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Przez nienawiść do obozu Piłsud- 

skiego endecja i znaczna część chade- 

"| cji popiera Centrolew. Dojście zaś cen 

trolewu do władzy byłoby klęską trud 

ną do powetowania dla państwa pol- 

skiego. Centrolew jest właściwie pseu- 

donimem lewicy: Chadecja, N.P.R. Pia 

stowcy idą pod komendę grup lewico- 

wych. 

Pierwsze skrzypce wśród naszej 

lewicy jest P.P.S. P.P.S. lubi powoły- 

wać się na swe zasługi w walce z 

rządem rosyjskim w okresie ujarzmie- 

nia, na swą akcję niepodległościową 

w okresie wojny światowej, na swój 

udział w obronie narodowej w 1920 

roku, gdy samoistnienie państwa pol- 

skiego było zagrożone. Nie mam za- 

miaru ujmować nic z historycznych 

zasług tej partji, zwłaszcza jej przy- 

wódców w Galicji p. Daszyńskiemu, 

lecz nie należy zapominać, że poseł 

Liberman, odgrywający dziś w P.P.S. 
pierwszorzędną rolę, w 19i3 r. zwal- 

czał nasze organizacje militarne i po- 

ranie ich przez galicyjską polską par- 

tjię socjaldemokratyczną, wprawdzie w 

okresie wojny przebrał się w strój le- 

gjonowy, lecz uczynił to dlatego, żeby 
uniknąć ciężkiej służby w szeregach 

austrjackich. Do przywódców P.P.S. 

należy też i p. Prager, którego żona 
w 1920 roku opowiadała urzędnikom 

Ministerjum Pracy, że w razie najścia 
« bolszewików, mąż jej będzie komisa- 

rzem, więc nie mają powodu opu- 

szczać Warszawy. P.P.S. dzisiejsza nie 

/ jest jednolita. Częstokroć przeciwsta- 

wia się bolszewizmowi, lecz w jej na- 

czelnych organach figuruje zawsze ha- 

sło „Niech żyje rząd włościańsko-ro- 

botniczy“, czyli rząd ciemnoty, kiero- 

wany przez agitatorów partyjnych, 

rząd, w którym nie mają mieć udziału 

ani inteligencja, ani warstwy kierują- 

ce produkcją rolną i przemysłową, t. j. 

posiadacze wiekszych warsztatów rol- 

nych i przemysłowych. 

Nawet świetne karty dawnej prze- 

szłości P.P.S., jej walki z caratem cią- 
żą na jej psychologji współczesnej. 

Wielu P.P.S.-ówców nie rozumie, że 

akcja, która rozkładała państwo obce, 

nie powinna być stosowana względem 

państwa własnego. Legenda o bohate- 

rach 1905 roku pcha niejednego z 

P.P.S.-.owców do zbrodniczych czy- 
nów względem własnego państwa. 

+ Strejki robotnicze popierane przez P.P. 

S. na wiosnę 1920 roku, były jedną z 

przyczyn rozkładających nasz front, 
gdyż odgłosy tych strejków  przecho- 

dziły tam jako objawy rewolucji. 
W pierwszych latach powojennych, 

gdy Polska liczyła miljony hektarów 

, Odłogów i posiadała olbrzymie trudno- 
Ści aprowizacyjne, zwiększając śmier- 

telność, akcja posła Kwapińskiego, 

wywołująca strejki fornali, pociągają- 

ce za sobą zmniejszenie zbiorów, 

zwiększała śmiertelność, kosztowała 

setki tysięcy żyć ludzkich. ` 

Prasa socjalistyczna posiada do- 
datnie znaczenie w okresach wzmóżo- 

nej produkcji, gdy trzeba zwiększyć 
drogę prawodawstwa _ społecznego, 

udział warstw robotniczych w. docho- 
dzie społecznym. W państwie, gdzie 
wskutek słabego rozwoju sił produk- 
cyjnych, interesy produkcji należy wy- 
sunąć na czoło, działalność partyj so- 

cjalistycznych przyczyniających się do 
nadmiernych świadczeń społecznych, 
pod któremi ugina się produkcja, jest 

tylko szkodliwą. Myśmy pod wpływem 
P.P.S., mając gorsze niż państwa Cen- 

tralnej Zachodniej Europy warsztaty 

f Pracy, uprzedziliśmy wielu z nich skró 

ceniem ilości godzin pracy w tygod- 
niu i świadczeniami społecznemi. P.P. 

narzuciła też Polsce  pięcioprzy- 

Miotnikową ordynację wyborczą, dają- 
cą Polskę w pacht organizacjom par- 
tylnym. Ordynacja ta wytworzyła dziw 
ny bezsens: kto nie jest w partji, ten 

I NIE jest w narodzie, ten nie może wy- 
wierać wpływu na sprawy narodowe. 
Głosowanie z list służyło istniejącym 
Partiom politycznym, lecz nie przyczy- 
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Nasze stronnictwa lewitowe Roz 
niło się'do ich rozrostu. Dzielono sta- 

nowiska, koncesje na mocy klucza 

partyjnego. Stąd przywódcy  partji 

obawiali się współzawodnictwa  (no- 

wych ludzi) w otrzymywaniu łupów. 

Stąd utrudniony był przystęp do par- 

tji wybitniejszym jednostkom i partje 

osłabiały się umysłowo i moralnie. 

P.P.S. była kierowniczką lewicy, a 

nawet bardzo często kierowniczką Sej- 

mu. Przy tworzeniu konstytucji Polski, 

P.P.S. miało doktrynę, miało chęć pój- 

ścia za nieprzystosowanemi do na- 

szych warunków wzorami i wykorzy- 

stała nieuctwo innych stronnictw poli- 

tycznych sugestjonując im, że odchy- 

lenie się od pewnych wzorów. zdra- 

dza już wstecznictwo i nieuctwo. Za- 

rzutu nieuctwa najbardziej obawiają 

się analfabeci polityczni. 

Nasze lewicowe stronnictwa chłop- 
skie: Wyzwolenie i Partja Chłopska 

pod względem umysłowym i moralnym 

stoją niżej od P.P.S. 
Partja chłopska to stronnictwo de- 

magogiczne, politycznie zdemoralizo- 

wane, poseł Bryl, chwalca bolszewiz- 

mu, aferzysta, jest jednym —z założy- 

cieli tego stronnictwa. Na czele jego 

stri poseł Dąbski, w okresie wojny 

aktywista, potem przedstawiciel pra- 
wicy w Stronnictwie Ludowem, następ 

nie członek Wyzwolenia, wkońcu se- 

cesjonista, jeden z twórców niemal 
bolszewickiej grupy Partji Chłopskiej. 

Wywłaszczenie całej wielkiej własno- 
ści ziemskiej bez odszkodowań, oto 

hasło tego stronnictwa. 

Stronnictwo Chłopskie reprezento- 

wane przez p. Jana Dąbskiego, posła 

Wronę i paru innych indywiduów tak 

niskiego cenzusu duchowego, że Wy- 

zwolenie wzdryga się do zlania + ze 

Stronnictwem Chłopskiem.Stronnictwo 
to swą ideologją i sympatjami najbar- 

dziej zbliżone jest do bolszewizmu. 

Podczas Traktatu Ryskiego, zawiera- 
nego wbrew logice politycznej przez 

przedstawicieli stronnictw, p. Jan Dąb- 

ski, zwany „Jaśko — Inteligent“ na 

zasadzie babińskiej rzeczypospolitej 

był wiceministrem spraw  zagranicz- 

nych państwa polskiego i przez to od- 

grywał pierwszorzędną rolę w  dele- 

gacji będąc marjonetką, posuwaną rę- 

ką bądź prof. Stanisława Grabskiego, 
bądź przedstawiciela delegacji rosyj- 

skiej Joffego. Znane jest z tego czastw 

powiedzenie p. Jana Dąbskiego, skie- 

rowane do polskiej delegacji: „Czyż 

nie ufacie mnie i Joffemu*? Sympatje 
bolszewickie od tego czasu perjodycz- 

nie nawiedzają p. Jana  Dąbskiego. 

Jednym z ostatnich objawów tych sym 

patyj jest wywiad zamieszczony 

31.VIII 1930 roku w mało znanej ga- 

zetce „Nowiny“. W wywiadzie tym 

usiłuje p. Jan Dąbski zwalić winę woj- 

ny polsko-bolszewickiej 19 i 20 roku 

na rząd polski. Pan Dąbski cytuje no- 

tę ministra «Wasilewskiego z dnia 

30-XII 1918 roku: Rząd Polski nie mo- 

że nawiązać stosunków bezpośrednich 

7 Rządem Sowietów i obawia się, że 

zostanie zmuszony w bliskim czasie 

do wystąpienia z bronią w ręku w 

obronie nienaruszalności  terytorjów, 
zamieszkałych przez Naród Polski, 

przeciw inwazji wojsk sowieckich. 
iPan Dąbski nie rozumie, że istotą woj 

ny. polsko-bolszewickiej w 1920 roku 
była wojna o naszą dziejową spuściz- 

nę, o ziemie w ciągu wieków zapład- 
niane naszą kulturą, bronione naszą 
krwią, posiadające znaczny odsetek, a 
w wielu miejscowościach Las 

polskiego żywiołu, pomijając już prze- 
wagę liczebna, cywilizacyjna i mate- 
rjalną. O ziemie te prowadziliśmy z 

Rosją kilkanaście wojen i trzy powsta- 
nia, bez tradycyj których nie mogło- 
by nastąpić nasze usamodzielnienie 

państwowe. 

Pan Ian Dąbski przytacza w dal- 

szym ciągu, że rząd polski na począt- 

ku 1919 roku wysłał do Moskwy spe- 
cjalnego delegata w osobie p. Aleksan- 

dra Więckowskiego, celem , wyjaśnie- 
nia całego szeregu kwestyj spornych... 

SŁOWO 
WILNO, Sobota 27 września 1930 r. 
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BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

KLECK —. Sklep „Jedność*. 
ŁIDA — mi. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — al Zamkowa, — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzyński. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego | 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

  

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STGŁPCE — Księgarnia T-wa „R 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. 

uch“. 
Rynek 9 — N. Tarasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
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wiązanie Sejmu 
ŚLĄSK IEGO 

WARSZAWA, PAT. — W dniu dzisiejszym zostało doręczone marszał 
kowi Sejmu sląskiego następujące zarządzenie Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej: 

„Na podstawie art. 22 ustep 2 ustawy konstytucyjnej z dnia 15 lipca 
1920 roku, zawierającej statut organiczny województwa śląskiego (Dz. U. R. 

" P. Nr. 75 poz. 497), rozwiązuję Sejm Śląski z dniem 26 września 1930 roku. 
Warszawa, dnia 25 września 1930 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej IGNACY MOŚCICKI 

Prezes Rady Ministrów JÓZEF PIŁSUDSKI". 

Motywy rozwiązania Sejmu Śląskiego 
ZŁAMANIE KOMPROMISU I NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY 

WARSZAWA. 26-IX (tel. wł. „Słowa*). Rozporządzenie Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej o rozwiązaniu Sejmu śląskiego doręczone zostało 
dziś w godzinach rannych marszałkowi Sejmu p. Konstantemu  Wolnemu. 
Zarządzenie to przywiózł do Katowic w dniu wczorajszym sekretarz Prezesa 
Rady Ministrów. 

Jak się dowiadujemy, głównym motywem rozwiązania Sejmu było 
vchwalenie przez komisję budżetową budżetu, w którym pozycje wydatków 
zwiększono w porównaniu z przedłożonym Sejmowi preliminarzem o 7 mi- 
ljonów zł. Nieopatrzne wprowadzenie przez komisję budżetową do prelimi- 
narza podwyższonych pozycyj wydatków spowodowało, że budżet wyszedł 
z komisji deficytowy. Komisja budżetowa uchwaliła pokryć ten deficyt z za- 
pasów kasowych Skarbu i uchwałę tę, dotąd nigdzie nie spotykaną, wpro- 
wadziła nawet do ustawy skarbowej. 

Pozatem Sejm śląski nie dotrzymał zasad kompromisu zawartego later 
b. r. pomiędzy wojewodą śląskim, p. Grażyńskim a przedstawicielami opo- 
zycji. Na podstawie kompromisu Sejin nie miał zajmować się zupełnie bud- 
żetem za czas do dnia 30 września r. b. wprowadzonym wówczas w życie 
gdy poprzedni Sejm był rozwiązany a nowy nie był wybrany. Sejm śląski 
miał się zajmować jedynie budżetem za okres od dn. 1 października r. b., 
tymczasem komisja budżetowa Iwią. część debaty poświęciła rozpatrywaniu 
budżetu za okres ubiegły przekraczając w ten sposób ustalony z miarodaj- 

nymi przywódcami opozycji modus vivcndi pomiedzy przedstawicielem rzą- 
du ma terenie województwa śląskiegonakim jest wojewoda Grażyński. 

NOWE WYBORY 
WARSZAWA. (Pat) Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

następujące zarządzenie: 

23 listopada b. r. 
podpisał dziś 

Na podstawie art. 1 ustawy z dn. 22 marca 1929 r. w sprawie ordy- 
nacji wyborczej do Sejmu Śląskiego (D. U. R. P. 1930 r. Nr. 12 poz. 67), 
art. 11 i 12 dekretu z dn. 28 listopada 1918 r. o ordynacji wyborczej do 
Sejmu Ustawodawczego w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem ministra 
spraw wewnętrznych z dn. 29 lipca 1922 r. (D. U. R. P. Nr. 59 poz. 528) 
oraz art. 2 p. 3 wyżej wymienionej ustawy zarządzam wybory poselskie 
do Sejmu Śląskiego. Dzień głosowania oznaczam na dzień 23 listopada 
1930 r. Prezydent R. (—) Ignacy Mościcki, prezes R. M. (—) Józef Pił- 
sudski, minister spraw wewn. (—) Sławoj-Składkowski, minister sprawiedli- 
wości (—) Car. 

Aresztowanie Wojciecha Korfantego 
WARSZAWA, 26. IX. (tel. wł. Słowa). B. pos. Wojciech Korfan- 

ty aresztowany został z polecenia prokuratora Sądu Okręgowego 
w swojej willi w Katowicach. Aresztowanie dokonane zostało 
po rozwiązaniu obu Sejmów, a więc po wygaśnięciu mandatu po- 
selskiego, za dokonane przez Korfantego przestępstwa natury 
kryminalnej i politycznej. Korfantego odwieziono do Brześcia 
Litewskiego. 

Jak donoszą z kół zbliżonych do Chrześcijańskiej Demokracji, 
do obrony Korfantego zgłosił się adwokat Józef Kuczyński, b. 
vice-minister spraw wewnętrznych. Ch-D zwołała na środę posie- 
dzenie pełnego zarządu stronnictwa. 

REWIZJA W REDAKCJI „POLONIA* 
'KATOWICE. (Pat). Prokurator Sądu Okręgowego w Katowicach za- 

rządził w dniu 26 b. m. przeprowadzenie rewizji w mieszkaniu b. posła 
Wojciecha Korfantego oraz w redakcji czasopisma „Pelonia*. 

ARESZTOWANIE PRZYWÓDCY KOMUNISTÓW 
KATOWICE. (Pat). Naskutek zarządzenia prokuratora Sądu Okręgo- 

wego w Katowicach aresztowano w dn. 26 b. m. byłego posła do Sejmu 
śląskiego Józefa Wieczorka, komiinistę. 

Po zdobyciu jednak Wilna przez woj- 

ska polskie delegat Więckowski mu- 

siał opuścić Moskwę, i od tego czasu 

rozpoczyna się już regularna wojna 

więdzy Polską a Sowietami . Wilno, 

duchowy ośrodek naszych Ziem Pół- 

nocno-Wschodnich, miasto polskie, re- 

prezentujące nasze prawo do Ziem 

, Wschodnich. Czyż dla pokoju z bol- 

szewikami Piłsudski miał się wyrzec 
wyzwolenia Wilna? 

Wojna polsko-bolszewicka 1919 i 
1920 roku była czynnikiem naszego 
wybawienia. Wojna z Rosją bolsze- 
wicką potęgowałą w narodzie polskim 
niechęć do bolszewizmu. Była jakby 
szczepionką ochronną о@ zarazy ze 
Wschodu. Polska zbolszewiczała mu- 
siałaby zlać się z Rosją, przeżywszy z 
nią wspólnie bolesne eksperymenty 
bolszewizmu a następnie prawdopo- 
dobnie wspólną reakcję. Pan Dąbski 
w wywiadzie swym wspomina o pro- 
pozycji rządu bolszewickiego z 22-XII 

1919 roku rozpoczęcia rokowań poko- 
jowych z Polską. 

Można żałować, że wówczas nie 

nastąpił pokój na zasadzie ówczesnej 

linji frontu. Terytorjalnie byłby on o 

wiele korzystniejszy od zawartego w 

Rydze przez delegację stronnictw z p. 
Janem Dąbskim na czele. Lecz w Ry- 

dze moglibyśmy uzyskać nie mniej niż 

w rokowaniach proponowanych przez 
holszewików w grudniu 1919 roku. 
Bolszewikom chodziło о rozejm w 
grudniu 1919 roku. Walczyli bowiem 
z Wranglem i Denikinem. Po zwycię- 
stwie nad nimi uderzyliby na Polskę, 
którą demoralizowaliby politycznie w 
okresie pertraktacyj pokojowych. Prze 
dewszystkiem powinniśmy pamiętać o 
tem, że tylko to jest mocne' i trwałe 

co zdobyto wielkim wysiłkiem narodo- 

wym. Rok 1920 od wielu wieków był 
pierwszem  zdecydowanem zwycię- 

stwem Polski nad Rosją, co zapisało 

się w świadomości obu stron i było 

czynnikiem i jest czynnikiem „pokoju 
między Polską a Rosją. 

Politycy, jak Jan Dąbski, nie rozu- 

miejący znaczenia państwowego i na- 

rodowego naszych połaci wschodnich, 

gotowi je utracić dla uzyskania popar- 

cia Ukraińców lub Białorusinów. 

Rząd naszych stronnictw  lewico- 

PR 
UZGODNIENIE CZOŁOWYCH KAN- 

DYDATUR CENTROLEWU. 

W łonie stronnictw Centrolewu do 
biegają końca narady nad podziałem 
mandatów oraz wyborem kandydatów 
na czołowe stanowiska na listach ok- 
ręgowych i liście państwowej. Listę 
państwową Centrolewu otworzy mar- 
Szałek Daszyński, na drugiem miej- 
scu tej listy figurować ma b. wice- 
marszałek ,jan Dąbski (Str. Chł). 
Trzecie miejsce zarezerwowano dla 
kandydata Wyzwolenia. 

Kto nim będzie, jeszcze nie wiado- 
mo. Mówią o kandydaturze b. wice- 
marszałka Wożźnickiego. 

B. poseł Witos kandydować bę- 
dzie na czwartem miejscu na liście 

państwowej. Z Warszawy na pierw- 
szem miejscu listy Centrolewu kan- 
dydować ma.b. poseł Barlicki PPS 
CKW, na drugiem red. Kwieciński 
(NPR). 

W powiecie na pierwszem miejscu 
kandydować ma b. poseł Nosek z 
Wyzwolenia, na drugiem b. poseł Pra 
ger z PPS CKW. Trzecie miejsce za- 
rezerwowano dla Stronnictwa Chłop- 
skiego. 

B. marszałek Rataj kandydować 
będzie na pierwszem miejscu w Sam- 
borze. B. poseł Graliński z Wyzwo- 
lenia stanie na pierwszem miejscu li- 
sty Centrolewu w okręgu siedleckim. 

KANDYDACI CENTROLEWU W 
ŁODZI 

Na posiedzeniu władz partyjnych 
PPS CKW ustttono następujący skład 
personalny, listy kandydatów „z mia- 
sta Łodzi: 1) b. poszeł prezydent 
miasta Ziemięcki, 2) b. poseł Kowal- 
ski, 3) b. poseł Kronig z niemieckiej 
socjalistycznej partji pracy. 

Natomiast na terenie okręgu łódz- 
kiego na pierwszem miejscu przewi- 
dziany jest przedstawiciel Wyzwole- 
nia b. poseł Wyrzykowski, na, dru- 
giem miejscu b. poseł Szczerkowski, 
z PPS CKW, na trzeciem b. poseł 
Zerbe z niemieckiej partji pracy. 

DOCHODZENIA KARNE PRZECIW- 
KO; B. POSŁOM. ; 

WARSZAWA, 26-IX (tel. wt. „Sto 
wa“). „Iskra“ donosi z Poznania, že 

ZED WYBORAMI 
prokurator Sądu Okręgowego w Gnie- 
znie wszczął dochodzenie karne prze- 
ciwko b. posłowi Lewandowskiemu z 
Eydgoszczy i Władysławowi Kazmier- 
czakowi, działaczom N.P.R. prawicy. 
Fonadto prokurator zarządził docho- 
dzenie karne przeciwko b. posłowi 
Wierczakowi ze Stronnictwa Narodo- 
wego za znieważenie członków rządu 
polskiego w przemówieniu wygłoszo- 
nem na zebraniu Stronnictwa Narodo- 
wego w dniu 9 b. m. w Hotelu Fran- 
cuskim w Gnieznie. 

Niezależnie od tego toczą się do- 
chodzenia przeciwko dr. Kulińskiemu 
z Wagrowca, wybitnemu  działaczowi 
Stronnictwa Narodowego za spędzenie 
płodu. 

WOJEWÓDZKI PRACOWNICZY KO- 
MITET WYBORCZY W WILNIE. 

W dniu 28 b. m. (w niedzielę) o godz. 
12 w sali Klubu Handlowo-Przemysłowego 
przy ul. Mickiewicza 33-a, odbędzie się ze- 
branie organizacyjne członków zrzeszeń i 
związków pracowniczych, w celu utworzenia 
wojewódzkiego Pracowniczego _ Komitetu 
Wyborczego. 

Pozaproszenia na to zebranie należy 
zgiaszać się do Sekretarjatu Komitetu przy 
ul. Zawalneį Nr. 1 m. 4 w godzinach od 15 
do 17-ej. 

BŁĘDNE WIADOMOŚCI A. B. C. 

WIARSZAWA. 26-1X (tel. wł. „Słowa”*). 
Dzisiejsze A.B.C. doniosło 0 aresztowaniu 
w Katowicach b. posłów na Sejm Śląski a 
mianowicie Sempki (Tempka), Abaneka 
(Adamek), Sikory, Kędziora i Kopacza. Na 
podstawie informacyj ze źródeł miarodajnych 
agencja „Iskra* upoważniona jest do stwier- 
dzenia, że żaden z wymienionych b. posłów 
aresztowany nie został. 

i 
B. POSEŁ PO: OCZEK WYSTĄPIŁ Z 

PIASTA 

KRAKÓW. PAT. B. poseł na Sejm Poto- 
czek wystosował do władz okręgowych P. S. 
L. Piast w Krakowie pismo, zawiadamiające 
o swem wystąpieniu z tego stronnictwa. 

LUNA—PARK 
dawne „Wesołe Miasteczko* 

na P. W. K. 
Czynny przez cały dzień 

na TARGACH PÓŁNOCNYCH | 
do 12-ej w nocy. 

Wejście wyłącznie do LUNA—PARKU 
w dnie powszednie od 7-ej wiecz., w 
soboty i w niedziele od 3-ej po poł. 

1 Wstęp 50 i 30 gr. 

  

Likwidacja sabotażu w Małopolsce 
POTYCZKA POLICJI Z EOJOWCAMI UKRAIŃSKIMI. 

LWÓW. PAT. — Wyniki ekspedycji policyjnej na terenie pow. roha- 
tynskiego, bóbreckiego, podhajeckiego i brzeżańskiego były w ciągu dnia 
wczorajszego następujące: Wykryto kilka sztuk broni, znaczną ilość cylin- 
drów od szrapneli i granatów, pewną ilość części składowych broni. 
strzelnickiego, znaczną ilość nielegalnych wydawnictw i t. d. ”* 

Prochu 
^^ 

Pod jedną wsią w pow. rehatyńskim doszło wczoraj do wymiany strza 
łów pomiędzy wartownikiem : 3 nieznanymi osobnikami, którzy spioszeni 
przez wartownika, uciekając do lasu dali kilka strzałów rewolwerowych, a 
następnie kilkanaście karabinowyca. Strzałami temi zraniony został pastuch, 
który zmarł. Wysłany w pościg patrol policyjny wykrył w lesie kryjówkę 
napastników, którzy jednak zdołali już . przedtem ujść do lasu. W wyniku 
rewizji u grecko-katolickiego księdza w Rohodłowcach, pow. podhajeckim 
znalezione rewolwery, naboje, około 
granatów artyleryjskich. 

LUDNOŚĆ UKRAIŃSKA 

80 klgr. cylindrów od szrapneli š 

PRZECIWKO SABOTAŻOWI 

TARNOPOL. PAT. — Akcja zwalczania sabotażu w Małopolsce Wschodniej wy- 
daje już dodatnie wyniki. Oto ludność ruska w Horodyszczach, pow. Tarnopol, urzą- 
dziłe samorzutnie wiec protestacyjny, na którym potępiła akcję sabotażystów i ošwiad- 
czyja, że będzie ich sama ścigała. Dając wyraz temu stanowisku, uchwalono następu- - 
jące rezolucje: 

1) My, Ukraińcy zebrani na wiecu w Horodyszczach, potępiamy wszelką akcję 
sabotażową i postanawiamy wyłapywać sabotażystów i oddawać ich w ręce władz. 
2) Wyrażamy głęboki hołd Panu Piezydentowi Rzeczypospolitej i p. Marszałkowi Pił- 
sudskiemu i obiecujemy być jaknajlepszyni, łojalnymi 
władzom. — W zebraniu wzięło udział około 60%0 osób. 

1 

wych jest tem przedewszystkiem pań- 
stwowo niebezpieczny dla Polski, że 
gotów jest dla osiągnięcia władzy 
oprzeć się na wrogich Polsce pierwiasi 

kach w naszych mniejszościach naro- 
dowych. 

Wyzwolenie pod względem progra 

mu społecznego i politycznego niewie- 

le różni się od Partji Chłopskiej. Po- 
glądy agrarne tego stronnictwa wypo- 

wiedział Thugutt podczas dyskusji 

nad reformą agrarną w 1925.r. „Ce- 

lem, do którego dążymy, przy wyko- 

nvwaniu reformy, rolnej jest dla mnie 

przynajmniej 20—25 ha, zależnie od 

gatunku ziemi. Wniosek zaprowadze- 

nia gospodarstw 15 ha w jednym ro- 

ku, niewątpliwie byłby zbyt wielkim 

wstrząsem. Trzeba iść stopniami. Daj- 

my na to, poprzestaniemy na etacie 

180 ha. Jeżeli wszystko, co jest nad- 
wyżką, rozdamy mniejszym właścicie- 

lom, wtedy będziemy; myśleli o drugim 

etapie i t. d. aż dopóki dojdziemy do 

15 ha. To mówię jasno i otwarcie. To 

rie są żadne sekrety, na co się mart- 

wić na raty'. Oświadczenie to jest 
charakterystyczne, wykazuje, jak dale- 

obywatelami oraz dawać posłuch 

ce z interesami produkcji rolnej, z 

potrzebami przemysłu rolnego nie liczy 

się nasza lewica. Wyzwolenie przeo- 

braziłoby Polskę w zbiór drobnych, 
mało-produkcyjnych gospodarstw rol- 

nych i pozbawiłoby Polskę przemysłu 
rolnego oraz znaczniejszego rynku zby 

tu na wyroby przemysłowe. Nie pod- 

niosłoby więc wsi, a nie dałoby › гох- 

woju miastom. 
Jakie są tendencje w polityce kre- 

sowej „Wyzwolenia, najlepiej ilustruje 
projekt Thugutta, z którym przybył 
on do Wilna 12-XII 1924 roku. Ów- 
czesny wicepremjer Thugutt żąda na- 
tychmiastowej likwidacji polskiego 

ziemiaństwa w nadgranicznych powia- 

tach wobec napadów band dywersyj- 

nych. Była to właściwie kapitulacja 
przed owemi dywersyjnemi napadajni, 

popieranemi przez Rosję sowiecką. 

Byłoby to kruszenie Polski po kawał- 

ku. 

P.P.S., Partja Chłopska, Wyzwole- 

nie, oto ugrupowania z Thuguttem i 

Libermanem na czele, ugrupowania, 

popierane dziś przez partję, rzekomo , 

Narodową. Władysław Studnicki. 
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| ks. dziekana 

ECHA KRAJOW 
LIDA 

— Ks. biskup  Bandurski w Lidzie. W 
dniu 20 września w godzinach  wieczoro- 
wych zawitał do Lidy na parogodzinny po- 
byt powszechnie uwielbiany ks. Biskup Ban 
durski, który jadąc z miasta Ilji do Żyrowic, 
na uroczystości 200 - letniej rocznicy koro- 
nacji cudownego obrazu Matki Boskiej, 
wstąpił na krótko do Lidy. 
Na dworcu w Lidzie powitali dostojnego 

« gościa ks. dziekan Bojaruniec, p. starosta 
Bogatkowski oraz naczelnik stacji p. Czap- 
kowski. W oczekiwaniu na pociąg J. E. ks. 
Biskup Bandurski spędził dwie godziny w 
mieszkaniu ks .dziekana Bojaruńca, dokąd 
ла wiadomość o przybyciu ks. Biskupa, któ 

" ry cieszy się powszechną sympatją wśród 
tutejszej ludności, przybyli z hołdem bur- 
mistrz dr. Szczepan Ordyłowski oraz przed- 
stawiciele szeregu miejscowych organizacyj 
społecznych. 

W Słonim  orzyłączył się do ks .Bisku- 
pa, jadącego w towarzystwie ks. Aleksan- 
drowicza, kapitan Schab z 79 p .p . w Sło- 
nimie, delegowany jako przedstawiciel 79 p. 
pułku przy osobie ks. Biskupa Bandurskie- 
go. 

— Komitet Wyborczy B. B. W. R. w Li- 
dzie. W związku z zarządzonemi wyborami 
do Sejmu i Senatu w Lidzie został zorgani- 
zowany Komitet Wyborczy B. B. W. R., w 
którego skład weszli przedstawiciele organi- 
zacyj zawodowych, społecznych i gospodar 
czych. W skład prezydjum Komitetu Wybor 
czego weszli p .p.: dr. Ordyłowski Szcze- 
pan, — prezes, Józef Zadurski i komisarz 
Gołębiowski —  vice-prezesi, Mieczysław 
Górski — sekretarz, oraz inspektor szkolny 
Rogowski i profesor Kozłowski — członko- 
wie. 

W dniu 20 września odbyło się zebranie 
Komitetu Wyborczego pod  przewodni- 
ctwem dra Ordyłowskiego, przy licznym 
udziale członków, na którem dłuższy refe- 
rat wygłosił prof Kozłowski, na temat obec- 
nej sytuacji politycznej, pod reślając nie- 
bezpieczeństwa, jakie grożą Polsce tak ze 
Wschodu, jak też i z Zachodu. 

Wyłonione zostały trzy komisje: organi- 
zacyjną — p Zadurski, finansowa — p. Go- 
łębiowski, i propagandową — p. Rogowski, 
poczem przystąpiono do uzupełnienia tychże 
komisyj. 

Do Komisji Organizacyjnej powołano p. 
p.: Pacewicza i Kozakiewicza — pocztow- 
ców, Dobrowolskiego i Kordowicza — człon 
ków Oddziału Powiatowego Z. P. N. S. P., 
Abrsożeja, — członka Związku Pracowni- 
ków Samorządu Gminnego. 

Do Komisji Finansowej powołano p.p.: 
Macewicza Michała, — członka Zarządu 

"Zw. Of. Rez., Najdę Bolesława — członka 
Pow. Zw. Mł, W. oraz Januszewskiego. 

Do Komisji Propagandowej powołano p. 
p. prof. Hanusa, profi. Kozłowskiego, prof. 
Smotera, nauczycieli: Orkusza i*Różka oraz 
pracownika P. K. Ch. Sobotowskiego. , 

Po wyczerpaniu porządku dziennego, 
wybrano delegatów z poszczególnych orga- 
nizacyj, którzy z burmistrzem, d - rem Or- 
dyłowskim na czele udali się do mieszkania 

Bojaruńca, gdzie chwilowo 
przebywał J. E. ks. Biskup Baudurski, któ- 
remu w imieniu całego społeczeństwa li- 
dzkiego złożyli hołd. 

ло 

HORODZIEJ 

1 4 Kurs Ogrodniczo-Pszczelniczy 
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W sierpniu b. r. odbył się w Horodzieju 
iniesięczny kurs ogrodniczo - pszczelniczy, 
subsydjowany przez Kuratorjum Szkolne w 
Brześciu, Kurs ten obowiązywał tylko nau- 
czycieli ludowych, lecz z powodu małej fre- 

- kwencji — wolny był i dla innych słucha- 
czy. Program — jak sam tytuł wskazuje — 
obfitował w bogaty i Preyjeminį materjał. 
Wykłady odbywały się równomiernie: teo- 

_ retycznie i poglądowo. Urozmaiceniem kur- 
su były cztery wycieczki, z tych jedna — 
krajoznawcza nad „Šwitež“. Dużą niespo- 
dzianką dla słuchaczy była. „biurowa” her- 

 batka, na całość której składały się „zeszło- 
roczne,* obwarzanki. Skłamałbym, bo jed- 
nego dnia podczas wizytacji przedstawicie- 
la Knratorjum Szkolnego było pyszne šnia- 
danie: były tam ocukrzone chałki, rogalki z 
makiem i kminkiem (brak było macy), no, 
i masełko nieco kwaskawe. Zarząd, kierując 
się względami higjenicznemi i zdrowotnemi, 
zważał na to, by słuchacze mieli lekkie żo- 
łądki, a co za tem idzie, lotny umysł, i dla- 
tego na zakąskę do herbaty fasował na 
głowe po jednym obwarzanku  drewnia- 
nym . 

Pomimo tak skromnej  naogół podaży, 
popyt na rynku był ogromny. I nic dziwne- 
go, že z tej przyczyny wśród wygłodzo- 

_ nej 7 - godzinnemi wykładami braci powsta 
_ wały różne nieporozumienia. к 

" Smutną stroną tego kursu było ciało pe- 
dagogiczne, p . p prelegenci. Brzydka to 

rzecz obmawiać bliżniego, oburzające, gdy 
sobie zwykły śmiertelnik ośmieli wziąć 
ną język taką personę. Niestety, niewdzięcz 
ną tę rolę względem prelegentów zmuszo- 
ny jestem odegrać i ku zgorszeniu jednych 
i pouczeniu drugich zniewolony spełnić ją 
muszę jako powinność. 

Rażące ło chyba wydawać się musi, 
gdy na wykładach naukowych dla nauczy- 
cielstwa polskiego p. prelegent reproduku- 
je swój połamany język polski z dziwoląga- 
mi pisowni i stylu, gdy wid się staje, 
że nieraz wprost nie może dać sobie rady z 
omawianym tematem. Drugim takim typo- 
wym faktem — to znów chodząca encyklo- 
pedja z chaotyczną wiedzą. Oba te rodza- 
je dadzą się zobrazować w tych słowach: 
prelegent, opanowany przez przedmiot, wy- 
kłada z prototypem języka polskiego, i pre- 
legent, myślący nie kategorjami. „Wart Pac 
pałaca, a pałac Paca. * Słuchacze — na szczę 
ście — odpowiedniemi podręcznikami z bib 
bjoteki szkolnej, mieli niejedną sposobność 
sprostować nazwy rzeczy, wymieniane 
przez jednego z wykładowców, i uporząd- 
kować w jakiś system podany materjał 
przez drugiego. Lecz ileż wątpliwości pozo- 
stalo į ze niewyjašnionych. 

Mówi się wiele o zagadnieniu życia prak 
tycznego w szkole, że ta droga najprędzej 
zdobędzie się zaufanie wśród ludności wiej- 
skiej. Przykładami, a więc przez zakładanie 
ogrodów przy szkole, zachęca się rolników 
do stosowania u siebie inowacyj, wprowa- 
dzonych w rolnictwie. Innemi słowy, szko- 
ia musi mieć odbicie życia społecznego w 
minjaturze. Dowodzenia słuszne, cel świat- 
ły. Lecz — czy cel ten da się osiągnąć przy 
współudziale słuchaczy  opisaanego kursu 
— należy mocno powatpiewać, gdy się zwa 
ży, jakie siły fachowe jego prowadziły. 

Podobno w przyszłym roku ma się odbyć 
w Horodzieju taki sam kurs, ale z szerszym 
programem. Czyżby taki sam? Trzeba bę- 
dzie nań się zapisać. 

  

  

    

Słuchacz. 

Skromny jubileusz pracy 
Jedną z najstraszniejszych klęsk bied- 

tych warstw ludności, a przeważnie ludno- 
ści wiejskiej, jest iaglica. Choroba ta, jeże- 
li nie zostaje na początku należycie wylecze 
na, to skutki jej tak są groźne, że mogą po- 
ciągnąć za sobą całkowitą utratę wzroku. 

Jak już mówiliśmy, jaglica bardzo jest 
rozpowszechniona wśród biednej ludności, 
a szczególnie na wschodnich Kresach, gdzie 
straszny stan materjalny, jak również ni- 
ski poziom kultury, bardzo sprzyja szerze- 
miu się tej strasznej choroby. Dlatego też 
z radością trzeba powitać inicjatywę Wileń- 
skiego Okręgu Czerwonego Krzyża, który 
uruchomił lotne oddziały okulistyczne, pra- 
cujące w powiatach najbardziej dotkniętych 
jaglica, mianowicie w powiatach Brasław- 
skim i Dziśnieńskim. W powiecie Brasław- 
skim rozwinął swoją owocną pracę I lotny 
cddział Okulistyczny pod kierownictwem 
długoletniego asystenta wileńskiej kliniki 
uimiwersyteckiej  d-ra Rucznika. Dzięki in- 
tensywnej i oliarnej pracy całego perscnelu 
i lotny oddział okulistyczny w ciągu dwóch 

1 pół miesięcy dokonał wprost cudów. 
Obecnie I lotny oddział okulistyczny pra- 

cuje w Widzach. Ogromny gmach Szkoły 
powszechnej zamienił się w istny szpital, 
dokąd ludność z okolicznych wiosek tłum- 
nie przybywa. O popularności tego oddzia- 
łu najlepiej świadczy fakt, że chorzy przy- 
bywają z takich odległości, iak 40 km. i 
wiecej. Praca w ambulansie wre jak w ulu, 
500 — 600 chorych przechodzi dziennie 
przez ambulans. W ogromnej, prowizorycz- 
nie urządzonej sali operacyjnej dokonuje się 
dziennie 20 — 30 operacyj i to wszystkie 
operacje oczne bez wyjątku. W tych dniach 
właśnie | oddział okulistyczny obchodził 
jubileusz 1000-ej operacji, które zostały wy- 
konane w ciągu 2-ch i pół miesięcy. Jak 
obywatel widzki, składam z tej intencji 
hołd i dzięki całemu personelowi i życzę 
dalszej owocnej pracy. 

Powyższa działalność Czerwonego Krzy- 
ża, która jako taka jest bardzo sympatycz- 
na ze względów humanitarnych i sanitar- 
nych, posiada doniosłe znaczenie politycz- 
ne, gdyż właśnie na Ziemiach wschodnich 
gdzie ludność nie jest jednolita, należy po- 
kazać w czynach zainteresowanie się czynni 
ków państwowych łosem biednej ludności.. 

  

Furmoto Solitaire London 

Uniwersalny płyn oczyszczający skórę 
wszelkiego rodzaju, konserwujący meble i 
przedmioty politurowane, nadaje pierwotny 
kolor i połysk. Impreza reklamowana przez 
akademików W. S. H. Z. ze Lwowa ciesząca 
się na Targach powodzeniem i ogrom- 
nem zainteresowaniem, posiada stoisko na 
Targach Północnych w Wilnie (teatr Letni). 

Zwiedzajcie! — Zwiedzajcie! 

NA PROGU POMIĘDZY CITTA DEL VATICANO A RZYMEM 

(Oryginalna korespondencja „Słowa) 

Nielada to zadanie pisać listy z 
" miasta, które gromadzi .w swych mu- 

rach dwie stolice, włoską i katolicką: 
Citta del Vaticano i Rzym. Tematów 
nietylko nie braknie, lecz przeciwnie, 
zbyt wielka ilość często bardzo wpły- 
wa na niezdecydowanie i zaleganie w 
wypełnianiu obowiązków, podjętych. 
w stosunku do łaskawych czytelników. 
Usprawiedliwia nas, coprawda, kani- 
kuła, której gorące karesy dawały się 
tu we znaki prawie do połowy wrześ- 
nia, aczkolwiek przykład idący z gó- 

ry, a mianowicie brak przerwy waka- 
cyjnej w Watykanie oraz w Prezydjum 
Rady Ministrów Włoskich, powinien- 

by był oddziałać dodatnio. 

Pius XI, bez względu na kaniku- 
łę, nie żaprzestł ani na chwilę sprawo 
wania swych normalnych  funkcyj: 

_ przeciwnie, nawet w ostatnich cza- 
" sach coraz częściej zaczął zwiedzać 

kolosalne prace, prowadzone obecnie 

na terytorjum papieskiego miasta. 
Martwi to pewno tych dziennikarzy, 
którzy od czasu do czasu alarmują 
świat fałszywemi wiadomościami o 

złym stanie zdrowia Ojca Świętego.a 

którym codziennie dementi składa '*- 

Pius XI swą nieumęczoną zaiste aktyw 
_ nością. Ostatnio odbył On przeszło 
 trzygodzinną wizytację prac budowla- 
nych i technicznych na terytorjum Cit- 
ta del Vaticano, rozmawiając z robot- 
nikami i udzielając im apostolskiego 
błogosławieństwa. 

Na wakacje udał się natomiast 
kardynał sekretarz stanu, }. E. Pacel- 
li, wybierając sobie zacisze szwajcar- 
skie Rorsbach, gdzie jednak — jak 
twierdzą dobrze poinformowani — 
zamącą mu spokój wypoczynkowy 
wizyty wybitnych osobistości poli- 
tycznych niemieckch, należących do. 
centrum katolickiego. Jak wiadomo, 
kardynał Pacelli, długoletni nuncjusz 
apostolski w Niemczech, zna dosko-. 
nale stosunki niemieckie i ma tam ol- 
brzymie wpływy osobiste. To też pew- 
nc sfery kierownicze centrum katolic- 
kiego będą chciały porozumieć się i 
zasięgnąć rad kardynała co do sytu- 
acji, wytworzonej przez rezultat wy- 
borów z 14 b .m. 

Nie wypoczywa również i premjer 
włoski, Benito Mussolini. Spędził on 
prawie całe lato w swej stałej rzym- 
skiej rezydencji, willi Torlonia na uli- 
cy Nomentana, gdzie starodrzew prze 
ślicznego parku  przyoszczędził mu 
znoju letniego. Poza normalną pracą, 
tego lata przybyło mu zorganizowanie 
planu robót publicznych na całej prze 
strzeni Włoch, aby tym sposobem za- 
pobiec normalnemu sezonowemu wzro 
stowi bezrobocia, które utrzymuje się 
w granicach znacznych, ale niezbyt 
alarmujących. Ponad trzysta tysięcy 
osób obojga płci szuka obecnie zaję- 
cia, częściowo otrzymując zapomogi 
z kas ubezpieczeniowych. 

Nieszczególny zbiór zboża tego- 
roczny narazi Włochy na mus zwięk- 

SŁOW V 

E Gubernator Merkis wezwany do Genewy 
BERLIN. (Pat). „Local Anzeiger* donosi, że litewski minister 

spraw zagranicznych Zaunius wezwał gubernatora Kłajpedy Mer- 
kisa do Genewy. Gubernator Kłajpedy ma przybyć do Genewy. 
W kołach Ligi Narodów komentują podróż Merkisa, jako próbę 
ministra Zauniusa, zmierzającą do wzmocnienia stanowiska w 
Sprawie Kłajpeńy przez interwencję osobistą Merkisa. 

DRZE NEWGANA TRUGTW 

Niedźwiedź rozszarpał dozorcę 
BERLIN, PAT. — W mannheimskim zwierzyńcu niedźwiedź rozszarpał dozorcę, 

story czyszcząc zimową uiatke drapiežuika, nie zamknął wskutek przeoczenia klatki 
letniej, zajmowanej przez zwierzę. Niedźwiedź, wdarłszy siędo pomieszczenia, w którem 
znajdował się dozorca, rzucił się na niego i jednem uderzeniem łapy powalił na ziemię, 
wyrywając mu przytem oko i rozcinając skroń. Przeraźliwy krzyk napadniętego zaalar 
qnował grupę dozorców, którzy usiłowali niedźwiedzia odpędzić. Oddział pogotowia po- 
licyjnego, zawiadonuony o wypadku, zjawił się na miejscu i podjął próbę  powalenia 
zwierzęcia celnemi strzałami. Niedźwiedź z roztrzaskaną prawą łapą wybiegł. do ogrodu, 
gdzie został wreszcie dobity licz. 
Znaleziono część ubrania dozore 

  

  

emi strzałami karabinowemi. W żołądku niedźwiedzia 
— Dozorca był tak silnie poszarpany, że w kilka 

о2 rzewiezieniu do szpitala zmarł wskutek odniesionych ran. g po pi p 
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   ZDROWE 

drzewa owocowe i róże 
polecają nagrodzone najwyższemi nagrodami ! 

SZKÓŁKI „LEMSZCZYZNA-SZCZEKARKÓW" 

ISILNE 

  

Biuro sprzedaży: WARSZAWA, ul. Boduena 2. 

"1! Prosimy obejrzeć stoisko na Targach !! 

Inspekcja kolei Woropajewo-Druja 
WARSZAWA. (Pat). W dniu 26 b. m. p. minister 

kolejowa Woropajewo-Druja ma duże znaczenie gospodarcze i 

inż. 
Alfons Kuehn wyjeżdża na inspekcję Dyrekcji Wileńskiej, a zwłaszcza no- 
wobudującej się linji kolejowej Woropajewo-Druja. Nowobudująca się linja 

komunikacji 

komunika- 
cyjne dla zakątka północno-wschodniego kraju. 

co zatem idzie, wzmoże pozycje im- 
portu, powiększając - niedobór bilansu 
handlowego. Nieszczególniej zapfowia- 
da się również winobranie, a trochę 
lepiej zbiór oliwek, o ile nieprzewi- 
dziane dotąd okoliczności nie pogor- 
szą dotychczasowego stanu. jednem 
słowem, rok obecny gospodarczo 
przedstawia się mniej pomyślnie, niż 
poprzedni. Trzeba jednak przyznać, 
że rząd w czas rozpoczął akcję zabez- 
pieczającą przed zwiększeniem i tak 
dającego się we znaki, jak zresztą 
wszędzie na całym świece, kryzysu 
gospodarczego. 

, Z ofenzywy gorszych jeszcze gos- 
spodarczo lat w przeszłoci Włochy wy 
szły obronną ręką, więc i ten rok nie 
zdoła przemóc woli odrastania za- 
szczepionej głęboko przez człowieka 
wierzącego,iż wola ludzka jest jed- 
nym z najpotężniejszych czynników w 
życiu jednostek i społeczeństw, a 
więc jednostek zbiorowych. | 

Ukazała się tutaj niezmiernie cie- 
kawa książka pod tytułem „Visioni 
Orientali". Książka ta dotyczy nas bez 
pośrednio ze względu na nazwisko 
autorki, ongi znakomitej artystki dra- 
matycznej polskiej, a dziś niemniej 
znakomitej podróżniczki włoskiej, pa- 
ni Jadwigi Toeplitz - Mrozowskiej. 
Jest to początek  kilkotomowej  ob- 
szernej relacji z podróży, dokonanych 
przez autorkę w ciągu ostatnich dzie- 
sięciu lat w Indjach, Azji Mniejszej, 
Persji, Birmanji, Kaszmirze, Ladaku. 
Tybecie, Turkiestanie, Chiwie, Bucha- 
rze i Pamirze. Nie były to łatwe pod- 
róże znudzonych życiem współczes- 
nych pań z dobrego towarzystwa: na 
drogach karawanowych w Azji Cen- 

) { 

"ZRZYMSKIEGO BRUKU 
nie szuka się wrażeń turystycznych, 
narażając co chwila własne życie. By- 
ły to ekspedycje o charakterze nau- 
kowym, żmudne, zwłaszcza dla kobie- 
ty, niebezpieczne, stawiające człowie- 
ka 'niemal co dnia w obliczu śmierci 
i potrzeby porachunku z samym sobą. 

Jadwiga Toeplitz - Mrozowska, jak 
wynika z pierwszego tomu jej wiel- 

kiego dzieła podróżniczego, z takim 
samym zapałem, z jakim na deskach 
scenicznych wkładała w treść słów 
odtwarzanych dramatów własną boga 
tą duszę artystki, zagłębiała się w nę- 
cące tajemnice Azji, aby ze spostrze- 
żeń, ze zżycia sę z naturą, z przemy- 
śleń na połaciach, otwierających się 
przed wzrokiem, jak  nieprzeczytana 
księga, wydobyć wewnętrzną głębo- 
ką treść. 

Niełatwą jest rzeczą pisanie włas- 
nych przeżyć w języku bądź co bądź 
obcym, nabytym wtedy, kiedy myśl, 
nawykła do układania się w mowie 
rodzinnej, to też godne  vodkreślenia 
jest to, że książka p. Toeplitz - Mro- 
zowskiej napisana jest pięknym stylem, 
włoskim, co jednogłośnie przyznają 
krytycy włoscy, którzy, podkreślając 
polskie pochodzenie autorki, chwalą 
klasyczność stylu i pokonanie nie- 
zwykłych trudności języka włoskiego. 

/ Krytyka włoska, przez usta najpo- 
ważniejszych rzeczoznawców w dzie- 
dzinie podróżniczej i naukowej, pod- 
nosi niezwykłe wartości książki pani 
Jadwigi Toeplitz - Mrozowskiej. U 
nas, sądząc z braku nietylko krytyk, 
ale zwykłych sygnalizacyj tego dzie- 
ła, jakoś dotąd głucho, jakgdyby Po- 
laków nic nie obchodził fakt, że wy- 
bitna Polka napisała dzieło, które An- 

szenia kwoty zbóż importowanych, a tralnej, czy na Dalekim  Wschodzieglicy, Niemcy i Francuzi będą tłuma- 

Magdeburg zagrożony 
TAJEMNICZY  SZANTAŻYSTA 

Od dwóch tygodni duże, przemysłowe 
miasto niemieckie, Magdeburg, żyje pod nie 
ustanną grożbą nieszczęść, które spadną na 
nie w razie niezaspokojenia żądań jedynego 
w. swoim rodzaju szantażysty, który żąda od 
miasta wielkiego okupu, inaczej .... wysadzi 
je w powietrze. 

Cała sprawa  przedstawiałaby się, jako 
wybryk szaleńca, gdyby nie cały szereg 
okoliczności, wskazujących na to, iż ów ta- 
jemniczy mściciel w najmniejszych szcze- 
gółach opracował plan wysadzenia w powie 
trze kilku dzielnic miasta. 

W ubiegłym tygodniu do zarządu mia- 
sta Magdeburga nadszedł jakiś anonimowy 
list, którego autor żąda wypłaty 12 tysięcy. 
marek i..... czterech kart okrętowych do Ame 
ryki, grożąc w razie odmowy katastrofal- 
nym wybuchem. 

Autor listu bardzo szczegółowo opisał, 
jak zamierza wykonać swój piekielny plan, 
zastępując jedynie nazwy poszczególnych 
punktów miasta, gdzie miały być założone 
miny wybuchowe, kropkami. Sposób, w ja- 
ki miałby pieniądze otrzymać, był dość dow 
cipnie pomyślany: „Woźny magistratu — 
pisze w swym liście groźny anonim — 
winien zgłosić się na główną pocztę, gdzie 
otrzyma pewien list na poste - restante. O 
tem, w jaki sposób może go odebrać, zako- 
munikuję telefonicznie, na kilka minut przed 
jego udaniem się na pocztę. Woźny powi- 
nie mieć przy sobie żądaną sumę. W liście, 
który odbierze, zawarte będa instrukcje, jak 
ma z niemi postąpić dalej. Zapewne będzie 
musiał odbyć wielką podróż koleją. 

Rada miejska Magdeburga po porozu- 
mieniu się z miejscowa policją postanowiła 
działać tak, jak tego żądał autor anonimu, 
sądząc, że tą drogą uda się pochwycić go. 
Istotnie o pewnej godzinie zatelefonowano 
do prezydenta miasta Magdeburga, oznajmia 
jąc, że list znajduje się na poczcie i może 

  

21-a LOTERJA PAŃSTWOWA 
15-ty dzień ciągnienia 

PRZED PRZERWĄ . 

100.000 zł. wygrał n-r: 88623 
15.000 zł. wygrał nr. 177096 
10.000 zł. wygrał n-r: 60374 

Po 3.000 zł. wygrały n-ry: 13381 12313 
109209 167809 

Po 2.000 zł. wygrały n-ry: 29587 133340 
150522 163554 199626 

Po 1.000 zł. wygrały n-ry: 4612 15944 
17246 17268 47032 68008 78172 90144 95666 
96234 128445 137791 140957 148754 185611 
185768 

Po 600 zł. wygrały n-ry: 4289 25134 
€4863 88366 124236 126359 153687 160293 
161957 165131 166256 175118 187018 201163 
209611 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 348 8609 
168403 22702 34601 35428 16165 39822 45511 
46634 50369 52475 59116 59240 59656 61568 
65523 70942 71780 73660 77611 77806 77989 
79716 81373 84417 86542 86968 87572 88744 
93258 100823 102919 104245 104821 104943 
114294 166162 116593 118747 123098 126002 
127393 135282 138425 139162 143412 146590 
149226 151405 162702 164347 168601 168872 
172903 173076 178098 179690 181226 184343 
187216 187704 191928 199768 202212 202877 
205210 205526 207308 

PO PRZERWIE 

5.000 zł. wygrał nr: 150091. 
Po 3.000 zł. wygrały n-ry: 5712 50602 

81653 92098 94171 151859 175092 182342 
Po 1.000 zł. wygrały n-ry: 21211 39011 

11561 93517 99201 130011 164937 173488 
185771. 

Po 600 zł. wygrały n-ry: 2622 19485 
22284 43270 47162 56128 70493 97621 98825 
110390 117156 122143 124410 130823 133324 
157001 176783 183820 199456. 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 3677 6293 
7870 9341 14591 23159 25955 27724 28472 
29724 31560 32166 35502 38474 38985 40945 
44097 53814 57369 59294 68719 69971 70158 
72513 75238 76003 76997 79776 69425 89541 
89882 92469 94309 96277 96529 96972 98716 
98876 100166 100473 102352 109385 113122 
119102 120319 125012 125795 125808 126656 
130845 132143 142650 144479 145675 147347 
150751 157985 160638 166802 168386 168413 
169696 171291 173246 181879 175145 194125 
195488 195949 197769 197959 198375 198408 
202853 205071. 

GŁÓWNIEJSZE WYGRANE W 16-ym 
« DNIU CIĄGNIENIA. 

WARSZAWA. PAT. 26 b. m. w 16-ym 
dziu ciągnienia 5 klasy 21 Polskiej Pań- 
stwowej Loterji Klasowej a. wy- 
rane padły na numery następujące: 

> 15 tys. zł. — 25.260, 197.701, 10 tys. zł, 
330.524, 190.375, 5 tys. zł. — 3.076, 19.294 
176.015, 198.146. 

czyli na ich języki. 
Skoro wkroczyliśmy na teren polo- 

nik włoskich, to zasygnalizować na- 
leży zdumiewający wprost wzrost za- 
interesowania się najrozmaitszemi pro 
blematami polskiemi na tutejszym 
gruncie. 

Ostatnie wypadki parlamentarno - 
polityczne odbiły się tu głównie skon- 
centrowaniem ogólnego zaciekawie- 
nia na osobie Marszałka Piłsudskiego, 
stąd bądź w prasie stołecznej, bądź w 
prowincjonalnej, pojawiły się długie i 
wyczerpujące artykuły, poświęcone 
osobie i działalności Marszałka, po- 
pularyzując jego postać i tak dosta- 
tecznie popularną i uważaną za jed- 
ną z najwybitniejszych wpośród tych, 
jakie czasy wojenne i powojenne wy- 
sunęły na widownię Europy. 

Oprócz tego wskazać trzeba na 
ogromne zainteresowanie się Gdań- 
skiem i Wilnem. Ostatnio w rzymskiej 

„La Tribuna* ukazał się artykuł, ostro 
atakujący senat Wolnego Miasta, a 
zwłaszcza jego prezydenta p. Sahma, 
o niezrozumienie potrzeb  gospodar- 
czych miasta. Autor artykułu, bawią- 
cy w Gdańsku podczas wojny, wska- 
zuje, że jedyną właściwą obroną in- 
teresów Gdańska polega na lojalnej 
współpracy z Polską, której terytor- 
rjum może utrzymać nie jeden port 
rozmiarów portu gdańskiego, a dwa, 
lub trzy. 

W „Regime Fascista*, ukazującym 
się w Kremonie i będącym organem 
byłego sekretarza  Partji Faszystow- 
skiej, posła Roberta Farinacci'ego, p. 
Dario Lischi przeprowadził ostatnio 
polemikę na temat polskości Wilna z 
niejakim p. Camoglio, najwidoczniej 
inspirowanym przez 

    

  

czynniki litew- 

GROZ;MIASTU WYSADZENIEM W POWIETRZE 

być odebrany. Ajent policyjny w przebra- 
niu woźnego, udał się na pocztę i otrzymał 
list, w którym zawarte były następujące 
słowa: „Od chwili odebrania listu nie wol- 
no jego posiadaczowi zatrzymywać się i 
rozmawiać z kimkolwiek, Uprzedzam, iż 
woźny jest strzeżony jak najbaczniej. Po 
wyjściu z poczty odbiorca winien udać się 
na dworzec, kupić bilet kolejowy i wsiąść 
do pociągu, który o godz. 6 min. 25 odcho- 
dzi z Magdeburga do Halmstedt. Przecha- 
dzać się na peronie nie wolno. Odejścia po- 
ciągu należy oczekiwać w poczekalni Ill - 
ciej  klasy.Woźny z pieniędzmi powinien 
miejsce zająć w ostatnim wagonie przy ok- 
nie z prawej strony. Podczas wodróży bę- 
dzie również bacznie śledzony. Cały czas 
powinien wożny wyglądać przez okno, a 
wpobliżu stącji  Marienborn, w odległości 
4-cn do 5-ciu metrów od toru kolejowego 
zobaczy ustawiony duży biały karton z na- 
rysowaną literą „M*. W tem miejscu pakiet 
z pieniądzmi powinien być wyrzucony przez 
ckno. 

„Ajent policyjny w przebraniu woźnego 
najściślej zastosował się do instrukcyj tajem 
niczego szantażysty. Udało mu się jednak 
wręczyć ów list innemu ajentowi na dwor- 
cu kolejowym, który niezwłocznie dostar- 
czył go naczelnikowi policji magdeburskiej, 
oczekującemu wpobliżu dworca. 

Po zaznajomieniu się z treścią listu, na- 
czelnik policji zajął miejsce na lokomotywie, 
obok maszynisty, a kilku  ajentów zajęło 
miejsca w tym samym wagonie, w którym 
znajdował się rzekomy woźny. jednocześnie 
w kierunku Marienborn wysłano na samo- 
chodach i motocyklach policjantów, których 
zadaniem miało być schwytanie „odbiorcy* 
pakietu pieniężnego. Pociąg ruszył w dro- 
gę 1 stojący przy oknie rzekomy woźny 
istotnie ujrzał w pewnem miejscu karton z 
literą „M“. Wyrzucił przez okno pakiet — 
oczywiście nie z pieniędzmi, ale z wycinka- 
mi gazet. Jednocześnie sygnał ów zauwa- 
żony został przez jadącego na lokomotywie 
naczelnika policji. Pociąg zatrzymano, ale 
zanim zdołano nadbiec do tego miejsca, ta- 
jemniczy szantarzysta zdołał zbiec, pozo- 
stawiając na miejscu  ,..... otwartą kopertę 
z wycinkami gazetowemi, przebitą nożem. 

Pomimo  najskrzętniejszych poszukiwań 
przybyłych oddziałów, nie zdołano wykryć 
śladu szantażysty. Następnego dnia prezy- 
dent Magdeburga otrzymał list, pisany na 
maszynie, w którym autor domaga się już 
podwójnej sumy pieniędzy, grożąc wprowa- 
dzeniem w czyn swej zemsty. 

Cała policja Magdeburga ściga tajemni- 
czego szantażystę, który tym razem przed- 
stawił mniej skomplikowany plan dostarcze 
nia pieniędzy: poprostu oświadcza, że po 
pieniądze zgłosi się trzyletnie... głuchonie- 
me dziecko. 

Tymczasem obywatele Magdeburga spę- 
dzają bardzo niespokojne noce. 

| WWO TENS TASTE 

Supertflim dźwiękowy 

POGANIN 

  

  

   

  

w roli głównej Ramon Novarro 
dziś w kinie „HOLLYWOOD* 

KERTSOZYGZEORZK A POROWNANIA 
  BEZ 

Japoński proszek 

KATOL 
jest jedi z najlepszych 
Środków, który radykałaie 
tępi nietylko pchły, mszy- 
ce na kwiatach pokojo- 
wych i na roślinach in- 
spektowych, lecz zabija 
PLUSKWY, prusaki i 

karaluchy. 

Żądać KATOL w składach aptecznych 
i aptekach. 

> 

  

PAMIĘTAJCIE O SIEROTACH Z DO- 

MU DZIECIĄTKA JEZUS! 

  

skie. Polemika ta zakończyła się bar- 
dzo sromotnie dla rzecznika intere- 
sów litewskich, któremu wykazano 
grubą ignorancję faktów i dokumen- 
tów oraz nieuczciwe  przeinaczanie 
tychże, podnosząc przytem polskość 
Wilna i jego obywateli. 

Rozpoczęła się obecnie najpiękniej 
sza pora: jesień, coprawda nie zło- 
ta polska jesień, na myśl o której po- 
wraca nostalgja, lecz bogata okiścia- 
mi winogron, słoneczna, uśmiechnię- 
ta,, jak twarze pogodnych bożyszcz 
pogańskich w muzeach Rzymu. W 
tym okresie przełomu pomiędzy rozle- 
niwieniem letniem, a nawrotem do sta 
lej pracy zimowego okresu Wieczne 
Miasto roi się od pielgrzymek, zdą- 
żających do wrót Citta del Vaticano, 
lecz nie gardzących i prastaremi za- 
bytkami rzymskiej cywilizacji, któ- 
rych dziedzictwo przejęli Włosi. A 
przyznać trzeba, że rząd obecny dba 
o rozwój i wzmożenie tego dziedzi- 
ctwa. Coraz to nowe wykopaliska 
zwiększają obszar zabytków, coraz to 
nowe świadectwa przeszłości pieści 
słońce pogodnej jesieni, po długim 
spoczynku we wnętrzu ziemi. у 

A w okolicach Wiecznego Miasta 
prowadzone są roboty celem odkopa- 
nia nekropolij etruskich, może w na- 
dziei odnalezienia klucza do wrót, ja- 
kie kryją przed ciekawością współ- 
czesnych dzieje enigmatycznego naro- 
du, którego cywilizacja była jednem z 
pierwszych podłoży cywilizacji rzyn:- 
skiej. W Tarkwinii etruskiej i w Cae- 
re ( obecnym Cerveteri) co dnia no- 
we grobowce ukazują swe freskowa- 
ńc wnętrza, zwiększajzc  stinksową 
zagadkę etrusków. 

Leonard Kociemski 
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WRAŻENIA TEATRALNE. 

Pan Jowialski 
| KOMEDJA W 4-CH AKTACH ALEKSANDRA FREDRY W TEATRZE MIEJ 

SKIM W LUTNI 

Od kilku lat ttwa o „Pana Jowial- 
skiego proces literacki: czy jest to 
omedja społeczna 0 podkładzie sa- 

tyry, czy też lekka krotochwila, nie 
posiadająca głębszego sensu społecz- 
„nego? 

Prof. Eug. Kucharski z dużym na- 
kładem pracy i wymową argumentów 
udowadnia, że ,„Jowialskiego* krytyka 
nie zrozumiała i nie doceniła, jako je- 
dnej z najgłębszych komedyj Fredry. 
Widzi on w tej komedji mit o maraz- 
mie społeczeństwa z przed stu prze- 
szło łaty, a niezrozumienie całkowite 
intencyj autora odnosi, na. karb 
<enzury i ciężkich warunków w  ja- 
kich przyszło podówczas w Galicji 
wypowiadać się autorowi. 
Autor terminu „proces Jowialskiego“ 

Boy - Żeleński z właściwą sobie głę- 
boką przenikliwością zaatakował te- 
orje proi. Kucharskiego, wykazując 
słabe jej strony i stawiając 
rozciągłości zagadnienie „Pana Jowial 
skiego”. Sporu on nie rozstrzyga, ale 
wykazuje wyraźnie jednostronność 
sądu prof. Kucharskiego. 

__ Autor uwag niniejszych był w swo- 
im czasie wyraźnym zwolennikiem te- 
orji prof, Kucharskiego. Po dłuższym 
namyśle i parokrotnie widzianych no- 
wych przedstawieniach ,„Jowialskie- 
go“ doszedł do wniosku, że prawda 
leży gdzieś po środku — jak zwykle 
to bywa w takich dyskusjach. 

To, že „Pan Jowialski“ ma pośred- 
nio glebszy sens spoleczny — dziš juž 
nie może ulegać żadnej wątpliwości. 
Przecież osoby wystawione na wi- 
dok publiczny w tej komedji świad- 
©га wyraźnie o przeraźliwym stanie 
umysłowym stery, do której należą. Z 
drugiej jednak strony, słuszna jest u- 

, waga oponentów teorji prof. Kuchar- 
| akiego, że Fredro był zbyt wiel- 
| kim artystą, by nie potrafił intencyj 

swoich wyraźniej wypowiedzieć. 

Mam wrażenie, że można się zgo- 
dzić na taki sąd: Fredro jako wybit- 
ny realista przedstawił pewne środo- 
wisko, bardzo zresztą odosobnione, i 
z płastyką prawdziwego artysty od- 

_ małował napotkane w życiu osobisto- 
| ści. Z przedstawienia ich artystycz- 

nego wypłynęła tendencja społeczna: 
ocucić społeczeństwo z marazmu, w 
kióry popadło i w którym grzęzło bez 
nadziejnie. 

Ta lub inna teorja komentatorska 

Jem, zasadniczego znaczenia dla in- 
_ terpretacji scenicznej tej komedji. Nie —

 

w całej ' 

„Jowialskiego“ nie ma, zdaniem mo-, 

ulega bowiem wątpliwości, że każdy 
reżyser tak utwór ten wystawi, iż 
śmiech będzie pierwszym czynnikiem 
reagowania na to przedstawienie. Nie 
chcę przeto powiedzieć, by w dal- 
Szym ciągu zastanowienie poważne 
nie towarzyszyło wrażeniom otrzymy 
wanym z tej sztuki. 

Dyr. Zelwerowicz dał nową kon- 
cepcję dekoracyjno - inscenizacyjną, 
która w głównych zarysach zbyt re- 
wolucyjną nie jest. Dla trešci „Jowial 
skiego“ nie odegrywa wielkiej roli 
rama dekoracyjna lub kostjumowe ak- 
cesorja inscenizacji. 

Dziś przyszła moda na próby 
uwspółczesnienia tych lub innych 
sztuk repertuaru klasycznego, w War 
szawie zapoczątkował to w odniesie- 
niu do fredry Steian Jaracz, u nas dyr 
Zelwerowicz. 

Jakżeż ta próba wypadła? 

Trudno 0 tem sądzić, kiedy się 
pozostaje pod wrażeniem niedostate- 
cznie wysokiego poziomu gry aktor- 
skiej. Konstatację tę muszę odnieść 
nawet w stosunku do gry dyr. Zel- 
werowicza w roli Szambelana. Widzia 
łem go w tej samej roli gdzieś w.1916 
roku w Petersburgu, kiedy nie „pró- 
bował ożywiać „jowialskiego“ grote- 
ską i przyznam się, że poziom interpre 
tacji aktorskiej był znacznie wyższy. 
Tembardziej zarzut niedociągnięcia 
wykonania (nie: chybienia pomysłu, 
jak w interpretacji roli szambelana), 
postawić należy wykonawcom innych 
ról. Pomijam też to, że nic nie 
można było zrozumieć z fącecyj i przy- 
powieści starego Jowialskiego w wy- 
konaniu p. Rychłowskiego, bo p. R. 
przez manjerę wypowiedzi zatracił 
zupełnie dykcję i wyrazistość słowa. 

A co znaczy ten zarzut w odnie- 
sieniu do bohatera komedji, wypowia- 
dającego perły humoru polskiego — 
zbyteczne dodawać. 

I szkoda, że wykonanie było tak 
słabe. Bo z dodatków dyr. Zelwero- 
wicza do „Jowialskiego* — dwie pan- 
tominy z akompanjamentem muzyki p. 
Dziewulskiego w końcu I i IV aktu — 
widać, że pomysł był w zasadzie szcze 
<hws i wcale pasow*! do tonu kome- 
dji. Cóż kiedy nawet niezawodna w 
iclach cha'akterystyczzych p. jasiń- 
ska, -- rie wydobyła głębszych mo- 
mentów z ioli szambelanowej. 

*. Tak, Fredro nie ma szczęścia do 
naszych teatrów. Zastępca. 

  

  

| 
O godz. 10 Prezes Komitetu Ho- 

norowego Targów p. Wojewoda Racz- 

| kiewicz dokona otwarcia targów w 

_ działe hodowlanym. Na otwarcie tego 

| działu przybyć między innymi mają: P. 
Minister Staniewicz, delegat P. Mini- 

stra rolnictwa dyr. Czekanowski, na- 
_czelnik Wydziału Hodowli Min. Rolni- 
ctwa Bairdl oraz wojewodowie nowo- 

grėdzki Beczkowicz i białostocki Ko- 

Ściałkowski. Wieczorem sąd  konkur- 
Sowy rozstrzygnąć ma sprawę nagród 

w działe hodowli. : ROKU 

DYPLOMEM UZNANIA 

Na II-ich Targach Północnych wyróżnio- 
le zostały między innemi następujące firmy: 

1) Państwowe Zakłady Inżynierji (Sa- 
Ursus) Warszawa. 2) G. Ger- 

lach Dom Handlowy w Warszawie, Repre- 
zent M. Żejmo. 3) Huty Szklane B. Stelle 
zNiemen* S-ka Akc. 4) Kurlandzka Olejar- 
nia. 5) Monopol Spirytusowy. 6) „Haber- 
busch i Schille* Browar. 7) T-wo Eksplo- 
atacji Browaru E. Lipski S-ka Akc. 8) „Szo- 
Pen“ T-wo Browaru S-ka Akc. 9) Zakłady 

zne „Zmicz*. 10) „Pepege* Grudziądz. 

11) „Rygawar* Kalosze Warszawa. 12) 
; wow“ Ks. Drucko - Lubeckiego, 
Szkółka drzew owocowych, p“ 

| WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM 

1) Blumwe i Syn S-ka Akcyjna w Byd- 
y Fabr. Maszyn. 2) „Ford' (Samocho- 

). 3) „Morris* Commerciale (Samocho- 
dy). £) Chryzler Samochody. 5) „Królew- 
Ga Huta". 6) „Polcynk“ S-ka z 0. 0.. 7) 

zzękownia Warszawska. 8) Woropajewskie 
_ Zaklady Przemysłowe. 9) „Fortuna” Fabr. 
gzekolady. 10) Axelrod i Szwarc Przem, 
Spożywczy. 11) Wileńska  Spółko win i 

 alzetw. owoc. 12) Związek Spół. mlecz. i 

try. 15) Alb 

z Akc. 16) Rajówka, 17) Platerów. 18) 
nia: 20) urowana. 19) Olkienicka tekturow- 

Fi piDeutz" silnik spalinowy. 21) A. 
ze. PZ Tzem Muzyczny. 22) K. i A, Fibi- 

> em. Muzyczny. 23) „Philips“ Radijo. 

ertyńska Fabr. Pap i tektury     zał jajcz. 13) „Pepege“. 14) Elektro - Lux Fil- 

Z li-gich Targów Północnych 
Dzisiejszy dzień na Targach 

AUDYCJA RADJOWA. 
O godz. 6.30 — w jednej z sal pa- 

wilonu głównego toczyć się będzie 
przed mikrofonem Polskiggo Radja 
dialog na temat „aktualij targowych", 
prowadzony między speakerem wileń- 
skiej Radjostacji, a szefem wydziału 
propagandowo-prasowego _ Targów 
Pėin. p. B. W. Swigcickim. 

ZNÓW DETONACJE I FAJERWERKI 

O godz. 8 wieczorem nad terenem 

targowym rozbłysną rakiety, którym 

towarzyszyć będą silne detonacje. 
Atrakcje te urządza „Luna-Park". 

Odznaczenia i nagrody 
24) Brown Boweri w Żychlinie. 25) Beto- 
niarnia Miejska w Wilnie. 26) T-wo Lniar- 
skie w Wilnie. 27) Stacja Doświadczalna w 
Bieniakoniach. 28) Dyr. Lasów  Paistwo- 
wych w Wilnie. 29) Związek Spół. Mlecz. i 

Jaj. w Wilnie. 30) Ogrody Handl. i Szkółka 
drzew owocowych Szkoły Roln. w Bukisz- 
kach. 31) Szkółki Drzew i krzew owoc. 

Lemszczyzny - Szczerków. 32) E. Weller, 
kwiatye Wilno. 33) Państwowa Średnia 
Szkoła Ogrod. w Wilnie. 34) Wileński 
Spółdz. Syndykat Rolniczy. 35) 1. pułk Art. 
Pol. -- Uprząż. 

MAŁYM MEDALEM ZŁOTYM 

1) Olejarnia Pimonowa. 2) Kirkiłło - Sta 
cewicz Fabr. Cukierków. 3) „Tryumf* Fa- 
bryka Cukierków. 4) Mleczarnia Hejbera. 
5) „Winax“ Axelrod i Szwarc. 6) Kursy «- 
Koszykarskie przy Kuratorjum nad ociemnia 
łymi. 7) Leonard Siemaszko Art. Fotograf. 
8) Państwowa Szkoła Rzem. Przem. Ww 
Wilnie. 9) Dział Więzienny w Fordonie. 10) 
Fabryka Tektury C. Balberyski. 11) Fabryka 
Tektury „Jaszuny“. 12) B. Sommorfeld Fa- 
bryka Pjanin i Fortepjanów. 13) Inžyniero- 
wie Kiersnowski i Krużołek i S-ka Biuro Te- 
chn. Handl. 14) Gosp. Nasienne i Hodowla 
Traw w Godlewszczyźnie. 15) Wil. T-wo 
Rybackie. 

Majątek Wielkie Soleczniki 
poszukuje solidnego odbiorcę ua wię- 
kszą ilość mleka dostarczznego do 
Wilna. Zgłoszenia nadsyłać do Zarządu 

pocz. W. Soleczniki. 

Il Targi Północne nie będą przedłużone 
W piątek 26 b. m. o godzinie 7-ej wiecz., pod przewodni- 

ctwem prezesa Komitetu Wykonawczego Il Targów Północnych 
prezydenta miasta Wilna p. J. Folejewskiego, odbyło się posie- 
dzenie Komitetu Wykonawczego. Na posiedzeniu tem między in- 
nemi rozpatrywana była prośba, podpisana przez większość wy- 
stawców, 6 przedłużenie terminu Targów Północnych. Komitet 
Wykonawczy zajął jednakowoż stanowisko, że Targów przedłu- 
żać nie należy. 

Wobec tego Targi zamknięte zostaną o godzinie 8-ej wieczo- 
rem w niedzielę 28 b. m. W sobotę 27 b. m. odbędzie się otwar- 
cie działu hodowlanego Targów, którego dokona prezes Komitetu 
Honorowego Targów p. wojewoda wileński Raczkiewicz. Repre- 
zentowany będzie minister rolnictwa p. p. dyr. Czekanowskiego, 
oraz obecni będą wojewodowie nowogródzki Beczkowicz i biało- 
stocki Kościałkowski. 

          
   

    

  

   

  

    

W niedzielę, dnia 28 września r. b. o godz. 9-ej rano odbędzie się 
na Rossie poświęcenie pomnika ku czci przedwcześnie zmarłych braci 

Šš. + P. 
Stanistawa i Wiadystawa Leszczyc-Grabiankow 

oraz msza św. w Kaplicy cmentarnej za spokój Ich dusz. 
Na smutue te obrzędy zaprasza krewnych, przyjaciół, kolegów i znajomych 

Ro dzire. 

  

  

Zakończenie Tygodnia 
Strażackiego W Wilnie 

Dnia 28 września (niedziela) odbędzie 
się: przy współdziałaniu i na terenie il-ch 
Targów. Północnych w Wilnie nadzwyczaj 
interesujące i piękne pokazy strażackie w 

SPORT 
  

DZIŚ, ZJAZD GWIAZDZISTY, JUTRO 

RAID PAŃ. 

Dziś, poczynając od godziny — 16-е] na 

  
  

KRONIKA 
     

    

SOBOTA 

27 Dziś W. słofica o godz. 5 m. 81 

o > 7. słońca o godz. 5 m. 22 
|Wacława Kr. 

Spostrzeżenia Zaktadu Meteorologii U.5.B. 
w Wilnie, 

z dnia 25. IX. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mim. 761 

Temperature Średnia -|- 14 

Temperatura najwyż>za -|-19 

Temperatura najniższa -|- 8 

Opsd w milimetrach: 

i 4 
koi Południowy 

pizewsżający | 

Tendencja spadek ciśn. 

Uwagi: pochmurno. 

URZĘDOWA 
— P. wojewoda Raczkiewicz wrócił. W 

driu 27 b. m. p. wojewoda wileński Włady- 
sław Raczkiewicz po parodniowym pobycie 
w Warszawie powrócił do Wilna i objął 
urzędowanie. 

— Mundury urzędników cywilnych. Wła 
dze rządowe zajmą się w najbliższym czasie 
odłożoną niedawno sprawą umundurowania 
urzędnika administracji państwowej. 

Mundury te mają otrzymać, w pierw- 
szym rzędzie, urzędnicy wykonywujący swo 
je funkcje poza obrębem urzędu. 

Zwolennicy mundurów twierdzą, że 
wprowadzenie mundurów przyczyniłoby się 
dc zmniejszenia liczby zatargów z intere- 
santami. 

Jakoby jednocześnie z mundurem  co- 
dziennym opracowany będzie typ munduru 
galowego. 

POCZTOWA 
— Zjazd naczelników kontrolnych urzę- 

dów pocztowych. W dniach 27 i 28 b. m. 
pod przewodnictwem prezesa Dyrekcji P. i 
T. odbędzie się zjazd naczelników  kontrol- 
nych urzędów pocztowych, na którym będą 
wygłoszone referaty i omówione zagadnie- 
nia dotyczące służby pocztowej. 

Zjazd pocztowego P. W.i W. F. W 
dniu 26 b. m. odbył się zjazd przedstawicieli 
pocztowego przysposobienia wojskowego i 
wychowania fizycznego z okręgu wileńskiej 
Dyrekcji Poczt i Telegrafów. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Z T-wa Historycznego. W sobotę 27 
b. m. o godz. 7 w lokalu Seminarjum Histor. 
(Zamkowa 11) odbędzie się połączone po- 
siedzenie Wydziału II T. P. N. i Wil. Oddzia 
łu Polskieg T-wa Hist. Porządek  dzien- 
By: 1) odczyt prof. J. Oki p. t.: „Paweł 
Deusterwalt, nieznany humanista XV w., 2) 
odczyt prof. T. Modelskiego p. t.: „Mikołaj 
Resemberg" (Rosemberski), autor „Opisu 
kraju Tatarów". z końca w. XV. 

ROŻNE, 

— Zjazd uczestników b. wileńskiego 
Baonu Harcerskiego pod protektoratem ]. Е. 

biskupa W. Bandurskiego, p. gen. L. Żel 
gowskiego i p. wojewody wil. W. Raczki 
wicza odbedzie się w Wilnie w dn. 8i 9 
października r. b. + / 

Ze wzgłędu na charakter Zjazdu, połą- 
czenego z 10-leciem wkroczenia wojsk gen 
Żeligowskiego do Wilna, pożądany jest jak- 
najliczniejszy udział Kolegów. 

Wszyscy, którzy nie złożyli jeszcze kwe 
stjonarjuszy zjazdowych, proszeni są o uczy 
nienie tego w najbliższych dniach. 

Kwestjonarjusze można otrzymać u p. 
Wacława Cywińskiego (ul. Jagiellońska 3 
m. 14 od godz. 15 do 17 ) i w Komendzie 
Choragwi Harcerskiej (W. Pohulanka 32—2) 
komendant Wil. Chorągwi Harc. j. Czarny. 
Grzesiak harcmistrz. 

— Epidemje znów si! V 3 
chwilą nastania zimniejszych dni, da się za- 
uważyć, niewielki wprawdzie wzrost wy- 
padków chorób epidemicznych. W przecią- 

  

wzmagają. Z 

gu ostatniego tygodnia zanotowano na tere- wie. 
nie woj. wileńskiego: duru brzusznego 20 
wypadków, duru plamistego — 5, płonicy 
28, błonicy 15, odry 4 i róży 4. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś po 
raz 4-ty fascynująca sztuka wojenna Szerri- 
ffa „Kres wędrówki”, która cieszy się nad- 
zwyczajnem powodzeniem. 7 

‚ Przeżycia duchowe oficerów angiel- 
skich w okopach, podczas wielkiej wojny 
światowej, odźwierciądia autor z wielką do- 
kładnością i znajomością | środowiska, 
Wstrząsające wrażenie wywołuje atak wo- 
jenny na pozycje angielskie. 

Wykonanie sztuki pod reżyserją R. Wa- 
silewskiego, stoi na wysokim poziomie arty- 
stycznym. 

Początek o godz. 8 wiecz. Bilety kredy- 
towane i zniżkowe ważne. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Perła lite- 
ratury polskiej dramatycznej, nieśmiertelna 
komedja A. Fredry „Pan Jowialski“ ukaże 
się dziś po raz 3-ci w nowym układzie sce- 
nicznym dyr. A. Zełwerowicza, w oryginal- 
nej, stylizowanej szacie dekoracyjnej pędzla 
J. Hawryłkiewicza. ' 

   

pozycji E. Dziewulskiego, dostosowana do 
barwnej pantominy i ewolucyj tanecznych. 

Początek o godz. 8-ej wiecz. Bilety kre- 
dytowane i zniżkowe ważne. 

— Jutrzejsze widowiska popołudniowe 
w Teatrach Miejskich. Jutro, w niedziele 
przedstawienia popołudniowe po cenach 
zniżonych. W Teatrze na Pohułance ukaże 
się doskonała komedja J. Blizinskiego „Roz- 
bitki*, w Teatrze zaś „Lutnia* wystawiona 
zostanie aktualna komedja ]. Rączkowskiego 
„Nad polskiem morzem. 

Początek o godz. 3-ej m. 30 po poł. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Poganin. 
Heijos — Śpiewak Jazzbandu. 

Światowid — Grzesznicy 

Wanda -— Don Juan (Wieża miłości). 
Kino Miejskie — Martwy węzeł 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Kradzież mieszkaniowa. W dniu 25 
b. m. Fijałkowski Witold 50 zameldował, że 
z jego mieszkania skradziono różnej garde- 
roby na 540 zł. Dochodzenie w toku. 

— Niezwykły pasażer w tunelu kolejo- 
wym. W dniu 25 b. m. w tunelu na dworcu 
osobowym Wilno znaleziono podrzutka płci 
żeńskiej w wieku około 3 tygodni, którego 
umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Kamień z pod autobusu rozbija 
okna w mieszkaniu dyr. Rychłowskie- 
go. Niejednokrotnie już poruszaliśmy 
sprawę przystanku dla autobusów ko- 
jnunikacyj zamiejskich, mimo to auto- 
busy te nadal stacjonują na placu 
Orzeszkowej zatruwając życie miesz- 
kańcom pobliskich domów. 

Wczoraj miał miejsce wypadek, 
który niewątpliwie zwróci uwagę czyn 
uików, od energji których zależy usu- 
nięcie tej bolączki. 

Mamy na myśli wypadek następu- 

jący. 
Do mieszkania dyrektora Francisz 

ka Rychłowskiego, mieszczącego sie 
przy pl. Orzeszkowej wpadł kamień 
rozbijając szyby oraz kilka przedmio- 
tów na biurku, przy którem pracował 
właśnie p. Rychłowski. 

Jak się wyjaśniło następnie ka- 
mień ten wyprysnął z pod koła auto- 
busu ruszającego ze stacji. Szczęśli- 
wym zbiegiem okoliczności dyr. Ry- 
chłowski uniknął wypadku. я 

Sprawą tą powinny się zająč wla- 
dze bezpieczenstwa. 

— Umysłowo chory utonął w rzece. Pod 
mostem w Niemenczynie łapiący ryby zau- 
ważył w wodzie zwłoki mężczyzny. 

Zwłoki wydobyto. Jak się okazało jest 
to umysłowo-chory Witold Kaczkowski, któ 
ry utonął. 

— Bójka na zabawie, We wsi 
Kołodańce gm. Orańskiej odbywała się za- 
bawa. Kiedy towarzystwo podpiło sobie na- 
„leżycie, powstała kłótnia, a nastepnie bójka 
Towarzystwo rozbiło się na dwa wrogie 
cy pod dowództwem Atropika i B. Ko- 
szeta. 

Ponieważ w Izbie zabrakło miejsca dla 
stoczenia regularnej bitwy, waiczący prze- 

nieśli się na dziedziniec. 
Tu w trakcie bitwy Atropik uderzył Ko- 

szeta w głowe kamieni tak silnie, że ten 

Zabójcą zajęła się policja. 

-— śpiącego zabił. W sierpniu do 
posterunku policji w  Mejszagole wpłynął 
meldunek, że we wsi Grenie zmarł nagle 
właściciel gospodarki rolnej ]. Korzeniewski. 

Obecnie dopiero ogłoszone zostały wy- 
niki śledztwa przeprowadzonego w tej spra- 

Okazało się, że w tragicznym dniu Ko- 
rzeniowski spał koło stodoły i podczas snu 
"uderzony został czemś twardem przez swe- 
go sasiada Szymona Szymanela. 

To właśnie było przyczyną „nagłego 
zgonu”, 

Poza, AE ona: poki mu Su- 
rowa kara za to potworne za 0, gdyż 
jak ustalono motywem zbrodni były niesna- 
ski na tle rozrachunków sąsiedzkich. 

— Różne drobne kradzieże. W dniu 24 
b. m. Krukowski Aleksander, sekretarz kasy 
poviatowej mieszczącej się w Wilnie przy 
ul. Słowackiego Nr. 11 zameldował, że w 
nocy z 23 na 24 z lokalu kasy skradziono 
maszyne do pisania syst. Undrewood* Nr. 
752040, oraz 3 czarne fartuchy. Straty wy- 
nosza około 1262 zł. 

Berkman Szepsel, Szeptyckiego Nr. 8 
zameldował, że w nocy na 24 dokonano kra- 
dzieży garderoby męskiej i damskiej oraz 2 
weksli, z których jeden opiewał na sumę 50 
dolarów, drugi zaś na 200 zł. Poszkodowany 
oblicza straty na 700 zł. 

We wsi Olechnowicze, gm. Kraśne skra- 
dziono na szkodę Żukowskiej Aleksandry bi- 
żuterje na 1500 zł. przez Konopkina Nikofo- 

Komedję Fredry urozmaica muzyka komra z tejże wsi. 

punkt zborny na plocu Katedralnym  zjeż- 
dżać się poczną maszyny, biorące udział w 
zjeździe gwiazdzistym automobilistów i mo- 
tocyklistów zorganizowanym przez Wileński 
Automobilklub z okazji raidu pań, zorganizo- 
wanego przez A. P. 

W niedzielę, o godz. 11 rano, w pobli- 
żu kaplicy na Górze Ponarskiej, komitet or- 
ganizacyjny oczekiwać będzie na zawodnicz 
ki raidu pań. 

Po przybyciu zawodniczek na odcinku 
szosy Ponary — Landwarów odbędzie się 
YŚCIE płaski (4 klm.). oraz próba sprawno- 
Ci. 

Następnie wszyscy udadzą się do Trok 
celem zwiedzenia tego pięknego zakątka, a 
w przybliżeniu koło godziny 3 po poł. wszy- 
stkie maszyny przybędą do Wilna — na 
Plac Katedralny. 

Wieczorem wil. Automobilklub  podej- 
muje gości obiadem. 

W poniedziałek przewidziane są: wy- 
cieczki w okolice Wilna i zabawa sportowa 
„Poszukiwanie Lisa" oraz start pań do trze 
ciega etapu raidu. 
‚ ć Organizacją zjazdu  gwiazdzistego i 
przyjęciem raidu pań zajmie się specjalny 
komitet w osobach p. p. wiceprezesa Wil. 
Automobilklubu Busza, inż. Krukowskiego i 
Janowicza, por. Iwańkowicza, ref. Mierzwiń- 
skiego, rejenta Bohuszewicza i dyr. Mater- 
skiego. 

ROZGRYWKA O PUHAR PRZECHOD 

NI TARGÓW PÓŁNOCNYCH 
Jesienny Turniej Tenisowy Wil. O. Z. 

L. T. o przechodni Puhar Targów Północ- 
nych, zapowiadany początkowo na dnie 20 
i 21 b. m. ze względów technicznych musiał 
być odłożony i odbędzie się w dniach 27 i 
28 września r. b. to jest w nadchodzącą so- 
botę i niedzielę. 

Początek Turnieju w sobotę o godzi- 
nie 14 i w niedzielę o godz. 9, na kortach 
w parku Gen. Żeligowskiego. 

następującym porządku: 

1) Godz. 13-ta. Przemarsz zawodników 
łącznie z uczestnikami w historycznym  po- 
chodzie rozwoju pożarnictwa z placu Łu- 
kiskiego, przez ulicę Mickiewicza i plac 
Katedralny do terenu Targów Północnych. 

2) Godz. 14.30: Na terenie Targów Pół- 
nocnych (przy muszli koncertowej) począ- 

„tek zawodów jednostkowych w wieloboju 
strażackim o mistrzostwo wojewódzkie. 

Cenne nagrady z następującym progra- 
mem: 

a) bieg 200 mtr. w pełnem uzbrojeniu po 
torze przeszkód (rowy, płotki, ściana, kład- 

a 
+ 

b) Wspinanie się po drążku. 
c) Sprawianie linji wężowej. ж 
d) Przejście przez tunel. 
3) Godz. 16 30: Pokazy działania naj- 

nowszych  sikawek i gaśnic chemicznych 
na płonących objektach. 

4) (iodz. 18, 30: Figurowe 
wileńskiej straży zawodowej 
pochodniami. 

Podczas zawodów i pokazów  przygry- 
wać będą 2 orkiestry. 

Zapisy do Turnieju przyjmuje i informa- 
cyj udziela kpt. Krydel w gmachu Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów pokój nr. 19, ul. Sado- 
wa 25. 

Zamknięcie zapisów do Turnieju nastą- 
R: piątek, dnia 26 b. m. o godz. 15-j. 
art. 

ćwiczenia 
płonącemi 

  

— i Regaty Żeglarskie L. M. i R. w 
Trokach odbędą się w niedzielę 28 b. m. 
Osoby życzące wziąć udział w regatach 
muszą się stawić o g. 9 rano na przystani 
Ligi. Dla publiczności wstęp wolny. Od- 
jazd z Wilna autobusami z pl. Orzeszkowej 
co godzinę i pociągami o godz. 8 i 8.50 r. 

  
  

Szpieg czy przemytnik? 
W dniu wczorajszym policja śledcza aresztowała na Zarzeczu niejakiegoś 

Belera Cieślera poszlakowanegó o uprawianie szpiegostwa na rzecz 
i przemytu. 

Cieśler był już trzykrotnie łapany na pograniczu i każdorazowo, 
ciu kary, był wysiediany. Wobec wyraźnych pbsziak obecnie sprawa 

odby- 
PCieślera 

przedstawia się znacznie gorzej dia niego. 

  

  

FILM I KINO 
Hollywood: „POGANIN* z Ramonem Novaro. 
Scenarjusz ]. Russell'a, reżyserja Van Lyke'a. 

Fabuła obrazu  nieskoimplikowa- 
na. Rzecz dzieje się na jednej z wysp 
Pacyfiku, gdzie posiadaczen. wielkiej 
p!antacji orzechów kokosowych jest 
Henryk Shoesmith (Ramon Novarro), 
napół biały a napół tubylec. Plantacje 
te droga podstępu wymusza na nim 
bezwzględny i okrutny przedsiębiorca 
Slater, który ma za wychowanicę  tu- 
bylczą dziewczynę. Stąd wątek ero- 
tyczny: miłość Henryka do owej wy- 
chowanicy. Po licznych przygodach i 
niebezpieczeństwach Henryk zdobywa 
ukochaną, a Slater ponosi „газшгопа“ 
karę: w czasie walki na łódce ginie 
w morzu pożarty przez rekiny. 

Obraz charakterystyczny dla kine- 
imatografji amerykańskiej ze względu 
na kontrastowe zestawenie dwóch od- 
iębnych typów: szlachetnego i uczci- 
wego Henryka i chciwego, przewrot- 
nego Slatera (czarny charakter). Kon- 
trast ten potęguje ta okoliczność, iż 
lenryk jest tubylcem, a Slater — bia- 

łym. W ten sposób bardzo jaskrawo 
przeprowadzona jest tendencja o wyż- 
szości człowieka pierwotnego, żyjące- 
go z naturą, nad zepsutym i zdepra- 
wowanym przez cywilizację człowie- 
kiem białym. Szereg scen z życia tu- 
bylców, tępionych i demoralizowanych 
przez białych (bary, pijaństwo, banki) 
-- podkreśla tendencje obrazu. — Nie 
jest to motyw nowy: widzieliśmy pa- 
dobne ujęcie w wielu filmach, żeby 
wymienić tylko „Białe cienie”, które 
nawet w poszczególnych obrazach ma- 
ją wiele z „Poganinem* wspólnego. 
Tendencja taka grzeszy niekiedy naiw- 
nością (sceny ze świegotem ptaków i 
podobne sielanki). 

Р ОЕ   
Irrowta rwsiowo I trzewy 

znane ze swej dobroci i wielokrotnie odznaczone 

Gosrodarstwo Sadowe Józefów 
niWisizą (Województwo Lubelskie). 

Mimo takie słabsze momenty obraz 
posiada nieprzeciętne wartości. Wspa- 
niałe są egzotyczne krajobrazy i wido-. 
ki morza, porywające swoją świeżo- 
ścią; intensywność akcji która niekie- 
dy miewa chwile wysoce dramatycz-- 
nego napięcia; umiejętne wprowadza- 
nie przez reżysera pierwiastku komicz- 
nego (Kapitalna jest scena w kościele 

"i zachowaniu się naiwnych, nieogładzo* 
nych jeszcze przez pseudo-kulturę tu- 
bylców), — wszystko to jest rezulta- 
tem niewątpliwie sumiennej i rzeczo- 
wej pracy utalentowanego reżysera. 
Cała ta dekoracyjno- kompozycyjna 
strona filmu staje się bogatem tłem do 
gry Ramona Novarro, który wykazuje 
tu wielką rozpiętość swego talentu, 
umiejąc z łatwością przejść od ról i 
salonowych 1 historycznych do roli 
niemal dzikusa, imponującego i swoją 
urodą i gwałtownym, niepohamowa- 
nym temperamentem. Partnerka jego 
(Renee Adoree), znakomita w typie fi-- 
zycznym tubylczej dziewczyny, świeża 
i żywiołowa w uczuciu, dobrze inter- 
pretuje swoją rolę ° zespała ją z rolą 

Novarro. — 
Synchronizacja bardzo staranna. 

Nudnym się tylko staje powracający 
wciąż refren tej samej piosenki kochan 
ków, ckliwej nadomia: i banałnej. 

Dodatek natomiast p. t. „Nastroje 
Warszawy' godny jest najwyższego 
potępienia. Lure zdjęcia miasta, bez 
żadnego kom:pozycyjnego związku, 
kiepska muzyka i fatalne napisy (np. 
nawoływanie ku pracy; namiętny rytm 
pracy, wysiłek wieczności i tym po- 
dobne „kwiatki*') nie czynią wcale za- 
sz zyiu polskiej wytwórni. Er. 
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# $ А D 6 Wy Kacik Grafologiczny 

TRAGICZNE ZAKONCZENIE SPORU 
SĄSIEDZKIEGO 

Karol Koszko, właściciel gospodarstwa 
rolnego we wsi Ulinki, stanął przed Sądem, 
oskarżony o ciężką, jakkolwiek bardzo roz- 
powszechnioną zbrodnię — zadanie ciężkie- 
go uszkodzenia ciała swemu sąsiadowi Wł. 
Jodo. 

Zwykła sprawa. Sąsiedzi nie pogodzili 
się. Poszło zapewne o jakieś głupstwo, a 
mimo to gniew stawał się coraz silniejszy. 
Dochodziło do ostrych  scysyj, a podczas 
jednej z nich Koszko zranił ciężko w głowę 
swego przeciwnika. 

Uderzenie było tak silne, że Jodo cudem 
tylko wyszedł z ciężkiej choroby, pozosta- 
jąc nazawsze chorym. 

Sprawa oparła się o Sąd Okręgowy, któ- 
ry wymierzył niedoszłemu mordercy karę 
4 - ech lat ciężkiego więzienia. ! 

Apelacja przyniosła pewne złagodzenie, 
kary, gdyż na ten raz Sąd wziął pod uwa- 
gę szereg okoliczności łagodzących i zamie- 
nił kare ciężkiego więzienia na 3 lata do- 
mu poprawy. 

Nierozsądny Głupkow 
wysiedlony z granic Polski 

Nigdy więcej, jak w tym wypadku na- 
zwisko odpowiadało umysłowości swego g0- 

spodarza. Nazywał się Jakób Głupkow, mie- 
szkal+w Rosji i był doprawdy niemądrym. 

Mieć płochą, zdradzającą żonę — to Ź 
nawet bardzo źle, ale z racji przyłapania 

żony na gorącym uczynku, uciekać na teren 

ohcego państwa — to nonsens, zwłaszcza 

gdy się ucieka, nie znając warunków  gra- 

nicznych. 
Wspomniany Głupkow ujęty został na 

gorącym uczynku przekraczania granicy Z 

Rosji sowieckiej do Polski. Badany opowie- 

dział historję o zdradzie żony i swojem 

postanowieniu pozbycia się jej drogą uciecz- 

ki (via Polska) do Litwy. ; 

Naiwny człowiek odsiedział karę za nie- 
legalne przekroczenie granicy i wczoraj wy- 

siedlono go z powrotem do Rosji. | 

Wątpliwe, czy ta ucieczka od wiarołom- 

nej żony ujdzie mu teraz na sucho: od żony 

i G.P.U. Chyba, że mimo swego nazwiska. 

jest to sprytny Głupkow starający się dostać 

do Polski w jakimś innym celu. 

Kto wie, czy to nie jest prawdopodob- 
niejsze. 

ZE ŚWIATA 
CZY WYDRĄ ZŁOTO Z WNĘTRZA 

OCEAJ 

  

   

NU 

Dnia 20 maja 1922 roku płynął wśród 

gęstej mgły wzdłuż wybrzeża francuskiego 

Finistere statek angielski „Egipt*, wiozący 
złota wartości 50 miljonów zło- ładunek 

pokładzie 102  pa- tych, oraz mający na 
sażerów. ; 

„Egipt“ płynął z Londynu do Bombaju 
wioząć złoto dla „banku  bombajskiego. 

Wtem wśród nocnej głuszy, rozległ się” ok- 

ropny, huk, powstał krzyk i zamęt: oto wę- 

glowiec francuski „Seine”* rozpruł dziobem 

bok statku i zatopił go. Na dno poszedł 

niezmierny skarb. 
Od tego czasu kilka ) 

siło sie o zdobycie złota spoczywającego 

na „głębokości 30 metrów. W roku 1923 
nurkowie szwedzcy próbują szczęścia, ale 
po roku niezmiernych wysiłków rezygnują 

z przedsięwzięcia tracąc ogromne sumy 

wydane na prace przygotowawcze. 
rok później podejmuje pracę firma fran- 

cuska. Ale i jej trudy 18-to miesięczne nie 
są uwieńczone powodzeniem. Trzech nur- 
kow straciło przytem swoje życie. ; 

W roku 1927 towarzystwo angielskie 
łoży dwa miljony złotych, na prace, celem 
wydobycia zatopionych skarbów. 

Z kolei Włosi przystępują do wydoby- 
wania statku z głębin morza. Z powodu 
jednak ogromnego ciśnienia żaden z nur- 
kow nie waży się zejść do środka statku 
w obawie, że wątłe rurki, doprowadzające 
powietrze, zerwą się przy lada uszkodze- 
miu. Powstał tedy projekt żeby  rozsadzić 
statek nabojami dynamitowemi i po doko- 
naniu tego przystąpić do wydobywania zło- 
tych sztab z okrętu. 

Może usiłowania Włochów zostaną u- 
wieńczone pomyślnym skutkiem i niezmier- 
ny $karb dostanie się znów do schowków 
bankowych. 

towarzystw. ku- 
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" WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

— Proszę mi nie dziękować, — 
powtarzał wspaniałomyślnie właści- 
ciel pałacu. — Niech ksiądz proboszcz 
zaniesie jaknajprędzej moją przychyl- 
ną odpowiedź tym Bustamento. 

— Gdybym się odważył, 
markizie... 

— (Cóż takiego? 
— Oni są tutaj, ze mną... Czekają 

przy wejściu do parku,,... Jeśli pan po- 
ZWOli... 

Markiz zmarszczył się: 
— Mam ich przyjąć? Za dużo 

ksiądz ode mnie żąda. Niech lepiej po 
czekają, aż odjadę. 

— Mówili mi, że 
zaszczyceni znajomością 
Mają wspaniały ekwipaż... 

— Et! Jakaś amerykańska maszy- 
na z ohydnym kadłubem! 

Nie, proszę pana, powóz. 
Powóz? — zdziwił się markiz. 
I śliczne, nadzwyczajne konie. 
Ile? 

-— Czwórka... tylko. 
Markiz zmienił się odrazu: 
— Oni jeżdżą czwórką koni? Pro- 

szę ich tutaj poprosić! 

panie 

byliby bardzo 
z panem... 

ROZDZIAŁ 8 — KONFLIKT 

Okręt pocztowy, który przybył, z 
Gaiamaszu zarzucił kotwicę przy 
brzegu, zapalił trzy latarnie na masz- 
cie i wystrzałem armatnim dał sygnał. 

Codziennie, wściekle gryząc wargi, 
Mendizobal oczekiwął niecierpliwie 
poczty. Teraz, ucieszony, że inżynier 
Gerak (Gerald przyjął to nazwisko, 
po utraceniu praw do nazwiska ojca) 
nie widzi okrętu, metys biegł chyłkiem 
w dół ku zatoce. 

Pomocnik kapitana spotkał go na 

po 

P. T. Czytelnicy chcący otrzymać wy- 
czerpującą ekspertyzę charakteru, usposo- 
Ыета ' t. d. zechcą łaskawie przesłać do 
Redakcji „Słowa”* próbkę . pisma swego 

bądź zainteresowanej osoby — zaczem w 
Nr. następnym otrzymają odpowiedź. Na 
odpowiedź należy załączyć znaczek poczto- 
wy na I zł. : 

Kett. Dużo fantazji, zamaszystość i roz- 
mach życiowy, umiłowanie do studjów. Us- 
posobienie łagodne przytem i marzycielskie. 
Pewnego rodzaju rezerwa w stosunku do 
otoczenia, trochę łatwowierności, dobre 
wrażliwe serce. — Należy wyrabiać się ży- 
ciowo. 

m-ka z S. Pani przycienia grafołoga i 
myli sie poniekąd. Trzeba znać dobrze czło 
wieka by go dokładnie módz określić. To 
jednak co zauważyłem i zaobserwować zdo 
łałem z tekstu listu piszę: 

Inteligencja, dużo praktycznych  życio- 
wych wiadomości, nerwowość, przejawy 
przewražliwienia, Usposobienie impulsywne, 
dobre serce, marzycielstwo, skłonność do 
przejaskrawiania niektórych wypadków  ży- 
ciowych. 

St. Dr. Umiejętność Pani, odgadywania 
na podstawie charakteru pisma, miejsca uro 
dzenia zainteresowanej osoby jest nader 
zielona. Może to raczej telepatja? 

Nerwowość, dobrze rozwinięty intellekt, 
ciekawa zdoluość porządkowania i grupo- 
wania wrażeń zewnętrznych. Rozsądna 
uczciwość. Przejawy braku ufności do oto- 
czenia. 

Określenie dokładne talentu, jak pani so- 
i jest w danym wypadku, niemoż- 

liwe (szczegółowe określenie t. j. talent: 
malarski, sceniczny), daje się 

zauważyć jedynie wybitną  niepośledniość i 
indywidualizm, który w dalszym  stadjum 
rozumowania przeradza się w talent. 

   

    

J. B. Zupełnie słusznie Pani zauważyła 
— mało tekstu, ale postaram się możliwie 
najwięcej wysądować 

Nerwowość, dużo systematyczności, 
„usposobienie wesołe niefrasobliwe.  Syste- 
matyczne dążenie do wytkniętego celu ży- 
ciowego, uczciwość. 

  

RADJO WILEŃSKIE 
SOBOTA, DN. 27 WRZEŚNIA 

11.58 — : Czas. 
12,05 — 13.00: Muzyka z płyt. 
13.00 — : Kom. meteor. 
17,15 — 17.20: Progr. dzienny. ” 
17,20 — 17,35: Kom. Wil. Tow. Org. i 

Kół. Roln. 
17,35 — 16,00: Muzyka z płyt.: Ry- 

szard Strauss |. „Taniecsiedmiu zasłon* — 
z op. „Salome*. Il. Poemat symfoniczny: 
„Don Juan“. 

18.00 — 19.00: Audycja dla dzieci z 
Warsz. 

19,00 — 19.20: „Co nas boli?* — prze- 
chadzki Mika po mieście. 

19.20 — 19.40: „W świetle rampy“ — 
nowości teatralne omówi T. Łopalewski. 

19.40 — 20.00: Progr. na tydz. nast, i 
rczm. 

20,00 — 24.00: Tr. z Warsz. Pras. dzien 
nik radj., koncert (muzyka lekka), kom. 
i muzyka taneczna. 

Uwaga: Dnia 25 b. m. (czwartek) o go- 
dzinie 20.15 — audycja, poświęcona propa- 
gandzie morza, na którą się złożą: recytacje 
oraz audycja literacka (fragment z „Wiat- 
ru od morza* — S, Żeromskiego). 
  

        Do sprzedania 
dwie pary walców młyńskich po- 
zostałe z licytacji: 2 taksówki 2 pia- 
nina, fortepian 600 zł., kasy ogniotrwa- 
łe, opony samochodowe, kredens, 2 kan- 
delabry bronzowe, różne żyrandole 
elektryczne, kilka pierścionków z bry- 
lantami, broszka brylantowa, dywan, 
różne swetry i jedwabie, serwis z por- 
celany starożytnej angielskiej, 600 to- 
mów książek beletrystyki, różne palta 
i garnitury używane, Maszyna Reming- 

ton Fortable i elektrolux. 
LOMBARD Biskupia 12. —1 

brzegu i wręczył dwie depesze, które, 
wraz z całą pocztą, były tutaj dostar- 
czane drogą wodną. 

— Jedna dla waszego inżyniera, a 
druga dla was. 

— Dziękuję, oddam mu ją. 
— Czy będziemy ładować sreb- 

ro? 
— Nie, tym razem nic z tego. 
Pomocnik kapitana zaklął: 
— Od śmierci starego haziendero 

kopalnia nie działa widocznie! 
—- A co to pana może obchodzić? 

— burknąt rozztoszczony metys. 
— Mnie to nie dotyczy, oczywi- 

ście, — odpowiedział marynarz. — 

Ale jeżeli wyobrażacie sobie, że będę 
spalał węgiel tylko na to, aby przy- 
wieźć wam pocztę, to mylicie się gru- 
bo. Nie będzie srebra —- nie będzie 
poczty. 

Е —- Obejdziemy się bez waszej 1а- 
ski!. 

— Dziękuję za pozwolenie. Dowi- 
dzenia. Niech mnie  powieszą, jeżeli 
jeszcze raz noga moja stanie w Bar- 
ranko! 

— Głupstwo — powieszą pana! 
Metys szybko odszedł, nie czeka- 

jąc na odpowiedź rozgniewanego ma- 
rynarza. Zdaleka .dolatywały do niego 
przekleństwa i wyzwiska, któremi za- 
sypywał go pomocnik kapitana. Nie 
zwracając na to uwagi,  Mendizobal 
ukrył się za skałą i otworzył depeszę. 

Twarz jego wykrzywił wyraz nie- 
nawiści i triumfu: A 

-- Chwała Bogu! — Zgrzytnąi 
zębami, zaciskając pięście, — Teraz 
zatańczysz, jak ja zagram! 

Chociaż domyślał się, co zawiera- 
ła drugą depesza, jednak z trudno- 
ścią powstrzymał się od przeczytania, 
tak bardzo był ciekaw jej tekstu. Jed- 
nak nie zdecydował się złamać pieczę- 
ci i pobiegł do haziendy. 

Gerald od świtu już pracował w 
kopalni, oczyszczając przy pomocy 

7 1 
Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 
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Najlepsza roślina pastewna 

BULWA 
Raz  posadzona rośnie na  jednem 
mejscu kilkanaście lat, daje duże 
zbiory naci i kłębów nawet i na li- 
chej ziemi, aby ciepłej i nie mokrej, 
zimą nie wymarza i nie wykopana w je- 
sieni daje wiosną pion bulw—doskonałego 
karmu wtedy, gdy go zwykle brak. Pra- 
cuje dla rolnika literalnie cały okres we- 
getacyjny danej miejscowości, gdyż rośnie 
aż do mrozów stałych. Wszystkie jej częś- 
ci, to jest nać i bulwy stanowią doskona- 
łv karm, przyczem nać jej jest pożywniej- 
sza od koniczyny, a bulwy od kartofli. 
Nieoceniona roślina dla sadzenia w lasach, 
na polanach, jako karm dla zwierzyny— 
sarn, dzików i zajęcy. Prócz tego bulwy 
są bardzo smaczną jarzynką. Wysyłam 
kłęby do sadzenia po cenie 30 groszy za 
kilo, licząc z workiem i dostawą na st. 
Postawy w ilościach 50, 100 i t. d. kilo i 
nie mniej jak 50 kilo. Zamówienia całko- 
wicie opłacone wysyłam w kolei ich 

nadejścia. 
Adres: WILNO, Bankowa (od Makowej) 
Nr. D. 1 m. 14 Wacław Kozłowski, w 

domu do 12-ej godz. 
Najlepszą porą do sadzenia bulwy jest 
jesień, gdyż wtedy wiosną najwcześniej 
obchodi. Bulwę oglądać można na II Tar- 
gach,—namiot ogrodnictwa i pszczelnictwa. 

  

  

Dr. Med. 

J. Rucznik 
OKULISTA powrócił i przyjmuje 8-9 

i 4-7 p. p. ul. Zawalna 30 tel. 7-80.       

  

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

jały pościelowe, bieliźniane żyrardow- 

skie, kołdry watowe, koce pluszowe 

sprzedaje najtaniej —1 

"GŁOWIŃSKI — WILEŃSKA 27. 

  

Fortepian 
krótki pierwszorzędnej 
te do ponsjęca na 

я > „ dogodnych warunkach. 

Rona ао do Wiadoność w Adm. Sio: 
niu oszczędności na V: о 
najpewniejsze zabezpie- 
czenie osiągnąć można š 
przy pošrednictwie Wi- egie! 
leńskiego Biura Komi- 
sowo-Handlowego. Mi- Górnośląski opałowy 1 
ckiewicza 21, tel. 152, kowalski, koks, drzewo 

— 1 szczepowe i rąbane. 
— — Dostawa niezwloczna 
P k w zamykanych wozach. 
0SsZu uje D. H. „Wilopal“, Sty- 

dzieci do kompletu czniowa 3 tel. 1817. 
przygotowującego: Gór 
1-szej klasy szkoły śre- Przyjmujemy 
dniej z uwzględnieniem 
języka francuskiego. wszelkie roboty do 
Zgłoszenie do Adm.przepisywania na ma- 
Słowa dla W. M. — 5 szynach. Wileūskie Biu- 

ro Komisowo-Handlo- 
Poszukiwani są ener- we. Mickiewicza 21, 
giczni Panowie do tel. 152. — 
lekkiej akwizycji, pła- 
cimy najwyższą prowi- Stół dębowy, no- 
zię, solidnych i budzą- wy, sprzedam 
cych zaufanie praco-tanio. Literacki Nr. 9 
wników  zaliczkujemy, wejście frontowe. 
Zgłaszać się 91. Mi ——— RK 
ckiewicza 22 m. 8 (III Usa szkoły pow. 
brama) lat 12 prosi o udzie- 

lenie jej bezpłatnie 
obiadów.  Dowiedzieć 

Okazyjnie się w Administracji 
do sprzedania stół ja- „Słowa* C. M. 
dalny Zgłaszać się co- 
dziennie od 3 do 5-tej Mleczarz 
po południu. Białostoc- „ długoletnią praktyką 

z dobremi świadectwa- ka 6 m. 8. 

mi nagrodzony Państw. 

Sprzedam Ocenę Masła, poszuku- 
biurko męskie, stojący I© posady. Może złożyć 

kaucję. Wilno, Mickie- 
zegar, wagę, stół Obja- „,, ао $ 

zdowa 6 m. 7. Žo wieza 19—1. K. Bara 
cewicz. — 

Poszukuję 
panienki inteligentnej Przyszłość 
do zajęcia się 5-letnią każdego dokładnie od- 
dziewczynką na półczyta astrolog  Wasi- 
dnia. Zamkowa 24—5.lewski. Wilno, Wileń- 

ska 6 m. 7. Ceny od 2 zł. 

  

  

  

  

Azteków zawalony głazami korytarz, 
w którym już trzeci raz nastąpił wy- 
buch, uniemożliwiający poruszenie 
dalszych bogatych pokładów srebra. 

Teraz praca zbliżała się ku końco- 
wi, kamienie zostały usunięte i żyła 
srebra była widoczna. Przeto niecier- 
pliwie pokrzykiwał na robotników, 
śpiesząc dotrzeć do cennego metalu. 

Gerald z triumtem podniósł kawa- 
łek rudy, który chciał odesłać do la- 
boratorjum, aby móc ścisłą wiado- 
mość zakomunikować  telegraficznie 
Stawtonowi Meerowi. Paseko przy- 
niósł latarnię i poprosił swego pana, 
by spojrzał na ściany korytarza. 

Gerald nie mógł powstrzymać 
okrzyku radości, ale opanował się na- 
tychmiast: 

— Pst! Każ dobrze zamknąć przej 

Aztek wykonał rozkaz, ze zmar- 
szczonemi brwiami i zaciśniętemi zę- 
bami, pracował nad zatarasowaniem 
wejścia do wspaniałego źródła boga- 
ctwa. Wołanie z zewnątrz przerwało 
mu pracę, podniósł głowę i rzekł: 

— To Katalina. 
— ldź, dowiedz się o co chodzi, 

— rzekł Gerald z nagłym niepokojem 
Ww Sercu. 

Na dnie kopalni czekał powrotu 
Azteka, Paseko wrócił z twarzą, zmie- 
nioną niepokojem: 

— (Coś się stało, panie, — szep- 
nął — przyszedł okręt i przywiózł pa- 
piery. 

— Gdzie one są? 
— U niego, on ciebie wzywa. 
Młody inżynier drgnął i powtórzył 

ostrym tonem: 
— On mnie wzywa? 
— 0n mnie wzywa? 
— Tak, — kiwnął głową Aztek 

— posłał Katalinę po pana. Czeka na 
pana w pana gabinecie... 

— W moim gabinecie? 
Gerald szybko włożył marynarkę i 

KINO 

MIEJSKIE „Martwy węzeł: 
SALA MIEJSKA 

at, Ostrobramska 3, 
(Chi ńczyk) 

Od dnia 24 do 27 września 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 
6 Sensacyjny dramat w 10 aktach. W rolach głównych: Elina 

Sol, Jola Jolanta, K. Junosza-Stępowski 
(1. Plater-Zyberk). Dziesięć aktów niezwykłych przygód czło- _ 

wieka bez rąk. P|g scenarjusza I. Hr. Piater-Zyberka. 
Kasa czynna od g. 3 m. 30 Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „JA JESTEM DZIEWCZYNĄ". 

1 Weri Pratl 

  

  

Arcydzieło dzwiękowe, które wzbudziło zachwyt całego Świata! Niezrównany Mistrz Pieśni AL JOLSON 
Dźwiękowy 

Kino-Teatr 

„HELIOS" 

olśni Wilno najpiękn. 
melodjami w arcy- 

dziele 

DZIŚ początek o 

Spiewak jazzband 
Nad program: REWEL dodatek dźwiękowy. godz. 2-ej 

Tragedja duszy ludzkiej. W roli ko- 
biecej prześliczna MAY AVOY. 

Dla młodzieży dozwołone. 
  

  

Dźwiękowe Kino 

„HOLLYWOOD: 

Mickiewicza 22, POGANI 
D Z I Ś początek © godz. 2.ej. _ CUDO FILM ŚWIATA! SUPERFILM DŹWIĘKOWY! 

w roli głównej bożyszcze kobiet 

RAMON NOWARRO 
łosną pieśń". Arcydzieło 

miesięcy. Ceny zniżone tylko na 1-wszy seans o godz. 4-ej. 

Ost. seans o godz. 10.30. 

który wszystkich oczaruje! Ca- 
łe Wilno będzie śpiewać „Mi- 

to było wyświetlane w Warszawie w ciągu 7 

  

  

Polskie Kino 

„WANDA: 
Wielka 30. Tel. 14-81   Don Juan 

Dziś! Nieporównane arcydzieło ze złotej serji! Superfilm o wybitnej wartości artystycznej. p. t. 

(wieża miłości) Epokowy dramat w 12 akt. w roli 

kniejszy tytan ekrąnu John Barrymore, Helena Costello i Mary Astor. 

głównej: największy i nmajpię- 

  

     
   
ZNIĘG nowe EKRADY! 

nodel 1930/51 

Zasięg nowej EKRADYNY 
model 1930|31 

zadowoli 

Już SIĘ UKAZAŁY 
, NOWE TYPY. 

a mianowicie: 
4-0 lampowy odbiornik do sieci 

4-0 lampowy odbiornik do akumulatora 
Katalogi bezpłatne. 

Polskie „zakłady Marconi S$. A. 
Zarząd i abryka: Warszawa, ul. 

Oddziały: Warszawa, Marszałkowska 142, 
Łódź, Piotrkowska 84, 
Lwów, Akadernicka 

Do nabycia w firmie: Biuro Techniczno-Handlowe Inż. Kiersnow- 
ski, Krużołek i S-ka Wilno. ul. Mickiewicza 23. 

najbardziej wymagającego radjosłuchacza. 

prądu zmiennego 4 LS|2A 
z piątą lampą prostowniczą i 

RAR 
Poszukuje- 

się inteligentna  słu- 
żąca do wszystkiego do 

, lat, 50 na wyjazd do 
Warszawy. Dowiedzieć 

| się Zygmuntowska 24 
3 m. 1 od 5—7 po poł. 

  

Dr. medycyny 

A. Cymbier 
Choroby weneryczne, 
skórne i narządu mo- 

   czowego. Mickiewicza 
12, róg Tatarskiej przyj- 
muje 9—2 i 5—7 i pół 

wiecz. 4 

"DOKTOR 
P. Pitkowska 

(choroby wewnętrzne 
i dzieci) przeprowadzi- 
ła się na ul. Słowac- 
kiego 17 m. 25, telef. 
10-13. Przyjmuje od 

12—2 i 4—7. 
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DOKTÓR 

D. ZELDOWICZ 
chor. skórne,  wene- 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9— 1, od 

5—8 wiecz 

Kobieta-Lekarz 

dr. Zeldowiczówą 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE NARZĄDÓW 

i baterji 4 LS[2D 

Narbutta 29. 

14. 

X IN TTK EE DÓW MOCZÓW. 

  

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

Biuro „Rachuba* tel. 3-67.   

Panie i Panowie, dobrze się reprezentujący, mogą otrzymać 

głosić się z dowodami oso- 
bistemi od godz. 17—20 pod adresem Wilno, 

od 12—2i od 46, 
ul. Mickiewicza 24. 

tel. 277. 

na bardzo korzy- 

Dr. Kenigsberg 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

W. Pohulanka 1. 

  
  

KONCER 

K. Dąbrowska 
WILNO, ul. NIEMIECKA 

Celem zademonstrowania najlepszych fortepjanów i pianin 
krajowych i zagranicznych. Udział biorą 

czowa i prof. K. Pliszka - Ranuszewiczowa 

rozkazał: 
— Żostań tu i nie odchodź, 

ci nie pozwolę, rozumiesz? 
— Rozumiem. 
Aztek patrzał na niego z miłością 

i szacunkiem: w stanowczości młode- 
go człowieka poznawał charakter je- 
go ojca. Gerald szybkiemi krokami 
opuścił wnętrze kopalni. 

Przy wejściu czekała Katalina. 
— Strzeż się, panie mój! — szep- 

nęła. — Po oczach szakala poznałam, 
że papiery nie przynoszą nic dobrego 
dla ciebie. 

Inżynier odsunął ją łagodnie: , 
— Cy on jest w haziendzie? 
— Tak, u ciebie! Czy masz broń 

przy sobie? Ja przygotowałam kara- 
bin... ' 

— Nie trzeba, czy okręt odszedł? 
— Nie, jeszcze 'nie. Muszą nabrać 

wody do picia. 
-— Doskonale. ldź na dół do za- 

toki i powiedz kapitanowi, że będzie 
miał pasażera. 

Indjanka zbladła: 

póki 

— Odježdžasz? 
Gerald uśmiechnął się: 
— Nie, staruszeczko, ja zostaję. 

Idź już! 
— Aha! — zmarszczki na star- 

czej twarzy rozpłynęły się w uśmie- 
chu. — Więc to on odjedzie? 

— On. 
Katalina zaczęła biec w dół, ku mo 

rzu, ale nagle wróciła, niepewna. 
— Ty nie boisz się? On jest bar- 

dzo pewny siebie, strzeż się! 
—- Nie; dam sobie rady. Śpiesz się, 

żeby okręt nie odszedł. 
Szczęśliwa uspokojona staruszka 

biegła ku morzu. Inżynier zaś pewnym 
krokiem wszedł na stopnie i stanął na 
progu swego gabinetu, który niegdyś 
był gabinetem tego, którego uważał 
dotąd za swego ojca. 

Mendizobal czekał na niego, roz- 
party w jego fotelu. 

codziennie od 12—21 4—6 w 
Głównym Pawilonie Il-gich 
Targów Północnych w 

Urządza firma 

  

Mickiewicza 4, 
t.el. 1.90. 

Od 9—12 i 4—8 

  

AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 

oraz Gabinet Kosme- 
tyczny, usuwa zmarszcz 

ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 
kiewicza 46. 

3, m. 6 

prof. A Zankiewi- 

—- Proszę się nie krępować, — 
rzucił chłodno Gerald. 

— Dziękuję za pozwolenie. Ale 
jest zbyteczne, — odrzekł drwiąco me 
tys. — Proszę to przeczytać. 

Podał Geraldowi depeszę. Inżynier 
wziął ją, ale zanim otworzył, położył 
dłoń na poręczy fotela. 

-— Pozwól mi... 
Ale metys nie śpieszył się wstać, 

więc jednem uderzeniem pięści wyrzu 
cił go siadając rzekł: 

--- Dziękuję. 
Metys zwrócił się groźnie ku nie- 

mu. Ale wiadomem, jest że dusze nie- 
wolnicze boją się silnej woli. Wyczy- 
tawszy w oczach inżyniera zimne 
postanowienie, metys postancwit odło 
żyć zemstę do innego razu. 

Gerald otworzył depeszę. Zawie- 
rała tylko kilka słów, stanowczych i 
upokarzających swą lakonicznością: 

„Oddać Mendizobalowi zarząd ko- 
paini. Szczegółowe instrukcje wysyłam 
listownie. Meer“. 

Przez chwilę młody inżynier sie- 
dział nieruchomo, usiłując opanować 
wzburzenie. Powoli złożył papier, we- 
stchnął głęboko i spokojnym, równym 
głosem, zapytał: 

— (o to ma znaczyć? 
— Myślę, że rozkaz, który” pan 

odebrał, jest wyraźny. Pan ma oddać 
mi zarząd kopalni. 

— Nie wiem, co jest w twojej de- 
peszy, ale. moja głosi mniej więcej to, 
ce mówisz. 

Metys uśmiechnął się złośliwie: 
— A więc niema rady. Trzeba bę- 

dzie ustąpić mi fotel. 
Gerald bębnił nerwowo palcami 

po stole: 
— Takie jest twoje zdanie, ale 

nie moje! 
Mendizobal podskoczył, jakby 

ktoś uderzył go batem po nogach: 
— Jakto? Pan odważy się nie usłu 

chać rozkazu p. Meera? 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2 

mie duży ĖPokėj ** 45 
  

z 
pującem wejściem do —

 

KOSMETYKA 
й wynajęcia. Mosiowa 16 

  

GABINET m. 44. 
Racjonalnej Kosme- ————————— 

tyki Leczniczej. Letnisko 
Wilno, Mickiewicza 31 pod Wilnem przy st. 

m. 4. kol. nadające się i na 
Urod kobiecą zimowe mieszkanie 

ę konserwu- sprzedamy 
je, doskonali, odświe-za 1000 dol. Wileūskie 
ża, usuwa jej skazy Biuro Komisowe-Han- 
i braki. Masażdlowe Mickiewicza 21, 
twarzy i ciała (panie). tel. 152. 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 

—i 

i łupież. Najnowsze 
zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. K U P N 0 
Codziennie od g. 10—8. SPR ZEDAŻ 

W. Z. P. 43. 

i robożeeś Sue się pianino 

osa'; znanej firmy Rei- 
woność, nich. Zwierzymiec Li- 

zmarszczki, wągry, bro- tewska 2. 

dawki i kurzajki usuwa 
Gabinet - Kamienica 
Kosmetyki Cedi6 dochodowa w šrėdmie- 
Leczniczej šciu sprzedaje się w 
J. Hryniewiczowej. ciągu 3 dni za gotów- 

ul. WIELKA 46 18 m.9. kę, o 25 tysięcy 2ł. ni 
‚ -1i4.7 żej wartości. Dowie- 

Przyj. w g. 10-1i 4-7 dzieć się: Antokoł 62 
W. Z. P. M 26, m. 3, tylka między 

MITYTNY te. BAOTE | Go Za 6.000 dolarów 

„KEVA“ (Paris) 

sprzedamy 2 domy 
drewniane o 6 du- 
żych mieszkaniach, 

Mickiewicza 37, tel.| pięknym ogrodem 
657, od 11 — 1 owocowym pół dz. 

Rezgładzanie i odświe- | Dom H.-K. „Zachę- 
żanie twarzy. Leczenie 
wągrów i  pryszczy. 
Elektryzacja WZ.P. 85 

ta“, Mickiewicza 1 

i — fil Kwiaty «caro 

  

  

    

  

  

  

tel.9-05. 

Ogier pół krwi 
rab, ciem- 

dendron TV kasztan — z rodo- 

i tikusy do sprzedania pzy ci 
tanio. Dzielna 30. = zale, Wilno, ul Zyg- | 

muntowska Nr. 8 m. gi 
od 14—16-tej — 

12%: „0 [Z GUBY| chnią poszu= 
kuję. Oferty @а S. T. ——— 
do administracji „Sło- Zzubiony dowód oso- 

wa“. bisty, wydany przez 
— — — — — — — Starostwo Šwieciaūskie 
Pokój do wyna- na imię Walerjana Cy- 

jęcia. Uni- cena, zam. we wsi Gar- 
wersytecka 9 m. 15.  szwinka gm. Duksztań- 

skiej, unieważnia się. 
Mieszkanie 

gruntownie odremonto- Zsa zniżkę kole- 
wane z 3 pok. i kuchni, śe jową wydaną przez 

także 1 pokój oddziel- U.S.B. na imię słucha- 
ny do wynajęcia przy cza Wydz. Medycznego 
ul. Wielkiej 5. Dowie- A. Szczerbo, umiewa- 
dzieć się u właściciela żnia się. 
domu. 

  

— Przeciwnie, wypełnię go ściś- 
śle. 

— Dziwnie 
czy. 

— Może dziwnie, ale dobrze. Nie 
wykonując rozkazu, zawartego wde- 
peszy, która może być sfałszowana, 
postępuję nie wedle litery, lecz wedle 
treści, pozostawionych mi wskazó- 
wek: 

Złem, mściwem spojrzeniem mie- 
rzył go metys. Szrokie ramiona sports- 
mana, wysokie czoło, zimne, stalowe» 
oczy, stanowczość tonu, wszystko te 

wskazywało na wolę niewzruszoną, . 
tę samą wolą, której metys bał się tak 
bardzo za życia starego pana. 

— Dziwna logika. wzruszył 
pogardliwie ramionami, nie ryzykując 
ostrzejszego wystąpienia. 

— Niema w tem nic dziwnego. P. 
Meer przyjął mnie, jako inżyniera,któ- 
ry ma prowadzić eksploatację jego ko- 
palni i strzec jego interesów. W cza- 
sie nieobecności jego ja lepiej się 
orjentuję w sytuacji, aniżeli on sam. 
Wobec tego muszę postępować tak. 
jak uznam za konieczne. 

— Nie wykonując wyraźnego roz- 

kazu, — zadrwił metys — doskonale. 
— Jeśli ten rozkaz nie jest sfał- 

szowany, to nie. istniałby bez twojej * 
intrygi. 

— A chociażby? 
— Będziemy uważali, że tak jest | 

istotnie. Wydając ten rozkaz, pan Me- 
er był w błędzie i działał wbrew swo | 
im interesom. 

— Skąd ta pewność? й i 
— Kiedy kopalnia zapowiada zy- 

ski, przewyższające stokrotnie nadzie- 
je właściciela, obowiązkiem człowieka 
prowadzącego prace w kopalni, iest | 
usunąć wszelkie przeszkody, unienioż- | 
liwiające eksploatację. 

—. A kto panu powiedział, że w 

interesach pana Meera leży rozpoczę- 
cie pracy w kopalni natychmiastt? 

pan go sobie tłuma- 

r 

  
| 

 


