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Sprawy 
Historyczne nasze kresy, to Orsza, 

Mohylów, to Dzikie Pola. Dlatego nie 
nazwę powiatu Brasławskiego powia- 

tem kresowym. Lecz jest on niewątpli- 

wie powiatem nadgranicznym Kordon 

łotewski przecina mu drogę do Inilant, 

kordon bolszewicki odrywa go od uko 

chanej Ziemi Mińskiej. W tych warun- 

"kach, ludzie tam zamieszkali, żyją 

istoie z niebezpieczeństwem twarzą 

w twarz. 

Nikt więc tak nie docenia znacze- 

nia tego, iż każde nasze wybory po- 

winny być w tych warunkach nowem 
stwierdzeniem chęci należenia do Pol- 

ski, nowym jakgdyby plebiscytem. 
* Na walnem posiedzeniu nadzwy- 

" czajnem w dniu 5-go listopada Bra- 
sławski Związek Ziemian uchwalił 
apel następujący: 

Brasławski Związek Ziemian zgod 

nie z uchwałami, powziętemi na posie- 

dzeniach w dniu 23 października r. b. 

15 listopada 1930 r. (na które był za- 
owy ogół i niestowarzyszonych 
ermmian), uważając za wysoce szkod- 

liwe dla państwowości polskiej na na- 

szyją tak zagrożonym terenie obec- 

gość dwóch ist poiskich, wzywa Stron 
nictwo Narodowe w imię konieczności 

konsolidacji do wycofania swej listy 

w okręgu Święciańskim.   Widzimy tu więc nietylko zupełne 

Zrozumienie przez ziemian brasław- 

skich powagi chwili i odpowiedzialno- 
šci, łecz też wieiką lojalność we współ 

- Pracy z B. B. W. R. 

| Należy dodać, że przedtem jeszcze 
t Avydai Brastawski Związek Ziemian 
“ Odezwe w sprawie wyborów, którą 

tu dosłownie przytaczamy: 
Do 

wszystkich "W. Panów Członków 
Kresowego Związku Ziemian Powia- 
tu  Brasławskiego, jak również do 
wszystkich ziemian niezrzeszonych. 

, Powiadamiamy — wszystkich | WPanow 

Gzłonków naszego Związku, oraz wSzy- 
Stkich ziemian niezrzeszonych, że na Wal- 
nym Zjeżdzie w dniu 23 października 1930 
1oku Kresowy Związek Ziemian powiatu 
Hrasiawskiego jednomyślnie uchwalił przy- 
stąpienie i bezwzgiędne poparcie akcji wy- 
sorczej Bezpartyjnego Bloku Współpracy z 
Rządem. 

___W związku z powyższen:, Kresowy Zwią 
, ek Ziemian powiatu Brasławskiego twa- 

ta4 że wszyscy ziemianie winni solidarnie i 
wszelkiemi rozporządzalnemi środkami po- 
przeć akcję wyborczą na rzecz B. B. W. R. » 
a to ze względu na sytuację polityczną 

- Państwa, jak i na sytuację rolniczą naszego 
Powiatu. Wybory obecne nie są zwykłemi 
wyborami, lecz stanowić będą © tem, czy 

_ Mamy być wielkiem światowem — тосаг-    
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lokalne 
stwem w myśl ideologii Marszałka Piłsud- 
skiego, czy nadal pozostaniemy zwykłem 

państewkiem,  rozdartem wewnętrznemi 

partyjnemi waśniami. 

Ziemianie! W tej ważnej dia nas 

chwili trzeba byč so“darnymi i kierować się 

tylko państwową racja stanu, a dlatego 

musimy wytężyć wszystkie swoje siły w 

celi poparcia Hczpartyjnego Bloku Współ- 

pracy z Rządem w obecnej akcji wybor- 

czej. 

ZARZĄD 
Brasławskiego Związku Ziemian. 

Jeden z ziemian brasławskich, prze- 

mawiając na walnem zebraniu swego 

związku porównywał jednomyślność 

i solidarność, z jaką ziemianie brasław 

scy zdecydowali się wziąć tak dalece 

czynny udział w akcji wyborczej za 

listą Marszałka Piłsudskiego, z tym 

entuzjazmem, z którym ziemianie bra- 

sławscy przyłączyli się swego czasu 

do powstania Kościuszki. 
My, z naszej strony, chcielibyśmy 

także przyjść akcji wyborczej ze 
skromną pomocą. To też od dnia dzi- 
siejszego rozpoczynamy wysyłanie 

„Słowa* w większej ilości do wszyst- 

kich punktów agitacyjnych akcji wy- 

borczej B.B.W.R. na terenie wojewódz 

twa wileńskiego w celu poznania 

szerszych mas ludowych z naszem 

pismem. Masowa ta wysyłka trwać 

będzie do wyborów do Senatu. Apelu- 

jemy jednocześnie do wszystkich na- 

szych czytelników i przyjaciół, za- 

mieszkałych na prowincji, aby ze- 

chcieli nam dopomóc w kolportowaniu 

naszego pisma wśród rzesz wybor- 

czych. Od dziś, powtarzamy, każdy, 

choćby najmniejszy punkt agitacyjny 
B.B.W.R. na terenie województwa wi- 
leńskiego powinien być zaopatrzony 

w masze pismo, bo my je będziemy 
wysyłać, Gdyby więc nie było, prosi- 

my bezzwłocznie reklamować. (red.) 

    

LITWINI W GIERWIATACH GŁO- 
SUJĄ NA NR. 1 

We wtorek odbył się w Gierwia- 
tach wiec przedwyborczy, na który 
przybyli gremjalnie miejscowi miesz- 
kańcy — Litwini. 8 

Po wysłuchaniu kilku przemówień 
zebrani jednogłośnie postanowili nie 
zastosować się do uchwały Tymcz. Ko 
nitetu Litewskiego w Wilnie a wziać 
udział w wyborach głosując na listę 
Nr. I i wezwać wszystkich Litwinów, 

mieszkujących Wileńszczyznę do 
pójścia za ich przykładem. Na zebra- 
uiu wybrano komitet wyborczp na 
czele którego stanął b. popularny 
wśród tamtejszych mieszkańców dzia- 
łacz litewski p. Maćko. 
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9.30 zrana. 

Prymas Polski © wyborach 
J. E. ks. Kardynał Prymas Hlond 

rozesłał do ks. ks. dziekanów orędzie 

treści następującej: 

Prymas Polski. 
Ldz. 4654/30 Pr. 

Poznań, dnia 8 -go października 1930 

roku. 

Przewielebny Księże Dziekanie! 

W związku z nadchodzącemi wy- 

borami do Sejmu i Senatu, oraz w uo 

sce o dobro Ojczyzny i Kościoła, za- 

rządzam, co następuje: 

Wielebne Duchowieństwo  pou- 
czy z ambony wiernych, że w nowo- 

czesnym ustroju państwowym jest 

obowiązkiem katolików wybierać 

zgodnie z konstytucją i uczciwaścią 

chrześcijańską takich posłów i sena- 

torów, którzy swemi przekonaniami i 

swojem życiem poręczają, iż w drie- 

dzinie ustawodawczej bronić będą 
prawdziwych interesów państwowych 

i wiary świętej. Wychodząc z tego 

zasadniczego obowiązku,  wskazą 

Wielebni Księża na to, że uprawnieni 
do wyborów obywatele i obywatel- 
ki mają obowiązek pójść do urny i od- 

  

dać głos na kandydatów, jak wyżcj, 

i że niezgodne z sumieniem  katoiic- 
kiem jest głosowanie na listy wydor- 

cze stronnictw, które programowo 

zwalczają wiarę świętą Kościoła ka- 

tolickiego i dążą do szkodliwych 

Państwa i społeczeństwa wywrotów. 

2) Przypomniawszy te zasady. nie 

powinni Wielebni Księża uprawia: z 

ambony żadnej polityki partyjnej, uni- 

kając wszystkiego, coby ściągnąć 

mogło na Duchowieństwo słuszny za- 

rzut, że ono nadużywa swojego urzę- 

dowego stanowiska do narzucania 

swoich prywatnych zapatrywań poli- 

tycznych. 

3) Przewielebny Ksiądz Dziekan 

zakomunikuje powyższe zarządzenie 

Wielebnym Księżom swego dekanatu. 
polecając im ponadto, aby w żadnym 

wypadku nie wikłali się w czynną ak- 

cję wyborczą, nie występowali na wie 

cach wyborczych i wogóle strzegli się 

postępowania, któreby, robiło wraże- 

nie gorszącego rozbicia w łonie ducho 
wieństwa. 

(—) August Kard. Hlond. 

dla 

  

Proces o zajście w dniu 14 września 
w Warszawie 

ODBĘDZIE SiĘ 19 LISTOPADA 
WARSZAWA. 6-XI (tel. wł. „Słowa”). We środę dnia 19 b. m. odbę- 

dzie się w Sądzie Okręgowym warszawskim sprawa przeciwko dziesięciu 
wybitnym członkom P.P.$. C.K.W. oskarżonym o wywołanie w dniu 
września r. b. krwawych zajść na ulicach Warszawy po wiecu 

14 
odbytym 

przez stronnictwa Centrolewu. W rezultacie tych zajść były dwie osoby za- 
bite i kilkanaście rannych, pomiędzy innemi wielu funkcjonarjuszy policji. 
Pięciu z pośród oskarżonych odpowiadać będzie z wolnej stopy, natomiast 
5 innych znajduje się w areszcie, dwaj oskarżeni są b. pos. z P.P.S. C.K.W. 
Są to Józet Węgielski i Edmund Chodynski. 

ь s з ® 

Rozprawa preciwko Jagodzińskiemu 
ODBĘDZIE SIĘ W LISTOPADZIE 

WARSZAWA. 6-XI (tel. wł. „Słowa*). W końcu listopada odbędzie 
się w warszawskim Sądzie Okręgowym proces przeciwko Piotrowi Jago- 
dzińskiemu i jego towarzyszom oskarżonym o przygotowanie zamachu na 
Marszałka Piłsudskiego. 

Aresztowanie 30 komunistów w Zagłębiu 
BĘDZIN. PAT. — Komuniści zagłębia Dąbrowskiego przygotowywali się od kil 

ku dni do urządzenia w rocznicę opanowania władzy przez Sowiety w Rosji t. j. w 
dniu 7 listopada masowych demonstracyj, kolportowania bibuły kornunistycznej, ma- 
sówek i t. d. W związku z tem władze policyjne dokonały rewizji w poszczególnych 
miejscowościach wśród działaczy komunistycznych. W wyniku tej akcji aresztowano 

30 działaczy komunistycznych oraz znaleziono i skonfiskowano kilkadziesiąt kilo bibuły 
komunistycznej, oraz wiele materjału obciążającego. 

UNBUPEOTYCAOWYWIRCKH 

wyniki wvhorów w Ameryce 
WASZYNGTON. PAT. — © godzinie 21 wediug 

skiego, rezułtat wyborów do Izby Reprezentantów przedstawiał 
następuje: Demokraci uzyskali 203 mandaty, republikanie — 201. 

czasu amerykań- 
się jak 
Watpli- 

wych jest jeszcze 29 mandatów. Demokraci są obecnie niemal pewni, że 
uzyskają większość w lzbie Reprezentantów. 

  
CICHY PRACOWNIK 

BOŻY 
Na dzisiejszem, tak upragnionem 

i wyczekiwanem nabożeństwie za du- 
szę Wielkiego Księcia, przedstawiciela 

mocarstwowej naszej chwały w wie- 

kach zamierzchłych głos zabierze jako 

kaznodzieja X. Biskup Kazimierz Mi- 
chalkiewicz. 

Okazję z tego bierzemy, aby i na 

szpaltach naszych podnieść tę czcigod 

dą postać, znaną z cnót, zasług, 

pracy, poświęceń i bohaterstwa, nie- 

znaną z prasy, gdyż X. Biskup Michal- 

kiewicz jest w pełnem tego słowa zna- 

czeniu, cichym pracownikiem Bożym. 

Dwadzieścia lat X. Biskup Michal 

kiewicz jest z nami, od chwili, kiedy 

po raz pierwszy, po wywiezieniu 

przez rząd rosyjski z Wilna x. bisku- 

  

pa Roppa, objął zarząd diecezji wileń- 
skiej. Były to czasy dla nas najcięż- 
sze. Czasy okrutnej reakcji rosyjskiej 

i pierwsze okropne lata okupacji nie- 

mieckiej. Przedtem był w Mińsku, z 

uwodzenia jest szlachcicem tutejszym. 

Toteż jego rządy diecezją znamiono- 

wała zawsze ta delikatność, która leży 
w duszy człowieka tutejszego, którą 

my tak dobrze rozumiemy i odczuwa- 

my. Wynikło z tego, że zasadą jego 

było nie „ganiaj owieczki Twoje”, lecz 
prawdziwie pasterskie „,paś owieczki 

Twoje. Nikogo od Kościoła nie odtrą- 

cał, wszystkich do spełnienia powin- 

ności kościelnych przyciągał, to też 

za czasów jego rządów liczba katoli- 

ków w naszej diecezji olbrzymiała. 

Setki i tysiące prawosławnych  przy- 

jęło św. religję katolicką. 

Ludność wileńska całem sercem 

kocha swego biskupa Michalkiewicza. 

na stronie 2-ej i 3 gr. 40, Ka texstem 15 gn 
gr. W numerach świątecznych braz z prowineji o 25 proc, drożej, 
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NIESWIE2 — ul. Ratuszowa — Malegamia jaźwińskicgw. 
NOWOGRODEK — Miosk St. Michalskiego. 

Kuegarata T-ws „Reach, 
| OSZMIANA — Księparsia Społdz, Namcz. 
|! PIŃSK — Księgurnia Falxxa —- St, Bednarski. A 
| POSTAWY — Maięgernia Paiskiej Macierzy Szkolnej. 
| SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 

T-we „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — wl, Rysek 8 — N. Tarasiejoki, 
WILEJKA POWIATOWA — al. Mickiewicza 24, F. Jaczewaka 
WARSZAWĄ —- Tuwo Kalęg. Kol. „Ruch“, 
WOLKOWYSK — Kailegarnia T-ma „Ruch“, 
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ŻAŁOBNE NABOZENŃSTWO 

OIELKIEGO KSIĘCIA WITOLDA 
Dziś w piątek, dnia 7 listopada r. b. Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup, Metropolita Wileński, Romuald Jałbrzykowski 

odprawi żałobne nabożeństwo w Wileńskiej Bazylice Katedralnej za duszę $. p. Wielkiego Księcia Witolda, którego zwłoki 

przed pięciuset laty dnia tegoż sprowadzone były z Trok do Katedry Wileńskiej i po uroczystych modłach żałobnych 

złożone zostały do grobu w tymże kościele. 

Okolicznościowe przemówienie wygłosi J. E. Ks. Biskup Kazimierz Michalkiewicz. 

Początek nabożeństwa o godz. 9-tej, msza św 

Nic tak nie wiąże, jak wspólne cier- 

pienia. Ksiądz Michalkiewicz był wy- 
wieziony i więziony przez Niemców, 

aresztowany j wywieziony jako zakład 
nik przez bolszewików. Groziła mu 

śmierć. Ale stał wtedy na czele bied- 

nej, głodnej, ciemiężonej ludności. 

Nietylko jej nie opuścił, lecz na siebie 

ściągnął największe poświęcenia i 

ofiary. : 
Tego się nie zapomina. 

Tego zapomnieć nie jest w stanie 

wdzięczna katolicka ludność wileńska. 

Ludność wileńska jest patrjotyczna, a 

więc jak wielkimi patrjotą jest biskup 

Michalkiewicz, jak umie połączyć obo 

wiązki wobec Kościoła katolickiego 

z obowiązkami wobec państwa. 

Zasługi biskupa Michalkiewicza 
wobec miasta i djecezji, wobec Ko- 
Ścioła i Państwa  podkreśleń nie po- 
trzebują. Są one tak głośne, jak cicha 

jest postać tego zasłużonego kapłana. 

Ale właśnie dlatego zasługi te powin- 
ny być szanowane i dobra, katolicka 

prasa powinna przekazywać kult tych 
zasług swoim czytelnikom. To też czy- 

nimy dziś schylając głowę przed czci- 

godną postacią X. biskupa  Kazimie- 
rza Michalkiewicza. Cat. 

NIEPOROZUMIENIE 
We wczorajszym „Dzienniku Wiłeńskim'* 

znajdujemy wystąpienie ks. Żebrowskiego 
i ks. Bojaruńca w sprawie notatki, któ- 

ха się ukazała u nas w „Słowie” z 5 listo- 

pada, że komitet endecki chce wykorzystać 
zjazd „Unitas* dla wciągania duchowien- 

stwa katolickiego do swojej akcji wybor- 

czej. Chodzi chyba o nieporozumienie. Bar- 
dzo nam przykro, że Wielebni X.X. żŻe- 
browski i Bojaruniec wzięli do siebie tę 

notatkę, gdyż stwierdzamy, iż: przekonani 

jesteśmy, że i ci Wielebni Księża, jak rów- 
nież całe duchowieństwo diecezji wileńskiej, 
nie odstąpi od zasad wymienionych w dziś u 
nas zamieszczonym liście Prymasa  Pol- 
ski. Natomiast notatka nasza skierowana 
była do zamiarów komitetu endeckiego, z 
którym jesteśmy w politycznej wałce i któ- 
rego działalność nadal zwalczać będziemy, 
a zwłaszcza, znaną jego metodę  usiłującą 
wciągnąć kapłanów katolickich do akcji wy 
borczej. Było więc rzeczą zrozumiałą, że 
notatka ta znalazła się w rubryce „na fron- 

cie przedwyborczym“, gdzie właśnie cho- 
dziło tu o przedwyborczą akcję komitetu 
narodowego. 

QDCZYT MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI . 
STANISŁAWA CARA. 

Dnia 8 b. m. o godz. 18 odbędzie 
się w sali teatru na Pohulance odczyt 
p. ministra sprawiedliwości Stanisła- 
wa Cara na temat „Marszałek Piłsud- 
ski a Państwo''. 

Odczyt ten wzbudził w mieście na- 
szem powszechne zainteresowanie. 
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MICHAŁ JASTRZĘBSKI 
Poeta angielski ośmnastego wieku, To- 
i śpiewa o ludziach, których dzia- 

i zdolności twórcze w niepomyślnych 
życia warunkach zgasły bez należytego po- 
żytku dla społeczeństwa, bez śladu pamię- 
ci. Niejeden z rzeszy zmarłych, spoczywają- 
cych bezimiennie pod skromnym głazem 
omszałym, zasłużył by na chwałę i wdzięcz- 

ność potomności, gdyby mu dane było żyć 

w warunkach sprzyjających, gdyby mu los 
nie związał skrzydeł. 

Cmentarną, beznadziejna była poniekąd 
atmosfera za czasów panowania rosyjskie- 

gc na Litwie i Białej Rusi dla osobników 
zdolnych do szerszego lotu. Działalność na 
polu społecznem, narodowem, państwowem 

była dla nich zamiknięta lub w najlepszym 

razie ograniczona do bardzo szczupłego za- 

kresu. Tylko na roli wolno i można było 
pracować, względnie na tych placówkach, 

wyrzekając się często pomyślności i znacze 

nia osobistego, z wrodzonego poczucia — о- 

bowiązku. Bo sprzedać ojcowiznę za dobry 

pieniądz w obce ręce i szukać szczęścia. 

gdzie indziej było bardzo łatwo, szczególnie 

dla ludzi zdolnych, posiadających odpowied 

nie wykształcenie. 
Michał Jastrzębski należał do najzdolniej 

szych synów ziemi naszej. „Przy pomyślniej 

szym zbiegu okoliczności piastowałby może 

najwyższe urzędy państwowe ze zrozumie- 

niem i pożytkiem dla ogółu. i 

Syn ziemianina z najdalszych kresów: po- 

leskich w dorzeczu Dniepru, z pow. Rze- 

czyckiego b. gubernji Mińskiej ur. w r. 1872, 

wyższe wykształcenie otrzymał na wszech- 

nicy Dorpackiej, owej bałtyckiej alma mater, 

chętnie — za czasów rosyjskich — odwie- 

dzanej przez Polaków, dającej im lepszą 

szkołę od stołecznych uniwersytetów. We- 

sole, beztroskie życie studentów niemieckich 
nie zawsze dodatnio wpływało na natury 

stowiańskie. Młody człowiek w pierwszych 

latach studjów więcej się bawił niż uczył, 

nie wróżyło to nic dobrego. Ale czuwało nad 

nim baczne a surowe oko ojcowskie. Pew- 

nego razu, w czasie wakacji, wezwany na 

pogadankę do rodzica, usłyszał od niego na- 

stępujące słowa: A : 

— Hulasz, nie uczysz się, jeśli to dalej 

trwać będzie, przeznaczę ci małą kwotę, wy 

starczającą na skromne utrzymanie, poza- 

tem wyrzeknę się ciebie i znać cię nie bę- 

dę, rób wtedy co ci się żywnie spodoba. 

° — To na mnie magicznie podziałało = 

opowiadał mi w wieku późniejszym p. Mi- 

chał, bo wiedziałem że słowo ojcowskie jak 

stal niezłomne bywa. 
Cz” owiek, o silnym charakterze, zdołał 

siebie ująć w karby i drogę obowiązku od- 

"naleźć. Pomyślnie odbył studja prawne w 

Dorpacie, poczem jeszcze ukończył Petrow- 
ko - Razumowską akademię rolniczą pod 

Moskwą. Sprawdziła się na nim zasada, nie 
ciesząca się dziś wziętością w kołach wycho 

wawczych: gdy dobra wola zawodzi — a 

to się często w życiu ludzkiem zdarza — 

groźna konieczność na drogę właściwą nas 
zwraca, Bicz, mądrze a w porę użyty, dodat- 

nio zwykł wpływać na rozwój życiowych 
wypadków i znakomicie uczy rozumu. 

Wstąpił więc w okres życia twórczego 

z bogatym zasobem wiedzy a że umysł 

miał żywy, wzbogacał ją stale czytaniem i 

własnemi spostrzeżeniami. Po Śmierci ojca, 

którego zwykł wspominać z. łęboką czcią, 

osiadł w rodzinnyri majątku Borysowszczy- 

zna. Gospodarstwo swoje prowadził wzoro- 

wo. Nie zadowalając się wszakże owocami 

jego, ją! pilnie badać sprawy handlu drze- 

wem i zaznajomiwszy się z niemi, rozwi- 

nai działalność w tym kierunku, z pomyślnym 

ala siebie wynikiem.  Stworzeniu podstaw 

mocnych własnego dobrobytu zwykł  po- 

święcać szczególną uwagę, umysł miał wy- 

bitnie utylitarny, ale zbyt bogaty, by się Zu- 

pełnie zasklepić w czynności mnożenia mie- 

šia. Z literaturą powieściową polską, fran- 

cuską, angielską e dosyć dobrze obeznany, 
zegadnienia filozoficzne nie były mu obce, 

uatomiast dziedzina poezji, zgoła obojętna, 

mogła dlań nie istnieć. Przyrodę miłował i— 

rzecz u nas rzadka — był dobrym jej znaw 

cą. Ze świata roślinnego, szczególnie lubił 
to, co rośnie i trwa długo, drzewa leśne i 

owocowe, ze Świata zwierzęcego, ptaki. W 

Borysowszczyźnie posiadał sady owocowe 

wzorowo urządzone i park piękny ozdobio- 

ny cennemi drzewami i krzewami egzotycz- 
nemi. Urządzanie gniazd sztucznych dla pta 

ków pożytecznych, rozpowszechnione w 

Niemczech i innych krajach, u nas prawie 

nieznane, praktykował na wielką skalę. Pa- 

miętam dłuższy odczyt jego 0 zakładaniu ich 
w Mińskiem Towarzystwie rolniczem. 

Bystrość umysłu i sprawność zyskały mu 

rychło mir należyty, dla sąsiadów i bliż- 

szych znajomych umiał być pożytecznym i 

uczynnym. Na Polesiu wschodniem autory- 

tet jego był ogromnym. W sprawach społe 

   

cznych, sądach obywatelskich, zagadnieniach 
działowych — zdanie jego bywało miaro- 
dajne., 

Na tle wspólnych umiłowań dendrologicz 
nych i ornitologicznych nawiązała się mię- 
dzy nami — już w wieku dojrzałym, bliż- 
sza znajomość. W ostatnim dziesiątku lat, 

  

LISTY Z WŁOCH. 

Święto odmładzania 
Korespondencja 

Rzym. W październiku. 

Dorocznym obyczajem od ośmiu 
lat faszyzm święci uroczyście roczni- 
cę swego marszu na Rzym dokonane- 
go w 1922 roku, jest to istotne świę- 
to egzaltacji sił twórczych narodu, jak 
by rzec można odmładzania tegoż po- 
przez ukazywanie mu podstaw wiary 
we własne możliwości. W dniu owe- 
go święta ma zazwyczaj miejsce na- 
wiązanie teraźniejszości do  przesz- 
łości, do tego dziedzictwa, jakie sta- 
rożytny Rzym pozostawił w spadku o- 
dradzającej się wciąż ludzkości a na 
którego straży, jako najbliżsi dziedzice 
stanęli Włosi. 

W dniu tym zarządy miejskie prze- 
kazują do użytku publicznego gma- 
chy ostatnio zbudowane, nowe sieci 
drogowe, nowe instytuty opieki społe- 
cznej a jednocześnie uwidoczniają nie 
znane nieraz zabytki przeszłości dale- 

kiej w które szczególnie obfituje zie- 

mia włoska. Stało się to pewnego ro- 

dzaju rytuałem kultu Ojczyzny, który 

przynajmniej w tym zakresie jest po- 

zbawiony wszelkich cech szowinizmu 
i dlatego ma przejawy sympatyczne. 

W roku obecnym, poza całym sze- 

regiem inauguracyj miejskich i pań- 
stwowych instytucyj o charakterze spo 

przed wojną, spotykaliśmy się często w Miń   

   
  

     

  

sku na posiedzeniach towarz. 7a rolnicze- 
go, wzajemnych ubezpieczeń i innych a prze 
dewszystkiem w zix (sejmiku)  gu-   

  

bernjalnem. Ze szczegól zamiłowaniem 
oddawał się on pracy w tej ostatniej dzie- 
dzinie, obejmującej sprawy natury ekonim- 
cznej i finansowej, zdobył tu autorytet, u- 
znawany przez przeciwników i zwolenników. 
Narady towarzystwa rolniczego trochę lek 

    

        

   
   

    

      

ważył, poczytując je za teoretyczne. 
Zresztą powag  równor h, lub wy: 
szych obok siebie nie lut — rys dosyć 
nziejuowo о Иэр [ou m. 'ABIf) ZSEUL 
pospolity u ludzi wybitny — wobec nich 
budziła się w nim ikonoklastyczna 
Ą w Mińsku, szczególnie w towarzystwie rol 
niczem, górował nad nami młodszymi sen- 
joralny autorytet Woyniłłowicza. Również 
mińska „polityka krajowa* nie przemawiała 
mu do serca. Myśl o współpracy z ludem 
białoruskim, o zbliżeniu doń uważał za 
mrzonkę. Ujęte, dziś, przez Mussoliniego w 
formę lapidarną hasło „sacro egoismo* 
było mu gwiazdą przewodnią. 

Mówiąc płynnie, rozumując ściśle uaiiał 
ludziom : trafić do przekonania. Nieczęsto 
spotyk ał współzawodników, którzy się z 
nim mierzyć mogli. To w nim wychowało 
dużą pewność siebie, nawet skłonność do 
lekceważenia zdania innych. Mocnym bywał 
w sali narad, niezrównanym w kuluarach. 
W zawiłych ścieżkach targów zakulisowych 
wyznawał się doskonale. Gdy, klucząc węży- 
kowatą linja, pierwszy dotarł do mety a prze 
ciwnik gdzieś w polu zabłąkał, wzbudzało 
to w nim pewne zadowolenie artystyczne. 
Oczki mu się wtedy śmiały pogodnie, na u- 
stach gościł wesoły uśmieszek  ironiczay. 
Jako mąż mocny liczył przedewszystkiem na 
siebie samego i wcale nie zawsze pozwa- 

lał, by ludzie liczli na niego. Doświadcza 
łem tego czasem w sposób dosyć zabawny. 

W ziemstwie gubernjalnem staliśmy zwy 
kle na straży interesów płatnika podatków, 
chroniąc go od wydatków zbytecznych, do 
których piastujący urzędy posiadają po- 
ciąg zawodowy. Jastrzębski zwykł pilnie 
badać preliminarze, w cyfrach orjentował 
się doskonale, wiedział dobrze którą skreś- 
lic, która winna zestać nienaruszona. On 
tez układał w naszem kółku plan dyskusji 
tudżetowej, rozdzielaliśmy między sobą kry 
tykę pozycyj, podlegających zmianie lub 
zmniejszeniu. Na skutek takiego porozumie- 

    

nia, postawiłem na walnem zebraniu wnio- 
sek o skreślenie pewnej pozycji, uzasadniając 
go odpowiednio. Ogarnął mnie zły humor i 
zdziwienie, gdy nagle p. Michał wystąpił prze 

ciwko mojej poprawce, broniąc pozycji za- 
rządu zręcznie i stanowczo. Wniosek mój 
upadł na skutek jego interwencji. 

W kilka chwil potem wnosi on sam ko- 
lejną poprawkę. Była ona potrzebna, nie- 
stety, gniew wziął we mnie górę nad po- 
czuciem rzeczowej słuszności „wet za wet 
za zdradę” myślałem. Jąłem bronić pozycji 
zarządu i obroniłem ja, wniosek p. Michała 
został odrzucony. 
— I na mnie wściekły — szepnął 

siedzącego obok niego Woyniłłowicza. 
Istotnie tak było chwilowo. 4 
Po posiedzeniu tłómaczył mi, — prezes 

zarządu tak mię gorąco prosił o obronienie 
tej pozycji, że nie miałem serca mu  od- 
mówić. — Taka ustępliwość była naogół ob- 
cą jego usposobieniu. 

Świetny znawca gospodarki ziemskiej (sej 
mikowej) nie zdradzał on nigdy żywszych 
skłonności do wystąpienia na arenę polityki 
państwowej. Wykluczeni, w ciągu wieku nie 
woli z życia politycznego odwykliśmy od 
jego zgiełku. Nerw polityczny uległ zaniko- 
wi. Ambicja pozbawiona pola popisu prze- 
radzała się w skłonność do spiskowania lub 
ustępowała miejsca zobojętnieniu. Czyste 
poczucie obowiązku tylko ludzi, o wyjątko- 

do 

*wo podniosłym światopoglądzie, do żywszej 
(często wieńcem cierniowym nagradzanej) 
działalności społecznej pobudzić może. Ambi 
cja bywa najpospolitszym bodźcem, który 
do działalności twórczej pobudza  przyro- 
dzone zdolności i nagromadzone w nas za- 
soby wiedzy. Przerost jej ujemne zwykł da- 
wać wyniki, szlachetnie pojęta, najpiękniejsze 
iskry z umysłu ludzkiego wykrzesić zdoła. 

Wybory do pierwszej rosyjskiej dumy 
państwowej w r. 1906-tym dały znakomite 
zwycięstwo inteligencji polskiej na ziemiach 
naszych, przeprowadzone bez nacisku sfer 
urzędowych. Dotknięty do żywego tym nie- 
spodzianym objawem sił żywotnych, rząd 
Stołypina przy następnych wyborach zwal- 
„czal kanaydatury polskie wszelkiemi sposo- 
bami godziwemi i niegodziwemi. Chwilowo 
wszakże błysła nadzieja, że do trzeciej du- 
my jednego posła z Mińszczyzny przepro- 
wadzić zdołamy. Na. podstawie nowej Stoły- 
pinowskiej ordynacji, ogólne zgromadzenie 
wyborcze wybierało obowiązkowo jednego 
posła ż grona własności mniejszej, jednego 
z większej, jednego przedstawiciela miast, 
pozostałemi sześciu mandatami zgromadze- 
nie rozporządzało dowolnie. Reżyserem wy- 
borczym polskiej grupy został p. Michał, nikt 
by mu nie dorównał w pomysłowości ma- 
newrowania. Zdanie wyborców naszych 
chwiało się między kandydaturą  Jastrzęb- 
skiego a moją osobą. Posiadałem, jako kan- 
dydat, pewne poważne atuty, z drugiej stro 
ny byłem obciążony w oczach wyborców, 
nieprawemi sympatjami białoruskiemi. * Ja- 

narodu 
łecznym, zarząd Wiecznego Miasta do 
konał ciekawych wysiłków powiększe 
nia dotąd znanego dziedzictwa staro- 
rzymskiego poprzez odosobnienie sta- 
rych świątyń pogańskiego Rzymu, któ 
re dotrwały do naszych czasów jedy- 
nie dzięki temu, że były już w pierw- 
szych wiekach zamienione na świąty- 
nie chrześcijańskie. Dzięki temu tury- 
sta zagraniczny może dziś z bulwarów 
nadtybrzańskich podziwiać przepiękne 
linje świątyni della Fortuna Virile, któ 
rej równać się mogą jedynie na dale- 
kiej Sycylji lub w Grecji nieźżarte zę- 
bem czasu pogańskie chramy. Znikły 
w ciągu kilku dni, jak obrzydliwy sce 
narjusz małomiast eczkowego teatru, 
małe brudnawe domki krętą linją pię- 
trzące się naokół kolumn portyku od- 
słaniając z jednej strony śliczną śre- 
dniowieczną siedzibę możnego rodu 
rzymskiego Crescenizi'ch a z drugiej 
jedną z rzadkich pamiątek po staro- 
izymskim Foro Boario (Targ woło- 
wy) tak zwany Arco di Giano Quadri- 
fronte (Łuk Janusa Czwórobliczego) 
w którym podczas słoty chronili się 
kupcy i sprzedawcy. 

Zyskała na tem również prześlicz 
na krąga Świątyńka pogańska przypi- 
sywana Weście, której od zniszczenia 

„Słowa* 
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PARYŻ. PAT — W kuluarach Izby 

zę 

Deputowanych doszło po południu na chwilę 
przed rozpoczęciem posiedzenia do gwałtownego starcia między grupą deputowanych 
socjalistycznych z kilku sprawozdawcami politycznymi, m. in. dyrektorem „La Liberte* 
Aymardem. Przeciwnicy zadali sobie wzajemnie po kilka uderzeń. W czasie bójki wy- 
bito szyby, których odłamki zraniły lekko jednego z deputowanych. Celem rozdzielenia 
zacietrzewionych przeciwników, musiano zawezwać 
bez broni. 

patrol gwardji republikańskiej 

Zamach na premiera Egiptu 
w 

  

IEDEŃ. PAT. United Press donosi z Kairu: Na pociąg, którym jechał prezes: 

rady ministrów Sidki-Pasza z Kairu do Tantu, usiłowano dokonać zamachu. Udało się 

iednak usunąć na czas materjał wybuchowy, położony na szynach i w ten sposób 
uniknąć katastroiy. Jako sprawców zamachu wskazują zwolenników stronnictwa Wałdu. 

Przed kilku daiami studenci z Waidu urzą: 

no zawezwać pomocy wojska. 

dzili rozruchy, do hiórych stłumienia musia- 

Spadek cen na ziemię w Palestynie 
WIEDEŃ. PAT. Z Jerozoliimy donoszą, że największa iirma zakupu i sprzedaży 

gruntów Salim Nazru Kbouri zbankrutowała. Pasywa tej firmy wynoszą 150 tysiący 
1. st. Powodem bankructwa jest wstrzymanie emigracji żydowskiej i gwałtowny spa 
dek cen ziemi w Palestynie. 

Rowerem 
LONDYN. PAT. Dnia 9 sierpnia wyruszy! Francuz Savard na 

składa się z roweru, umieszczonego na pływakach. Savard chciał 

Po MOTZU 
aparacie, 

odbyć 

który 

podróż do 

Anglji przez kanał ia Manche. Już w początkach podróży spotkało go kilka przeszkód. 

Wczoraj o godz. 12 min. 50 Savard wyrus: 

był już bliski celu, morze zaczęło się burzyć, co uniemożliwiło 

zył przez kanat z Całais do Dover. Kiedy 

mu dalszą podróż. 

Savard za pomocą sygnałów świetlnych zaczął prosić o pomoc, która nadeszła w chwih 

gdy zupełnie wyczerpany znajdował się w odłegłości 3 kilometrów od Dover. 

  

  

strzębski, wolny od podobnych cech patoło- 
gicznych, był pewnym zachowawcą. Konser 
watyzm jego może mniej opierał się na prze 
siankach ideowych — bo umysł miał scepty- 
czny — za to mocno był spojony, z jego sta 
nowskiem społecznem. 

W sali mińskiego towarzystwa rolnicze- 
go odbywało się zebranie przedwyborcze. 
Przybywają z opóźnieniem, wszedłem do ga 

binetu rady, sąsiadującego z estradą, z któ- 
rej p. Michał wykładał właśnie zasady stra 
tegji wyborczej. Ktoś mu widocznie zapropo 
nował kandydaturę większej własności. 

— Nie, odpowiadał, nie narzucajcie mnie 
tej kandydatury, jeśli mnie posłem mieć 
chcecie. Ambicja Rosjan nigdy nam tego 
mandatu nie ustąpi, tylko z grupy ogólnej 
możemy go zdobyć. Kandydat większej wła- 
sności napewno przepadnie. 

Po chwili wszedłem na salę. — S. przy 
szedł, zawołał p. Michał żywo, ciebie chcemy 
mieć jako przedstawiciela większej własnoś 
ci w „dumie, tylko twój autorytet zdoła zdo- 
być głosy rosysjkie. 

— Dziękuję za słowa pochlebne, odpo- 
wiedziałem uprzejmie, usłyszałem przed chwi 
lą, jakie wróżysz tej kandydaturze powodze 
nie. 

On się tem wielce nie stropił ani ja się 
zagniewałem. Wszak w tańcu politycznym 
podobne figury i zwroty, to chleb powszedni. 

Próżne były marzenia, mandatu nie zdo- 
byliśmy, cofnęliśmy nawet swoje kandydatu 
ry, doszedłszy do przekonania, że porozu- 
mienie z grupą, w owej chwili miarodajną, 
nie przyniosłoby nam zaszczytu.. Fala szo- 
winizmu rosyjskiego dosięgała najwyższego 
napięcia, czołowym posłem rosyjskim  zo- 
stał dziennikarz Gustaw Karłowicz Schmidt, 
najzaufańszy doradca miejscowego archireja, 
ongi osądzony na karę więzienia za zdradę 
stanu*). 

Wypadek, wyżej opisany, był jedynym, 
jaki pamiętam, kiedy Jastrzębski zdradził go 
towość wystąpienia na szerszą arenę polity 
czną, do której był niewątpliwie wyjątkowo 
uzdolniony i dobrze przygotowany. 

Po odrodzeniu państwa polskiego piasto- 
wał on przez czas krótki urząd zastępcy 
pierwszego komisarza ziem wschodnich prof. 
Kolankowskiego. Kiedyś w r. 1919 przyjmo- 
wałem udział w zwołanej przez niego na- 
radzie rzeczoznawców nad urządzeniem Sa- 
morządów miejskich. Rzeczowo i logicznie 
rozwinął on przed komisją swój projekt, któ 
ry po dojrzałej rozwadze został przyjęty z 
pewnemi poprawkami. Wielkic było moje 
zdziwienie, gdy po tym pomyślnym wyniku, 
przedstawił drugi projekt o mienny od po- 
przedniego, a większość komisji zdawała się 

znowu Skłonna jemu przyklasnąć. Jest mo- 

żliwe by jedńa csoba, pod osobliwym my- 

Śli przebłyskiem, zmieniła nagle swoje zda- 
nie, gdy je, na komendę, zmienia cała grupa 

osób, świadczy to o tem, że wyrobionego 

zdania wcale nie posiada. Mnie się zdawało 
że w tym wypadku prezes, ufny w swoją 

przewagę intelektualną, zabawiał się myślo- 

wemi koziołkami, jakie, członkowie komisji 

oczarowani jego dialektyką, wywracać byli 

skłonni. 
Niestety, po zmianie komisarza, Jastrzęb- 

ski ze stanowiska, na którem wile pożytku 
krajowi mógł przynieść, rychło ustąpił. 

Wbrew temu, co mówi przysłowie, miejsce 

często stanowi o znaczeniu człowieka — a 

człowiek nie zawsze je zdobi. Na fotelu mini 
sterjalnym widujemy ludzi o twarzach dziw- 
nie niedobranych do tego ozdobnego sprzę- 

ru. Jastrzębskiemu nie zdarzyło się gościć 
na nim, choć głowę ministerjalną niewąt- 
pliwie posiadał. 

  

*) Wybór ten został przez dumę unie- 
ważniony. 

przez długie wieki bronił fresk przed- 
stawiający N. Marję Pannę z D zieciąt 
kiem Jezus na kolanach malowany na 
ścianach dawnej celi wewnętrznej w 
której nieznane bliżej kapłanki czy ka 
płani składali hołd i objaty jakiemuś 
bożyszczu. Ogród okalający obecnie 
obydwie świątynie stanowi najodpo- 
wiedniejsze otoczenie, zwłaszcza, iż 
tłem stała się starożytna bazylika gre- 
cko - rzymska Santa Maria in Cosme 
din w której, według dawnej trady- 
cji, nauczał św. Augustyn. 

Nie dość na tem. Kilof demolicyj- 
ny zburzył ciasne zaułki na terenie 
dawnego Forum Nerwy gdzie wzno- 
szą się piękne resztki świątyni bogi- 
ni Minerwy i gdzie odnaleziono prze- 
pyszne kolumny z marmuru afrykań- 
skiego. Powoli wznawia się dawne po 
łączenie wszystkich Forum impera- 
torskich, na których wrzało ongi bu- 
rzliwe życie rzymian, władców świa- 
ta, po których i dzisiejsi rzymianie o- 
dziedziczyli niektóre, naturalnie nie 
wszystkie, z charakterystycznych cech. 

PANEM ET CIRCENSES. 

Ludowi rzymskiemu istotnie tru- 
dno czemśkołwiek zaimponować, zda- 
się, że atawistycznie wszystko on wi- 
dział i niczemu się nie dziwi, tkwi w 
nim przedziwne instytnktowne poczu- 
cie historji miasta, które od 28 wie- 
ków znaczy swe istnienie w kronikach 
świata. Zmieniają się czasy, przeista- 

  

W ostatnich latach życia wycofał się z 
działalności publicznej. 

Wszakże i w tym czasie nie odmawiał 
pomocy radą i czynem, gdy mu do przeko- 
nania trafić umiano. W miejscowości G. w 
Kongresówcę towarzystwo dobroczynności, 
posiadające znaczną nieruchomość,  bezna- 
dziejnie powikłało swoje interesy. Jastrzęb- 
ski podjął się wyprowadzenia ich na czyste 
wody i z zadania tego wywiązał się zna- 
komicie. Towarzystwo dobroczynności w G. 
poświęciło mu nekrolog, jako „swemu do- 
5roczyncy“. 

O przeszłości, która go pozbawiła ukocha 
rego gniazda rodzinnego, myśleć nie lubił, 
kreskę nad nią postawi. W powrót na Po- 
iesie nadnieprzańskie trzeźwy umysł jego 
nie wierzył. Do nowej pracy była mu bodź- 
zem troska o chłeo powszedni i zdołał go 
zabezpieczyć na dni ostatek dla siebie i dla 
rodziny. : 

Władze umysłowe stanowczą w nim mia 
iy przewagę nad uczuciem. Nie widziałem 
go nigdy w kółku rodzinnem ale w rozmo- 
wach przyjacielskich zdradzał o dzieci wiel 
ką troskliwość, dbał o ich wychowanie, cie- 
szył się żywo, gdy je widział na dobrej dro- 
dze. Umiał czuć żywiej, jeno uczuciami temi 
darzył bardzo szczupłe grono osób. 

Dla czynności swoich układał kalenda- 
rzyk na dłuższy ckres czasu naprzód i po- 
rządku jego nie zwykł naruszać. Gdy przed 
paru laty wyjeżdżał samochodem zagranicę 
ktoś go prosił o oddanie znajomemu w Stra 
sburgu pewnej sumy pieniężnej. 

— Dobrze, odrzekł, proszę mu napisać 
że za trzy tygodnie dnia takiego to, będą u 
niego o dziesiątej z rana i dotrzymał па- 
znaczonego terminy co do minuty. Jako 
człowiek kultury europejskiej, lubił zwiedzać 
obce kraje i czyniąc to wzbogacał swoją 
wiedzę. 

We wspomnieniach pośmiertnych zwy- 
kliśmy wyliczać wszelkie możliwe, czasem 
nawet urojone zalety nieboszczyka. W sza- 
blonowem oświetleniu zmarły podobny  by- 
wa do drewnianych żywo ubarwionych po- 
staci świętych Pańskich w kościołku wiej- 
skim. Postać prawdziwie wybitna wytrzy- 
muje oświetlenie krytyczne. Nie z blasków 
anielskich stworzona jest dusza ludzka. 
Światła i cienie odpowiednio rozdzielone czy 
nią wizerunek podcbny do żywego wzoru 
— a tylko utrwalenie podobizny prawdy by- 
wa pożądane. 

Kilka zdań z ostatniego OOO Fausta 
(część Il) odzwierciadla dosyć ściśle, bodaj 
riylne i niemylne poglądy tego mocnego 
człowieka, na życie: 

W. zaświaty wgląd przed nami jest zakryty . 
Głupi, kto w górę wzrok swój zwraca 
I za chmurami równych sobie zmyśla. 
Niech mocno stoi —— tutaj się rozgląda. 
Dzielnemu świat ten wiele ma do powie- 

dzenia. 

Może zbyt mocno wierzył, że wszelkie przy- 

jemności kończą się ze zgaśnięciem życia 
ziemskiego. Taka filozofja — epikureizmu 
bywa źródłem, balastem krępującym wzlot 
niyśi. Wszakże instynkt twórczy duszy lu- 
dzkiej i żywość umysłu ugrzeznąć mu w 
nim nigdy nie pozwoliły. Choć z pięciu ta- 
lentami*), które mu Opatrzność powierzyła 
niewielkich stosunkowo dokonał obrotów, do 
najdzielnejszych ludzi zaliczony być winien, 
jakich ziemia nasza wydała w ostatnich lat 
dziesiątkach. Mocny to był człowiek,  roz- 
ważny i dzielny. 

Tacy ludzie tworzyli siłę społeczestwa 
naszego na ziemiach wschodnich, zdobywali 
mu znaczenie i szacunek, czynili ze stosun 
kowo nielicznej garstki —- miljon. R 

  

omunt. 

*) Ewang. Mateusz XXV 15 i nast. 

cza się historja kontynentu, co raz in- 
ne tłumy z dalekich stron ku Wiecz- 

nemu Miastu dążą, wyciskają niemal 

rzymian z dziada i pradziada obcy przy 

bysze a mimo te pozostaje niezmieny 
charakter rzymianina, który wie, że w 
spadku po cesarstwie, które było spad 
kobiercą republiki rzymskiej, papiest- 

wo wzięło panowanie nad światem. 
A Papiestwo bądź co bądź, nawet wy- 
odrębniony w titta del Vaticono, pozo 
stanie na wiek wieków niepodzielnie 
zrośnięte z Rzymem. 

Oprócz tego co jest chlebem po- 
wszednim lud rzymski żywiołowo re 
aguje na drugą część słynnego pra- 
rzymskiego okrzyku, na  „circenses“, 

dziś coprawda przystosowanych do 
odmiennej treści współczesnego życia 
lecz tem niemniej stanowiących prze- 
ciwwagę trosk i znojów życiowych. 
Każda niemal z dzielnic Rzymu urzą- 
dza w określonym czasie własne świę- 
ta, których najbardziej elektryzującym 
programem są ognie sztuczne. Kolory- 
styczny instynkt ludu włoskiego, nie- 
tylko rzymskiego, lubuje się w grze 
świateł rzucanej na ciemnogranatowe 
tło firmamentu a specjalne firmy piro- 
techniczne ryw alizują pomiędzy — 50- 
bą aby nowe ognie sztuczne zaprodu- 
kować zyskując sobie poklask tłumów 

W dniu święta faszystowskiego 
przypada doroczne święto dzielnicy, 
zwanej „borghi* a skupiającej się tuż 
pod Watykanem a raczej pomiędzy pa 
łacami papieskiemi a zamczyskiem św. 

Dnia 3-go b. m. odbyła się w sto- 
licy Abisynji, Addis Abbeba, uroczy- 
sta koronacja na króla Rasa Taiiari, 
doniedawna jeszcze regenta, sprawu- 
jącego rządy w zastępstwie swej mat- 
ki. 

Oficjalny tytuł nowego króla bę- 
dzie brzmieć: Haile Sellacie I, król 
królów. Ów przydomek „król królów* 
pochodzi jeszcze z czasów Salomona, 
którego krew płynie w żyłach wszy- 
stkich panujących w Abisynji. 

„Król królów* jest siostrzeńcem 
słynnego króla Menelika, pogromcy 
Włochów, którzy chcieli opanować 
kraj wraz z jego niezmiernemi bogac- 
ctwami naturalnemi. Najstraszniejszą 
klęskę zadał wojskom włoskim 
ojciec przyszłego króla pod Adua, w 
r. 1896-ym. Młody Taffari wychował 
się więc w epoce bohaterskiej, któ- 
rej wydarzenia musiały wpłynąć na je 
go bystry umysł. 

Sam wielki Menelik miał wpraw- 
dzie kilku synów, lecz dostrzegł, że 
umysłem i charakterem żaden nie do- 
równa młodeniu siostrzeńcowi. Wziął 
go więc na swój dwór i dał mu odpo- 
wiednie wychowanie, przygotowując 
go zwolna do przyszłego zadania: 
sprawowania władzy królewskiej. Od- 
dał mu w zarząd najpierw prowincję 
Sidamo na południu,«a potem ważniej- 
szą — Harrar na północy, broniącą 
wybrzeża morskiego i kontrolującą li- 
nję kolejową Dżibuti — Addis Abbe- 
ba. 

Po śmierci wielkiego  Menelika, 
po którym rządy w kraju w imieniu 
małoletniego Tattari objęła jako re- 
gentka jego matka, nie wszystko dzia 
ło się tak, jak to ustanowił wielki 
władca jedynego katolickiego kraju 
w Afryce. Taffari miał bowiem brata 
Jasu, który był ulubieńcem matki. 
Powodem intryg macierzyńskich prze- 
ciw ksiąciu Taffari był jedifak fakt in- 
ny. Oto Jasu był młodzieńcem niedo- 
łężnym; matka więc, zmieniając testa- 
ment Menelika i wysuwając na przy- 
szłego króla swego niedołężnego ulu- 
bieńca, spodziewała się tym sposo- 
bem dzierżyć we własnych rękach fak- 
tyczne rządy w państwie, co przy ener 
gji księcia Taffari „yłoby niemożliwe. 

Rożpoczęły się tedy przeciw nazna 
czonemu spadkobiercy tronu intrygi 
dworskie i dynastyczne, które jednak 
wywołały skutek wprost przeciwny: 
zaostrzały jeszcze bardziej energję 
księcia Tafiari. Znalazłszy, dzięki za- 
letom swego charakteru, licznych zwo 
lenników, ruszył na ich czele na stoli- 
cę, przepędził brata, a matce pozosta- 
wił tytuł regentki nominalnej. Intrygi 
jednak nie ustawały, wobec czego 
książę przepędził i matkę, pokonał i 
zmusił do posłuszeństwa wuja, który 
wystąpił w obronie intrygantki i zo- 
stał panem sytuacji. Zwycięstwo nad 
wujem odniesione zostało nie bez po- 
mocy francuskich samolotów i lotni- 
ków, którzy przybyli do stolicy Abisy- - 
nji na skutek przedsięwziętej poprzed 
nio podróży przyszłego króla po Euro- 
pie, którą chciał poznać. 

IJATYKA W IZBIE FRANCUSKIEJ Ras Taffari „Królem królów” 
Był w Paryżu, Londynie, Rzymie, 

zwiedził Szwajcarję, Niemcy i Szwe- 
cję i wyniósł z tej podróży wiele do- 
świadczenia, które postanowił wyko- 
rzystać w ojczyźnie. Już przedtem Ras 
Taftari był zwolennikiem postępu, a 
teraz wziął się energicznie do budowy 
dróg i mostów, do zakładania szkół, 
aby zacofaną  Abisynję podnieść do 
rzędu wielkich państw Świata. Lecz 
kultura i cywilizacja tylko powoli mo- 
gą utorować sobie drogę w tym kraju, 
pełnym  tradycyj,  konserwowanych 
nieraz zazdrośnie w każdej rodzinie 
etjopskiej. Ras Taffari musi pilnie ba- 
czyć, aby mu się nie przydarzył los 
Amanullaha afganistańskiego. 

Przed państwami, europejskiemi za 
bezpieczył Taffari swe państwo je- 
szcze w roku 1922-im, gdy Abisynja 
przyjęta została do Ligi Narodów ja- 
ko niepodległe państwo. Ambicją no- 
wego władcy jest założenie w Europie 
przynajmniej kilku poselstw, w Pary- 
żu, Londynie i w Rzymie. Niezależnie 
iednak od tego, wszystkie wielkie mo- 
carstwa europejskie posiadają już dziś 
w Addis Abbeba swych akredytowa- 
nych przedstawicieli, a na koronację 
udali się do stolicy specjalni wysłan- 
nicy monarchów i rządów. 

GÓRA GEDYMINA 
Z największą ciekawością przeczy- 

tałem w „Słowie* artykuł p. L. Uzięb- 
ły: „O groby pamiątkowe na historycz 
nych górach wileńskich". Jako stary 
obywatel naszego miasta i miłośnik 
iego zabytków historycznych oraz 
prześlicznych okolic, niezliczoną ilość 
razy bywałem na tych górach. Niema 
tam ani jednej ścieżki, ani drzewa lub 
krzaku, którychbym nie znał. Więc 
nieco mię zdziwiło, że p. U., mówiąc 
o górach: Zamkowej, Trzykrzyskiej i 
Bekieszowej, wcale nie wspomina o 
górze  Gedymina. Pozwalam sobie 
tę lukę uzupełnić. Znajduje się ona 
między górą Trzykrzyską a Bekieszo- 
wą. Ma kształt stożka ściętego prawie 
pod samym wierzchołkiem. Rosną tam 
od strony miasta stare brzozy, a od 
strony przeciwległej sosny. Jeżeli z 
ogrodu Bernardyńskiego przejść przez 
nowy most i iść wąwozem, a potem 
się skierować wprawo, można wdra- 
pać się na tę górę z tej strony. Lecz 
łatwiej to wykonać ze strony zaułka, 
łączącego Zarzecze z Antokolem, prze 
chodząc przez dziedziniec pewnego 
domu i przez położony za nim ogród. 
Na tej górze, jak czytałem, spoczywa- 
ią popioły księcia Gedymina. Stało 
się to tak: Książę Gedymin został za- 
bity pod murami fortecy krzyżackiej 
B ejerburgu i tam, według zwyczaju 
pogańskiego*), spalony na stosie. 
Popioły przywieziono do Wilna i pó- 
grzebano na górze, która się i nazywa 
od tego czasu Gedyminową. R. Kiihn. 

=) O zbadanych przezemnie kurhanach 
pogańskich w pobliżu Wilna i o wydobytej 
z nich broni pisałenr w „Stowie““ w r. 1928 
(Nr. 110 od 15 maja). 

  

DZIECI 
Zapisy codziennie 
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 kilkoro z dobrej rodziny, inteligentne 

od 5—7 lat, poszukuję do kompletu 
— przedszkola polsko - francuskiego. 

Pańska 4 m. 4. 

od 9 do 1 po poł. 

  

  

  

22 Loteria 
Główna wygrana 

MILION ZŁ 
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Anioia. To tež co roku komitet dzielni- 
cowy urządza ognie sztuczne tak zwa 
ną „la girandola del Costel Sant“ An- 
gelo“. Tłumy zalegają buiwary nad- 
tybrzańskie i wyczekują, dziewiątej 
godziny której wydzwonienie przez 
zegar zamczyska jest hasłem do roz- 
poczęcia „la girandola“. 

Tego roku przeszło trzysta rac roz- 
prysło ponad Rzymem  różnobarwne 
gwiazdy i kule ogniste, sto wspania- 
łych oślepiających  białością komet 
wyrwało się z czeluści zamczyska leni 
wie wyciągającego swe cielsko nad 
pobrzeżem Tybru. Z krużganków wy- 
sokich polały się strugi Światła, jak 
wspaniałe świetlne kaskady obsypując 
deszczem skier znieruchomiałe w ciem 
ności bastjony. Wnętrza rozświetliły 
się bielą, czerwienią i zielenią bengal 
skich ogni nabierając wprost tantasty 
cznych kształtów, na tle stężałego gra 
matu nieba jesiennego. Kłęby dymu za 

wisły nad zamczyskiem jak delikat 
ne przesłony koronkowe ledwo szar- 
pane powiewami wiatru. Potem jęły 
wybuchać z potwornym hukiem jakieś 
węże ogniste wzbijające się wzwyż i 
syczące przaraźliwie aż wreszcie jed- 
na po drugiej rozprysły się snopem 
różnokolorowych Świateł krótkie ra- 
ce, jak przeolbrzymie kosze znagła roz 
kwitłego kwiecia. 

Piebs stłoczony wyraził swe za- 
dowolenie okrzykami i oklaskami. Wi- 
dowisko zaiste godne było widzenia, 
a że huku nie brakło więc narazie pry 

Co drugi los wygrywa. Kup los w szczęśliwej kolekturze 2 

K. Gorzuchowskiego 
ZAMKOWA 9. 

Zamiejscowym wysyłamy odwrotną pocztą 

Należność P. K. O. Nr. 80365 po otrzymaniu losów 

Państwowa 
Ogólna suma wygranych 

32.000.000 
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mat w tej mierze dzieržą organizatorzy* 
widowiska, podwatykańscy  „borghi- 
giani“, którym na tym pr ymacie wiel 
ce zależy, jakoteż do swych współ- 
dzielnicowców zaliczają i Papieża. 

NA MARGINESIE ŻYCIA. 

Mussolini w mowie swej, którą 
nazwał „wjatykiem na rok dziewiąty 
istnienia faszyzmu”, stanął wyraźnie 
na stanowisku rewizjonizmu traktatów . 
uważając politykę rewizjonizmu za je- 
dyną drogę do ustalenia pokoju w Eu- 
ropie i do uniknięcia następstw nowej 
wojny. Wódz iaszyzmu mówił nie- 
tylko jako szef rządu ale prawie jako     minister spraw zagranicznych. Polity- 
ka rewizyjna znalazła w Królestwie 
Włoskiem zwolennika i poplecznika. 

Zdaniem naszem są pewne bra- 
ki w zajęciu tego zdecydowanego sta- 
nowiska a mianowicie premjer włoski 
nie powiedział w jakich granicach ma 
być zakreślony ów rewizjonizm, któ- 
ry on tak otwarcie propaguje, jako po- 
trzebę dania wyrazu prawdzie i spra- 
wiedliwości. Wiadomą jest rzeczą .że 
prawda i sprawiedliwość według pa- 

jęcia jednych bywa często krzywdą i 
niesprawiedliwością dla drugich. Zre- 
widować istniejące traktaty to znaczy 
obalić je w gruncie rzeczy i dla tego 
obalenia trzeba zwołać nową  konie- 
rencję pokojową, która jak wszystkie 
konierencje narodzi nowy płód, z któ- 
tego znowu będą jedni zadowoleni a 

Da



SŁOWO 

Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
Postulaty w sprawie wywozu drewna 

olszowego 
W dn. 14-X 1930 r. zakończyła 

prace komisja, powołana przez Mini- 
sterstwo Rolnictwa naskutek uchwał 
konferencji drzewnej z dn. 8—9-IX r. 
b. w celu zbadania problemu sposobu 
wykonywania reglamentacji wywozu 
drewna olszowego oraz regulacji obro 
tu olszą dyktową. Komisja ta, w skład 
której weszli przedstawiciele Zrzesze- 
nia Związków Właścicieli Lasów, Ra- 
dy Naczelnej Związków  Drzewnych i 
Związku Fabrykantów Dykt, doszła 
po kilkudniowych obradach do nastę- 
pujących wniosków: 

„ Komisja stwierdza, że najwłaściwszym 
środkiem uregulowania obrotu drewnem 0l- 
szowem w ramach obecnego systemu ceł 
wywozowych jest powołanie do życia or- 
ganizacji handlowej, mającej za zadanie 
skup olszy dyktowej w kraju, zaopatrywa- 
nie w surowiec krajowych zakładów prze- 
mysłu dyktowego oraz eksport niesprzeda- 
nych nadwyżek zagranicę. Organizacja ta, 
powołana do życia przez sfery, zaintereso- 
wane w obrocie olszą dyktową, musiałaby 
uzyskiwać od Ministerstwa Skarbu potrzeb 
ne niskociowe kontyngenty wywozowe, 
oraz winna być wyposażona w odpowiedni 
kapitał _ obrotowy, umożliwiający skup 
względnie zaliczkowanie olszy okrągłej w 
sezonie jej sprzedaży przez Ei 

Komisja zwraca się do Rady Naczelnej 
Związków Drzewnych z propozycją powo- 
łania do życia komitetu studjów nad tą 
sprawą, któryby w terminie do dn. 1 stycz- 
nia 1931 r. opracował i uzgodnił z zain- 
teresowanemi czynnikami gospodarczemi za 
rys statutu organizacji, określił sposób jej 
działania oraz omówił z bankami zasady i 
rozmiary finansowania organizacji. Licząc 
się z tem, że zmobilizowanie odpowiednich 
kapitałów zakładowych i obrotowych w 
obecnej sytuacji na rynku pieniężnym i przy 
braku ustawy O rejestrowym  zastawie 
«drzewnym nie będzie mogło być dokonane 
w terminie tak wczesnym, aby projektowa- 
na organizacja mogła objąć rolę regulatora 

" obrotu drewnem olszowem już z nastaniem 

| 

| 

sezonu gospodarczego 1930 — 31. Komisja 
proponuje utrzymanie narazie obecnych 
orm reglamentacji wywozu drewna  olszo- 
wego, przyczem wskazane byłoby wprowa- 
dzenie następujących udoskonaleń: 

1. — Wykonywanie reglamentacji wywo- 
zu drewna olszowego winno się odbywać 
przy ścisłym współudziale zainteresowanych 
czynników gospodarczych. W tym celu Ra- 
da Naczelna Związków Drzewnych powo- 
łać winna do życia Komisję Olszową, zło- 
żoną z przedstawicieli własności leśnej, fa- 
bryk dykt i handlu olszą, której zadaniem 
byłoby stawianie wniosków oraz opinjowa- 
nie pod adresem Rządu wszystkich  ogól- 
nych i konkretnych spraw, związanych z 
wykonywaniem _ reglamentacji wywozu 
olszy. 

2. — Zapewnienie fabrykom dykt moż- 
ności zaopatrzenia się w surowiec dokona- 
ne być winno przez zwolnienie do ekspor- 
fu za ełem ulgowem w czasie dokonywa- 
"nia przez te fabryki zakupów surowca tylko 
takich kontyngentów wywozowych, które 
odpowiadają przewidywanej nadwyżce eks- 
portowej. 

Po dokonaniu zakupów przez przemysł 
dyktowy, pozostałe jeszcze ewentualnie fak- 
tyczne nadwyżki winny być również zwol 
nione do wywozu za cłem ulgowem. Moż- 
ność eksportu nadwyżek olszowych we wła- 
šciwym czasie winna być zagwarantowana 
przez następującą procedurę: 

Komisja Olszowa komunikuje pod adre- 
sem Ministerstwa Przemysłu i Handlu do 
dn. 10-1 przypuszczalną wysokość  przewi- 
dywanej na bieżący rok gospodarczy nad- 
wyżki eksportowej, opierając się na do- 
świadczeniach z lat ubiegłych oraz na zna- 
jomości położenia rynku. Dla umożliwienia 
dokonania tranzakcyj próbnych, wyjaśniają- 
cych konjunktury i cenę 25 proc. tak usta- 
lonego kontyngentu, może być rozdzielone 
przez Ministerstwo Skarbu tym  posiada- 
czom drewna olszowego, których podania o 
przydział kontyngentów eksportowych w 
roku gospodarczym 1930— 31 złożone będą 
de dn. 15.1 1931 r. W dn. 1-III przekaże 
"Ministerstwo Przemysłu i Handlu Komisji 

lszowej wszystkie podania o przydział 
kontyngentu eksportowego, które zostały 
złożone do tego czasu. Do tego samego 
terminu komisja Olszowa zbierze i spraw- 
dzi dane o zapotrzebowaniu krajowych fa- 
bryk dykt. Z porównania obu tych materja- 
łów oraz na podstawie znajomości rynku 
i wyników z lat ubiegłych, Komisja zapro- 
ponuje w terminie do dn. 10-II1 wysokość 
kontyngentu eksportowego. Kontyngent ten, 
po zaakceptowaniu go przez Ministerstwo 

arbu, rozdzielony będzie między wszyst- 
h zgłoszonych R, drewna olszo- 

wego w terminie do dn. 20 marca 1931 r. 
Petentom, którzy otrzymali w styczniu kon- 

tyngent zaliczkowy, potrąca się go 
dokonywaniu przydziału ostatecznego. 

przy 

Podania o przydział kontyngentów skła- ., 
dane być winny do Ministerstwa Przemysłu 
i Handlu według ustalonych wzorów i za- 
wierać winny deklaracje, co do faktycznie 
posiadanych ilości dyktowego drzewa olszo- 
wego w roku gospodarczym 1930 — 31. 
Wiarogodność tych danych winna być 
stwierdzona przez władze ochrony lasów; 

  

iadacze olszy dyktowej, nie będący wła 
elami lasu, przedstawiają ponadto za- 

iadczenie o dokonanej sprzedaży, wysta- 
wione przez właściciela lasu. Podania, zło- 
żone po dn. 1.HI, nie powinny być przez 
Ministerstwo Skarbu uwzględniane. 

Po dokonaniu zakupów drewna  olszo- 
wego przez fabryki krajowe, Komisja Ol- 
szowa podaje do wiadomości Ministerstwa 
Skarbu termin, od którego dopuszczalne 
byłoby wydawanie zezwoleń na wywóz 
ewentualnie jeszcze pozostałych nadwyżek. 
Ponadto winny być udzielane w każdym 
czasie po uprzedniem zaopinjowaniu przez 
Komisję Olszową pozwolenia na niskocłowy 
wywóz takich partyj olszy, która ze 
względu na swe właściwości techniczne, ja- 
kość lub położenie terytorjalne, nie jest 

  

  

   

  

4. — Regulamin Komisji Olszowej opra- 
cuje Rada Naczelna Związków  Drzewnych 
i przedstawi go do aprobaty zainteresowa- 
nych ministerstw. Równocześnie ustalona bę 
dzie forma współpracy Komisji z temi 
sterstwami. 

mini- 

    

  

podaje ponadto do wiadomości, 
i jiązków Właścicieli Lasów 

stanęło na stanowisku, iż jego zdaniem lep- 
szem rozwiązaniem sprawy od ustalonego 
powyżej sposobu wykonywania  reglamen- 
tacji kon zentowej byłaby zasada ekspor- 
tu bezkontyngentowego, przy  równoczes- 
nem zagwarantowaniu nabywcom  krajo- 
wym równości szans w zaopatrywaniu się 
w surowiec wobec eksportu olszy zagranicę. 

    

W tym celu proponuje Zrzeszenie Związ 
ków Właścicieli Lasów udzielanie bez ogra- 
niczeń zezwoleń na wywóz olszy po cłach 
ulgowych do państw, z któremi Polska za- 
warła traktaty handlowe lub specjalne ukła- 
dy, regulujące obrąt drewnem  olszowem, 
przy równoczesnem obracaniu wpływów z 
tych ceł wywozowych na premjowanie wy- 
wozu dykt w takiej wysokości, aby fabry- 
kant krajowy był w stanie płacić za suro- 
wiec cenę nie niższą od nabywcy  zagra- 
nicznego. W razie niemożności zrealizowa- 
nia koncepcji premij wywozowych, Zrzesze- 
rie Związków Właścicieli Lasów przychyla 
się do propozycji odpowiedniego zrewidowa 

nia wysokości ulgowych ceł dla osiągnięcia 
przedmiotem zakupu przez krajowy prze- tego samego celu. 
mysł dyktowy. 

  
  

KRONIKA 
PIĄTEK 

7 Dziš W. słońca o g. 6 m 41. 

ikandi 
Paa Z. słońca o godz. 3 m. 57 

Godfryda 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGJI U. S. B. W WILNIE. 

z dnia 6. XI. 1930 r. 

Cišnienie średnie w mm. 749 

Temperaturs średnia -l- 5 

Temperatara najwyższa -l- 8 

Temperstara najniższa -|- 5 

Opad w milimetrach: 21 

i | zachodni 
srzeważający | 

Tendencja: spadek, potem wzrost. 

Uw agi: pochmurno, deszcz 

  

1 URZĘDOWA 
— Krzyż niepodległości na piersiach sze- 

regu osób. Jak się dowiadujemy, dnia 5 b. 
m. ukazało się w „Dzienniku Ustaw* rozpo- 
rządzenie p. Prezydenta Rzeczypospolitej, 
0 ustanowieniu nowej odznaki — „Krzyż 
Niepodległości" — wraz z listą szeregu od- 
znaczonych osób. 

MIEJSKA 

— Wszystkie biura meldunkowe mieścić 
się będą w jędnym lokału. Magistrat prze- 
rowadza obecnie remont lokalu przy ul. 
onskiej, w którym mają być skoncentro- 

wane wszystkie biura meldunkowe, znajdu- 
jące się dotychczas przy komisarjatach po- 
hcji. 

(RE SĄ tych biur zrealizowane bę- 
dzie jeszcze przed Nowym Rokiem. 

— Działalność Pogotowia Ratunkowego. 
W ub. miesiącu Pogotowie Ratunkowe było 
czynne w 520 wypadkach, w tem w 312 
wypadkach udzieliło pomocy na mieście. Sa 
mobójstw przez ten czas zanotowano, 8, 
porżnięć 13, przejechań 4, pobić 11 i na- 
głych zgonów — 5. 

WOJSKOWA 
— Posiedzenie dodatkowej komisji po- 

borowej. Dodatkowa komisja  poborowa 
obradować będzie w dniu 19 b. m. w lokalu 
przy ul. Bazyljańskiej Nr. 2. 

— Spisy poborowych rocznika 1910. Re- 
ferat wojskowy Magistratu rozpoczyna w 
dn. 1 grudnia sporządzanie spisób poboro- 
wych rocznika 1910 poczem spisy te zosta- 
ną wywieszone w lokalu referatu, aby oso- 
by zainteresowane mogły je przejrzeć dla 
ewentualnego wniesienia reklamacji. 

UNIWERSYTECKA 
— Nominacja w U.S.B. Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej zamianował: prof. nadzwy 
czajnym w U.S.B. Bronisława Wróblewskie- 
go — profesorem zwyczajnym prawa i po- 
stępowania karnego na Wydz. Prawa i 
Nauk Społecznych tegoż Uniwersytetu; za- 
stępcą prof. inż. Wacława Łastowskiego — 

prof. a WROC uprawy 
roli i roślin na *Studjum Rolniczem przy 

drudzy niezadowoleni. Czyli, że wkro- 
czymy w takie same błędne koło, w 
jakiem od dziesięciu lat depczemy krę- 
cąc się naokół samych siebie. 

Nie  przypuszczamy aby premjer 
włoski nie dostrzegł tego, aby nie zda- 
wał on sobie sprawy, że pomiędzy 
abstrakcyjnem ujęciem problematu a 
praktycznem wykonaniem istnieje ta 
przepaść, jakiej dobra wola nie zdoła 
wypełnić. Chyba, że Włosi mają na my 

li jakieś specyficzne korzyści, jakie 
przeynieść im może konferencja  re- 
wizyjna. Wtedy niedopowiedzenia sta- 
lą się zrozumiałe. Dostrzec jednak tych 
korzyści nie spesób, raczej p oszuku- 
ląc zobaczyć można chociaż dalekie 
niebezpieczeństwa, jeśeli chodzi o u- 
łatwienie Niemcom rewindykacyj tery 
torjalnych strat: 

  

s Obecna chwila w życiu narodów 
jęst jedną z najcięższych chwil kry- 
zysu powojennego ze względu na po- 
wikłania gospodarcze, nie chodzi tu o 
systemy parlamentarne i metody rzą- 
dów, gdyż mogą one jedynie powięk 
sząć grozę położenia a nie powodować 
Ją chodzi zaś o rozumienie, że polityka 
*ewizyjna nie doprowadzi do tego 0 20 
w tej chwili najbardziej chodzi a mia- 
cie do takiego zwrotu w życiu 
rodów, któryby pozwolił na wyjś- 

Cie z błędnego koła kryzysu. Rewizja 
traktatów może odbić się ujemnie na 

zbliżeniu się do takiego właśnie mo- 
mentu, gdyż — zdaniem naszem mo- 

głaby ona być wpływem raczej usta- 
lenia się nowego powojennego życia 
według skrystalizowanych norm, niż 
podstawą tego ustalenia, jak zdaje 

się wierzyć premjer włoski. 
Jeżeli akcentowanie stanowiska 

rewizjonistycznego jest jedynie ma- 
newrem do osiągnięcia cełów daleko 

bliższych i wywarcia nacisku na pe- 
wne elementy z przedziwnym uporem 
nie rozumiejące sytuacji i lekceważą- 

ce czynnik aktywności włoskiej w ży- 
ciu międzynarodowem, to powinszo- 
wać jedynie można panu Mussolini.emu 
wyrzucenie takiego atlutu w trudnej 
grze dyplomatycznej. 

bywa ślepy czyżby bywał i głuchy? 

Jeżeli zawierzyć dyplomacie z XVII 
wieku, Monsieur De Callier, autorowi 

dzieła wydanego po włosku w Par- 
mie w MDCCXXVI (1726) roku, to 
sprawy polityczne w Europie przecho- 
dzą przez cykle dodatnie i ujemne. Sa 
pewne przesłanki na to, że obecnie 
znajdujemy się u progu cyklu dodat- 
niego, czyżby doprawdy zależało ko- 
mu na tem aby poprzez wywołanie no- 
wych powikłań Europa weszła w or- 
bitę cyklu ujemnego? Konstruktywna 
polityka Wodza faszyzmu nawewnątrz 
kraju nie wydaje się wskaźnikiem iż 
tym kimś mogą być Włochy. 

Leonard Kociemski. 

ZIE 

Paryż czasem @ 

Wydziale Matem. Przyrodniczym; docenta 
w Uniw. Jagiellońskim w Krakowie dr. Ka- 
zimierza Pelczara — profesorem nadzwy- 
czajnym patologji cgólnej na Wydz. Lekar- 
skim U.S.B. 

— Lektorat języka litewskiego w U.S.B. 
wakuje. Kandydaci, pragnący ubiegać się o 
stanowisko lektora tego języka, zechcą się 
zgłosić u dziekana wydziału humanistyczne- 
go w godzinach przyjęć codziennie od 12 
do 13-ej prócz piątków. 

AKADEMICKA 

— Akademicka drużyna harc. im. X. A. 
Mackiewicza. W sobotę, 8 b. m. odbędzie 
się krótka zbiórka członków drużyny 0 
godz. 17 punktualnie przy ul. Zygmuntow- 
skiej 16. 

— Klub Włóczęgów Senjorów. W piątek 
dn. 7 b. m. punktualnie o godz. 19 dla 
członków, zaś o godz. 19.30 dla zaproszo- 
nych gości, odbędzie się w lokalu przy ul. 
Wielkiej Pohułance 53 m. 4 XXXI-e, zebra- 
nie Klubu Włóczęgów Senjorów. 

SZKOLNA 
— Kursy Re im. 0 Kocha- 

nowskiego (Wilno, jckiewicza upraw- 
nione przez Kuratorjum O.S.Wil. I. dz. 31290. 
Nauka wedle programów gimnazjów pań- 
stwowych z zastosowaniem najskuteczniej- 
szych metod i systemów. Ustrój półroczny. 
Lekcje dzienne lub wieczorowe. Specjalny 
kurs języków obcych. Gabinety i pracownie. 
Bezpłatna bibljoteka podręczników. Samo- 
rząd szkolny. P.W. i F. Lokal własny, nawo 
cześnie urządzony. Prospekty szczegółowe 
bezpłatne. Zapisy na rok 1930 — 31 codzień 
od 10 do 12 i od 17 do 20 godz. 

KOLEJOWA 
— Posiedzenie dyrekcyjnej Rady Kolejo- 

wej. W dniu 15 grudnia r. b. odbędzie się 
posiedzenie Dyrekcyjnej Rady Kolejowej. 
Wnioski na Radę winny być nadsyłane do 
dnia 25 listopada r. b. poczem porządek 
dzienny na Radę zostanie zamknięty. 

POCZTOWA 
— Nowa droga przewozowa paczek pocz- 

towych. Z dniem 30 ub. m. Min. Poczt i Te- 
legrafów wprowadziło nową ulgę przewo- 
zową dla obrotu paczkowego między Pol- 
ską a Argentyną i Brazylją przez dynię. 

Do obrotu dopuszczane są paczki zwyk- 
łe z podaniem zawartości i wartości paczki, 
przyczem waga jednej paczki nie może 
przekraczać 10 klg. objętość zaś 55 cm. 
sześciennych. 

Paczki te przesyłane będą przez urzędy 
pocztowo-celne do Gdyni, skąd będą prze- 
wożone bezpośrednio do  Buenos-Aires 
i Rio de Janeiro. 

RÓŻNE 
— Otwarcie wystawy w Pałacu a= 

zentacyjnym pamiątek j. E. biskupa - 
durskiego. W niedzielę, dnia 9-X zostanie 
otwarta w salach przy mieszkaniu J. E. bi- 
skupa Bandurskiego zbiór pamiątek Jego 
Ekscelencji, pochodzących z pracy kapłań- 
skiej wśród cywilnej ludności Lwowa, Kra- 
kowa, Wiednia i Wilna, oraz licznych miej- 
scowości całej Polski, oraz ciekawe zbiory 
fotografij, adresów, a przedewszystkiem od- 
znak wojskowych, jakiemi wdzięczne woj- 
sko polskie obdarzyło swego Opiekuna, oraz 
pamiątek i zbiorów I Dywizji Legjonowej, 
85 p. p. wileńskiego, 77 p. p., 19 pap. i in. 
1 inn. 

Dochód z wystawy przeznaczony jest na 
schronisko sierot im. Marszałka  Piłsud- 
skiego. 

‚ — Białoruscy es-erzy. W Wilnie odbyła 
się narada grupy radykałów białoruskich 
z Krukiem i Pawliokowskim na czele, w 
elu omówienia projektu wskrzeszenia bia- 

łoruskiej partji socjal-rewolucjonistów. 
Inicjatorzy liczą, że partja uzyska po- 

parcie szerszych mas białoruskich. 
— Zjazd uczestników B. Wil. Baonu 

Harc. Komitet zjazdu podaje do wiadomości 
że karty uczestnictwa w zjeździe będą wy- 
dawane w dn. 8 i 9 b. m. w godz. 17 — 19 
w lokalu Federacji Pol. Zw. Obr. Ojczyzny 
(Uniwersytecka 6 — 8 i w dniu zjazdu na 
dworcu wił. w godz. 6 — 8. 

— Zwalczanie jaglicy. Kolumna do Wal 
ki z Jaglicą przy wydz. zdrowia publiczne- 

o urzędu wojewódzkiego po ukończeniu w 
pow. Wilejskim, Oszmiańskim,  Święciań- 
skim, Dziśnieńskim i Brasławskim udaje się 
do powiatu Wileńsko-Trockiego, w którym 
pracować będzie: m. Niemenczyn od dnia 
14 do 18 b. m. m. Mejszagoła od dn. 19 
do 23 b.m., Podbrzezie od dn. 25 do 28 b. 
m. N. Troki od dn. 29 b. m. do 6 grudnia m. 
Olkieniki od dn. 9 do 24 grudnia m. Tur- 
giele od dn. 29 do 30 grudnia, m. Wornia- 
ny od dn. 2 stycznia 1931 r. do 12 stycznia 
m. Szumsk od dn. 12 do 19 stycznia. 

Kolumna udziełać będzie bezpłatnej po- 
mocy lekarskiej chorym na jaglicę (porady, 
mniejsze zabiegi, operacje) oraz jednorazo- 
wych bezpłatnych porad w innych  choro- 
bach oczu. 

— Dlaczego znów autobusy kursują prze 
ładowane. Przed miesiącem mniej-więcej, 
wydane zostało zarządzenie, w myśl które- 
go konduktorzy autobusów powinni prze- 
strzegać, aby w autobusach jechało tyle 
pasażerów, ile jest siedzących miejsc w 
maszynie. 

Przez pewien czas zarządzenie to było 
honorowane i wówczas jeździło się wygod- 
nie, niestety, stan te nie trwał długo. Obec- 

    
    

       

  

Dyr. Zelwerowicz wystawia „Skrzypce 
jesienne". 

  

  

nie, czy to wskutek zmniejszenia się ilości 
maszym (stare gruchoty stopniowo odma- 
wiają posłuszeństwa), czy też z racji prze- 
dawnienia, konduktorzy nie zwracają uwagi 
na wygodę pasażerów i „ładują” pełny auto 
bus, jak za starych, dobrych (dla spółdziel- 
ni) czasów. 

Kierownik ruchu kołowego powinien po- 
lecić swoim pracownikom przywrócić do- 
tychczasowy stan rzeczy, bowiem zwłaszcza 
teraz, w okresie dni słotnych, tłok w auto- 
busie jest czemš okropnem, zarówno ze 
względu na wygodę jak i higjenę. 

— Sprostowanie. W notatce kronikar- 
skiej o udziale kolejarzy wileńskich w wy- 
zwoleniu Wilna z pod jarzma bolszewickie- 
go („Słowo** z dn. 5 listopada) zniekształ- 
cone zostało nazwisko wice-dyrektora kolei, 
które powinno brzmieć: inż. Mazurowski, 
co niniejszem prostujemy. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Miejski na Pohulance. „Skrzyp 

ce jesienne”, Dziś, premjera głośnej sztuki 
repertuaru rosyjskiego „Skrzypce jesienne” 
Surguczewa. Sztuka ta posiada nadwyraz 
ciekawe ujęcie psychologiczne, oraz wybor- 
ne zobrazowanie środowiska. Doskonała gra 
zespołu pod reżyserją "R. Wasilewskiego, 
uwydatniła wszystkie walory artystyczne 
tej interesującej sztuki. 

W roli głównej — wystąpi po dłuższej 
przerwie H. Ceranka. Nowe efektowne de- 
koracje w wykonaniu J. Hawryłkiewicza. 

— Teatr Miejski w „Lutni“. Dziś z po- 
wodu próby generalnej — przedstawienie 
zawieszone. Jutro wchodzi na repertuar Te- 
atru „Lutnia“ lekka komedja S. Kiedrzyń- 
skiego „Nie rzucaj mnie madame", grana 
obecnie z wielkiem powodzeniem w War- 
szawie. Sztuka ta odznaczająca się humo- 
rem, dowcipem i werwą, zawiera szereg pio 
senek i ewolucyj tanecznych. W wykonaniu 
bierze udział cały zespół artystyczny pod 
reżyserją dyr. A. Zelwerowicza, który jedno 
cześnie kreuje jedną z ról głównych. Opra- 
cowanie muzyczne E. Dziewulskiego. Deko- 
racje J. Hawryłkiewicza. Na premjerze obec 
ny będzie autor. 

Sztuka wywołała wielkie zainteresowanie. 
— Przedstawienie dia młodzieży  szkol- 

nej. W teatrze na Pohulance odbędzie się w 
sobotę najbliższą 8 b. m. o godz. 3 min. 15 

po |. trzecie widowisko z cyklu przedsta- 
wień dla młodzieży szkolnej. 

iWystawiona zostanie sztuka 
Szerriff'a „Kres wędrówki". Ceny 
najniższe od 30 gr. 

a las'* na przedstawieniu popo-, 
łudniowem. 

wojenna 
miejsc 

niedzielę 9 b. m. ukaże się 
w Teatrze na Pohulance na przedstawieniu 
popołudniowem po cenach zniżonych  sztu- 
ka j. A. Hertza „Młody las". 

— „Widma“ S. Moniuszki w  „Lutni”. 
Wobec wielkiego powodzenia „Widma* 
misterjum S. Moniuszki powtórzone zosta- 
ną po raz ostatni — w niedzielę nadchodzą 
cą na przedstawieniu popołudniowem 0 
godz. 3 m. 30 p. p. Ceny miejsc  zniżone. 

— Koncert Sobinowa w „Lutni”. Słynny 
artysta operowy Leonid Sobinow wystąpi 
w Wilnie raz jeden tylko we środę 12 b. m. 
w Teatrze „Lutnia“. 

W wykonaniu tego znakomitego artysty 
usłyszymy szereg aryj operowych, oraz ro- 
mansów i pieśni. 

W koncercie tym bierze również udział 
wybitny pianista i kompozytor B. Sobinow. 
Bilety już są do nabycia w kasie Teatru 
„Lutnia* codziennie od 11 do 9 wiecz. bez 
przerwy. 

CO GRAJĄ W KINACH 
Hollywood — Parada miłości 
Heljos — Serce pieśniarza 
Szar JV a pantera 

lowy — a U 
Wanda — Złote piekło г 
Kino Miejskie — Szalony książę 
Ognisko Kolejowe — Dziewica orleańska 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— w i w ciągu doby. Od 5 do 6 

b. m. zanotowano wypadków 40, w tem kra 
dzieży 4, opilstwa 8 przekroczeń administra 
cyjnych 19. 

— Zamachy samobójcze. Pasz 
kiewiczówna Romana ze wsi Ždany, „EE 
Norzyckiej usiłowała popełnić samobój: 
przez wypicie esencji octowej. Przyczyna 
-— zawód CH 

Adamkowicz Franciszek, mieszkaniec m. 
Postaw usiłował odebrać sobie życie pod- 
żynając nożem kuchennym gardło. Po nało- 
żeniu opatrunku Adamkowicza odwieziono 
do szpitala w Głębokiem. Przyczyna — nie- 
porozumienia rodzinne. 

— Śmierć pijanego wskutek 
zaczadzenia. We wsi Szalygi, gm. 
Grodeckiej w niezamkniętej łaźni znaleziono 
zwłoki Choruka Józefa, mieszkańca wsi Fron 
czejkowo, gm. Gródeckiej. Choruk znany 
był jako nałogowy pijak. Za otrzymane ze 
sprzedaży żyta pieniądze upił się i powraca- 
jac do domu prawdopodobnie zaszedł do 
łażm przespać się. Łaźnia, w której suszono 
len, była napalona i należy przypuszczać, 
że Choruk zmarł wskutek zaczadzenia. 

— Pożar. Na szkodę mieszkańca wsi We 
głowszczyzna, gm. Rakowskiej Sycza Ada- 
ma spalił się dom mieszkalny z przybudów- 
ką 1 chlewem kufer z ubraniem oraz war- 
sztat tkacki. Poszkodowany oblicza straty 
na 2300 zł. 

‚ — Afera z obligacjami 
jówek. Od pewnego czasu szereg — 056 
nabyło od różnych agentów pewnej instytu- 
cji bankowej we Lwowie różne obligacje 
premjowe, zobowiązując się wpłacić nalež- 
ność częściami. Po pewnym czasie do na- 
bywców zgłosił się pewien osobnik, rzeko- 
mo inspektor towarzystwa i pobrał całą na- 
leżność, S 

Obecnie na skutek odpowiedzi nabyw- 
ców towarzystwo dowiedziało się o uregu- 
łowaniu należności, które naturalnie rzeko- 
my inspektor nie wpłacił do centrali. 

W związku z tem przyjechał do Wilna 
jeden z kierowników tego banku w celu 
wszczęcia poszukiwań za przywlaszczycie- 
tem. 

prem 

-— Kradzieże. Kubinowej Annie, Mickie- 
wicza Nr. 37 skradziono bieliznę pościelową 
oznaczoną literami H. K. i E. O. oraz na- 
krycie stołowe, łącznej wartości 500 zł. 

  

TEOFIL 
INŻYNIER 

  

Walka KOP'u z przemytni 

$ ы = P. ч З х 2 . 

< 
SZOPA 

- TECHNOLOG 
zmarł dnia 28 sierpnia 1929 r. w Klewaniu (na Wołyniu). Zwłoki zostały prze- 

wiezione do Wilna w dniu 6 listopada 1930 roku. 
Nabożeństwo żałobne za duszę Jego odprawione zostanie w Kaplicy 

na cmentarzu Wojskowym (na Antokolu) dnia 
10 m. 30 rano, poczem nastąpi złożenie zwłok do grobu rodzinnego. 

O tych smutnych obrzędach zawiadsmiają przyjaciół i znajomych 

8 listopada r. b. o godz. 

ŻONA i CÓRKA 

  

ctwem 
Brygada K.O.P. Wilno w m. październiku wykryła 28 wypadków przemytu, w 

których ujęto 30 przemytników, a towaru skonfiskowano na ogólną sumę 105.000 zł. 
Towar składa się z cukru, sardynek, tytoniu, jedwabiu. Skoniiskowane towary przeka- 
zane zostały urzędom celnym. 

KURJERA Z CENTRALI KOMUNISTYCZNEJ 
ARESZTOWANO W WILNIE 

W dniu wczorajszym policja dokonała rewizjj w jednym x tutejszych hoteli 
i aresztowała niejakiego Szaca Fajwela, kurjera centralnego komitetu komunistycznej 
partji Zachodniej Białorusi, który przybył do Wilna z Minska. U are sztowanego zna- 
leziono grubszą ilość gotówki w dołarach, najświeższe okólniki komunistycznej partji 
w sprawie wyborów, oraz okólniki centralnego komitetu „Jedności Robotniczo-Chłop- 
skiej”. — Prócz tego przytrzymano szereg listów, 
zmiernie obiity i obciążający materjał w ręce policji. 

* 

pisanych odręcznie, które dały nie- 

* * 

Jednocześnie dowiadujemy się, że na terenie Wilna aresztowano kilku b. aktyw- 
nych wywrotowców, w tem również studentów, którzy czynili próby zorganizowania 
w dniu dzisiejszym demonstracyj dla uczczenia 13 rocznicy 
Aresztowanych osadzono w więzieniu. 

rewolucji bolszewickiej. 

  
  

Zamiast przechadzki 
po mieście 

Przyjęte jest, że bawiąc w cudzym domu 
nie wypada gospodarzowi prawić arogan- 
cji, ani okazywać mu iekceważenia. Jest to 
EE i oczywista zasada towarzy- 
ska, 

Obowiązuje ona także w stosunkach 
prasowych. Tutaj gospodarzem jest pismo, 
gościem rękopis, który został nadesłany w 
celu t. zw. zamieszczenia. 

Różnica jednak, która zachodzi między 
zwykłemi prawami gościnności, a zwycza- 
jami w gazetach, jest ta, że doprowadzony 
do ostateczności gospodarz może gościa, — 
jak się to mówi — wystawić za drzwi, 
gdy redakcja i bez tego doprowadzenia jej 
do ostateczności kwalifikuje rękopis do ko- 
Sza. 

Jednem z zagadnień, które dość często 
trafia na szpalty „Słowa”, jest zagadnienie 
komunikacji miejskiej w Wilnie. Pisze się 
o tem stale, a pisać będzie niewątpliwie i 
nadal, ponieważ temat ten jest zawsze ak- 
tualny i zawsze o  pierwszorzędnem dla 
rozwoju naszego miasta znaczeniu. 

Tutaj zaznaczyć wypada, iż na każdy 
niemal artykulik, ba, na każdą niemal 
wzmiankę o autobusach, Redakcja otrzymu- 
je sąžniste artykuły, polemiczne od t. zw. 
Spółdzielni Autobusów. Narazie latem r. b. 
próbowaliśmy te spółdzielniane wyjaśnie- 
nia drukować, były one mniej więcej rzeczo 
we. Ostatniemi jednak czasy, sytuacja się 
o tyle zmieniła, że nabrały one specyf'cz- 
nego tonu. że zawierają więcej aluzyj i kon- 
ceptów, niż momentów rzeczowych, i że 
(pomijając już ich nieortograficzno*!), rc- 
bią wrażenie wypocin kogoś, komu się zda 
je, czy też zdawać chce, że jest drugim No- 
waczyńskim. 

Jest to choroba niebezpieczna, ' rie 
chcąc ręki do jej rozwoju przykładać, r:0- 
prostu tych stylistycznych _błyskotniwości 
nie drukujemy. 

Kilka dni temu pisaliśmy o tem, że au- 
tobusy wileńskie swą różnolitością w wyglą 
dzie nie nadają się do Wilna, że natrząc 
obojętnie na kursowanie tych taratajek po 
po mieście naszem, deklasujemy Wilno do 
poziomu jakiejś zapadłej dziury prowincjo- 
nalnej i t. d. i t. d. 

Doczekał się ten artykulik „odpowiedzi* 
od Spółdzielni, pod której adresem nie pi- 
saliśmy zresztą wcale. 

Czego tam, w tej „odpowiedzi* niema? 
— Jest przedewszystkiem powołanie się ra 
autorytet p. radcy wojewódzkiego  Reissa, 
jako „popterającego Spółdzielnię (co tłu- 
maczyć wypada chyba w ten sposób, że p. 
R. urzędowo zadowolony jest z funkcjono- 
wania komunikacji autobusowej w Wilnie) 
(?), są tam wskazówki na temat: o czem 
prasa powinna pisać, a o czem nie, jest 
wreszcie zapewnienie, że niech te a te rze- 
czy doprowadzone zostaną do porządku, to 
„autobusiki sami już doprowadzimy do este 
tycznego wyglądu". 

Wreszcie „Spółdzielnię* irytują reflek- 
sje na temat autobusów, bo oto pisze ona 
tak: „Dlatego by P. „Miku“ (dosłownie) 
nie przychodziły na myśl żadne „reileksje“ 
proponujemy nabyć autobus, chętnie przyj- 
miemy go do Spółdzielni i powierzymy kie 
rownictwo* . T й 

Mniejsza o to, kto ma być przyjęty do 
Spółdzielni i komu ma być powierzone jej 
kierownictwo: Mikowi, czy jego autobuso- 
wi, chodzi o coś innego, mianowicie o to, 
że gdyby każda krytyka w prasie wywoły- 
wała powiedzenie: „sprobuj”, to dożyliby- 
śmy takich czasów, że minister, krytykowa- 
ny przez publicystę politycznego, wołałby: 
„Spróbuj pan sam poministrowač“. Recen- 
zentowi teatralnemu zaproponowanoby wy- 
stęp na scenie, a sprawozdawcy sądowemau 
piszącemu ostre słowa pod adresem złodzie 
ja- recydywisty, ten ostatni mógłby « powie- 
dzieć: „przekonaj się pan sam, czy chleb 
złodziejski jest tak bardzo smaczny.". 

  

Ze strychy domu nr. 19 przy ul. Szkap- 
lernej skradziono bieliznę, własność Wołko- 
wicz Marji, i Witondort Mery, 

Autobus wpadł na doroż- 
kę. W dniu 5 b. m, Wieliki Piotr, Wiłkomier 
ska 58 zameldował, iż u wylotu ulicy Wiel- 
kiej i Niemieckiej autobus Nr. 14015 z iinji 
3-ej najechał na jego dorożkę. Wsxuiek 
zderzenia został zraniony koń, któreg? ui0- 
kowano w lecznicy dla zwierząt. ypad- 

b ków z ludźmi nie było. 
— Podrzutek na Górze Boufałowej. Na 

Górze Boufałowej znaleziono podrzutka pici 
męskiej w wieku około 3 tygodni. Przy 
dziecku znaleziono kartę z nadpisem „An- 
druszkiewicz*. Podrzutka umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. : 

— Znalezienie rzeczy z kradzieży. Usta- 
lono, iż kradzieży futra męskiego Graz in- 
nych rzeczy na sumę 900 zł. dokonanej 
onegdaj na szkodę Gorfejn Etery, Ste'eńska 
24 dokonał Ułasiewicz Andrzej, zarnicszk: 
jący jako sublokator u poszkodowanej. Uia- 
siewicz do kradzieży przyznał się. Skraczio 
ne rzeczy zwrócono właścicielce. 

— Transparent komunistyczny. Na ulicy 
Antokolskiej, nieznani sprawcy  wywiesili 
transparent komunistyczny. 

Również na Kałwaryjskiej komuniści roz- 
rzucili odezwy wydane przez K.P.Z.B. 

  

Wieści przedwyborcze 

UCHWAŁA ZWIĄZKU  ZiEMIAN 
Z POW. BRASŁAWSKIEGO. 

Rezolucja brasławskiego Związku 
Ziemian, o której wspominaliśmy 
przed kilku dniami, brzmi jak nastę- 
puje: „Uważając za wysoce szkodliwe 
dla państwowości polskiej na tak za- 
grożonym terenie, jak teren święciań- 
ski, obecność dwóch list polskich, ze- 
brani wzywają stronnictwo narodowe 
w imię konieczności konsolidacji do 
wycofania swej listy Nr. 4 z okręgu 
święciańskiego. 

B. POSEŁ KAPELIŃSKI OPUŚCIŁ 
„WYZWOLENIE 

WARSZAWA 6-XI (tel. wł. „Sło 
wa'). Dzisiaj wystąpił jeden z najstar 
szych działaczy tego stronnictwa by- 
ły poseł do wszystkich trzech poprzed 
nich sejmów pan Franciszek Kapeliń- 
ski, zgłaszając jednocześnie list otwar 
ty, w którym poddaje druzgocącej 
krytyce metody polityczne panujące w 
łonie stronnictw opozycyjnych. 

WYROKI NA B. POSŁÓW 

Onegdaj w Warszawie zapadło kil 
ka wyroków w sprawie był. posłów. 
Skazani zostali — poseł Śmoła (Wy- 
zwolenie) na 4 miesiące więzienia, po 
seł Dobroch (Stronnictwo Chłopskie) 
na 2 tygodnie aresztu, poseł Ciastek 
(Str. Chł.) na 2 tygodnie aresztu, z 
zamianą na grzywnę 100 złotych. Pier 
wsi dwaj pozostają w więzieniu. 

Sąd Okręgowy w Grodnie skazał 
na rok ciężkiego więzienia b. posła 
Kryńczuka z białoruskiego robotnicze- 
go klubu poselskiego. 

WIECE I ZEBRANIA W POW. WILEJ 
SKIM 

Tydzień ubiegły przynosi nader bogaty 
plon przedwyborczy dla B.B.W.R. w pow. 
Wilejskim. Zebrania odbyły się tam w na- 
stępujących wioskach i osiedlach: w Kom- 
sino, Morgach, Bcrowikach,  Wytreszkach, 
Pużyrach, Horodyszczu, Motykach,  Słobo- 
dzie, Krzywiczach, gm. Krzywickiej, w Doł- 
hinowie 700 osób, Budsławiu . — 300 osób, 
w Niestaniszkach gm. Wiszniew —600 osób 
wc wsiach Zabłocie, Charki, Rakszyce, Ko- 
bylanki, Horody, Soczywki, Adamszczyzna, 
gm. Dołhinowskiej, — w Ilji (zebranie Ko- 
mitetu Wyborczego). 

RUCH PRZEDWYBORCZY NA WSI 
Powiat Wilejski. Ostatnia poczta przy- 

nosi szereg nowych wiadomości zarówno © 
organizowaniu się obwodowych i lokalnych 
komitetów wyborczych BBWR., jak i zebra- 
mach oraz wiecach urządzanych przez już 
istniejące. 

Nowe komitety lokalne zorganizowano 
w następujących miejscowościach: w Sło- 
bodzie, Olkowiczach, Ilji. 

. Zebrania przedwyborcze i wiece odbyły 
się: w aa Wiszniewie,  Kniahi- 
nie, Lotkach, Krzywiczach, Popówce, Elnicy 
Kapuścińczach, Osowie, Ilji,  Kołatczynie, 
Rohowiczach, Rybczynie, Spiahle. 

— Powiat Oszmiański. Dnia 2 b. m. od- 
był się nowy wiec w Oszmianie, urządzo- 
ny przez Powiatowy Pracowniczy Komitet 
Wyborczy, obecnych było około 120 ludzi. 
Przemawiali delegaci wojewódzkiego pra- 
cewniczego Komitetu, Saniać i Wojcicki. 

Oprócz tego odbyło się w Ilji zebranie 
Kom. Wyb. Związku Obyw. Pracy Kobiet, 
które uchwaliło poprzeć usiłowania Marszał- 
ka Piłsudskiego przez zgłoszenie swego 
akcesu do współpracy B.B.W.R. 

— Powiat Wil.-Trocki. W ciągu 'ostat- 
niego tygodnia ogromnie ożywił się ruch 
przedwyborczy w pow. Wileńsko-Trockim. 
Powstał cały szereg lokalnych komitetów B. 
B.B.W.R. a mianowicie w Rudominie, Jęcz- 
mieniszkach, Grodziach, Ostrowcu, Małact 
W. Solecznikach, Poszylu, Szyłanach, Rze- 

Szy Warkowskiej,  Łojciach-Płocianiczkach, 
Tarando, Zujunach, Giejłeszach,  Żudzisz- 
kach, Krzyżakach. 

Wiece odbyły się w następujących miej- 
scewościach: Rudominie (150 osób), w Bia- 
iej-Wace, gdzie ludność zerwała wiec 4-ki 
okrzykami niech żyje Marszałek Piłsudski, 
Ostrowcu (150 osób), w którym wiec 
słał depeszę hołdowniczą do Marszałka Pił- 
sudskiego, w Olkienikach 200 osób, w Pod- 
brzeziu zebranie rezerwistów i b. wojsko- 
wyci w Daniowiu, w Słeżunach, w Gawju, 
Podbarciu, Pasiekach, Pakotach,  Kiełokań- 
cach, Łamaninie, Aszkiełajtach, Sołach, Ru- 
czaju, Mereczu, W. Solecznikach 200 osób, 
Połukni 150 osób, w Szyłanach, NE о- 
le 200, Miednikach Królewskich 2 b, 
w Aglenikach wiec 4-ki został rozbity przez 
zwolenników B.B.W.R. a bibuła zniszczona.



Kącik Grafologiczny 
Kącik grafologiczny poświęcony jest 

P. T. czytelnikom, którzy interesując się gra 
fologją, chcieliby otrzymać ekspertyzę cha- 
rakteru, usposobienia i tp. swego lub zainte 
resowanej osoby, nadeślą do redakcji sub 
Kącik grafologiczny próbkę pisma oraz zna- 
czek pocztowy wartości I zł. 

Odpowiedzi ukazywać się będą w naj- 
bliższym N-rze „Słowa”. 

Amatorowi graiologji i Stasi. Drogi Pa- 
nie Franku, bardzo mi przykro, ale żąda- 
niom Pańskim nie mogę zadośćuczynić. — 
Nie jestem wróżbitą, ni prorokiem. 
znan: przyszłych kolein swego życia, 
że miałbym znać ży 

Grafologja nie 
jest nauką. 

B o Panu dziękuję za uznanie i cie- 
szę się, że po letniej katastrofie czuje się 
Pan dobrze i zdrowo. 

Przykro mi natomiast, że Panna Stasia 
jest z siebie i ze mnie niezadowołona. 

Konstatuję, że Panna Stasia įesį brzyd- 
ką pesymistką i nie chce, czy nie umie 
uśmiechać się do życia. 

Panno Stasiu, zycie nie lubi ludzi kcwaś- 
nych, jak ocet. 

Gdybym miał Pani lata, urodę i byt ko- 
bietą — nie istnialyby dla mnie dnie po- 
chmurne. 

Że Panią „nikt nie chce” 

  

  

  

  iak- 

    

  

  

  

  

— jak sama 
Pani to pisze — w to nie wierzę. 

    

  

Czy prawda, Panie Franku? 
Przy końcu pozwolę sobie wyrazić ubo- 

tewanie nad tem, że nie mam przyjemności 
znać Panny Stasi, gdyż wyrażona w koii- 
cu jej listu obietnica „lepszego podziękowa- 
nia" — jest nader kusząca. 

p p у + к RADJO WILENSKIE 
PIĄTEK, DNIA 7 LISTOPADA. 

11.58 Sygnał czasu. 

12.05 — 12.50 Kabaret (płyty) 1.Kalman 
— „Przyjdź cyganie' z op. „Hrabina Marica“ 

2) Moret — „Bądź zdrowa” (K. Tom), 3) 

Benatzky — Stara piosenka (H. Ordonów- 
na), 4) Benatzky — „Gdyś niewierny mi* 

(Z. Terne) 5) Borchet — „Hallo, 1930 — 

(ork.) 6) Krukowski — a) (Uj, ja tego nie 

lubię) b) Niech zostanie między nami. 7) 

„Gdy jesień się zaczyna” (H. Ordonówna) 

8) Raymond — „Cydzik w komisarjacie) 
(Gierasienski i Boronski) 9) B. Dorian —- 

„Gdy zakwitną róże” (T. Faliszewski) 10) 

Leo — Pocałuj minie cheri (słow--fox). 

13.10 Kom. meteor. 

15.50 — 16.10 Lekcja francuskiego z War 

szawy. 
16.25 — 16.30 Program dzienny. 

16.30 — 17.15 Koncert popularny (płyty) 

NOBO, 

1. Fłotow — Uwert. z op. „Marta“ 2. De 

Crescenz — Piosenka neapolitańska (B. Gi- 

gli). 3. Drdla - Serenada (ork.) 4. Benedict 

„Ptaszyna* (A. Galli - Curi), 5. Strauss — 

Wiązanka z op. „Nietoperz”, 6. Puccini — 

Duet z op. „Cyganerja“ (Gig.li i de Luca) 

7. Chopin — Polonez as-dur. 

17.15 — 17.40 „Wergiljusz* — odcz. z 

Warszawy wygł. prof. dr. G. Przychocki. 

17.45 — 18.45 Muzyka lekka z Warsza- 

wy. 
19.45 — 19.00 Kom. LOPP w Wilnie. 

19.00 — 19.20 Skrzynka pocztoya nr-— 

129 — listy radjosłuchaczów omówi Witold 
Hulewicz, dyr. progr. R.W. 

19.35 — 19.557 Pras.ż dzień. radj. z War- 
szawy. 

20.00 —- 20.15 Pogad. muzyczna z War- 
szawy. 

20.15 Koncert symfoniczny z Filharmonji 
Warszawskiej (skrócony). 

W przerwie koncertowej „Przegląd fil- 

mowy“ — ze studja Rozgł. Wil. 
21.30 — Przemówienie min. Matuszew- 

skiego z powodu wyjazdu z Polski doradcy 

iinansowego Devey'a. 

Po koncercie komunikaty. 

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO DZIAŁ B SĄDU OKRĘGO- 
WEGO W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

419 J. E aa 16. ž 1930 r. 
° /I. Firma: „Kosma — Spółka z ograniczoną odpo- 

wiedzialnością* . Zbyt w Polsce wyrobów ZEG tei 
kakao fabryki spółki akcyjnej. „Kosma”. Siedziba w Wilnie, ul. 
Zawalna 27. Przedsiębiorstwo istnieje od 20 września 1930 r. 
Kapitał zakładowy 15000 zł. podzielony na 150 udziałów po 
100 zł. każdy, w gotowiźnie całkowicie wpłacony. Zarząd spół 
ki stanowią: Dr. Hans  Kossmann Soppot, koło Gdańska, 
Scharlottenstrasse 17, Edgar Lau z Gdańska, Hu gasse 83- 
84, i Lejb Pines z Wilna, ul. Jakóba Jasińskiego 4 Umo- 
wy, czeki, weksle, pełnomocnictwa, akty notarjalne | hipotecz 
ne, oraz prywatne i wogóle wszelkie pisma i dokumenty, zawie 
rające jakiekolwiek zobowiązania, podpisuje zarządca Dr. Hans 
Kossmann samodzielnie, albo pozostali dwaj zarządcy Edgar 
Lau i Lejb Pines łącznie. Spółka z ograniczoną odpawiedzial- 
nością, zawarta na mocy aktu, zeznanego przed Stefanem Mok 

_rzeckim, Notarjuszem w Wilnie, w dn. 20 września 1930 r. ża 
Nr, 1964 na czas nieograniczony. 2320/32 

w dniu 20. X. 1930 r. 
472/11. Firma: „Narocz”. Spółka z ograniczoną odpowie- 

dzialaością.. Do zarządu na miejsce Leokadji Niecieckiej, któ- 
ra ustąpiła, powołano Alfreda Ehrmana, zam. w Wiln 
ja Róż 9. 

'w dniu 9. 10. 1930 r. 
461 /ll. Firma Elektrolux — spółka z ograniczona odpo- 

wiedzialnošcią“. Kierownik Oddziału w Wilnie Paweł Iwaszyn- 
cow ustąpił z zajmowanego stanowiska. Kierowniczk: 
działu w Wilnie z mocy aktu, zeznanego przed N 
Hiibnerem w Warszawie w dn. 19 lipca 1930 r. za 
obecnie jest Fryda Turkułłowa, zam. w Wilnie ul. 
51 — 2. 

w dniu 22 V. 1930 r. 
357/V11. Firma: „Bank Związku Spółek Zarobkowych — 

Spółka Akcyjna — Oddział Wileński". Mieczysław Hofman i 
Stanisław Kucharski z zarządu wystąpili. Prokura Stanisława 
Malca, Józefa Mroczkowskiego i Kazimierza Lewandowskiego 
wygasła. > 2323/11 

w dniu 2. X. 1930 r. 
357/VIIL Firma: Bank Związku Spółek Zarobkowych — 

Spółka Akcyjna — Oddział Wileński". Ignacemu Kędzierskiemu 
z Poznania, oraz Janowi Hindemithowi z Warszawy udzielono 
łącznych prokur na Centralę i wszystkie oddziały z tem, że 

każdy z nich uprawniony jest do zastępowania spółki tylko 

wspólnie z jednym z członków zarządu lub z drugim prokuren 

tem. 2324/11. 

w dniu 9 X. 1930 r. 
86/XV. Firma: „Wileński Dom Towarowo - Przemysłowy 

Bracia jabłkowscy Spółka Akcyjna.*. Do zarządu na miejsce 

Feliksa Laskowskiego, który ustąpił, powołano Feliksa Jabłkow 

skiego. 2325/11 

w dniu 2 X. 1930 r. 5 
36/IV. Firma: „Perfumerie Costa Spółka z ograniczoną 

odpowiedziałnością*, jedynym zarządcą spółki jest Samuel 
Brojdo z Wilna, ul. W. Pohulanka 15 z prawem reprezentowa- 
nia jej nazewnątrz i podpisywania pod stemplem firmowym 

wszelkiego rodzaju umów  notarjalnych i hipotecznych, Obli- 

gów, weksli, żyr wekslowych, czeków, rewersów, i t. p. Wpi- 

sano no mocy aktu zeznanego przed Janem Buyko, Notarju- 
szem w Wilnie, w dn. 5 września 1930 r. za Nr. 3600, 

  

  

   
  

   

  

       

  

w dniu 8. X. 1930 r. ` Е 

428/IV. Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział 

w Wilnie*. Dotychczasowy zastępca dyrektora Centrali dr. 

Tadeusz Garbusiński mianowany został Dyrektorem Banku. 

Mianowani zostali zastępcami /Dyrektorów: Centrali: Ludwik 

Czechowski, Włodzimierz Baczyński i dotychczasowi prokuren 

ci Centrali: Dr. Bolesław Galik, Dr. Wiktor Osuchówski, Anto- 

ni Paprocki, Kazimierz Greger, i Ludwik Szwykowski. Proku- 

w dniu 16 X. 1930 r. 

12458/1. Firma: „Miadziolski Daniel“ w Šwiecianach, ul. 
Rynkowa 7. Sklep towarów bawełnianych i półwełnianych. Fir- 
ma istnieje od 1921 roku. Właściciel Miadziolski Daniel, 
zam. tamże. 2328/11. 

12459/1. Firma: „Małachowska Wincentyna" w Wilnie, ul 
Garbarska, 8. Piwiarnia. Firma istnieje od 1929 r. Właściciel 
— Małachowska Wincentyna, zam. tamże. 2329/11 

‚ 12460/1. Firma: „Józef Talerman* Sprzedaż drzewa ko- 
palnianego i węgla". w Wilnie ul. Teatralna 5. Sprzedaż węg- 
la i drzewa kopalnianego. Firma istnieje od 1930 r. Właściciel 
-— Talerman Józef zam. tamże. 2330/H 

w dniu 20 X. 1930 r. 
12461/1. Firma: „Gita Ginzburg* w Głębokiem, ul. Hand- 

lowa 30. Skłep apteczny. Firma istnieje od 1922 r.. Właściciel- 
ka Ginzburg Gita, zam. w Głębokiem, ul. Łomżyńska 19. Pro- 
kurentem firmy jest Marjasza Szpajer, zam. w Głębokiem ul. 
Warszawska 57, 2331/11 

12462/1. Firma: „ Sophir — Mera Genzel* w Wilnie, 
ul. Wileńska 13. Przedmiot ——Sklep Robót ręcznych. Firma 
istnieje od 1929 r. Właścicielka — Genzel Mera, zam. w Wilnie 
ul. Wielka 33. Prokurentką firmy jest Ester Frajdrach, zam w 
Wilnie, ul. Wielka 35 — 5. 2332/11 

  

w dniu 9 X. 1930 r. 

12446/1. Firma: „Farbiarnia skór, Morduch Kantor, ul. 
Tartaki 2% w Wilnie, ul. Tartaki 2. Farbiarnia skór. Firma ist- 
nieje od 1924 r. Właściciel Kantor Morduch, zam. w Wilnie 
uł. Safja na, 5 — 15. 2333/11 

12447/I. Firma: „Empire — właśc. Marja „Grzybowska“ 
w Wilnie, ul. Mickiewicza, 11. Kawiarnia i piwiarnia. Firma 
istnieje od 1926 r. Właścicielka Grzybowska Marja, zam. w 
Wilnie, ul. Mostowa 15 — 4. 2334/11 

12448/1. Firma: „Grenader Reweka* w Wilnie, ul. Bazyl- 
jańska 11. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1930 r. Wlaš- 
cicielka Grenader Reweka, zam. w Wilnie, ul. Bazyljańska 9— 

3. 2335/11. 

12449/1. Firma: „Glezer  Szewel“ w Wilnie. ul. Wiłko- 
mierska 100 g. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1930 r. 
Właściciel— Glezer Szewel zam. tamże.. 2336/H 

12450/1. Firma: „Ajzik Ginzburg* w Wilnie, ul. W. Ste- 
iańska 32 — 9. Dostawa artykułów spożywczych, mięsa i 
paszy dla 5 p. leg. Firma istnieje od 1926 r. Właściciel —- 
Ginzburg Ajzik zam. tamże. 2337/W 

12451/1. Firma: „Spółka Klecki Hilel i Kaganowicz Ab- 
ram, Zawodowy skup ptąctwa w celu odsprzedaży. Siedzi- 
ba w! Wilnie, ul. Stefańska 30. Spółka istnieje od 10 września 
1930 r. Wspólnicy zam. w Wilnie: Hilel Klecki, ul. Połocka 
82, Abram Kaganowicz, ul. Stefańska 30. Spółka firmowa, prze 
kształcona z firmy jednoosobowej „Klecki Hilel*, zawarta zo- 
stała na mocy umowy z dn. 15 września -1930 r.. Wszelkie zo 
bowiązania, jak również korespondencję podpisują obaj wspól- 
nicy. * 2338, 

w dniu 9. X. 1930 r. 

12452. I. Firma: „Niekrewicz Antoni“ we wsi Pietroszki, 
gm. Orla, pow. Szczuczyńskiego. Sklep drobnych towarów spo- 
żywczych. Firma istnieje od 1929 r. Właściciel — Niekrewicz 
Antoni, zam. tamże. 2339 — VI. 
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AJNG 
MIEJSKIE 
SALA M 6JSKA 

u. Uatrobrzraskx 73 

SZALONY 
Od dnia 6 do 9 listopada 1930 roku włącznie 

GSIĄŻE 

    

Sztuka w 10 aktach. 
Haines John Grawford i Karoi Dane (Siim) 

Režyserja: James Kruze. Nad program: Tygodnik Aktualności Nr. 122. ssa czynna od g. 3 m. 30. 
oczitek seansów od g. 4-ej. Nasteony "program: „„W kraju srebrnych lisów*'. 

będą wyświetlane filmy: 

W rolach głównych: William 

  

KINO-TEA1 « rierwszy raz w Wilnie! Triumfalny przebój dźwiękowy! Prod. 1930-31 r. 

  

  

+ 
HELI ч $ | 4 $ Poryw. wzrusz. dramat ze śpiewem w roli gł. ulub. 

aj A. BE BR, E ši WI ARZA PRBIICZ Ai. JOLSON i ja mały Židas padas 
; 3 : Frank Lee (bohater filmu „Śpiew. Błazen*. Film ten niema nic wspėlnego z obrazėm „Śpiewający Błazen* i jest to 
Tel. 526. najnowszy przebój Al“ Зо!5опа.  Wszechświatowe powodzenie. Nad program rewelacyjne dodatki dźwiękowe. 

iSeansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. 

Dźwiękowe „HOLLYWOOD" 
kino DZIŚ!! Największy 100 proc. dźwiękowiec Film Mickiewicza 22. 

  

PARA 
z ulubieńcem śpiewakiem MAURICEM CHEVALIER., który odśpiewa 

  

JA 
wystawą i śpiewem poruszył cały świat! 

IŁOŚCI 

  

w języku francuskim 
swoje piosenki oraz Jeanette Mac Donaid znana z filmu „Król Żebraków*. 

Filii jest osnuty na tle głośnej sztuki „Książę Małżonek* Leona Xaurofa i Julesa Chaneela 

Nad program: dodatek dźwiękowy. Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. 

Początek o godz. 4-ej ost. 10.30. 

  

  

Polskie Kino 

„WANE A” 

Wielka 30, Tel. 14-81 

  

Dziś! Rewelacyjne arcydzieło film 
o wszechświatowem rozgłosie p. t. 

oparty na rzeczywistych wydarzeniach poszukiwaczy złota w Kalifornii. 

ZLOTE PIEKŁO fascynujący dramat 
w 14 aktach 

W. roli gł. wielka trągiczka 
DOLORES DEL RIO i znakomity Slim (Karoi Dane) 

  

WYSZEDŁ Z POD TŁOCZNI DRUKARSKIEJ 

WYKAZ DRUKÓW|-EF- 

  

      

  

CENA ZA EGZ. — ZŁ. 3.  —HE— 

  

  

    TANIO 
WIELKI WYBÓR 

MEBLI 

R. Łokicjowaki 
Wileńska 23. 

  

Okręgowy Związek Kas Chorych 
w Warszwie 

Ekspozytura w Wilnie 
ul. Zygmuntowska 24. 

poszukuje lokalu 0 $-ciu pokojach 
dla ulokowania inlirmerni dla przyjež- 
dżajęcych z kas związkowych chorych. 
Pożądane jest system korytarzowy lo- 
kalu w dzielnicy miasta niezbyt odda- 

„lonej od dworca kolejowego. Oferty 
przyjmuje Kancelarja Ekspozytury co- 
dziennie w godzinach urzędowych. 

    

    
   

  

       
      

      
      

  

MATKI! UWAGA! ® 
Dawajcie DZIECIOM 

Czekoladę Zdrowia 
FABRYKI 

A. PIASECKI 
w KRAKOWIE. 

jest bardzo pożywna i niedroga. 

Żądajcie wszędzie! 

BEZWARUNKOWO 
najwygodniej ; załatwiać wszelkie ogło- 

szenia i reklamy do „SŁOWA i do 

ianych pism za pośrednictwem 
Biura Reklamowego Stefana Gra- 
bowskiego w Wiinie, Garbarska 1, 

tel. 82. 

      

KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIANIE 

W POLSCE JEST WZBRONIONE 

KSIĘGARNIOM RABAT 

Wydawnictwo „KULTURA — Wilno, Kwaszelna 23 

m. 4. 
Urod kobiecą 

ę konserwu- 
je, doskonali, odźwie- 
ża, usuwa jej skazy 
i braki, Masat 
twarzy i ciała (panie). 
Sztnczue opalenie ce- 
ty. Wypadanie włosów 

    
ВАО 1 inpiež. Najnowsze 

1dobycze kosmetyki ra- 
LEKARZE cionalnėj, 

| RDC Codziennie od g, 10—8. 
W. Ž. P. 48. 

: Dr. medycyny : £ 

A. Cymbier 2/го йф к 
Choroby weneryczne, 

  

m) о 
W skórne i narządu mo- wuje, doskonali, odswie- 
czowego. С 

12,rėg Tatarskiej przyj- Gabinet * 
mūje 9-2 5-7 i pół Костеом @е Пв 
wiecz. Tel. 15-64. Leczniczej 

J. Hryniewiczowej, 

Dr Ginsberg ul, WIELKA X 18 m.9. 
Choroby skórne, we. Przyj. wg. 10-1i 4-7 
neryczne i moczopłcio- W. Z. P. Aż 2%, 
we. Wileńska 3, od ———- 
5—114 — 8. Tel. 
867. 

Mickiewicza rza usuwa braki i skazy. 

  

  

  

DOKTOR 

Szyrwindt 
choroby weneryczne, DOBRE 
skórne i inoczopłciowe żem 
Wielka 19, od 9—1 i oprocentowanie 

przy zupełnej pew- 
ności gotówki. Ka- 
żdą sumę łokuje 
Dom H.-K. „Za- 
chęża'* Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

3—7 

Dr. Bolesław 

Nanusewicz 
Zamkowa 7—1 
Choroby skórne 
i weneryczne 

przyjmuje od 6—7 

  
WERE 

Fisharmonję 
używaną poszukuję do 
nabycia.  Powiadomič 
dziś od g. 9 do 3. 

„ij Metropolitalna 1. Zwią- 
zek Mł tel. 788. 

    

т л sprzedania dom 
AKUSZERKA D pain dworca 

ŚMIAŁOWSKA kolejowego, z wolnem 

егат Gabinet Kosme-3 pokojowem mieszka- 
iyczny, tsuwa zmarszcz niem W cenie około 4 
ki, piegi, wągry, śapież, tys. dol. Bliższe szcze- 
orodawki, kurzajki, wy- góły w sklepie Gołę- 
pźdauie włosów. Mic- biowskich. Trocka 3. 
niewicza 46. 

    

   

w || 

we LOS 1 KLASY 
22 LOT. PAŃSTW. 

zakupiony w słynnej ze szczęścia 
kolekturze 

E.Lichtensteini $-= 
Wilno, Wielka 44 
“. Centrala kolektury: 

Warszawa, Mafszałkowska 145 

Główna wygrana 

ZŁ. 1.000.000 e» 
23 PRERJEUY 

Ogólna suma wygranych 

14. 32 miliony 
Co drugi los wygrywali 

Cena losów: 144 zł. 10, Jj2 zł. 20 
34 zł 30, 414 zł. 40 

Łaskawe zlecenia prowincji załatwiamy 
odwrotną pocztą. 

Konto P. K. O. 84051 
Firma egzystuje od 1835 roku. 

Szczęście stale sprzyja naszym P. T. 
Graczom 

PRERJA 
niedawno ukończ. 5kL 21 Lot. Państw. 

ZR. 250000 
wraz Z ostatną największą wygraną 

Zł. 50.000 
razem 

Ło 9090000 
również i tym razem przez naszych P.T. 

graczy szczęśliwie zdobyta została 

k (Kupimy trak wany 
w dobrym stanie. Oferty pod: 

Administracja Dóbr Belmont, 
Ri poczta Brasław 

   

   
   
    

      

   
    
   

   
    

     
        

   

uży- 

Najłatwiejsza 
  

  

rentami Centrali mianowani zostali: Emil Czarniawski, 

Nebelski, Dr. Antoni Sielecki i Karol Żyła. 

A. ARMANDI 

© WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

— No, bracie, niema co tracić cza- 
su, — mruczał do siebie Meer. — Im 
prędzej porzucisz to miasto, tem lepiej. 

Wobec _ nieobecności  Alcade'a, 
nie miał już potrzeby pozostawać dłu 
żej w Santa - Rozalia. Co zaś do wia- 
domości o Barranco, to nieudane pró- 
»by odebrały mu całkowicie ochotę do 
dalszego ciągu. Zmieniły się warunki i 
powietrze wydawało się dziwnie dusz- 

ne, nie można było oddychać. Tylko 
sto pięćdziesiąt mil dzieliło go od ko- 
palni. Znał drogę górską, którą raz 
już jeździł. Z pewnym wysiłkiem mógł 
by się dostać do celu, po trzech dobach 
Gdzież można lepiej zebrać wiadomoś 
ci o Barranco, jak nie na miejscu? 

Ogarnął go gorączkowy pośpiech. 

Postanowił wyjechać wieczorem i prze 

nocować w górach. Wiedział gdzie 

można dostać konia i zapasy na drogę. 

Szybko ubrał się więc i wyszedł z ho- 
telu. > 

O zmierzchu wszystko było gotowe: 

koń, przyzwyczajony do „niewygód 

dróg górskich, torby przy siodle, nała 
dowane prowiantami dla jeźdźca i dla 

konia. Ale jedno zdanie handlarza ko- 
ni utkwiło w jego uszach i, niewiado 
mo dlaczego, znów wzbudziło niepo- 
kój: 

‚» — Ma pan szczęście, — rzekł han 

Adam 
2321/11.     

ZNAĄKORETE UZNANE ZA NAJLEPSZE ŻĄDAJCIE 

WÓDWIĘE LIKIERY E WINA 
FP. Śr Gz Pe, pe e Ėė. H & Ža SP. AKC. w WARSZAWIE 

i najprędsza metoda 
nauczania się języ- 
ków obcych „Liugu- 

ŚR aphone*. Wilno, ul. 
| Niemiecka 3, m. 6. 
  

Ochmistrzyni 
ji poszukuje pracy, 

gą wykwalifikowana pod” 
: №ш każdym wzgledem, mo- 

że zaządzać samodziel- 

  

    nie. Łokieć 3—1. 
  

dlarz, — to jest ostatni koń, wszystkie 
inne sprzedane. 

Zdziwionem spojrzeniem  prześliz- 
gnał się Meer po tabunie koni, tłoczą- 
cych się za barjerą. Widząc to kupiec 
wyjaśnił: 

— Odrazu dwieści sztuk. Zamó- 
wienie przez radjo z Gacamassu. Lu- 
dzie, którzy kupili te konie, już są w 
drodze i przybędą tu w tych dniach. 
Nie łatwo mi poszło z takiem zamó- 
wieniem. 

Meer nie miał odwagi rozpytywać 
się, ale niewypowiedziane pytania u- 
więzły mu w mózgu. Co mogli tu robić 
ci ludzie, w tak wielkiej liczbie? Jaki 
cel ściągnął ich na głuchą pustynię. 

Na rogu ulicy San - Franciscito za- 
trzymał się przed witryną sklepu z bro 
nią. była tam cała serja morderczych 
narzędzi, które rzucały się w oczy i 
zdawały się zachęcać do kupna. Meer 
wsunął rękę do kieszeni i dotykając 
zimnego browninga, pomyślał, że dwa 
sposoby obrony są pewniejsze od jed- 
nego, Z wyrazem znawcy zaczął 0- 
glądać broń. 

Nie zdążył jeszcze zdecydować się 
na coś, gdy dostrzegł w witrynie od- 
Dicie drugiego amatora broni. Widząc 
że tym człowiekiem jest Chińczyk, Me- 
er zadrżał ze strachu i gniewu. Chin 
czycy są dosyć liczni w Meksyku, ale 
stanowczo w ostatnich dniach zbyt czę 
sto koło Meera się kręcili. Špiesznie 
wybrał sześcio - strzałowy karabinek 
i wszedł do magazynu. 

Wychodząc ze sprawnukiem w rę- 

ku, dostrzegł znów Chińczyka stoją 
cego przed witryną. Meer zrobił kilk- 
kadziesiąt kroków i zajrzał do kieszon 
kowego lusterka, by przekonać  się, 
co się za jego plecami dzieje. Chiń- 
czyk leniwym krokiem szedł za nim, w 
pewnej odległości. 

Meer skręcił szybko w boczną uli- 
cę. Dwadzieścia minut później figura 
Chińczyka znów mignęła w lusterku: 
te same leniwe ruchy i ta sama odle- 
głość.... 

Fala przerażenia zalała serce Me- 
era: 

—-(Co to mogło znaczyć? 
Postanowił przekonać się, kto 30 

śledzi. Zatrzymał się przed kawiarnią, 
którą mijał. Chińczyk minął go wolno, 

nie patrząc w jego stronę. || 

Meer uspokoił się prawie już, gdy 
wtem ktoś dotknął jego ramienia: 

— Dzieńdobry, senorze,. Widzę. że 
pan przygotowuje się do dalszej drogi? 

Kapitan statku uśmiechał się, wska 
zując oczami karabin. — Chińczyk 
zniknął gdzieś. Meer westchnął z ul- 
gą i zaproponował kapitanowi godzin- 
kę rozmowy w kawiarni. Zamienili kil 
ka uwag, dotyczących niewygód, czeka 
jących Meera na górskich drogach i o 
uieprzyjemnych spotkaniach, na które 
samotny podróżny jest narażony, 
wreszcie kapitan zauważył: 

-— Szkoda, że pan nas  porzuca.. 
Najlepszy i najpewniejszy środek ko- 
munikacji w naszvm kraju, to okręt! 

Meer przyznał rację, ale st 
że skoro statek, którym przybył 
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nie idzie tam, gdzie on podąża, nie 
miał wyboru. Kapitan był na tyle tak- 
towny, że powstrzymał się od dałszych 
pytań. Wypili po parę szklanek whisky 
z sodą i serdecznie pożegnali się. 

Meer obejrzał się na wszystkie stro 
ny, ale Chińczyka nie zauważył  ni- 

gdzie. Bez przeszkód i bez dalszych 
przygód powrócił do hotelu. 

Gdy zatrzymał się, aby wydać roz- 

porządzenie woźnemu, dotyczące wyja 
zdu, drgnął nagle i zamilkł: po prze- 
ciwległej stronie ulicy wolno przeszedł 
ten sam Chińczyk, rzucając obojętne 
spojrzenie w kierunku hotelu. W tej 
chwili Meer poznał w nim kulica, któ 
ry wynosił jego rzeczy ze statku... 

Teraz nie wątpił, że śledzono go. 
Przerwał rozmowę z woźnym na pół 
słowa i śpiesznie wszedł do swego po 
koju, aby prez okno śledzić szpiega. 

Ale nie mógł znaleźć klucza tam, 
gdzie go zostawił, nie było go i przy 
drzwiach. Meer nacisnął klamkę, ale 
drzwi były zamknięte... 

Chciał wrócić na dół po klucz, gdy 
nagle drzwi otworzyły się. Służący— 
Chińczyk zaczął przepraszać. Meer, 
ponsowy ze złości krzyczał: 

-— Co robiłeś w moim pokoju? 
Uczciwy sługa zdziwił się: szano- 

wny pan wyszedł, czyż nie należało 
sprzątnąć w pokoju? 

„.Znów ta przeklęta żółta twarz, na 
której, jak u lalki, nic przeczytać nie 
można! Meer ze złością zacisnął pię- 
ści: 

—Diaczego drzwi były zamknięte? 

  

  

— Zamknięte? 
zamknięte. 
ich otworzyć. jego sługa uniżony zau- 
ważył to i zaraz drzwi otworzył. To 

Drzwi nie były 
Szanowny pan nie umiał 

nieporozumienie, nic więcej, bardzo 
przykre nieporozumienie. 

Nie słuchając dalszych słów  ga- 
datliwego Chińczyka, Meer obrzucił 
badawczem spojrzeniem zamki przy 
kuferkach. Wszystko na pozór było w 
porządku, aie zdawało mu się... nawet 
był pewny, że... z trudnością  p0- 
wstrzymał „wybuch wściekłości: | 

— Dobrze! -—. rzekł. — Wynoś się. 
Syn Cecarstwa Niebieskiego ukło- 

nił się uniżenie, ale zanim odszedł, u- 

ważał za swój obowiązek dowiedzieć 

się, czy szanowny pan nie potrzebuje 

czego? Może wyprać bieliznę? Może 
wyczyścić buty? Może odnieść listy 
na pocztę? Właśnie poczta dzisiaj od- 
chodzi. Meer skoczył ku niemu z zaciś- 
niętemi pięściami: 

— Nie potrzeba nic! Wynoś się do 
stu djabłów. Precz, precz stąd! 

W pełnym szacunku strachu, Chiń- 
czyk cotnął się ku drzwiom i znalazł 
się na korytarzu. Meer błędnem spoj- 
rzeniem obrzucił pokój. Lustro odbiło 
bladą zmienioną twarz z drżącemi u- 
stami. Wyjął z podręcznej walizki fla 
szkę i dzwoniąc zębami wypił jej za- 
wartość, poczem odrzucił ją w kąt. 

‚ — — QOoooo!... jęknął dławiąc się 
przerażeniem. 

Alkohol zwolna ogrzewał krew, 
pobudzał myśli i odwagę. Meer uśmie 
chnął się złośliwie. 

  

  

  

— Ach tak? Chińczyk! Oni robią 
na mnie nagonkę z Chińczykami! | ci 
idjoci myślą w ten sposób mnie zwy- 
ciężyć... 

Myśl nagła olśniła go: 
— Wszystko jedno, teraz wiedzą, 

gdzie jestem i niema sposobu zatrzeć 
Śladów za sobą! 

Zrożumiał, że rozpoczęła się dla 
niego walka na śmierć i życie. Zwycię 
ży nie silniejszy, ani sprytniejszy, ale 
ten, kto będzie działał szybciej. Nale- 
żało czemprędzej coś przedsięwziąć. 
Członkowie „Wielkiej Czwórki* byli 
przedewszystkiem ludźmi czynu i... in- 

teresu. 
Jakby tam nie było, mimo całej 

mściwości nie będą działać wbrew wła 

snym interesom. Trzeba było utwier- 
dzić prawo na kopalnię Barranco, a 
botem spóbować układów. jeśli nie 
uda się uwolnić od nich, można un tro 
chę ustąpić. 4 

Żeby się uspokoić, położył się, ści 
skając głowę. Musiał natychmiast uło- 
żyć plan. Plan, który musiał go urato 
wać, uratować jego życie przedewszyst 

kiem. Nagle szczęśliwa myśl mignęła 
w jego umyśle, roześmiał się wesoło: 

-— Do djabła! Że też pierwiej nie 

pomyślałem o tem! 
© + Śchwycił kapelusz i wybiegł, zamyc 
kając dobrze drzwi na'dwa spusty. 
Szedł szybko ulicą, nie zwracając u- 
wagi na to, czy śledzi go kto, czy nię. 

— Byleby go odnależć! —— mru- 
czał, idąc coraz szybciej. 
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