. : 

Akcja tej aktualnej sztuki toczy się na 

wybrzeżu polskiem w Gdyni. Artyści wy- 

stępujący w sztuce tworzą świetnie zgrany 

zespół. 

— „Pan Įowialski“. W przyszłym tygod 
nit odbędzie się premiera nieśmiertelnej ko- 
medji A. Fredry „Pan Jowialski* w nowem 

oryginalnem opracowaniu reżyserskiem dyr. 

A. Zelwerowicza. 
— Poranek artystyczny Marjusza Ma- 

szyńskiego w „Lutni*. Pragnąc udostępnić 
młodzieży szkolnej i najszerszym warstwom 
publiczności usłyszenia szeregu  wartościo- 
wych utworów literatury polskiej, znakomi- 
ty artysta i niezrównany interpretator Ma- 
rjusz Maszyński wystąpi po raz ostatni ju- 
irc w niedzielę 21 b. m. o godz. 12 w poł 
w gmachu teatru „Lutnia“. 

Program poranku specjalnie MO 
zawiera najcenniejsze utwory literatury pol- 
skiejj w których M. Maszyński pozostawia 
niezatarte wrażenia. 

Ceny miejsc zniżone (od 30 gr.). Bile- 
ty do nabycia w kasie teatru „Lutnia”, dziś 
od godz. 11 r. w ciągu dnia całego. 

— ]utrzejsze przedstawienie popularne 
w Teatrze na Pohulance. Jutro, w niedzielę 
na przedstawieniu popularnem po cenach 
nainiższych (od 30 gr.), ukażą się dwie pol- 
skie komedje „Marcowy kawaler* Blizińskie 
go i „Majster i czeladnik" Korzeniowskiego. 
bie sztuki zaliczają się do rzędu wybitniej 

szych utworów polskiej literatury dransatycz 

Wileńskie władze śledcze aresztowały 
sprawcę zamachuna kupca warszawskiego 

W dniu wczorajszym wywiadowcy 

Zygmunta Pakulskiego, grasującego na terenie Warszawy 

śledczego aresztowali niejakiego 
i pądającego siebie za 

urzędu 

adwokata wileńskiego i właściciela maj. Dubrowa (st. Olechnowicze). W ubiegłą środę 

wspomniany Pakulski dokonał napadu rabunkowego na sklep Zygmunta Kobosa przy 

ul. jerozolimskiej, przyczem Kobos został zraniony wystrzałem z rewolweru. 

Zajście to miało przebieg nastepujący: 

Wieczorem, w środę, przechodzący ul. Jerozolimską ujrzeli w oknie jednego ze 

sklepów zakrwawioną twarz. Jak się okazało, była to twarz właściciela skłecgu Zygmum- 

‹а kobosa, który resztkami sił dopełzł do okna, aby w ten sposób dać znać o napadzie. 

Napadu dokonał b. pracownik Kobosa Pakulski, jak już zaznaczyliśmy mieszka- 

niec Wilna. Przyszedł on przed zamknięciem sklepu, rozmawiał kilka chwil, 

wyjął rewolwer i strzelił. Kula utkwiła w szczęce. Raniony upadł na podłogę, a wów- 

czas Pakulski złapał pieniądze, znajdujące sie w kasie i uciekł tylnem wejściem zatrza- 

skując za sobą drzwi. 

Po pewnym czasie Kobos odzyskał na tyle siły, że mógł doczołgać się do okna. 

Badany przez władze śledcze, poszkodowany złożył wyjaśnienia, z których wy- 

1uka, że małżonkowie Kobos rozeszli się. (w kwietniu Sąd Arcybiskupi unieważnił ich 

siałzeństwo). Pani Kobos nawiazała bliższe stosunki z Pakulskim. Rozwiedzeni malžon- 

kowie związani interesami majątkowemi widywali się co pewien czas. 

Zatargi między Kobosem i dwójką przyjaciół (eks-Kobosowa i Pakulski) były 

na porządku dziennym. Zaczeło się od tego, że Kobos oskarżył czułą parę o kradzież 

maszyny do pisania ze sklepu. Nastepnie wypłynęła skarga o kradzież żyta i drzewa z. 

folwarków: Sudolno, Podsudolew, Czarnv Bór i Piułcie w pow. brasławskim. Folwar- 

kami temi jakoby z ramienia Kobosowej zarządzał Pakulski. 
W rezultacie stało się to, czego najmniej zapewne spodziewał się Pakulski. Kcbo- 

sowa zaczęła się od niego usuwać, a jak 
dzić. 

głosiła fama, małżonkowie mieli się pogo- 

To zapewne nasunęło odrzuconemu amantowi myśl zemsty. 

Resztę wiemy już. Pakulski przyjeżdża do Warszawy, idzie do sklepu rywala, 

"ozmawia chwilę, strzela, usiłuje strzelić drugi raz, zaczyna się walka, Kobos pada 

zemdlony, Pakulski ucieka. 
Czytelników naszych zainteresuje zapewne wiadomość, że dochodzenie we 

wszystkich sprawach (dwa oskarżenia i obecny napad) spoczywa w rękach znanego 

w Wilnie z procesu Hramady wiceprokuratora p. Roberta Rauze. 

Ujawnienie nadużyć w szpitalu w Trokach 
ADMINISTRATOR SZPITALA POWĘDRUJE ZA KRATY 

Od pewnego czasu szeptano sobie po 
cichu w Nowych Trokach o tem, że admi- 
nistrator szpitala państwowego niejaki Sta- 
nisław Kuryłło ma się materjalnie coraz le- 
piej. 

Ta naprawa sytuacji finansowej Kurył- 
ły nie rzucała się w oczy jak widać, jednak 
ludzie mieli jakieś podstawy do snucia tego 
rodzaju przypuszczeń. 

Wersje łk doszły do uszu władz. Prze- 
prowadzono niespodziewanie ścisłą inspek- 
cję, w wyniku której ujawniono powi 
nadużycia, zi 

,_ Wojewódzkie władze administracyjne 
niezwłocznie zwolniły Kuryłłę z zajmowane- 
go stanowiska przekazując jego sprawę na 
drogę sądową. 

nej. Początek o godz. 3 m. 30 po poł. Bile- 
tv w kasie zamawiań dziś od 11 bez przer 
wy. 

— Przedstawienie popołudaiowe w tea- 
trze „Lutnia. Jutro w niedzielę o godz. 3 
m. 30 po poł. odbędzie się w teatrze „Lut- 
nia" przedstawienie popołudniowe po ce- 
nach zniżonych. 

Wystawioną zostanie najnowsza kome 
dja Z. Kaweckiego „Para nie pera*, w oh- 
sadzie premjerowej. 

— Dziś i jutro pożegnalne koncerty ro- 
ia zespolu Eug. Dubrowira. W sali 

Klubu „Handl.-Przemysł. (Mickiewicza 33-a) 
odbędą się dziś i jutro ostatnie dwa występy 
ros. zespołu artystycznego z Eug. Dubro- 
winem, znanym wirtuozem w grze na bała- 
łajce, na czele. Zespół Dubrowina, który w 
ubiegłą sobotę, dał swój pierwszy koncert, 
wystąpi z zupełnie nowym programem. Usły 
szymy zatem: w nowym repertuarze — Du- 
browina; syberyjskie śpiewy chóralne w 
obrazkach z ros. życia więziennego i z ży- 
cia tajgi syberyjskiej: znaną pieśń burłaków 
z nad Wołgi „Ej uchniem* z akomp. i przy 
specjalnych nastrojowych dekoracjach. Po- 
nadto orkiestra bałałajek i mandolin odegra 
kilka utworów ludowych, romansów cygań- 
skich i bardzo oryginalną piosenkę ludową 
„Polankę* z akompanjamentem łyżek żoł- 
nierskich. W finale koncertowym „Bajkał”, 
wystąpi cały zespół ze śpiewem i muzyką. 
Całość nowego programu bardzo oryginal- 
na i imponująca. Bilety sprzedaje księgarnia 
„Lektor“ ul. Mickiewicza 4. Wykupione hi- 
lety na dzień 16 b. m. są ważne na dziś. 

CO GRAJA W KINACH? 
Hollywood — Pieśń żywiołów 

Heljos — Złotowłosy anioł. 
Światowid — Dlaczego kobieta zdradza 
Wanda — Serce galernika, 

Ognisko — Grzeszna miłość. 
Kino Miejskie — Herkules czarnych gór 

WYPADKI ! KRADZIEŻE 
‚ — Nieszczęśliwy wypadek 
na Targach. W dniu wczorajszym na 
Targach w pawilonie maszyn Rauchenach, 
należącym do szwarcarskiej fabryki, zatrud- 
niony tam Rekieć Czesław, Dominikańska 17 
wykonując demonstracje z piłą  tarczową, 
uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, mianowi 
cie, piła odcięła mu 3 palce u ręki. Pogo- 
towie odwiozło rannego do szpitala św. la- 
kóba. ; 

— Różne drobne kradzieże. W dniu 18 
b m. Wizynkiewiczowa Zofja, Witoldowa 38 
zameldowała, iż z mieszkania jej skradzio- 
no różnej garderoby damskiej i męskiej oraz 
gotówką 115 zł. w różnych banknotach. Su- 
ma ogólna strat wynosi zł. 

W dn. 18 b. m. Plasman Judel, Krupni- 
czy 5, zameldował o kradzieży różnej gar- 
deroby z jego mieszkania na 450 zł. 

W dn. 18 b. m. Bojarski Szołom zam. 
w Woronowie gm. Lidzkiej zameldował o 
kradzieży z wozu kożucha przez Puszkare- 
wicza Bernarda, Połocka 4. Kożuch odebra- 
no. 

— Spadł z huśtawki, złamał ri Ww 
dniu 18 b. m. Narkiewicz Henryk, krą 17 
Kalwaryjska 56 spadł z huśtawki i złamał 
rękę. Pogotowie Ratunkowe odwiozło go do 
szpitala św. Jakóba. 

  

Wszystkim którzy wzięli udział w po= 

grzebie św. p. Sienickiej, tą drogą skła- 

dam podziękowanie, a zwłaszcza P. P. 

naczelnikowi Giecewiczowi, Jego zastę- 

pcy Przybylskiemu, Prezesom Związków 

P. P. Szrubisowi, Morawskiemu oraz 

członkom związków, Pani Kasprzyckiej 

jak również orkiestrze z p. Stachaczem 

Małochiebowa. 

ZUPEŁNIE DARMOI 
1 pudełko pasty do obuwia 

Zorza 1 PS a do metali 
otrzyma każdy kupujący 

na Il Targach Północn, 
1 puszkę zaprawy do podłóg 

2a 1 zł. 50 gr. 

Odpowiedzi Redakcji 
Pan Leszek. Zostaliśmy zaszczyceni 

hstem i artykułem przesłanym nam przez 
pana Leszka Gustowskiego, publicystę eko- 
nomicznego. Pan Gustowski przesłał nan: 
także swoją fotografię, na której widzimy 
młodego, bardzo przystojnego mężczyznę e 
ciemnych oczach, wąsikach i baczkach A ła 
książę Józef. 

W liście swoim pan Leszek Gustowski 
nisze między innemi: В 

„Sądzę, że zarówno treść elaboratu, jak 
„moje nazwisko publicystyczne i autora 
„kilku monogralij ekonomicznych i poróż- 

niczych, będa Wielce Szanownym Panom 
„na rękę". 

Niestety! Takimi jesteśmy ignorantami! 
Nietylko nazwisko publicystyczne p. Gustow 
skiego było nam dotychczas nieznane,. lecz 
gorzej, iż nie wiemy wcale, co to za takie 
nauki „poróżnicze”, w których ten pisarz 
jest taki biegły. 

Zaczynamy czytać artykuł p. Leszka od 
końca. Spotykamy takie zdanie: 

„Na przedłużenie tego rozwoju dojrzeć 
inożna przyszłą pomyślność i rozkwit kul- 
„tusalny i cywilizacyjny tyle drogich nam 
„ziem kresowych”. tę 

„Quod felix faustum  fortunatumgue,“. 
Ostatnie łacińskie zdanie jest podkreš- 

„one i wybite czerwonemi literami. * 
Wdzięczni jesteśmy znakomitemu pubii- 

cyście i za fotograiję jego osoby i za pocz- 
ciwe uczucia, które do nas żywi. Jednak ar- 
tykułów jego drukować nie będziemy, mimo 

1z są pisane „tyle pięknym stylem". Ale 
niech się pan Leszek nie zraża do pism wi- 

leńskichł, Kosz redakcyjny „Słowa* cza<2mi 
nawet jest dobrą wróżbą dla literatów. 

па czele. 
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  Od dnia 12 do 23 września 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ml. Ostrobramska 3. 

„Herkules czarnych 
—GOLJAT ARMSTONG.—Sensacyjno-awanturniczy dramat w 6 serjach, 36-iu aktach. W roli głównej: najsilniejszy 

człowiek świata — Elmo Lincoln. | й 
Serja I i II—Tajemniczy upiór. Na Śmierć i życie. Aktów 12. Wyświetla się od 12 do 15. IX. wł. 
Serja III i TV—W obliczu śmierci. Szalony pościg Elmo Lancolna. Aktów 12. Wyświetla się od 16 do 19. IX. wł. 
Serja V i VI-Zdemaskowani. Zwycięstwo Elmo Lincolna nad groźną bandą opryszków. Aktów 12. Wy- 

świetla się od 20 do 23. 1X. wł. Kasa czynna od g, 5 tn. 30. Początek seansów od g. 6. Nast. program:,Martwy aaa 

gór” 

  

Pierwsze Dźwięko- 1 s „LZ, „66 „Ja kocham cię..." Pieśni śpi = ję..." Pieśni śpiewane przez fascynującą Lupę Velez i Garry 
we Kino Pieśń ż iołów Coopera tchną żarem i namiętnością. W golach głównych: urocza Lupe Ve- 

„HOŁLYWOOD* | 33 lez i ulubieniec kobiet Garry Cooper. Nad ry Rewelacyjny Dodatek 
Mickiewicza 22, Dźwiękowo-Śpiewny. Ceny miejsc do godz. 6-ei: PARTER 1 zł, BALKON 80 gr. 

Dziś uroczyste otwarcie sezonu! Wielki przebój dźwiękowy! Śpiew! Śpiew! Śpiew! 

  

  

Pierwszy Dźwiękowy DZIŚ! Od godz. 4 do 6-ej: Balkon 60 gr., Parter (2 i 3 m.)—1 zł. Rewelacyjny Przebój Dźwięko 
Wielki dramat rniłosny. W rol. główn.: przepiękna Ka 

  

  

Kino-Teatr Z Į t ł A į 4 : 3 > Bel, 
ulubieniec kobiet Gaston Modot i Michał Czechow. S: 

„HELIOS“ 0 ow osy n 0 rowe piosenki! Czarujące Tango! Pocz. o g. 4-ej. Ost. Seans 1615 

Dziś i dni następnych. 66 potężny dramat miłosny, na tle przeżyć erotycznych 
Wielki film pelski „Grzeszna miłość dwóch kobiei i dwneh Mao em sj łośnej 2 

Kino Kol. wieści ANDRZEJA STRUGA p. t. „Pokolenie Marka Šwidy“, W rolach glėwnych: JADWIGA SMOSARSKA i Mis Po- | 
„„OGNISKO“ lonja r. 1930 ZOFJA BATYCKA oraz inni artyści B. SAMBORSKI i J. KOBUSZ. Mnóstwo sensacji: Burza i wiatr 

Ul. Kolejowa 19.   halny w Tatrach! Szarpiący nerwy wyścig samochodu z 
na wsi! Wspaniały raut arystokratyczny! Początek seansów o godz. 5 w niedziele i święta o godz. 4 p. p. Następ- 

jociągiem! Imponująca bitwa lotnicza! 

ny program: „Na zgubnej drodze" z Clarą Bov w roli głównej. 

i 

Malownicze wesele | 

poczem ° 
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    KUPNO 
SPRZEDAŻ 

Okazyjnie de sprze- 
dania stół jadalny. 

Zgłaszać się codzien- 

nie od 3-ciej do 5-tej 

po południu.  Biało- 

stocka 6 m. 3. st 

  000000000000000666; 

Zarząd Wileńskiego Oddziału 
Związku Obrony Mienia Polaków Poszko- 

dowanych przez Wojnę i Rewolucję | „NISKIECENY 

| 
! 

    
wzywa członków Związku na 

NADZWYCZAJNE OGÓLNE ZEBRANIE 

W dniu 4 października 1930 r. w sobotę o godz. 6-ej wieczorem 6 
Do Sali Klubu Handlowo - Przemysłowego Mickiewicza 33-a 

sę zi (róg PI. Łukiskiego) Do sprzedania 
. * 

Porządek dzienny: garnitur salonowych 
TORPEDO SEDAN I 2 akis a y mahoniowych mebli Z 

jenie. dziesięci dmiotów 
S:0SOD 7: = 11,900:— 5 osob. . a Taaija jj. 16850 — 2) Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Związku. za 800 złotych Anto- 

3) Omówienie sposobu rozpoczęcia wypłat wkładów z. b.  kolska 6 m. l-a. —2 
SEDAN LIMUZYNA )5 Ros. książeczek oszczędnościowych. 

4) Sprawa przyśpieszenia wypłat odszkodowań wojennych 
5 osob. „ . « „ 14.250. — 7 osob. z przedz. wzw wy, aaa 19.900: 5) Obrona interesów Związku w przyszłych Izbach usta- 

Ž wodawczych. NAJMODNIEJSZE 
a kartę wstępu służy kwit na składkę członkowską za ы 

1930 r. ы Apaszki---Szaliki 
Zainteresowani a nie należący do Związku, mogą opłacić  — Szale jedwabne 

wpisowe i składkę członkowską u wejścia na Salę Zebrania. я 
Po wszelkie informacje należy zwracać się do Biura  Artyst. chusteczki 

Związku Obrony Mienia Polaków, Wilno, ul. Zawalna Nr. 1  — lusterka i t. p. 
w godz. od. 9-ej do 2-ej — codziennie. wystawia i sprze- 

)0000000090000000890 t 
Targach Półn. Pa- 

wilon Gł. 

PRZETARG Fabryka 
Pio tas Nas — Dyrekcja Robót Publicz- 

nych w Wilnie, ul. Magdaleny, Nr. 2 ogłasza przetarg na dzier | . 
żawę lokali handlowych (sklepów): szali З "6'"'" 

przy ul. Žydowskieį 10, zdobnicza 
przv „ Žydowskiej 15 i Ostrobramskiej Nr. 16. 

Ceny fabryczne 
Największy wybór 

Prosimy obejrzeć 
i przekonać się 

« Przetarg odbędzie się w dniu 30 września r. b. o godz. 
12 w lokalu Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie, pokój Nr. 78. 
Pisemne oferty winny być złożone w tymże dniu do godz. 11-ej 
w kanczlarji Oddziału Budowlanego Dyrekcji, pokój Nr. 92 na 
każdy lokal oddzielnie z pokwitowaniem Kasy Skarbowej na 
wpłacone wadjum przetargowe w wysokości 5 prac. zaofero- 

  

wanej sumy rocznego komornego. 
Wadjum podlega zwrotowi po zakończeniu rozprawy Absolwentka 

ofertowej. W razie cofnięcia oferty w czasie rozprawy oferte- ekonomii 
wei lub odmowy podpisania umowy, wadjum przepada na 
rzecz Skarbu Państwa. Oferta winna zawierać sunię roczne- 
go czynszu dzierżawnego, wyrażoną w złotych. 

Wzór oferty, jak również warunki dzierżawy są do przej- 
rzenia w Dyrekcji, pokój Nr. 93. 

W celu obejrzenia lokali należy zgłaszać się do dozorcy 
domu w godzinach ad 9-ej rano do 6-ej wieczorem. 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo wyboru oferen- 
ta bez względu na zaoferowaną sumę dzierżawną, uzałeżnia- 

Lubelskiego Uniwersy- 
tetu poszukuje posady 
biurowej. Adres w Re- 
dakcji. —l 

  A JEDNAK ZA TE CENY 
DOSTARCZAMY SAMOCHODY KOMPLETNIE WYPOSAŻONE WRAZ Z WSZELKIEMI 
PRZYBORAMI, KTÓRE SPOTYKA SIĘ JEDYNIE NA SAMOCHODACH LUKSUSOWYCH. 

Kwiaty ca. 
i likusy do sprzedania 

x iąc to od rodzaju przedsiębiorstwa i finansowych zdolności tanio. Dzielna 30. —0 

KUPUJĄC CITROENA, WSZELKIE DODATKOWE WYDATKI SĄ ZBYTECZNE. oferenta. : 

WYBIERAJĄC CITROĖNA MA SIĘ PEWNOŚĆ, ŻE SIĘ NABYWA Dyrektor Inżynier (-)"A: rzygodzki. 
3732—1 

     RÓŻNE 
RERRTYKRE TAKZE ORZPETC UENTOKMTZERDZYENECCE TWOZYTOEREZO NOSZE] KAT 

Bardzo zdolna najwyższą wartość za najniższą cenę 
POLSKIE TOWARZYSTWO SAMOCHODÓW CITROEN W WARSZAWIE 

WILNO, MICKIEWICZA 34. Tel. 15-01. 

GABINET S 
Racjonalnej Kosme- krawcowa przyjmie za- 

В tyki Leczniczej. jęcie w prywatnym 
Wilno, Micklewicza 31 

m. 4. 

Urode. 
domu. Beliny 16 m. 4. AKUSZERKA DOKTOR MEDECYNY ŚMIAŁOWSKA 

A. Cymbler 
kobiecą 
onserwnu- 

Miłosierdziu naszych 
  SKŁAD FABRYCZNY     

  

       
  

W WILNIE: D. FISZKIN oraz Gabinet Kosme- 7 A 

Choroby weneryczne, tyczny, usuwa Zmarszcz 2. ai a Czytelników polecamy 
skórne i narządu mo- ki, piegi, wągry,łupież,; * praki Mas 42 YdOWĘ, Obarczoną pię- 
czowego. Mickiewicza brodawki, kurzajki, wy- twarzy i Ciała (panie). ciorgiem dzieci, znajdu- 

muje 9—2 i 5—7 i pół Sms, ty. Wypadanie włosów T Ota samas, 
` я wiecz. —4 į ю m iupież. Najnowsze nyc jary przyjmuje 

OBE S 6 NE Panie I Panowie, dobrze się reprezentujący, mogą otrzymać zdobycze kosmetyki ra- A dMi- ЗК Ki 
maa saaa A-gich „ Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie | od zaraz stałą pracę w Paażnej aty taGu 4 Radżć ay Dr. Kenigsberg KOSMETYKA ‚ cjonalnej. 

Targów Północnych wWilnie Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy | stnych warunkach. Byt zapewniony. Żgłosić się z dowodami oso- | choroby skórne, wene- ! Codziennie od g. 10—8, 
ul. Wileńskiej Nr. 25 m. 10, zgodnie z art. | bjstemi od godz. 17—20 pod adresem Wilno, W. Pohułanka 1. | ryczne i moczopłciowe. \. 7. Р 43    TASTYTOT de ВАШТЕ 1050 Ust. Post. Cyw., podaje do wiadomo- | Biuro „Rachuba“ tel. 3-67. Mickiewicza 4, t. 1090 

mui a i 

Urządza firma 

‚ К. Dąbrowska 
WILNO, ul. NIEMIECKA 

Celem zademonstrowania najlepszych 
krajowych i zagranicznych. Udział biorą 

czowa i prof. K. Pliszka - Ranuszewiczowa 

  

PIERWSZORZĘDNI FRYZJERZY 
„LUDOMIR i FRANCISZEK" 

MICKIEWICZA 11-a tel. 17-54 

Pierwszorzędna obsługa, Salon Damski, Męski 

i Manicure. 

  

A. ARMANDL 

* WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

— Oczywiście, w zakresie 
iachu. 

— Poszukiwania? 
— Tak. 
— Kogo, czy też co polecono pa- 

nu znależć? 
— Pan wybaczy, — odrzekł sta- 

nowczo Overluc, ale to jest tajemni- 
ca zawodowa. 

— Pan nie może powiedzieć nawet 
zaperzył się Meer, — jakiego rodzaju 
są te poszukiwania? 

— Krótko mówiąc: chodzi 
starą miłość... 

Amerykanin uspokoił się. 

mego 

tu o 

-— No, to nie jest ważne. Jakie sta- 
nowisko zajmował w społeczeństwie 

Fortiolis, w chwili, gdy pan go od- 
nalazł? 

—- Siedział w więzieniu. 
-— W więzieniu? 
— Za włóczęgostwo. 
-—— Dzięki Bogu! Przestraszyłem 

się, czy ion nie należał do... 
—- Do czego? 
— Nie, nic! Przeciwnie: wszy- 

stko jest w porządku. Fortiolis za- 
wdzięcza więc panu literalnie wszy- 
stko, a poprzedni jego tryb życia 
dowodzi, że jest to niedołęga do ni- 
czego. Cóż to za typ? 

„_. (1 Dziwak przedewszystkiem... 
ale potrafi wykorzystać pieniądze i 

zasmakował już w dobrach ziem- 
skich, które one dają. 

— Prostak i głupiec? 
-— O nie! Pod maską dobrodusz- 

ności kryje się spryt i rozum... 
— Szkoda! 
-— „„Lubi wyrzucać pieniądze gar- 

šciami.... 
— Doskonale! 
— „Ale jednocześnie zna się na 

ści publicznej, że w dniu 22 września 1930 
  

r. od godziny 10 rano, w Wilnie, przy ul. 
Od 9—12 i 4—8. 

  Słowackiego Nr. 24 m. 7, odbędzie się sprze 

„KEVA“ (Paris) 
Mickiewicza 37, tel. 

  

LOKALE 
fortepjanów i pianin 

prof. A Zankiewi- na sumę zł. 3450, na 

procentami i kosztami. 

1706 — 0 

granicą, posiadająca 

—l 

cenach i nie pozwoli wodzić siebie za 
nos. 

— Słowem: lubi pieniążki? 
oiwłwods  lubOltetaonishrdcmtw 

— Nie lubi być okradanym. 
—. Hm! — mruknął Stawton Meer 

-- Spróbujemy wstrzyknąć mu prag- 
nienię powiększenia kapitału. 

— (Czy pan uważa, że Fortiolis nie 
jest dosyć bogaty? 

— Przeciwnie: zbyt bogaty! 
— Nie rozumiem pana. 
— I nie trzeba! 
— Ale... | 
— Nie, stanowczo tracimy czas 

zbytecznie. Czy pan chce zostać mil- 
jonerem, czy nie? 

— Co za pytanie! 
— A więc, pozwól mi pan dzia- 

łać, a sam idź za mną. Czy sprawy 
spadkowe są już uregulowane. 

— Bank udzielił mu kredytu na 
całą sumę, pozostawioną przez brata. 

ćluzpórwaid z 1904 U0 299 
— Na początek urządził pijatykę 

od której niebo pociemniało. Potem 
Paryż obrzydł mu i uspokoił się. 
Twierdzi że jest zastary żeby się uczyć 
volapuc'u. 

— Volapuc'u? 
Tak, albo esperanto, czy tam 

wogóle jakiegoś języka międzynaro- 
dowego. Mówi, że w Paryżu to jest 
jedyny sposób porozumiewania Się. 

— Dobrze, cóż dalej? 
— Pociągnęło go na wieś: kupił 

zamek w Wandei. 
— Aby zacząć gospodarować na 

roli? 
— Nie: żeby żyć 

rody. 
, — Czy ma zamiar prowadzić ży- 

cie światowe? 
— Niezupełnie. Naprzykład na 

drugi dzień po przyjeździe, służba 
szukała go po całym zamku. Łóżko 
jego było wymięte, ale puste. 

— Uciekł? 
— Nie, cierpliwości. Po długich po 

na łonie przy- 

Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 

daż z licytacji, należącego do Owsieja 
bermana majątku ruchomego, 
się z urządzenia domowego, oszacowanego 

Mojsza-Dawida Pipika w sumie zł. 2000 z 

p i i o 

Dyplomowana nauczycieika 
muzyki 

z długoletnią praktyką w Polsce i za- 

dja teoretyczne w konserwatorjum wie- 
deńskiem, poszukuje lekcyj. Łaskawe 
oferty proszę kierować pod adresem: 

® ul. Kalwaryjska 1 m. 11 W. Hartung. 

„II O II TIR TTT TS T I ON KTU RK L TSO T OO LIKS TINY NL T SAITEK, TN 

detektywów. 

Li- 
składającego | dlowym punkcie przy 

dzielone na 2 sklepy. zaspokojenie pretensji 
domu p. Kozela ul. O:   
Wielki frontowy lokal (parter) do wynajęcia w samym han- 

pod przedsiębiorstwo handlowe lub przemysłowe i może być po- 
ul. Bazyljańskiej 5. Lokal ten nadaje się 

O warunkach dowiedzieć się u właściciela 
strobramska 13 m. 1. 
  

Komornik Sądowy (—) }. Mościcki. 

  

   

   
   

  

Uwaga! 
Pokój lub 2, 

uzupełniające stu- 

   

  

szukiwaniach znaleziono go wreszcie 
w odrynie, śpiącego na sianie. Mó- 
wił mi, że nie może przyzwyczaić się 
do łóżka. 

Stawton Meer zamyślił się. 
— Tak, ma pan rację, — przyznał, 

-- Ю dziwak. 
— Większy nawet niż pan przypu- 

szcza, — - uśmiechnął się detektyw. — 
fo kupieniu zamku zaczął zapraszać 
na uczty braterskie wszystkich  włó- 
częgów, żebraków, cyganów i han- 

dlarzy wędrownych. 
Już dwa razy okradziono go? 
— Do djabła! I to nie ochłodziło 

go? 
— Nie, ale bardzo  przygnębiło. 

Mówi, że czuje się zdeklasowanym i 
skarży się , że ludzie których uważa 
za swoich, patrzą na niego, jak na 
burżuja. 
— Doskonałe przygotowanie! 
— Przygotowanie do czego? 
— Do mego udziału w tej sprawie. 
— Co pan chce robić? 
— To moja tajemnica. Czy on wie 

że brat zostawił mu prócz pieniędzy 
koncesję na kopalnię? 

— Rejent zakomunikował mu to, 
ale wyjaśnił jednocześnie, że trzeba 
sądownie upominać się o to pra- 

wo. 
—- Cóż więc postanowił? 
— Machnął ręką na kopalnię. Mó- 

wi, że jest zanadto zajęty traceniem 
swoich miljonów, aby miał brać na 
swą głowę procesowanie się 0 ko- 
palnię! 

Stawton Meer roześmiał się cicho. 
— My pomożemy mu uwolnić się 

od tych kłopotów! 
— W jaki sposób? Czy pan chce? 
— Jest to zadanie wielce chwaleb 

ne i niepozbawione pewnych  korzy- 
ści. 

— Ale i nie pozbawione trudno- 
ści. 

— To już moja rzecz. Powiedz, 
kochany panie Overluc, czy nieprawdą 

nem wejściem, mogą być z całodzien- 
nem utrzymaniem (dla uczni pomoc w 
nauce bezpłatnie na miejscu), bardzo 
tanio od zaraz. Wiadomość: ul. 

   
OKAZYJNIE 

sprzedamy folwark 
obszaru około 25 ha 
z rzeką i zabudowa- 
niem, przy gotówce 

12.000 złotych. 
Dom H.-K. „Žachę- 
ta“ Mickiewicza 1, 

tel. 9-05. 

słoneczne, z osob- 

     

      
    

  

pesio;   

'gubioną książkę woj- DOKTÓR Ai ai apida ko OOO dzeniect Ga: - ową ną przez 
D. ZELDOWICZ | Żyje twarzy. i pów. PD kania 0-4 box p. k Giw ооы 

GW i szczy. Ze wszystkiemi wygo- Nr. 25858 na imię Moj- 
ZA ana da S Blekteyzacja WZP. 35 dami z łaz. w rejonie żesza Lipnickiego za- 
A a ch oi D 1 Zwierzyńca, lub Zakre- mieszkałego we wsi 

12 dd gg wieża o towej. Oferty nadesłać Możejkach unieważnia ‚ 0 - Ma Sa Že/““ dl Sedziego R. Łoba- się. — 
——— rzy: nosa. Wilno - Tatarska = 

Kobieta-Lekarz 

Ar. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DÓW MOCZOW. 

od 12—2 i od 4—6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

styczne. Epilacje. 
я . 

komek £edi6 
Leczniczej 

J. Hryniewiczowej, 

ul. WIELKA A 18 m.9. 
Przyj. w g. 10-1 i 4-7 

W. Z. P. M 26,   
  

jest. że prywatne biuro 
nie przynosi wielkich dochodów? 

-— Hm.... 
— A coby pan powiedział na pro- 

pozycję zostania członkiem zarządu 
towarzystwa akcyjnego z poważną su 
та dochodów rocznych? 

— O! 
— I z paczką akcyj, ktorych sprze- 

daž w odpowiednim czasie zabezpie- 
czy panu spokojną i przyjemną  sta- 
rość? 

-— Powiedziałbym, że to jest bar- 
dzo zachęcające. 

— Czy zgadza się pan w takim ra-. 
zie zmienić zawód? 

— Jeśli ten drugi będzie mnie le- 
piej karmić — naturalnie! 

— Dwa lub trzy miljony na po- 
czątek zadowolnią pana. 

— I jeden wystarczyłby mi! 
-— Pan nie jest wymagający. 
— Mam Skromne zamiłowania i 

przyzwyczajenia. 
— To nadzwyczajne! Ale jeżeli 

pan za mną podąży, apetyty pana 
szybko się powiększą. A więc, zgoda? 

— Zgoda. 
-— Doskonale! O której zamyka pan 

swoje biuro? 
— O siódmej. 
— A teraz zbliża się szósta. Czy: 

możliwe byłoby dziś, w drodze wy- 
jątku, uwolnić wcześniej cały pański 
liczny personel? 

Cerclerbald  Overlue 
zjawił się chłopak. 

— Możesz iść do domu, — rozka- 
zał lakonicznie szef. 

— Poseł hiszpański 
przed chwilą i prosił... 

—, Dosyć! — przerwał Overluc. 
-— Program skończony. Wynoś się! 

Błyszcząca złotemi galonami kurt- 
ka chłopca zniknęła za drzwiami. 

— |uż, — westchnął Overluc. 

O ósmej dwaj nowi przyjaciele 
opušcili biuro: 

zadzwonił, 

telefonował 

ROZDZIAŁ VI 

Nieprzyjemne sąsiedztwa 

Markiz Estranblot cierpiał na nie 
uleczalną chorobę. 

Nikt nie wiedział, jaka to była wła- 
ściwie choroba. 

Niektórzy doktorzy twierdzili, że 
pacjent był najzupełniej zdrów. Ale 
markiz nie wierzył tym nieukom. 

Pragnął być chorym, aby módz 
otoczyć się troskliwością wszystkich 

krewnych i sług. Zresztą nie wątpił w 
ową chorobę, mimo, że sam nie mógł 
określić, co mu dolegało. To też cho- 
roba jego przybierała rozmaite tor- 
my: raka, podagry, sklerozy i t. d. 
Dzięki niej mógł stale zrzędzić i ka- 
prysić w czasie obiadu. 

Ale naprawdę był to człowiek 
zdrowy i silny, jak tur, lubiący do- 
brze zjeść i dobrze wypić. 

Humor miał jednak stale zły. 
Sprawy majątkowe stały bardzo źle, 

  

ziemia przynosiła minimalny  do- 
chód. j 

Q wszystkie swe nieszczęścia mar 
kiz obwiniał Republikę, która nie 
umiała korzystać z usług, które jej 

swego czasu zaproponował, Co исгу- 
niło z niego nieprzejednanego wroga, 
„królestwa sklepikarzy”. 

Ostatnie czasy przyniosły ciężki 
cios, który przepełnił czarę goryczy: 
Oto kuzynka markiza, stara panna, 
właścicielka sąsiedniego, dużego ma- 
jątku, z terenami do polowania i ry- 
bnemi stawami wyszła nagle zamąż 
za jakiegoś łotrzyka. Markiz  zżył 
się już z myślą, że spadek po starej 
pannie słusznie mu się należy. I oto, 
nietylko stracił nadzieję na spadek, 
ale nadomiar złego, majątek został 
sprzedany z licytacji jakiemuś „„skle- 
pikarzowi“ bez nazwiska i rodu. 

Słysząc, że nowy sąsiad nie nale- 
ży do jego środowiska, markiz oznaj- 
mił: 

— Jeśli ten człowiek przyjdzie do 

ręczne, wibracyjne i pla- 5, tel. 1-67. 

  

    

=   
  

Najtaniej kupuje się dobre ta- 
į warv u GŁOWIN- 

SKIEGO. Polecamy wełny, jedwabie, 
tweedy, welwety, flanelety (nipony) 
deseniowe oraz pończochy, pończoszki 
dziecinne i skarpetki. 

UWAGA—WILEŃSKA 27.       

mnie nie przyjmę go. Powiedzieć 
mu to zgóry. 

Zapewne powtórzono te słowa no- 
wemu właścicielowi majątku, gdyż mi 
nęło sporo czasu, a sąsiad nie okazał 
najmniejszej chęci odwiedzenia mar 
kiza Estranblot. › 

Markiz czuł się dotknięty tem i4 
rozczarowany, pozbawiło go to przy 
jemności wypraszania za drzwi nie 
miłego gościa. 

Jednocześnie wzbudziło to w nim 
ciekawość. Interesował się powtarza- 
nemi przez służbę plotkami. Dowie- 
dział się więc, że dziwny człowiek 
nie znosi łóżka, że urządza w zamku 
uczty, na które zaprasza wszystkich 

włóczęgów, że pije tanie wina miej- 
scowe, nocuje na sianie, pod otwar- 
tem niebem i t. p. Dwa razy okradli 
„go jego goście. Markiz nie taił swego 
oburzenia i głośno wyrażał je, gdy 
dowiedział się, że ten dziwak nie 
chciał podać złodziei do sądu. Cóż 
za upadek moralności! Jaka dzikość! 
Ale oburzenie jego nie miało już gra- | 
nie, kiedy doniesiono mu, że zamek 
i majątek, który od wieków nosił na- 
zwę „Chancogne* zostały przemiano 
na „Madrinę*, bez żadnych  wido- 

cznych przyczyn ku temu! 
Jednak życie jest silniejsze od 

ludzkiej nienawiści i pogardy. Cały 
szereg wydarzeń zmusił  nieprzyja-ų 
ciół do zetknięcia się i poznania. 

Markiz Estranblot pogardzał iu- 
dźmi niższego pochodzenia, ale sza- 
nował pieniądze. Natomiast  boga- 

ctwo nowego właściciela zamku 

„Chancogne“ nie podlegało żadnej 

wątpliwości. Stary arystokrata uwa- 
żał siebie za znawcę starożytności i 

stale miał do czynienia z antykwarju- 

szami. Była to jedyna kategorja „skle > 

pikarzy* nie budzących w nim 
wstrętu. 
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