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Marszałek Piłsudski na czele rządu 
Wczorajsza prasa codzienna nie 

przyniosła ani jednej wzmianeczki o 

możliwości zmiany gabinetu. Wczoraj 

sza prasa popołudniowa również nie 

pisnęła ani stówkiem. Polacy byli i są 

narodem gadatliwym i plotkarskim — 

tak wiele nam szkodziła ta wada — 

Marszałek nauczył swoich przechowy- 

wać tajemnice za istną kolczugą mil- 

czenia. Podobno w jednym z najlepiej 

poiniormowanych klubów  warszaw- 

skich w nocy, z piątku na sobotę oko- 

ło . godziny pierwszej była „rodaków 

nocna rozmowa”. Pozatem nic. 

Do godziny siódmej wieczór w so- 

botę nie wiedziano jeszcze nic. Tak 

jak w tej chwili rzeczy stoją, Marsza- 

łek w poniedziałek przyjmie prezy- 

denturę gabinetu i jako pierwszą swą 

radykalną reformę, rozpocznie przebu- 

dowę tego biurokratycznego aparatu, 

  

jakim jest gabinet min., na instytucję, 

w której będzie mniej fikcii, która 

mniej będzie załatwiać szczegółów, 0 

których ci, którzy podpisują, nie mogą 

mieć żadnego wyobrażenia, lecz wię- 

cej będzie miał dany minister swobo- 

dy i rzeczywistej możliwości decydo- 

wania. Wygląda z zapowiedzi Marszał 

ka, że minister Matuszewski, będzie 

głową resortów ekonomicznych, pułk. 

Beck kierownikiem Rady Ministrów, — 

— Premjer właściwym sternikiem pań 
stwa. 

W uszach nam brzmią zapowiedzi 
Marszałka o dniu, w którym wezmie 

władzę. Ma to być w chwili, kiedy 

cierpliwość jego się wyczerpie, kiedy 

powie: „dość tego". Kraj przeżywał 

ciężko okresy „bartlowania*, kraj wy- 

czekiwał i prosił jak o zbawienie o 
decyzję w chwiłach gabinetów, które 
zdawały się przyśpieszać rozgrywkę. 

Czekamy z biciem serca tego ponie- 
działku, to jest jutra, kiedy ostatecznie 

się zdecyduje, czy Marszałek  przyj- 
mie władzę. 

Niezałatwienie dotychczas proble- 

mu konstytucyjnego mści się na nas. 

Przychodzą oto sprawy ważniejsze, 

jak pogorszenie się naszej pozycji w 
świecie międzynarodowym, _przycho- 
dzi i co gorsza nie odchodzi zła kon- 
junktura ekonomiczna, która trapiąc 
całą Europę i o Polsce, niestety, nie 
zapomniała. Marszałek bierze odpo- 

wiedziałność na siebie w chwiłi cięż- 

kiej, takiej, w której wielu działaczy 

wolałoby się raczej od władzy wy- 

„ kręcić, Podnosimy to z wielkiem uzna- 
niem. Jest to ten piękny, i dumny, i 
Szlachetny rys jego charakteru. Poczu 

Wa się do odpowiedzialności za pań- 
Stwo i na spotkanie idzie niebezpie- 

<zeństwu. 

Wrażenie objęcia przez Niego rzą- 
dów będzie ogromne w kraju i zagra- 
nicą, 

Wszyscy ministrowie zostają ci sa- 

Mi. Powraca tylko na swoje stanowi- 

zawsze tym sariym Sławkiem, to jest 

patrjotą, który do ostatniej chwili bę- 

dzie walczył o dokro Polski nie zada- 

jąc sobie najmniejszej fatygi myśle- 

nia © sobie. Jego ostatnie przemówie- 

nie na zjezdzie w Radomiu otworzyło 

chyba wszystkim oczy na postać te- 

go polskiego romantyka, żołnierza — 

rycerza i człowieka wielkiego cha- 

rakteru. CAT. 

sko prezesa klubu pułkownik Sławek 

najbliższy współpracownik i najbliż- 

szy przyjaciel Marszałka. Składa on 

premjerostwo i powraca na swój po- 

sterunek. O, nie powiększy napewno 

galerji tych ludzi, którym do końca 

życia wystarczy tytuł: „były premjer* 

i przeżuwanie własnej wielkości. Pod- 

pułkownik w stanie spoczynku, czy 

Prezydent ministrów — Sławek był 

Rezyanacja pułkownika Sławka 
WARSZAWĄ. Pat. Biuro prasowe Prezydjum Rady Ministrów komu- 

nikuje: W sobotę w południe na audjencji u Pana Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej prezes Rady Ministrów p. pułk. Sławek zgłosił zamiar podania się 

do dymisji, motywując go przemęczeniem pracami bez wypoczynku oraz 

niemożnością pełnienia jednocześnie dwóch funkcyj — szefa rządu i pre- 

zesa B. B. 

O godz. I przybył na Zamek p. Marszałek Piłsudski i wziął 

w dalszej naradzie nad wyiwarzajacą się sytuacją. 

Prezydent i Marszałek Piłsudski 
Pan Prezydent wobec zamiaru prezesa Rady Ministrów p. pułk. Sław- 

ka podania się do dymisji, zaprosił do siebie o godz. ! po poł. p. Marszałka 
Piłsudskiego i — jak to zwykle czynił w podobnych sytuacjach — zapropo- 
nował mu objęcie prezesury rządu. 

P. Marszałek Piłsudski odpowiedział: 

„Oceniam najzupełniej motywy p. pułk. Sławka. Najbardziej zaś mi 
się podoba to, że nie chce on być „Madchen fir alles" Sam 
taką „Madchen fir  alles* być nie mogę i dlatego 
tego poszukam systeniu pracy, zarówno z panami kolegatni ministrami, któr 
rych zmieniać . _. die chcę, jak specjalnie z ministrem skarbu, tak 
abym: mógł znaleźć ułatwienie swej pracy jako prezesa gabinetu. Omówię 
to później szczegółowo z Panen: Prezydentein. 

Marszałek Piłsudski zaznaczył przytem, że ze wz.iędu na to, że dziś 
jest sobota, nie obiecuję dać odpowiedzi Panu Prezydentowi przed ponie- 
działkiem. 

udział 

Posiedzenie Rady Gabinetowej 
O godz. 5 po poi. zebrała się Rada Gabinetowa, na której p .premjer Sławek 

powiadomił kolegów gabinetu o postanowieniu podania się do dymisji wraz z całym 

gabinetem, na co uzyskał zgodę panów ministrów. 

Następnie Pan Marszałek Piłsudski zaznajomił Radę Gabinetową z treścią roz- 

mowy z Panem Prezydentem Rzeczypospolitej. Pan Marszałek oświadczył, że w razie 
przyjęcia szefostwa rządu pragnie zachować nadał współpracę wszystkich ministrów z 
gabinetu p. Walerego Sławka. 

W związku ze swą metodą pracy Pan Marszałek zaznaczył, że zamierza powołać 
do rządu w charakterze ministra bez teki prezydjum Rady Ministrów swego dotychcza- 
sowego pomocnika ppłkł Becka. Zamierzając poświęcić swą pracę zagadnieniom naj- 
istotniejszym, Pan Marszałek pragnąłby załatwienia ich w bezpośredniem zetknięciu się 

z kierownikami resortów, pozostawiając posiedzeniom Rady ministrów sprawy ogólnego 
znaczenia. Ostateczna decyzja co do objęcia szefostwa rządu przez Pana Marszałka 
będzie powzięta w poniedziałek, na konierencji u Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Dymisja całego gabinetu 
O godz. 19 min. 20 pan prezes ministrów Walery Sławek złożył na 

jęce Pana Prezydenta dymisję całego gabinetu. Pan Prezydent dymisję 

przyjął, poruczając prezesowi rady ministrów i wszystkim ministrom dalsze 

kierownictwo spraw państwowych, aż do chwili powołania nowego rządu. 

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej 
WARSZAWA. PAT. — Pan Prezydent wystosował w dnu 23 b. m. do 

p. premjera pismo następujące: 
Do Pana Walerego Sławka prezesa Rady Ministrów w Warszawie. 

Przychylając się do przedstawionej mi prośby o dymisję, zwalniam Pana 
z urzędu prezesa Rady Ministrów wraz z całym gabinetem i poruczam panu 

i wszystkim ministrom i kierownikowi ministerstwa skarbu, dalsze kierownictwo 
spraw państwowych, aż do chwili powołania nowego rządu * в 

Warszawa 23 sierpnia 1930 roku. 3 

Prezydent Rzeczypospolitej (—) I. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów W. Sławek 

  

Równocześnie do wszystkich członków gabinetu Pan Prezydent Rze- 

czypospolitej wystosował analogiczne pisma. 

AST IIA III KET IAE S KAI DEET ORZROMCZCH 
LIT : 

Udział państw w konferencji agrarnej 
W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. — Na konferencję państw agrarnych w Warsza- 
we zgłoszono dotychczas następujące delegacje: Bułgarji, p. Wasiljew mini- 

ster rolnictwa, z Estonji p. Goren minister rolnictwa, Jugosławji p. Demetro 

wicz minister przemysłu i handlu, p. Stoikiewicz dyrektor generalny mini- 

sterstwa rolnictwa, p. Pilia szef depart ientu eksportowego mnisterst. prze 

mysłu i handlu oraz sekretarz delegacji, z Łotwy — profesor uniwersytetu 
Kreismanis i poseł na sejm Grosswal, Węgier — baron Jerzy Pronayi, wice- 
minister rolnictwa i zastępca szefa departamentu ekonomicznego minister- 
stwa spraw zagrancznych p. Steian Winchyer, z Rumunji — p. Madgearu 

minister przemysłu i handlu ze swoim sekretarzem p. Potarca, wiceminister 
rolnictwa Mandru, dyrektor departamentu rolnictwa p. Marian, dyrektor de- 
partamentu dóbr państwowych p. Cezar Popesco, sekretarz generalny mini- 

sterstwa przemysłu i handlu, obserwatorzy z Finlandji, — p. Matson Sburg 
były minister rolnictwa i Carpentier Glees, inspektor dyrekcji rolnictwa oraz 
obserwator Ligi Narodów p. Stoppani z sekretarjatu Ligi Narodów. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. NIEŚWIEŻ — uż. Ratuszowa, Księgarnia 
Kios St. Miczalskiego, 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
Įažwiksiist.- 

BIENIAKONIE — Bufct Kolejowy. NOWOGRODEK — 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. i N. ŚWIĘCIANY — Księgarsia Twa „Ruch. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. ję 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarsii. 2 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. POSTAWY — i Polskiej Macierzy Szic! $ U 

GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. SŁONIM — ksiegarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewiaza 37 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. STOŁPCE — ia T-wa „Ruch”. 

IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwi ński. ST. ŚWIĘCIANY — mi. Rynes 8. N. Tarasiejski. S 

KLECK — sklep „Jednošė“. WILEJKA POWIATOWA — al, Mickiewicza 24, F. Juczewsko 

LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mai |. WOŁKOWYSK — Ksiegamia T-wa „Ruch“. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-w. „Ruch“. WARSZAWA — T-wo Księg. Kol „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na st 
nadesłane miłimetr ou gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 pi 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowo! 

DOCHODZENIE W SPRAWIE ZA- 

MACHU NA PUŁK. RUSTEJKĘ. 

Policja kryminalna przekazała wczo 
raj materjał śledczy w sprawie zama- 
chu na pułk. Rustejkę prokuratorowi 
trybunału najwyższego Kalwajtisowi, 
celem zadecydowania przed jakim są- 
dem mają być stawieni zamachowcy 
— cywilnym, wojennym, czy doraźnym 
Koła rządowe rozważają możliwość 
przekazania sprawy sądowi cywilne- 
mu, aby sądzić zamachowców przy 
drzwiach otwartych cełem odsłonięcia 
przed społeczeństwem ciemnych spra- 
wek prof. Voldermarasa i jego pomoc- 
ników. 

W związku z.tem, iż Wojtkiewicz 
i Pupałajkis, którzy dokonali zamachu 
sa dyrektora policji kryminalnej, są 
byłymi agentami policji  kryminainej, 
prokurator przesłuchał wczoraj szereg 
urzędników policji, którzy składali ze- 
znania w sprawie działalności obu za- 
machowców. 

Jak się podaje, u ujętych zamia- 
chowców znaleziono kompromitujące 
dokumenty. Z dokumentów tych do- 
wiedzano się szeregu szczegółów o 
działa iności prof. Voldemarasa. 

Badany na dochodzeniu śledczem 
zamachowiec Wojtkiewicz zeznał, iż 
zadał pułk. Rustejce uderzenia nożem. 
Drugi zamachowiec Pupałajkis oświad 
Czył, iż żal mu było Rustejki i przeto 
począł go dusić, by prędzej zabić. 
Gdy Rustejko upadł na podłogę, obaj 
myśleli, że jest martwy. W trakcie 
mordowania mówili mu, iż w kraju 
jest przewrót i wypada mu umrzeć. 
Uciekający Wojtkiewicz strzelał 9 
razy. у 

SOCJALDEMOKRACI ZAPRZECZ'' 

REWEŁLACJOM  RUSTEJKI 

W związku z oświadczeniern dyrektora 
policji kryminalnej dn. 14 b. m., iż między 
litewską emigracją a przywódcami socjal-de 
mokratów w Litwie utrzymywane są Sto- 
sunki i obie strony ze sobą korespondują, 
wybitni działacze partji socjałdemokratycz- 
nej p. p. S. Kajrys i K. Bielinis, do których 
według oświadczenia p. Rustejki miał pisać 
sam Pleczkajtis, ogłosili na łamach „Socjał- 
demokratasa* list otwarty. W swym liście 
zaprzeczają oni kategorycznie, jakoby mieli 
korespondować z  Pleczkajtisem. Istotnie 
Pleczkajtis, przesłał z więzienia kilka listów 
(3), jednakże były one zaadresowane na re- 
dakcję i administrację „Socjaldemokratasa“ 
i inż. Kajrys wydał polecenie, aby listy te 
pozostawić bez odpowiedzi. W końcu p. p. 
Kajrys i K . Bielinis zaznaczają, iż zdają s0- 
bie sprawę z obowiązków względem swe- 
go kraju i nie potrzebują zaświadczeń 

patrjotyzmu od dyrektora policji kryminal- 
nej. 

LIET. AIDAS O „KORYTARZU GDAŃ 
SKIM*. 

„Liet. Aidas* w art. wstępnym p.t. 

„Walka o korytarz gdański'* omawia 

cały szereg wypadków politycznych, 

które uczyniły aktualnym problem ko- 

rytarza. A więc ewakuacja Nadrenii 

wbrew zabiegom Polski, słynna mowa 

Treviranusa, rewizja traktatu werszal- 

skiego i t.d. 

Niemcy — powiada pismo — ni- 

gdy się nie zgodzą z istnieniem kory- 

tarza, który jest nożem na gardle 

Wschodnim Prusom. W razie wojny z 

Polską, Wschodnie Prusy stałyby się 

jej łupem w ciągu jednego dnia. To 

też nie należy się dziwić, że Polska nie 

chce słyszeć o żadnych ustępstwach i 

kompromisach. 

„Tezy więc polskie i niemieckie 

kończy urzędówka — są biegunowo 

przeciwne i niemożliwe do uzgodnie- 

nia. Kompromis jest tu wykluczony. 
Pozostaje więc walka. Ta walka już 
się rozpoczęła, jednakże kiedy i jak się 

skończy — nikt dziś nie może przepo- 
wiedzieć”, 
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TU LATY 
NA MARGINESIE OBCHODU SETNEJ ROCZNICY ISTNIENIA BELGII. 

Dnia 25 b. m. upływa sto lat od 
chwili podniesienia oręża przez na- 
ród belgijski przeciw rządowi  ho- 
lenderskiemu, które skończyło się uz 
naniem niepodległości Belgji. Nie tru- 
dno spostrzec, że zaledwie dziewięć- 
dziesiąt kilka dni dzieli tę chwilę 
od wybuchu powstania listopadowe- 
go w Polsce. Nie jest to ślepy traf; 
przyczyną tej zbieżności jest Fran- 
cja, która niemal przez cały wiek 
dziewiętnasty była źródłem impulsów 
do wszelkich ruchów rewolucyjnych. 
ltym razem dałą ona bodziec Belgji 
Polsce, Niemcom i Włochom do walk 
powstańczych, przez dokonanie prze- 
wrotu na rzecz Ludwika Filipa ks. Or- 
łeańskiego. 

Upadek bonapartyzmu, postano- 
wienia kongresu wiedenskiego i poli- 
tyka Świętego Przymierza sprawiły, że 
we wszystkich państwach w latach 
1815—1830 w sposób ukryty wrza- 
ło niezadowolenie uciemiężonych na- 
rodowości, którym narzucono formy 
państwowe nieodpowiednie ani ich tra 
dycjom, ani dążeniom. Kierowano się 
średniowiecznemi pojęciami o  pań- 
stwie, wytworzono „równowagę po- 

lityczną*, krając Europę zależnie od 
interesów wszystkich restytuowanych 
dynastyj i nie liczono się bynajmniej 
z nowemi warunkami życia  socjal- 
nego. Tymczasem w tem życiu do- 
szły do decydującego znaczenia czyn 
niki nowe, domagające się zgoła in- 
nego podziału terytorjalnego. 

Powiadają, że się zbudziła w Bel- 
gach świadomość narodowa. My Po- 
łacy przy tem skłonni jesteśmy kwe- 
stję lowości łączyć ściśle z kwe- 

Jednak taktem jest, że 
pojęcie narodu zrodziło 

z pierwszymi dźwiękami 
do 

         

nowoczesrie 
się razem 
Marsyljanki, we Francji, w której 
dziś dnia kwestja jednojęzyczności nie 
jest tak prosta, jakby się to zdałeka 
wydawało. Przed dwunastu laty 
książka Johannet'a „La principe des 
nationales* m. i. zagadnieniami zwra- 
cała uwagę na podobieństwo kompli- 
kacyj tego rądzaju we Francji i w 
Polsce. W Belgji również nie ję- 
zyk stanowi spójnię narodową. Lud 
ność walońska i flamandzka posługuje 
się różnemi językami. Nie powiodły 
się wieloletnie usiłowania sfer rzą- 
dzących do uważania jednego z nich 
za gwarę. W końcu trzeba było uz- 
nać równorzędność tych języków i 
zapewnić ludności flamandzkiej swo- 
bodę w pielęgnowaniu języka i kul- 
tury. 

Mimo różnic jezykowych  Belgo- 
wie uważają siebie za naród i wyraz 
METY SIC EPAGZĘ KK SIS SET BITE JROKSOKAOROCKOCYJI 

DELEGACJA POLSKA NA ZGRO- 
MADZENIE LIGI NARODUW 
WARSZAWA. PAT. — Ustalony 

został następujący skład delegacji pol 

skiej na 1l-te zgromadzenie Ligi Na- 
rodów. Delegatami będą: p. minister 

spraw zagranicznych, minister pełno- 
mocny Sokal i wicemarszałek senatu 
Gliwic. Pozatem w skład delegacji 
wchodzą: były minister Chodźko, mi- 
nister pełnomocny w Bernie Modze- 
lewski, minister pełnomocny Tarnow- 
ski, dyrektor Szumłlakowski, naczelni- 
cy wydziałów w Ministerstwie spraw 
zagranicznych Chrzanowski, Roman i 
Sokołowski. 

SZCZAWIŃSKI NA USŁUGACH 
CZREZWYCZAJKI? 

. Rosyjskie pismo emigracyjne „Obszcze- 
je dielo“, wychodzące w kraju, ogłasza re- 
welacje niejakiego Aleksiejewa, b. oficera 
carskiego. Aleksiejew twierdzi, że udało mu 
się zbiec z Rosji w roku 1922, dzięki pomo- 
cy zmarłej tragicznie artystki  Niewiarow- 
skiej i aktora operetkowego Szczawińskiego 
którzy byli równocześnie członkami  czre- 
zwyczajki i wywiadu polskiego. 

Niezawodnie *. Szczawiński zechce wy 
jaśnić sprawę. 

    

ARESZTY w KOWNIE 
Adjutanci Voldemarasa zamieszani w spisku 

BERLIN. PAT. Według doniesień z Kowna, policja dokonała szeregu dalszych 

aresztowań w związku z zamachem na pułk. Rustejkisa. M. in. aresztowano dwóch by- 

łych adjutantów Vołdemarasa — Werbickasa, który ranny został w czasie zamachu 

na byłego premjera litewskiego i rotmistrza huzarów Matulecziusa. Ogółem jest obecnie 

aresztowanych 19 osób. Kilku oficerom, między innemi Werbickasowi, zarzucają udział 

w spisku, skierowanym przeciw obecnemu rządowi. Voldemaras w odpowiedzi na 

zapytanie jednego z dziennikarzy nadesłał telegram, w którym oświadcza, że uważa 

teror na Litwie za zjawisko patologiczne oraz że akcja terorystów, idąca zdołu, jest 

tylko następstwem teroru, stosowanego przez koła rządzące. 

zewnętrzny swych praw narodowych: 
państwo Belgijskie—cenią nadewszy 
stko. Czyż trzeba na to dowodów, 
skoro wszyscy dobrze pamiętamy bo- 
haterską obronę Belgji przed najaz- 
dem niemieckim i śmierć wielotysię- 
cznej armji najezdniczej w nurtach za- 
topionego przez samychże obywateli 
kraju — depresji. ! 

Więc jakieś inne przyczyny skła- 
dają się na poczucie jedności naro- 
dowej Belgów. Powiadają, że to — 
katolicyzm. Okoliczność ta, że  Bel- 
gja jest katolicką nie tylko sprzyja- 
ła oderwaniu jej od protestanckich 
Niderlandów, ale i dziś gra poważ- 
ną rolę państwowotwórczą w połą- 
czeniu ze świadomością 
ale sama tej świadomości nie może 
zrodzić. Katolicyzm toleruje wszelkie 
odrębności narodowe, nawet ceni 
jako czynnik uszlachetniający i pod- 
noszący kulturę, ale sam w istocie 
swej jest uniwersalistyczny. Zresztą 
gdyby tylko o katolicyzm chodziło 
to w roku 1830, najlepiej byłoby 
Belgom połączyć się z katolicką Fran 
cją. Jednak oni woleli dążyć „do 
samodzielności państwowej. 

Najważniejszym czynnikiem wy- 
dźwigającym Świadomość narodo- 
wą Belgów był i jest interes gospo- 
darczy. Belgja stanowi doskonałą 
całość gospodarczą, przemysłową. 
Flandrję uzupełnia rolnicza część kra 
ju walońska i odwrotnie. Ludnošc 
przeważnie mieszczańska i rolnicza w 
wiekach poprzedzających wiek XIX 
nie odczuwała potrzeby samodziel- 
nych dróg rozwoju. Wiek XIX to 
wiek zawrotnie szybkiego rozwoju. 
przemysłu fabrycznego; ów zaś wy- 
maga znacznie obszerniejszego te- 
renu działania, niż ten który wystar- 
czał średniowiecznym rzemiosłom. 

Daw niej wystarczało, gdy każde 
miasto broniło interesów handlowych 
i przemysłowych swych obywateli, 
a państwo było instytucją w 90 proc. 
militarną. W czasach rozrostu prze- 
mysłu ciężkiego miasto, choćby naj- 
większe, pozostawione same sobie 
skazane było na zagładę. Dla uzy- 
skania Światowego stanowiska i 
rynków zbytu nie wystarczało już 
nawet zakładanie związków i federa- 
cyj międzynarodowych, — niezbędny 
był organizm państwowy uwzględ- 
niający m. i. i skomplikowane  ро- 
trzeby gospodarcze kraju. Chodzi przy 
tem nie o bylejaki organizm, lecz o 
swój własny. Któż bardziej, jak my 
Polacy, doświadczył, ile szkody mo- 
że wyrządzić obce państwo, wchła- 
niające inne narody? Eksploatowano 
nas przez 120 lat i dziś jeszcze mu- 
simy leczyć rany nie tylko na ciele 
naszej kultury, ale mamy również 
kłopot nielada z prostowaniem róż- 
nych garbów i innych wykoślawień 
gospodarczych, zadanych nam przez 
zaborców. 

Belgowie znaleźli się w tem szczę 
śliwem położeniu, że inicjatorzy ich 
niepodległości zrozumieli ten wa'żny 
moment nowoczesnego życia socjał- 
nego; przy tworzeniu swego państwa 
i podczas kierowania niem w ciągu 
100 lat łagadzili oni wszelkie waśnie 
plemienne, polityczne i ideowe w 
imię tego interesu gospodarczego. 

Sto lat wystarczyło, aby się wy- 

tworzyła obok wspólnego interesu 
wspólna kultura, wspólne tradycje i 
wspólne cele, które dziś, jak np. 
w r. 1915, dają bohaterski odpór 
wszelkim zakusom na niepodległość 
narodową Belgów. 

Ale w roku 1830 położono pod- 
waliny pod niepodległość belgijską 
jeszcze nie tyle dzięki wewnętrznym 
siłom narodu, ile dzięki zewnętrznym 
czynnikom politycznym, dzięki sprzy 
jającym ruchowi belgijskiemu, prądom 
w Anglji i Francji i dzięki powstaniu 
w Polsce, które wiązało ręce Miko- 
łajowi I. W ten sposób 20 grudnia 
1830 roku mocarstwa europejskie uz- 
nały niepodległość Belgji, mimo to, 
że najbardziej zainteresowana w 
tem Holandja przystała na to do- 
piero w roku 1838. 

Chcąc poskromić apetyty wielkich 
mocarstw w stosunku do niewielkie- 
go terytorjalnie państewka, państwa 
europejskie podpisały w roku 1831 
traktat o * wieczystej neutralności Bel- 
gii. Złamał ten traktat Wilhelm I w 
roku 1915, ale Belgja już zdążyła 
nie tylko dźwignąć się z gruzów, lecz 
demonstruje swój  kilkunastoletni 
dorobek powojenny, na wystawie ju- 
bileuszowej w Antwerpii. 

Wład. Arcimowicz 
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NIEUSPOŁECZNIENIE 
NAUCZYCIELSTWA 

II. 
, Pisze p. S., iż „idą czasy, których pa- 

cierzem jest treść a nie forma". — My, uzy- 
skawszy jako naród niepodległość, wzięliś- 
my z demokratycznych zasad tylko formę, 
lekceważąc i nie pogłębiając treści. Poza 
tem w stosunku do ludności „tutejszej” za- 
stosowaliśmy najwyższą formę życia pań- 
stwowego, wypiywającą z najbardziej de- 
mokratycznej ordynacji wyborczej. Zaiste za 
danie ponad siły najzdolniejszego wycho- 
wawcy! 

Nauczyciel, jak również inspektor szkol- 
ny nieinteresujący się pracą pozaszkulną, a 
jednocześnie mianujący się demokratą 
popiera tylko formę, a lekceważy treść, któ 
ra jedynie z ducha samej oświaty poza- 
szkolnej wypływać jest w stanie. 

I właśnie w tem lawirowaniu pomiędzy 
wyborami a prawdziwym duchem oświaty 
pozaszkolnej leży całe zło, powiem więcej, 
cała katastrofa . wychowaniu mas ludo- 
wych naszego kraju. W oświacie tajnej ca 
ły ciężar państwowy spadał na barki pań- 
stwa obcego i nam nienawistnego. Pozosta 
ia więc strona duchowa niekomplikowana 
polityką urastała u nas do imponujących roz 
miarów, odcienie bowiem partyjne ówcze- 
snego nauczycielstwa bądź to narodowca, 

  

"bądź radykała były więcej środkiem niż ce- 
lem. 

Cełem w pracy nad ludem było przede- 
wszystkiera dobro tego ludu, a nie zdobycie 
go dla tej lub owej listy wyborczej. 

To samo tyczyło się i duchowieństwa, 
które zapał swój w pracy dla ludu czerpa- 
ło z przykazań, Boskich a nie programów 
politycznych. 

Dziś na barki państwa oprócz szerzenia 
ducha oświaty wśród ludu spadł też obo- 
wiązek regulowania praw państwowych. Na 
uczyciel zaś jako funkcjonarjusz państwo- 
wy, opłacany przez państwo ze względu na 
swe funkcje wychowawcze znalazł się po- 
między Scylłą a Charybdą. Pomiędzy wy- 
borami — opartemi na metodach wielce 
prozaicznych i wypływających z nieczystej 
gry, a oświatą pozaszkolną która wypły- 
wać powinna z najczystszego zródła ducha. 

Wysoce interesującą stronę obecnego ży 
cia stanowi fakt, iż największy rozłam po- 
między nauczycielstwem opłacanem — przez 
państwo nastąpił za czasów Bioku Współ- 
pracy z Państwem! Ładna współpraca, nie- 
ma co mówić! jedna część nauczycielst- 
wa do Sasa — a druga do lasa, zaś nie- 
5 torganizowane nauczycielstwo  skon- 
sternowane z miną gapią, przyglądające się 
tej dwutorowości. 

Państwo hoduje żmiję na własnej piersi 
w kraju niezespolonym z resztą organizmu, 
wśród ludu, który nigdy nie zaznał prawdzi- 
wej i serdecznej opieki rodzicielskiej, a po- 
dobnie, jak pasierb wymaga większej praw 
dziwej i szczerszej miłości i opieki niż wła 
sne dziecko. 

Ładnie wyglądać będzie wychowanie 
dziecka w rodzinie w której ojciec będzie 
wpajał jedne zasady, a matka inne — wręcz 
odmienne. W domu stworzy się piekło, po- 
waga rodzicielska w oczach bezkrytyczne- 
go dziecka upadnie. 

W życiu teraźniejszego  nauczycielstwa 
obserwuję cały szereg szkół powszechnych 
w najbardziej zapadłych zakątkach, gdzie 
zespół nauczycielski tej samej szkoły wy- 
znaje różne zasady, należąc do związku, 
stowarzyszenia lub stojąc poza związkami. 

Czyż w takich warunkach może być mo 
wa o wspólnej, harmonijnej, a korzystnej 
dla ludu pracy? Cóż dziwnego, że nielicz- 
ne nauczycielstwo pochodzenia tutejszego, 
ożywione prawdziwą miłością a nie ordy- 
nac ją wyborczą — cierpi nad takim stanem 
rzeczy. Jest ono kroplą w morzu wśród na- 
uczycielstwa przyjezdnego i głos jego w 
każdym zespole związkowem będzie głosem 
wołającego na puszczy. 

Gdy nauczyciel w kraju urodzony, po- 
chodzący z tegoż ludu korzeniami wrasta 
w glebę rodzinną na dobrą i złą dolę, — 
tamten — przyjezdny w razie burzy Znie- 
siony zostanie z powierzchni bez śladu, bez 
możności prowadzenia dalszej pracy dziejo- 
wej. Wtedy ujawni się w całej swej praw- 
dzie beztreśsiwość nasza państwowa—hołdu 
jąca i jakby pijany płotu trzymająca się form 

- nieprzemyślanego i nieprzetrawionego demo 
kratyzmu. M—lło nauczyciel. 

KOŁOWICZE (p. Wiłejski). 

— Chroniczne bójki mordercze. Działo 
'się to dn. 19 bm. we wsi Kołowicze. Tegoż 
dnia prawosławni mieli doroczne święto, w 

  

które to w m-ku Kurzeiniec rok rocznie od 
bywają się doroczne jarmarki. Mieszkaniec 
wsi Kołowicze Eljasz Wołyniec przyjechał 
z jarmarku pijany i wjeżdżając do swego 
podwórka zeskakuje z woza i rzuca się na 
Piotra Wołyńca (który jest dla Wołyńca El- 
jasza bratankiem, lecz oni żyli niezgodnie). 
Ten zdążył uciec w swoje podwórko, wów- 
czas Wołyniec Eljasz rzuca się na brata ro- 
dzonego Piotra Wołyńca. Wówczas, widząc 
to Piotr Wołyniec że rzucił się na jego bra- 
ta, chwyta siekierę i biegnie bronić swego 
brata i niewiadomo jakim sposobem siekie- 
ra dostaje się do rąk Władysława Wołyń- 
ca) który po krótkiej kłótni zadaje cios sie- 
kierą w głowę i przerąbał kość czołową na 
dwie części; wtenczas Eljasz Wołyniec pa- 
da i nie może uciekać, wówczas Władysław 
Wołyniec biegnie za nim i zadaje mu cio- 
sy siekierą, tak że rany odniósł poważne, je- 
dne cięcie w gł.owę, drugie w rękę, także 
ręka ledwie wisiała, nie mógł nią władać i 
parę ran w inne części ciała. Scena ta od- 
bywała się o godz. 5 wiecz na ulicy wioski. 
Skąd Eljasza Śyołyńca, który nie ma krew- 
nych Aleksander 
szpitala. 

   

    

  

Kimopiak odwiózł JK 

BAŁYSTOK. 

— „Akademja  Smorgonska“. Jestem 
pod wpływem bardzo przykrego wrażenia: 
wczoraj na ulicy Warszawskiej i dziś na 
drodze Słonimskiej spotkałem niedźwiedzi 
oprowadzanych po mieście — oczywiście 
dla zysku. Tłum towarzyszył tym pocho- 
dom. Było coś niewymownie poniżającego 
w tem, według mnie okrutnem widowisku 
i bardzo dziwiła mnie ta okoliczność, że 
władze rządowe pozwalają na takie znęca- 
nie się nad biednemi stworzeniami! Pamię- 
tam przed laty sześćdzieśięciu słynna „aka- 
demja smorgońska*  wodziła po świecie 
swoich wychowańców, ale nie przypuszcza 
łem, żebym dziś mógł spotkać coś podo- 
bnego! Po co dręczyć fizycznie biednych 
niedźwiedzi i skazywać na udręczenia mo- 
ralne widza? Szkodliwa to i okrutna zaba- 
wa. X. Michał Rutkowski. 

ŚWIĘCIANY. 

— Echa zabójstwa kolejarza Orłowskie- 
go. W początkach czerwca rb. „Słowo” do 
niosło o napadzie rabunkowym i zabójstwie 
dokonanym 31 maja pod Nowo - Święcia- 
nami na osobie kolejarza z warsztatów ko- 
lejowych Orłowskiego. Zarządzone natych- 
miastowe śledztwo doprowadziło do ujęcia 
włóczęgi Steckiego, który po wykazaniu swe 
go alibi został zwolniony z aresztu. Sprawa 
po paru miesiącach poszła w zapomnienie, 
gdy wtem władze bezpieczeństwa areszto- 
wały radnego gminy kołtyniańskiej Limano- 
wskiego, mieszkańca ze wsi Rudziany, 0- 
skarżonego dość poważnie o współudział w 
zabójstwie Orłowskiego. Jak się dowiaduje 
nasz korespondent Święciański,  Limanow- 
ski cieszył się niepiękną opinią wśród 
tutejszych mieszkańców i kilkakrotnie po- 
dobnie odgrażał się, że się zemści na Or- 
łowskim z którym wiódł spór o kolonję 

NOWO - ŚWIĘCIANY. 

— Przeniesienie żeńskiej szkoły zawodo 
wej. Istniejąca tu od kilku lat żeńska szkoła 
zawodowa utrzymywana przez sejmik świę 
ciański z dniem 1 września rb. zostaje prze 
niesiona do Święcian. 

POSZUMIEŃ (pow. Święc.) 

— 0 6-ty oddział. Szkoła powszechna 
w Poszumieniu istniejąca od lat przeszło 8 
nie ma dotychczas 6-go oddziału pomimo, 
że kilku uczniów by się znalazło. Chcielibyś 
my aby p. inspektor szkolny zwrócił na to 
uwagę. (it) 

—-Poświęcenie kamienia węgielnego pod 
szkołę powszechną. 12-g0 о godz. 12-ej w 
południe odbyło się poświęcenie kamienia 

węgielnego pod budynek szkoły powszech- 
nej. Na uroczystość tę Magistrat wysłał za- 

proszenie do p. wojewody i do p. kuratora 

okręgu szkolnego. 

  

Przy braku apetytu, zepsutym żołądku, 
upośledzonem trawieniu, obstrukcji, zaburze 
niach przemiany materji, pokrzywce i swę- 
dzeniu, naturalna woda gorzka „Franciszka- 
Józefa* usuwa z organizmu substancje gnil- 
ne zatruwające organizm. Żądać w aptekach 
i drogerjach. 

Pomiędzy starym i nowym Landwarowem 
Zboża zdjęte z pól; lada sosenka 

na podwileńskich ugorach już o godz. 
_5-ej rzuca ogromniasty cień; w par- 

ku Landwarowskim szeleszczą pod 
nogami pierwsze opadłe liście. Zaczy 
na zwolna żółknąć. Jesienią najpięk- 
niej jest bodaj w Landwarowie, w ko- 
lorowych listowiach parku, pod strzeli 
stą wieżą pałacu, jak słońce zagra na 
różowych murach, na marszczonej wo 
dzie jeziora. Patrząc — oczy wy- 

' patrzysz. Pięknie i basta. 
Landwarów... przed wojną każdy 

go znał w Wilnie pasażer podmiejs... 
kich pociągów: „W  Landwarowie naj 
ładniej,  najsuszej,  najwygodniej'* 
Zawsze jakiś poprze- superlativus 

dzał tą nazwę, co do. której jesz- 

cze nie wiadomo czy od starolitew- 

skiej, czy pruskokrzyżackiej  pocho- 

dzi gwary. Dziś dużo ludzi nowych 

mamy w Wilnie, więc jeżdżą wycie- 
czki oglądać, podeptać trawniki, po- 
cmokać z zachwytu i wracają. Niema 
tam dziś narazie jakiegoś punktu za- 
czepienia, niema letnisk co przed 
wojną, niema... Ale będą, ale będą! 
Zaraz, zaraz — wszystko się wyklaru- 
je: choć straszą pustymi oczodoła- 
mi okna pałacu, choć żelazne kłódki 
wiszą na włoskich odrzwiach, choć 
leżą połamane statuje i rozbite <co- 
kóły, zarosły ścieżki i niesamowite 
groty, pokryły chwastami kiomby, 

  
Kajakiem po jeziorze 
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Deklaracja programowa 
partji państwowej Niemiec 

BERLIN, 22.8. Pat. Nowopowstała partja państwowa Rzeszy ogłasza o- 
dezwę, zawierającą m. in. programowe zasady w sprawie polityki zagranicz- 
nej. Odezwa podkreśla, że ministerstwo spraw zagranicznych nie mogło do- 
tychczas wykorzystać należycie w interesie Niemiec sytuacji, jaka wytworzyła 
się dzięki podważeniu odstaw moralnych traktatów pokojowych tylko wsku- 
tek braku oparcia o jednolity front wewnątrz kraju. Partja dąży do skoordy- 
nowania we wspólnym froncie wszystkich elementów wewnątrz Niemiec, wy- 
stępując w obronie interesów narodowych i wytęża wszystkie siły, ażeby u- 
możliwić rewizję płanu Vounga w najbliższej przyszłóści. Odnośnie polityki 
wschodniej program partji państwowej żąda rozpoczęcia szeroko zakreślonej 
akcji kolonizacyjnej wzdłuź pogranicza niemiecko-poiskiego celem utworzenia 
szeregu osiedli chłopskich, mających stanowić „pokojową linję warowną'* dla 
obrony Kuiżury i ziemi niemieckiej. 

Anglja usiłuje ukryć przed Ligą Narodów 
ISTOTNĄ SYTUACJĘ W PALESTYNIE. 

Donoszą z Genewy, iż wiele rozmów wywołała tu okoliczność, iż ani sprawozda 

nie komisji mandatowej Ligi Narodów, ani odpowiedź rządu angielskiego na to spra- 

wozdanie nie zostały opublikowane. Urzędowym motywem tego „chowania światła pod 

korcem“ jest okoliczność, iż jakoby sekretarjat Ligi.... nie znalazł drukarni dla publiko- 

wania tych dokumentów. 

Ma się rozumieć, iż sprawozdanie komisji zawiera ostrą krytykę polityki angiel- 

skiej w Palestynie i rząd angielski, który, rzecz prosta, cieszy się wielkiemi wpływami 

w (ienewie, dokłada starań, aby opublikowanie przykrego dla 

oszto w odwłokę, 

Jak podaje dziennik, komisja mandatowa nietylko 

niego sprawozdania 

składa na administrację — ра!е- 

Syńską pewną część odpowiedziałności za zeszłoroczne rozruchy, ale również zarzuca 

A glji niedostatecznie lojałne wykonywanie obowiązków, jakie nakłada na nią mandat. 

Konferencia międzynarodowa 
katolickich polityków i prawników 

BUDAPESZT. PAT. — Dnia 22 b. m. otwarta została mędzynarodowa 
konferencja katolickich polityków, publicystów i prawników. Konferencję 
zagaił hr. Apponyi. Wygłoszono szereg referatów treści polityczno-religijnej. 

Trzesienie ziemi na Węgrzech 
BUDAPESZT. PAT. — W gminie Szecsenty odczuto w dniu 22 b. m. o godzinie 

6 min. 30 trzęsienie ziemi, któremu towarzyszyły podziemne grzmoty. Liczne domy 
zarysowały się. Również w puszcie Szanta 

wyrządziły szkody. 

odczuto silne wstrząsy, które jednak nie 

DELEGACI FIDACU NA ŚLASKU 
„POLSKA MOŻE LICZYĆ NA POMOC B. KOMBATANTOW*". 

KATOWICE. (PAT) W czasie о- 
biadu wydanego w dniu 21 bm. na 
cześć zarządu głównego FIDAC-u, po 
witał gości prezes tej organizacji dr. 
Kocur. Następnie przemawiał prezes 
związku inwalidów wojennych we 
Francji p. Nicolai, który m. in. podkre 
Ślił iż kwestja korytarza pomorskiego 
nie istnieje. Z jakiejkolwiek strony 
przypatrzymy się temu zagadnieniu, 
stwierdzić musimy, że Niemcy nie ma 
ja objektywnych danych do rewizji 
granic. To, co Polska otrzymała, jest 
minimum tego, co powinna była do- 
stać, gdyby przyszło do rewizji trakta 
tów, to tylko na korzyść Polski. Pol- 
ska może na swych francuskich sojusz 
ników liczyć w zupełności. 

Następny mówca wicep. FIDAC-u 
na Francję p. Granier podkreślił, że 
delegacja FIDAC-u podniosła kwestję 
przeciwdziałania przez FIDAC  napa- 
stliwej propagandzie niemieckiej, to 
dopiero dzisiaj po zwiedzeniu całej 
Polski, a szczególnie Górnego Sląska 
zrozumieć mogą delegaci, jak bardzo 
Polsce jest potrzebny pokój i że nikt 
tak bardzo nie będzie bronił nienaru- 
szalności traktatów pokojowych, jak 
Polacy, a w pierwszym rzędzie boha- 
terski lud Śląska. Mówca oświadczył, 
że nie wierzy, ażeby się ktoś dzisiaj 
znalazł na świecie, ktoby się chciał tar 
gnąć na całość traktatów. pokojowych 

Gdyby jednak ku nieszczęściu całej 
ludzkości, kultury, cywilizacji i postę- 
pu trzeba było bronić na przyszłość 
traktatów pokojowych Polska może 
całkowicie liczyć na pomoc byłych 
kombatantów między” ' sojuszniczych, 
zjednoczonych w potężnym FIDAC-u. 

Przemówiene to przyjęli licznie ze 
brani goście z wielkim aplauzem. W 
odpowedzi panu Granier przemówił 
wiceprezes FIDAC-u na Polskę p. Lu- 
dyga - Laskowski, który wyraził na- 
dzieję, że FIDAC a w szczególności 
trancuski, podejmie akcję przeciwko 
niemieckiemu pobrzękiwaniu szabelką. 

KATOWICE. (PAT). W czwartek 
o godz. 23 min. 20 wygłosili przed mi- 
krofon em radjostacji katowickiej prze 
mówienia pp. Granier i Gerschel, któ- 
rzy opowiedzieli radjosłuchaczom wra 
żenia delegatów FIDAC-u z podróży 
po Polsce. Następnie przemówił w ię- 
zyku polskim mjr. Ludyga Laskowski, 
który wspomniał o niedalekiej podróży 
delegatów  FIDAC-u do Ameryki, 
gdzie ma się odbyć wybór prezesa 
światowego FIDAC-u. Na to stanowi- 
sko wysunie delegacja polska kandy- 
daturę gen. Romana Góreckiego, pre- 
zesa Federacji Polskich Związków O- 
brońców Ojczyzny. O godzinie 0 min. 
48 goście wyjechali z Katowic, uda- 
jąc się w towarzystwie mjr. Ludygi - 
Laskowskiego do Poznania. 

NIECO O STYLACH W ARCHITEKTURZE - 

  

1X. W drugiej połowie XIX w. obse:- 
wujemy  niezmie”nie ciekawe zjawisk , 

przeoczon: zupełnie przez współczesnych: 
oto obo  dogorywającej w poniżeniu i 

zwyrodnicniu ostatniej fazy wielkiej nie- 
gdyś sztuki Odrodzenia w. architekturze 

występują coraz wyraźniej i śmielej wy- 

siłki tworzenia. konstrukcyj i kształtów, 

wsplywających bezpośrediio z nowych po- 

tzeb życiowych. ierwszę te próby, da: 

lekie, naturalnie, od  dcskonałości i po- 

jowiające się w dziedzinie budownictwa 
pizemysłowego i'wnv;* + użytkowego, tax 

otcej dawniejszej architekturze reprezen- 

tacyjnej, nie miały puzcenie nic wspólne- 

go ze sztuką konwescjona.ną. To też umy 

sty co światlejsze oviadały tylko nad  za- 

nikiem twórczości samorzutnej w architek- 

turze, nad _„bezstyłowością* w. XIX-go 

nad przeżuwaniem stylów historycznych w 
sposób bezduszny, kompilacyjny, skrępo- 
wany „naukowością*  historycyzmu, — a 

nie mogły dojrzeć, że w ich oczach rodzi 
się nowa epoka, nowy, śmiało powiedzmy, 

styl nowoczesny, tak niepodobny do sty- 
lów poprzednich, jak życie „wieku pary i 

elektryczności* odmiennem jest od życia 

średniowiecznego. Nowa architektura ro- 

dzi się nie z malarskich kaprysów wrza- 

skliwej secesji, nie rości nawet pretensji do 

miana sztuki, lecz stara się jedynie ująć 

  

   

potrzeby praktyczne w kształt prosty i 

wdzięczny. 

Ale uwzględnić należy, że taka histo- 

rycznie - objektywna ocena nowych  prą- 

dów była dła współczesności tak niemożli- 
wą, jak n. p. ujrzenie w noworodku cech 

na co tyl- przyszłego wielkiego człowieka, 

ko w bajkach zdobywają się wróżki. Ta- 

kich wróżek w w. XIX nie było, to też do 

dnia dzisiejszego panuje przekonanie, że 

wiek XIX nie wytworzył żadnego własne- 

go stylu. Istotnie, nie można twierdzić, 
ażeby wiek XIX pozostawił po sobie styl 

wykończony i dojrzały; ale wogóle style 

rodzą się powoli, a na dojrzewanie  po- 

trzebują wieków; w każdym jednak razie 

w okresie tym zapoczątkowany został styl 
nowy, którego rozkwitu oczekiwać należy w 

wieku, być może, XXl-ym. Można tylko 

skonstatować, że przeżywamy obecnie za- 

kończenie pięćsetletniego prawie  panowa- 

nia stylu Odrodzenia (z najróżniejszemi od- 
mianami), a wchodzimy w okres nowy, za- 

ledwie się wykluwający.  Rozgraniczenie 

tych dwóch światów tworzy krwawa pla- 

ma wojny europejskiej. 

Niejednego to ždziwi, a może nawet 

oburzy że do dzieł architektury w. XIX za- 

liczyć się ośmielam przedstawiony na ilu- 

stracji most kolejowy w Alpach szwajcar- 

skich, który jest przecież tylko dziełem in- 

żynerji. Lecz ów podział na te dwie Obce 
sobie i nawet wrogie dziedziny jest sztu- 

czny, powstały wtedy dopiero, gdy architek 

tura stała się sztuką dekoracyjną i zatra- 
ciła związek z życiem. Pierwotnie wszeł- 

kie budownictwo wynikało z potrzeb prak- 

tycznych, a zadaniem twórcy było nadać 

budowlom kształt jednocześnie piękny. A 
czyż ów most nie posiada,  bezwiednego 

może, piękna linji i proporcji? Lekki a mo- 

cny, śmiało  rozpinający się nad przepa- 

ścią, ma na celu wyłącznie potrzeby prak- 

tyczne, a jednak cieszy oko utajonem w 

nim pięknem. prof. J. Kłos 

  

  

DZIESIĘĆ LAT TEMU... 
24 sierpnia. 

Front pónocny. Kolumna nieprzyja 
cielska, która przedwczoraj i wczoraj 
przebiła się przez oddziały Sej i l-ej 
armji pod Mławą i Chorzelami wpadła 
w dniu dzisiejszym na bataljon naszej 
brygady syberyjskiej w  Myszyńcu 
zmuszając ten batalion do odwrotu ku 
granicy niemieckiej, poczem posunęła 
się na Kolno, gdzie zastąpiła jej dro- 
gę nasza 4-а armia. 

Reszta oddziałów 5-ej armji zaję- 
ła się likwidowaniem drobnych sił 

nieprzyjacielskich, pozostałych jeszcze 
na terenie działań armji. 

Działania 5-ej armji, które w dniu 
dzisiejszym można uważać za ukońi- 
czone, w cyfrach zdobyczy przedsta- 
wiają się następująco: 20.000 jeńców, 
30 dzał i około 300 karabinów maszy 
nowych. Straty własne 150 oficerów i 
przeszło 3.000 szeregowych rannych i 

zabitych. 

Front środkowy. Wszystkie próby 
nieprzyjaciela przedarcia się pod Kol- 
nem przez oddziały 4-ej armji, zostają 
po całodziennych walkach, zdecydowa 
nie odparte. 

2-a armja: Ataki nieprzyjaciela w 
rejonie Brześcia zostały odparte. 

Front południowy. 5-a dywiz'a pie 
choty w akcji na Zadwórze napota 
na silny opór nieprzyjaciela, który na 
cierał z pomocą pociągu pancernego. 
W rejonie 6-ej dywizji piechoty 12-ty 
pułk zajął Kurowice. 

Dr. ROMANOWSKI 
(choroby kobiece) powrócił i wzno- 
wił przyjęcia Pac nl. Wileńska 25 

tel. 11-68. —0 

  

  

Dr. K. SZAPIRO 
powrócił i wznowił przyjęcia chorych 

Wielka 7, tel. 12-50. —0       

(S IIS EISS TRAIN TS ESTSNITA S SY ST TAS POAKODE TATO EROPOEAÓE STEE ZE TAOWEE TOPOS TECOS 

choć wszystko co najpiękniejsze, fili- źnie sztuczne jezioro. Wokół tego za nie Ponary, widać już z dala czerwo- cach. Więc za łaskawym jednego z 
granowe, cackowate, lekkie, powie- czarowanego dzieła, rękami obecne- ną cegłę nowego kościoła. Historja nich zezwoleniem stanął kościołek dre 

wne, miłe i zgrabne, ustawiane buedo- go właściciela zasadzony, wyrósł naj jego jakich wiele: za rządów carskich wniany, a lat temu pewnie ze dwadzie 
wane, do najdrobniejszych szczegó- 
łów dopasowane, w styłu i kolorycie 
przyrody, tak strasznie, tak po kne- 
chtowsku, po kozacku, po bolszewic- 
ku, nadszarpnęła wojna i wojska nie- 
mieckie, rosyjskie, bolszewickie,  li- 
tewskie i.... at! co wspominać , niech 
im tam, Bóg i własny pułkownik prze- 
baczą ich chamstwo i draństwo — 
więc mimo to wszystko Landwarów 
ożyć musi na nowo i wierzmy w to 
że się podniesie. — Może będzie tro- 
chę nie ten sam .w każdym centyme- 
trze, ale dla Wilna zawsze blizki i 
terytorjalnie i moralnie, taki sam wy- 
godny i ładny. 

Landwarowska własność hrabiów 
Tyszkiewiczów wszystko co ma dzi- 
siaj i miała przed wojną zawdzięcza 
niebylejakiej, a w pocie czoła, wiel- 
kiej, owocnej pracy obecnego właści 
ciela hr. Władysława Tyszkiewicza i 
jego ojca. Na dzisiejsze czasy są to 
rzeczy wprost gigantyczne i nieomal 
niewiarogodne. Ba, gdybyśmy na to 
własnemi Oczami i oczami naszych 
przodków nie patrzyli! — Mówi sie 
często, że taka lub inna miejscowość 
powstała z fundacji czy pracy tego 
lub innego. Każdy rozumie przez to, 
w najlepszym razie domy, kościoły, 
mosty i t. d., ale z Landwarowem jest 
zupełnie co innego: nie było nic z 
tego co jest dziś — cała topografja 
została zmieniona... Nie było, rzecz 
najważniejsza jeziora — jeziora Lan- 
dwarowskiego. Ojciec hrabiego Wła 
dysław kazał poprostu przekopać ka 
nał z Jezior Trockich i stworzył jed- 
no z najpiękniejszych na Wileńszczy- 

  

Widok na pałac 

czarowniejszy na Litwie park, czter- 
dziestohektarowy obszar z bajki. Po- 
wrócimy doń jeszcze uprzednio zwie- 
dziwszy kościół 'w miasteczku, tak- 
że oczywiście fundacji Tyszkiewiczów 
przy poparciu składek paraijanskich 
i ofiarnej współpracy proboszcza ks. 
Wojniusza. 

Gdy pociąg zruszywszy z dworca 
wileńskiego przebiegnie tunel i mi- 

wszystkie zabiegi, starania, jazdy do 
Petersburga i prośby hr. Tyszkiewicza 
o zezwolenie budowy kościoła, gro- 
chem się odbijały to od mundurów 
generał-gubernatorskich to od  riasy 
Archireja. — „Niet, už eto wy ostaw- 
tie"... Prywatnej kapliczki w ten 
sposób przez długie lata, ani weź 
na kościół  „przestroić*. Ale ludzie 
się zmienili i na gubernatorskich stol- 

ścia pięć rozpoczęto budowę obecne- 
go. Cegła po cegle wyrastały mu- 
ry, aż powstał gmach wspaniałego 
styli romańsko - lombardzkiego, ca- 
łusieńki utrzymany w epoce, jeszcze 
dziś nieskończony, ale zachwyt wzbu 
dzający precyzją linji, utrzymaniem 
stylu. Od roku 1926 odbywają się 
tam nabożeństwa. 

Trafiliśmy właśnie gdy ks. pro- 

boszcz Wojniusz pieczołowitem okiem 
doglądał budowy wieży. Ale nie tyl- 
ko kościoła, a i całe miasteczko, du- 
20, bardzo dużo zawdzięcza pełnej o- 
iarności i poświęcenia pracy ks. 
Wojniusza. 

Rzecz oczywista miasteczko Lan- 
dwarów, to nie dawniejszy węzeł ko- 
lejowy dróg z Petersburga do War- 
szawy, Libawo - Romeńskiej, do Ber- 
lina... Miast tego kilometrów ze 
dwadzieścia do ślepej granicy, zach- 
waszczoną trasą do Zawias. A kie- 
dyś bywało ruch tu na dworcu ogrom 
ny. Dziś długiemi rzędami puste 
stoją wagony w oczekiwaniu ładunku, 
który nie nadejdzie. Niema też  ta- 
bryki pilników, nie pracuje w ma- 
jątku fabryka gwoździ. Zastój jak 
wszędzie na Wileńszczyźnie. W mia- 
steczku jest apteka, poczta, poste- 
runek policji i t. p. instytucje „„pierw- 
szej potrzeby”, ałe dawnego ruchu nie 
ma. 

Ha, cóż robić i co zrobić, ażeby 
Landwarów w dzisiejszych granicach 
Ziemi Wileńskiej, w dzisiejszej sytu- 
acji i dzisiejszym zastoju nie zmar- 
niał i nie zmarnował tych  wszyst- 
kich śliczności i walorów,  jakichby  



  

„Spadkobierca“ stynnnego bandyty tajem- 
niczym sprzedawcą na ul. Wielkiej 

HERSZT BANDY ROZSTRZELANY W MINSKU. — ZRABOWANE SKAR- 

BY Z R. 1922—DROGOCENNE PRZEDMIOTY WYKOPANO W ŁUŻKACH 

Onegdaj w piątek na ul. Wielkiej ujęto pewnego osobnika, który sprze 
dawał biżuterję i srebro. Człowiek ten tłumaczył się, że drogocenne przed- 
mioty pozostawił mu ojciec, który rzekomo umarł. Przeprowadzone w tej 
sprawie śledztwo dało wręcz sensacyjne rezultaty. Aresztowanym okazał 
się Eugenjusz Łukjanow, syn Antoniego Łukjanowa słynnego herszta bandy. 

Ow Antoni Łukjanow operował w 1921 r. na terenie Wileńszczyzny, 
dokonywując napadów rabunkowych. Przez pewien czas banda Łukjanowa 
była postrachem okolicznej ludności. Po pewnym czasie, gdy bandzie zrobi- 
ło się zbyt ciasno w granicach Polski, przeniosła się ona na teren sowiecki 
i przez szereg miesięcy dokonywała tam dalszych rabunków. W międzycza- 
sie Lukjanow przekraczał nejednokrotnie granicę ażeby zobaczyć się z sy- 
nem Eugenjuszem, zamieszkałym stale w miasteczku Łużki, pow. Dziśnień- 
skiego. — Jednakże w roku 1922 stary Łukjanow został ujęty i rozstrzelany 
przez władze w Mińsku. 

r Obecnie rewelacyjne wyniki śledztwa ustaliły, że ogromnej wartości 
przedmioty, jako to srebro, wyroby złote, drogie kamienie i t. d. rabowane 

„, przez bandę Łukjanowa, przewożone były do miasteczka Łużki, gdzie w pew 
nem miejscu zakopane w ziemię. Po śmierci ojca syn Eugenjusz sprzedawał 
częściami zrabowane rzeczy. Obecnie wykopał część ukrytego skarbu i po- 
stanowił go spieniężyć w Wilnie, łącznie ze swoim znajomym Okuszko Kon- 
stantym. Został jednak aresztowany. Po wyświetleniu całej sprawy policja 
udała się niezwłocznie do miasteczka Łużki, gdzie we wskazanem miejscu 
wykopała skarb. — Są to przedmioty gromadzone przez bandytów od dłuż- 
szego czasu, głównie zrabowane po stronie polskiej, częściowo jednak rów- 
nież po stronie sowieckiej. Aresztowanych oddano do dyspozycji sędziego 
śledczego. 

Dokoła aresztu referenta Łutowicza 
Referenta administracyjnego starostwa wil. trockiego Łutowicza, o aresztowaniu 

którego donosiliśmty wczoraj, władze sądowe poleciły osadzić w więzieniu do 
złożenia kaucji w wysokości 500 zł. 

czasu 

Jak się okazuje Łutowicz zauważył liczne braki gotówkowe w powierzonym mu 
dziale, dochodzące do 8 tysięcy złotych, zdecydował się jakoby sam zameldować o tem 
staroście i zaraz potem został aresztowany . 

"W ogrodzie Bernardyńskim znowu napadają 
W. piątek miał miejsce nowy napad w ogrodzie Bernardyńskim. Niejaka p. Mała- 

| 

chowska (Fabryczna 4) została napadnięta i uderzona kijem po głowie. Mimo iż zda- 
rzyło się to w biały dzień, w godzinach popołudniowych, napastnik zbiegł. й : 

Rana p. Małachowskiej okazała się tak dalece poważna, że musiał ją opatrzyć 
lekarz. 

DZIECI 

  

Pańska 

Polsko-Francuska 
Szkoła 

w Wilnie, 

20) A A M M M A M A M 
kilkoro z dobrej rodziny, inteligentne, 

od 5—7 lat, poszukuje do kompletu 

— przedszkola 
Zapisy codziennie od 10 de 12 i od 8 do 5 p. p. 

ul. Trocka 7. Kancelarja czynna codziennie 
świąt i niedzieli. Przyjmują się dzieci do 6 i pół lat. Początek zajęć 3 września. 

polsko-francuskiego. 

  

4 m. 4. 

ОНИ M M NA A 

N. Szepowalnikowowej 
od 11—14 g. prócz 

  

  

   

1 ) J 

Roczne Ženskie Kursa Stenograiji 

$. Pietraszkiewiczówny 
Zapisy przyjmuje kaucelarja Liceum Handlowego codziennie od g. 10—i2 

(Wilno, ul. Żeligowskiego 1 m. 2). 

Nauka na każdym kursie trwa 5 miesięcy. 

Abiturjentki szkół, gdzie stenografja jest wykładara, mogą 
być przyjęte na kurs Il-gi. * 
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Francuski Ogrėdek 
Dziecięcy N. Szepowalnikowowe 

w Wilnie, ul. Trocka 7. Przyjmuje się dzieci od 3 i pół lat. (Prócz Francuzki 
zajmuje się dziećmi Polka freblanka). Początek zajęć 3 września. A 
  

  

"pod protektoratem Polsk. 

Zakres: 

  

Koncesjonowane przez Kuratorjum O. S$. W. Koedukacyjne Kursy wieczorowe 
(z programem gimnaziów Państwowych) 

m „Komisji Edukacji Narodowej” 
Mac. Szkolnej w Wilnie. 

Od dnia 17-go sierpnia przyjmują zapisy na rok szkolny 1930-31 do wszystkich 
klas gimnazjum, typy humanistyczny i matemat.'przyrodniczy,--systein półroczny 

Duża matura, mała matura, szkoła powszechna. 

Odczyty. Lekarz szkolny. Zbiorowe wycieczki 

Nauka rozpocznie się dnia 2-go września, Sekretarjat Kursów czynny od 

godz. 16—19 po poł. prócz niedziel i świąt, ul. Biskupia 12—6. — 
  

Się nie powstydziła nawet i zagrani- 
czna, a pierwszorzędną stacja klima- 
tyczna? Landwarów słynął jako miej- 
Sce letniskowe, suche zdrowe, So- 
Snowemi lasami okolone, przy jezio- 
rze. Czy można mu dawne dobre 
imię w tym kierunku przywrócić? — 
aturalnie. 

Pałac zniszczony jest od  wew- 
Rątrz, ale stosunkowo nie wielkiego 
Potrzebuje remontu. Władysław hra- 
bia Tyszkiewicz nie zamierza dziś 

Z braku ku temu możliwości, przywró- 
CIĆ wspaniałej ongiś rezydencji da- 
wnego blasku prywatnej siedziby. 

tec przedewszystkiem ten napraw- 
€ cudowny monument  architektoni- 

Czny, tuż pod miastem, o najdogod- 
Niejszych pod wileńskim słońcem mo 
źliwościach komunikacyjnych, służyć 
może dla różnorakich celów turystycz 
no - wakacyjnych. 

Można snuć nie tylko wspaniałe. 
ale i zupełnie realne plany w tym kie- 
„runku. Oto administracja dóbr Lan- 
dwarowskich wpadła na doskonały 
Pomysł ożywienia miejscowości, 
Przez zastąpienie dawnych,  spalo- 
ych na wojnie, a licznych przed woj- 
Ną willi, wynajmowanych letnikom — 
na sprzedawane działki. Spory szmat 

tu, bliżej kolei, tuż przy dwor- 
d > przeznaczony został na tego ro- 
„zaju parcelację. W ten sposób, zwa- 
YWszy niską cenę i dogodne warun- 

urz. „zupełnie średnio sytuowany 
snęgtik w stanie jest nabyć na wła- 
kaze grunt, na którym może budo- 
Kaki Nie tylko letnisko, ale miesz- 
jak Nawet zimą, boć komunikacja, 
K 2 zaznaczyliśmy doskonała. - 
zupełna gnki lokalne odpowiadają w 

Ności stałej siedzibie. Wszystko     
to może nabrać wielkiego rozmachu 

bo oto wśród malowniczych brzegów 
parku szumią tale jeziora, dno piasz- 
czyste i przeto świetne miejsce ką- 
pielowe i jednocześnie nieograniczone 
możliwości sportowe. 

Park, który znany jest nie jedne- 
mu w Wilnie w znacznej swej czę- 
ści oddany być może do publiczne- 
go wykorzystania. Dzieśięć lat, spe- 
cjalnie sprowadzeni majstrzy francu- 
Scy pracowali przed wojną nad je- 
go urządzeniem. I cóż z tego, że soł- 

dackie ręce w przystępie bezmyślnej 
histerji niszczycielskiej porozbijały gło 
wy statuom, amorkom, zniszczyły 
piedestały i Kolumny — pozostał 
przecie nienaruszony  przedewszyst- 
kiem drzewostan parku o najbardziej 

SŁO W 

NIEDZIELA 

24 Dziś W. słońca o godz. 4 m. 32 

Bartłomieja 
Jutro 

Ludwika Kr. 

Z. słońca o godz. 6 m. 44 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie. 

z dnia 23. VII. 1930 r. 

764 

Temperatura średnia -l- 17 

Ciśnienie średnie w mrm. 

Temperatura najwyż>za -1-26 

Temperatura najniższa -I- 11 

Opad w milimetrach: 2 

Wiat 
т * Południowy 

przeważający | 

Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia 

Uwagi: pogodnie, popoł. lekka burza. 

MIEJSKA 
— Subsydja miejskie. Magistrat posta- 

nowił wyznaczyć subsydjum w wysokości 
1 tys. zł. na rozszerzenie muzeum peda- 
gogicznego w Wilnie. 

Również przyznano 1.320 zł. jako pomoc 
a prowadzenie kolonji letnich żyd. tow. 

02: 

— Nagroda Wilna dla lotników  raidu 
M. Ententy. Magistrat postanowił ufundo- 
wać nagrodę dla lotnika z raidu lotniczego 
Polski i M. Ententy, który pierwszy przyle- 
ci do Wilna. Będzie to album artystyczny z 
widokami Wilna i okolic w b. ładnej opra- 
wie. 

— Tablica Marmurowa w Radzyminie. 
Samorząd wileński chcąc uczcić pamięć Wil 
nian poległych w sierpniu r. 20 w bitwach 
na przedmościu Warszawy zdecydował się 
wmurować tablicę marmurową w kościele 
radzymińskim, na której będą wyryte nazwi 
ska zabitych. 

POCZTOWA 

— Wydzielony urząd telegraficzny. Wła- 
dze pocztowe postanowiły wydzielić z urzę 
du pocztowego Wilno I dział telegraficzny 
i utworzyć samodzieln y urząd telegraficzny 
pozostawiając R w dotychczasowym  10- 
kalu przy ul. Wielkiej. 

Urząd telegraficzny będzie otwarty 1 
września. 

SZKOLNA 

— Rozpoczęcie roku szkolnego. Dowia- 
dujemy się że nowy rok szkolny 1930 — 31 
rozpocznie się dnia 2 września b. r. (wto- 
rek) nabożeństwami szkolnemi, początek 
zaś normalnych lekcyj, wyznaczony został 
na dzień 3 września r. b. godz. 8. ! 

— Dyrekcja Gimnazjum Zgromadzenia 
Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu 
uprzejmie zawiadamia, że egzamina wstępne 
do klasy I, II, III, IV, VI odbędą się w 
dniach 2, 3, 4, 5, września r. b. Kance- 
larja czynna codzień od godz. 9 do 2-ej. 

— Koedukacyjne Gimnazjum im. Tad. 
Czackiego z pełnemi prawami (kateg. A) 
z kl. elementarną, podwst. i wstępną zawia- 
damia, iż egzaminy dla nowowstępujących 
do wszystkich klas Gimnazjum i klas wstęp 
nych rozpoczną się dn. 30 sierpnia o godz. 
10 rano. Etatowi urzędnicy państwowi 
korzystają ze zwrotu wpisów szkolnych bez 
obowiązku składania zaświadczeń 0 bra- 
ku wolnych miejsc w gimnazjach państwo- 
wych. Do klas wstępnych przyjmowani są 
dzieci na podstawie świadectw szkół po- 
wszechnych bez egzaminu.  Informacyj 

udziela i podania przyjmuje kancelarja przy 
ul. Wiwulskiego 13 codziennie od 10—1. 
Telefon 10—56. 

— Liceum Handlowe i Liceum  ogólno- 
kształcące (z kl. wstępną) im. Filomatów 
w Wilnie (z prawami szkół państwowych) 
przyjmują zapisy codziennie od godz. 
10—i2 (Żeligowskiego 1—2). 

Egzamina wstępne rozpoczną się dn. 2 
września. 

Dla życzących od kl. [V gimnazjalny kurs 
łaciny i matematyki oraz nauka pisania na 
maszynie. 

Kandydatki do Liceum Handlowego win 
ny wykazać się świadectwem ukończenia 
6 klas szkoły średniej. — 

RÓŻNE. 

— Wycieczki studentów franc. i fińskich 
w Wilnie. Dziś, dnia 24 b. m. przybę- 
dzie do Wilna wycieczka studentów i nau- 

  

urozmaiconych okazach, pozostały 
groty kamienne, fantastyczne schodki, 
ławeczki, przez owych  francuzów 

sztucznie wykoncypowane  wodospa- 
dy, ścieżki, urocze zakątki. Dniami 
całemi tam chodzić można. Najważ- 
niejsze więc to, że niedużo potrzeba 
czasu i-atłasu do jakiego takiego ..- 
prowadzenia w parku porządku. Akcja 
w tym kierunku już przez administra 
cję dóbr została podjęta. 

Trzeba być chyba nie „korzen- 
nym*  Wilnianinem, ażeby wątpić, 
że akcja ta nie odniesie pożądanego 
rezultatu i że Landwarów nie błyśnie 
znów w całej swej potędze i krasie. 

Może już nie długo, nie długo... 

  
Wodospad w parku, 

0 

ONIK 
czycieli szkoły rolniczej w Grignon  (Fran- 
cja) celem zwiedzenia Wilna oraz ośrodków 
rolniczych na Wileńszczyźnie. 

Natomiast dnia 29 sierpnia przybędzie 
do Wilna wycieczka studentów z Finlandji 
w liczbie 12. Wycieczce tej towarzyszy rów 
nież jeden z przedstawicieli prasy fińskiej. 
Po jednodniowym pobycie w Wilnie, wy- 
cieczka odjedzie następnego dnia rano do 
Turmont. Wycieczkę podejmować będą tu- 
tejsze organizacje akademickie. 

— Ogólny zjazd członkiń Sodalicji Na- 
uczycielek szkół powszechnych odbędzie się 
w dniach 27 i 28 sierpnia r. b. Msza święta 
inauguracyjna w kaplicy sodalicyjnej o 
godz. 9 rano. 

Zawiadamiając o  niniejszem, zarząd 
prosi o jaknajliczniejsze przybycie. 

— Statystyka świątyń katolickich i pra 
wosławnych na terenie archidjecezji wileń- 
skiej. Świątyń katolickich na terenie archi- 
djecezji wileńskiej jest ogółem 587, z tego 
kościołów parafjalnych 331, kościołów nie- 
parafjalnych 64 i kaplic 192. Prawosław- 
nych zaś świątyń na terenie arch. wileńskiej 
(teren prawosławnej administracji  kościel- 
nej) znajduje się ogółem 440; z tego para- 
fjalnych świątyń 240, nieparafjalnych 65 i 
kaplic 135. 

— Z życia Ligi Katolickiej parafji św. 
św. Filipa i Jakóba w Wilnie. Zarząd Ligi 
Katolickiej parafji św. św. Filipa i Jakóba 
w Wilnie powiadamia, że ostatnie zebranie 
Rady Ligi, w sprawie Loterji Fantowej, ma- 
jacej.się odbyć w dniu 31 sierpnia b. r. na 
cele kulfuralno-oświatowe wszystkich orga- 
nizacyj, wchodzących w skład Ligi, odbę- 
dzie się w dniu 25 sierpnia b. r. t.j. w po- 
niedziałek o godz. 6 wieczór w sali paraijal 
nej. Członkowie Rady i osoby, posiadające 
listy na ręku, winny są stawić się obowiąz- 
kowo. Nadmieniamy, że fanty przyjmują się 
codziennie w lokalu p. Mieczysławowej Je- 
leńskiej Mickiewicza 19 m. 2 od godz. 10 do 
12 i od 14 — 16. 

— Z izby Przemysłowo - Handlowej w 
Wilnie. Izba przemysłowo - handlowa w 
Wilnie jest w posiadaniu adresów firm e- 
gipskich interesupjacych się importem towa 
rów z Polski, : 

Firmy egipskie interesują się importem 
wyrobów bawełnianych, bielizny, wyrobów 
blaszanych, butów płóciennych, deszczułek 
posadzkowych, drzewa, terpentyny,  dykt, 
szczeciny, towarów spożywczych i. t.p. 

Po bliższe informacje należy się zwracać 
do Biura Izby Przemysłowo - Handlowej 
(Trocka 3). 

— Możliwości eksportu konserw owoco- 
wych do Stanów Zjednoczonych. Izba Prze 
mysłowo - Handlowa w Wilnie podaje do 
wiadomości osób zainteresowanych, że jest 
w posiadaniu adresu amerykańskiej firmy 
komisowej, która mogłaby  pośredniczyć 
przy eksporcie polskich konserw  grzybo- 
wych, owocowych i jarzynowych do Sta- 
nów Zjednoczonych. 

Osoby zainteresowane zechcą zgłosić się 
do Izby Przemysłowo - Handlowej w Wilnie 
(ul. Trocka 3) w godzinach urzędowych od 
8.30 do 3.30. 

— Eksport polskiego masła w Włoch. 
Konsulat RP. w Medjolanie (Włochy) w 
swym raporcie gospodarczym wskazuje na 
pewne możliwości zbytu masła polskieko od 
powiednich gatunków we Włoszech Półn. 
Chodzi o tańsze masło niesolone I-go gatun- 
ku, które mogłoby wytrzymać konkurencję 
masła. sprowadzonego z innych krajów. 

Bliższych informacyj o rynku włoskim i 
warunkach zbytu udziela Biuro Izby Prze- 
mysłowo Handlowej w Wilnie (Trocka 3, 
pokój 3). 

Oficerowie i dostawca policji przed Sądem 
Wczorajszy dzień w procesie komisarza 

Iwanowa byłego aspiranta Rodziewicza i 

dostawcy policyjnego Bursztejna upłynął na 

badaniu świadków, co przeciągnęło się do 

godz. 9 wieczorem i wysłuchaniu  przemė- 

wień ekspertów. 

Ze względu na późną porę, sprawozda 

nie odkładamy do wtorku. 

  

  

Docent Uniwer. Wileńskiego Dr. med. 

Tadeusz Wąsowski 
powrócił. Ordynuje w chor. uszu, nosa 

i gardła, od 4 do 6. 
Jagiellońska 6 m. 1—tel. 16-22 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Od 22 do 
23 b. m. zanotowano wypadków 41 — w 
tem kradzieży 5, opilstwa 10, przekroczeń 
administracyjnych 8. 

Samobójstwo żołnierza. 
Wczoraj w nocy popełnił samobójstwo strze 
lając do siebie z karabinu szeregowiec 41 p. 
p. Antoni Łukaszewicz  stancjonujący w 
Suwałkach. 

Co było powodem rozpaczliwego kro- 
ku narazie nie wiadomo. 

— Pociąg zabił kobietę pod Solecznikami 
W ub. sobotę o godz. 3 w nocy na przystan- 
ku kolejowym w W. zolecznikach wypadła 
pod pociąg Karolina Kisiełowa i. 56 miesz- 
kanka Solecznik. Uległa ona zdruzgotaniu 
rąk i nóg i w parę godzin potem zmarła 
w szpitalu żydowskim. 

Wypadek zdarzył się z powodu własnej 
nieostrożności Kisielowej. 

— Trup bez głowy natorze 
kolejowym. Na szlaku kolejowym Ju- 
chnowicze — Pińsk drożnik kolejowy zna- 
lazł w pobliżu torów zwłoki mężczyzny z 
odciętą głową. 

Policja ustaliła że są to zwłoki Fomy Jór 
czonka lat 19 z poblizkiej wsi Łabczyce 
który  najprawdopodobniej popełnił  sa- 
mobójstwo. 

—Qficerowi skradziono iornetkę. Niepo 
kulczykowi Franciszkowi, porucznikowi 3 
baonu saperów (Tatarska 20) skradziono 
lornetkę polową syst. Kolberg Nr. 15551 z 
podziałką artyleryjską oraz godłem  pań- 
stwowem i literami W. P. wartości 350 
złotych 

— Złodziej jabłek. * Rynkunowi Felikso- 
wi zamieszk. we wsi Dzitaniszki skradzio- 
no 20 pudów jabłek. Sprawcę Bezprozwa- 
nego Chama (Węgierski 27) u którego 
jabłka znaleziono zatrzymano. 

— Utonął 16-to letni chłopiec. 22 b. m. 
na Wilji koło mostu utonął w czasie ką- 
pieli Iwanowski Piotr lat 16 (Nadleśna 5) 
Zwłoki dotychczas nie wydobyto. 

Dziecko pod samocho- 
dem. Taksówka prowadzona przez 570- 
fera Szymanowcza Bronisława (Końska 26) 
najechała przy ul. Kałwaryjskiej Antuszewi- 
cza Romualda (Werkowska 15) lat 6. Ran- 
nego odwieziono do szpitała dziecięcego na 
Antokolu. Winę ponosi ranny gdyż szofer 
jechał z przepisową szybkością i dawał 
sygnały ostrzegawcze. 

— W związku z notatką p.t. 
„rewołwer jako argument słu- 
sznošci. Dr. Borysewicz prosi nas o wy- 
jaśnienie co następuje: Będąc na terenie 
swej działki przy ul. Św. Piotra i Pawła Nr. 
13 w towarzystwie znajomego i dozorcy z0- 
stał napadnięty z zasadzki przez Wołejszę i 
Frąckiewicza, którzy chcieli wywrzeć na 
nim zemstę za przegrany proces o tę wia 
śnie działkę. Dr. Borysewicz począł się co- 
fać w stronę domu nie chcąc wdawać się w 
awantury z łobuzami, lecz widząc, że ci są 
tuż przed nimi wydobył rewolwer i wystrze 
"lil w górę. 

— Podziękowanie. Zarządowi Towarzy 
stwa kolonij letnich zdrowotnych składamy 
tą drogą serdeczne podziękowanie za opie- 
kę troskliwą jakiej doznały dzieci nasze pod 
czas bytności ną kolonji w Mazuryszkach w 
roku bieżącym — jaskrawa poprawa stanu 
zdrowia każdego dziecka jest najlepszym 
dowodem, że i odżywianie miały tam cał- 
kiem należyte — również dziękujemy  Pa- 
niom wychowawczyniom a zwłaszcza pani 
Dr. Helenie Nikołajew za dozór sumienny 
nad niemi. Rodzice. 

NADESŁANE 

DLACZEGO TOGAL? 

Przeszło 6000 lekarzy w tej liczbie wielu 
słynnych profesorów wyrażają swoje uzna- 
nie dla skuteczności działania Togalu Przy 
reumatyzmie, podagrze, bolach nerwowyc 
i bołach głowy, grypie i przeziębieniach. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski w „Lutni“. Wystawio- 
na w teatrze Lutnia ostatnia nowość reper- 
tuaru współczesna komedja Zygmunta Ka- 
weckiego „Para nie para“, odniosła wielki 
sukces artystyczny i zyskała ogólny poklask 
i uznanie, publiczności. 

Sztuka posiada wiele humoru, werwy i 
dowcipu, to też zarówno treść jak i dosko- 
nałe wykonanie, wróżą komedji tej długo- 
trwałe powodzenie. 

Nowość tę starannie wyreżyserował R. 
Wasilewski. 

Dziś i jutro „Para nie para“. 
— Teatr Letni w ogrodzie po Bernardyń 

skim. Dziś w dalszym ciągu dwie doskonałe 
komedje polskie „Marcowy kawaler* Bliziń 

skiego i „Majster i czeladnik* Korzeniow- 
skiego. 

Obie te komedje zaliczają się do rzędu 
wybitniejszych utworów w polskiej  litera- 
turze dramatycznej. 2 + 

W wykonaniu ról główniejszych biorą u- 
dział: H. Rychłowska, F. Rychłowski, H. Zel 
werowiczówna, |. Jasińska, W. Stanisław- 
ska, L. Detkowski, K. Sroczyński, S. Jaśkie- 
wicz i Z. Karpiński. 

Reżyserję obu sztuk prowadzi dyr. F. 
Rychłowski. 

Jutro „Marcowy kawaler" i „Majster i 
czeladnik. 
w — 25-letni jubileusz „Lutni* W roku 

bieżącym Wil. Two. Muzyczne „Lutnia” ob- 
chodzi 25-letni jubileusz artystycznej  dzia- 
talnošci. Program uroczystości  jubileuszo- 
wej opracowany będzie przez Komitet Or- 
ganizacyjny w najbliższej przyszłości. 

— W poniedziałek 25 b m. odbędzie się 
pierwsza po krótkiej przerwie próba chóru. 
Próby w sezonie zimowym odbywać się bę- 
dą jak dotychczas w poniedziałki i czwart- 
ki o godz. 7 i pół wiecz. Zapisy kandyda- 
tów do chóru i na członków T-wa przyj- 
muje Sekretarjat w poniedziałki i czwartki 
od godz. 8 do 9 wiecz. (Ad. Mickiewicza 6) 

CO GRAJA W KINACH? 

Hollywood — Pokusy Europy. 
Heljos — Nieśmiertelna miłość. 
Swiatowid — Wielkomiejski motyl. 
Wanda — Gdzie się kończy ulica i 

Człowiek śmiechu”. 
Piccadilly — Przedwiośnie i Niefortun- 

ny jeździec. 
Kino Miejskie —  Motocyklem ponad 

obłoki i Czarna Maska. 

Za napad dr. Borysewicz złożył skargę 
prokuratorowi. 

— Podrzutki. Przy zaułku Kazimierzow 
skim znaleziono podrzutka płci żeńskiej w 
wieku około 1 miesiąca. 

Również przy ul. Brzózka 7 znaleziono 
podrzutka z kartką „Dziecko jest niechrzczo 
ne. Ma 2 miesiące. Brak środków do życia. 
Proszę zaopiekować się". Dzieci umieszczo 
no w że Dzieciątka Jezus. 

— nalazta się złodziejka 
z rest. Łódź. Brzozowskiemu Bolesławo 
wi skradziono w restauracji „Łódź” 700 zł. 
Dochodzeniem ustalono, iż kradzieży doko- 
rała Hrynkiewiczówna Janina, w której to- 
warzystwie Brzozowski przebywał, je- 
waż znaleziono u niej papierośnicę skradzio- 
ną Brzozowskiemu razem z pieniędzmi. 

— Pożar na wsi. We wsi Mitrofanowo, 
gminy Szarkowskiej spaliły się zabudowania 
gospodarcze Mitrofana Siedziukowicza z in- 
wentarzem i domem mieszkalnym. Straty 
wynoszą 10.000. 

J M MM 
Drzewo suche przewożone ko- 

leją i Węgiel górno- 
śląski po cenach konkurencyjnych po- 
leca skład „Ptomien“ Peja 
drzewa 

Sprzedaż również na RACE 

į M ННЕ 
Na mieszkanie z utrzyma- 
niem w śródmieściu przyjmie inteli- 
gentna rodzina 5 uczenic lub uczni za 
niewysoką opłatę Odżywianie obfi- 
te i zdrowe, opieka troskliwa, oraz po- 
moc w nauce zapewniona. Łaskawe 
zgłoszenia, Łukiszki, Ciasna 22 m. 1, 

dom w ogródku. 

      

     
          
    

       

  

+ go „Luna Parku", 

IPERYTOWE: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 

"To jest to, o czem się nie myśli w cza- 
sach pokoju. Choć tak niedawno przeżywa- 
liśmy okropności wojny. 

Na patrol agitacyjny iperytowy, który 
w ubraniach ochronnych niedawno prze- 
maszerował ulicami naszego miasta, pa- 
trzyła stolica, jak na korowód maskowy ni- 
cejskiego karnawału. Śmiano się, dow- 
cipkowano. Niesamowity wygłąd tego pa- 
trolu bawił fantastycznością dziwnego ub- 
rania, przypominającego rycerskie śred- 
niowiecze. 

Szczęśliwa myśl ludzka zapomina pręd- 
ko złe chwile. Ale może czasem lepiej jest 
uprzytomnić sobie, jak może być źle i pomy- 
śleć o ratunku. Patrol imperytowy był ta- 
kiem przypomnieniem o niebezpieczeństwie 
przyszłej wojny. 

Przed innemi niebezpieczeństwami życia 
także trzeba zawczasu się zabezpieczyć. 
Najlepiej również przez niedopuszczenie ich 
do siebie. Największą z takich grożących 
naszej niewiadomej przyszłości — chmurą, 
podobną do iperytowej, jest chmura wi- 
sząca nad niebezpieczną starością człowieka 
Biada temu, kto na swoje stare, słabe la- 
ta nie przygotował sobie pewnego  schro- 
nienia. Kto w młodości nie pomyślał o tem, 
że się zestarzeje kiedyś. 

Tylko człowiek przezorny, zabezpieczo- 
ny polisą ubezpieczeniową P. K. O. może 
spokojnie i bez lęku oczekiwać starości. 
Na czas odbierze swój ubezpieczeniowy ka- 
pitalik i będzie niezależny od nikogo. A w 
razie jego przedwczesnej śmierci — rodzina 
jego, choćby w miesiąc po wpłaceniu pierw 
szej raty otrzyma całkowitą sumę ubezpie- 
czeniową. ri 

RADJO WILENSKIE 
NIEDZIELA. DNIA 24 SIERPNIA 1930 R. 

10.15: Nabożeństwo z Bazyli wileńskiej 
Chór katedralny pod dyr. prof. WŁ Kali- 
nowskiego. 

11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 
12: Bicie zegara i hejnał z wieży kate- 

dralnej w Wilnie. 

12.5 — 13: Muzyka z płyt gramofono- 
wych. 

13: Komunikat meteorologiczny. 

17.25 — 18.45: Koncert popularny z 
Warszawy. 

18.45 — 19.5: Feljeton wesoły w wyk. 
art. dram. Wacława Malinowskiego. 

19.5 — 19.25: Wiedomości przyjemne i 
pożyteczne z Warszawy. 

19.25 — 19.50: „Wilno — refleksje lite- 
rackie* — odczyt wygłosi dr. M. Charkie- 
wicz. 

19.50 — 20: Program na poniedziałek i 
rozmaitości. 

20 — 24: Transm. z Warszawy. Kwa- 
drans literacki — nowela Szaniawskiego, 
koncert, feljeton, transmisja z warszawskie- 

komunikaty i muzyka 

  

taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 25 SIERPNIA. 

12.05 — 12.35 Muzyka z płyt gramofo- 
nowych. 

13.00 Kom. meteorologiczny. 
15.50 — 16.15 Tr. z Warszawy. Odczyt 

turyst. - kraj. „Camping w Polsce" wygł. 
M. Wegrzecki, 

17.15 — 17.20 Prog. dzienny. 
17.20 — 17.35 Kom. sportowy. 
17.35 — 18.00 „Historja i geneza alko- 

holu* pog. wygł. Jan Bagan absolwent USB. 
18.00 — 19.00 Koncert z Warszawy. Mu- 

zyka lekk.a 
19.00 — 19.25 Audycja dla dzieci — fra 

gmenty z „Tomka Sa yera Marka Twai- 
na. wygł. Żofja Małyniczówna art. teatrów 
miejskich. 

19.25 — 19.50 „Międzynarodowa wysta- 
wa hygjeniczna w Dreźnie* pog. wygł. dr. 
Feliks Kasperowicz. 
„19.50 — 20.00 Progr. na wtorek i rozma 
itości. 

20.00 — 24.00 Tr. z Warszawy. Praso- 
wy dzien. radj. recital skrzypcowy K. To- 
tenberga, koncert z Dolny, kom. i muz. ta- 
neczna. 
    

   

    

     

DO. WYNAJĘCIA 
POKÓJ pod BIURO 

z całem urządzeniem i telefonem w 
centrum miasta. Dowiedzieć się w biu- 
rze ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4. 

Telefon 222. 

  

gg. || M MI 
e ulega najmniejszej 

wątpliwości, że  nekrologi i 
Ni 

wszelkie ogłoszenia do „SŁOWA'' i 
innych pism należy umieszczać za 
pośrednictwem Biura Reklamowe- 

go S na Grabowskiego, Garbar- 
ska 1, tel. 82, gdyż Biuro to oblicza 

po cenach BARDZO TANICH. 
o się przekonać!! - Wart 

(| A M 

Nas mua "m 

NA PIĘĆ POKOI W DOMU 

Poszakujomy sublokaloa 
lub subiokatorów 

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. 

PRZY UL. MICKIEWICZA 4, 

„Słowa* od 9 do 10. 

lesa asaras anna 

J J M M A M A 

w nowoczesnej, pieknej dzielničy miasta sprzedaje się na długoterminowe 
spłaty CENA 2 zł. 50 gr. za łokieć. Komunikacja 

wygodna. я 
Informacje w Wilnie, ul. Mickiewicza 8 pokój Nr 10 tel. 10-60 od g. 12-ej 

do godz. 13-ej. —# 

tramwajowa bardzo s 

 



  

    

    

    

      

    

  

    

PAL 
SKŁADNICA PAŃSTWOWA MATERJAŁÓW 

DRZEWNYCH 
przy Dyrekcji Lasów Państwowych w Wilnie, Wielka 66, została zaopatrzona 

w większą ilość suchego pierwszorzędnej jakości drewna opałowego (brzoza), 

olcha, sosna). 

Miara dokładna, układka Ścisła. 

Dostawa gwarantowana. 

Nabycie za gotówkę na składach bezpośrednio w każdej ilości do 30 

m. p. Zakupy większe oraz OPERACJE KREDYTOWE uskutecznia się w lo- 

kalu D. L. P., Wielka 66, pokój Ne 4, telef. 14-49. 

Kredytu udziela się również osobom prywatnym. 
SKŁADY: Podgórna M 7 i Piłsudskiego 67 czynne od 7-ej rano do S-ej p. p. 

Kierownik (—) J. MARKOWSKI.     
   

        

        
       

  

TELEGRAM! 

dm, GRAND PRIX "syg" 
na Międzynarodowej wystawie w Brukseli 

: uzyskały wyroby fabryki A 

Przemysł Sp. Akc, 
Gumowy „A R A L“ w Lidzie 

Polecamy: Kalosze, Šniegowce, Obuwie gumowe. 

TRWALE! WYKWINTNE! TANIE!     

  

E S 

1 UA 
PRACOWNIA KRAWIECKA 

W. Nagrodzkiego 
Została przeńiesioną z ul. Wileńskiej 23 

na ul. ZAMKOWĄ 16—1. 
Przyjmuje obstalunki z własnych i po- 

wierzonych materjałów. 

Mundurki do wszystkich gimnazjów 
według nowych przepisów.  —0 

OWY 

JAPOŃSKI PROSZEK 

6KATOL 
jest najlepszym środkiem ja- 
kie dotychczas egzystują na 
rynkach, bo KATOL nietylko 
tępi muchy i pchły, lecz za- „skie 
bijają pluskwy, prusaki i ka- 25 

raluchy. м 

Żądać KATOL w żółtem opakowaniu 
w składach aptecznych i aptekach. -19 

  

            
  

RIZR) AREA AA USS SET RE 

i „DELICE“ | 

A. PIASECKI | 
smaków i kosztuje niedrogo. 

s Żądajcie wszędzie. 
УЕМО ОЕ ИНИМВМЕСОЬ siol BRRIZON 1 WSISG 

Ė Najsmaczniejszy z batonów! Ma kilka 

           

      
    

      

  

rządzenia  elektrzczny Światła, 
dzwonków, motorów, montowanie 
świeczników i innych w powyż- В 
szy zakres wchodzących Tade- | 
usz  Fabiszewski (elektryk— 

koncesjonowany)Wilno, Portowa 8 
Wykonanie dobre. Ceny umiarkowane. 

  

  

   
Ś = х Największy FOTO AP AR ATÓW Endańiej 

Dobór znakomitych wybór 3 szych firm 

TRAKTORY „Munktelis“ do ropy naftowej | 

MOTORY PS 
MOTORY osie" аа ао woni mech. 
MŁOCARNIE NEJ. Wichterle 

BUKOWNIKI pzient Rohowskiego 
TRIEURY do zbóż ozimych i jarych MAROTTA 

(TRESZCZOTKI) i trieury do sie- W SKŁADZIE 

GRZECHOTKI mienia lnianego Szultego optycznych, łotograficznych i geodezyjnych artykułów 

MŁYNY gospodarskie „SVEA* i inne „BPTYK RUBI de 
POLECA WILNO, ul. DOMINIKAŃSKA 17 tel. 10-58. 

ZY G i U N T i AG R 0 D 1 | Najstarsza firma w kraju (eszyst. od 1. 1840) 

WILNO, ZAWALNA 11-a.   

  

            BACZNOŚĆ AJENCI LOSOWI! 

  

W. Gierwiatowski, 
Skład fortepianów został przeniesieny na ui. Wielką 

    Jeżeli chcecie 
Jeżeli chcecie 
Jeżeli wreszcie 

    
    

      

W, Pohulanka 1, telef. 367. 

Popierajtie L 

  

A. ARMANDI. 

* WŚRÓD NOCY BEZ 
GWIAZD 

Fortiolis został sam na platformie. 
Ogarnął go dziwny niepokój: mimo ca 
łej uprzejmości w sposobie bycia ran- 
zera, odczuwał jakąś dziwną iron ję... 

Arabella wyszła za swym opieku- 
nem i zatrzymała się przed coupe które 
zajmowała z Geraldem. Gerald widział 
jak pokazywała rzeczy i coś mówiła: 
widocznie wydawała rozkazy, co do 
bagażu. Ranzero skinął głową. 

Gerald uspokoił się. 
— Prawda, — pomyślał, — za go 

dzinę będziemy w Germosilio.... 
Za godzinę! Nie mógł się pogodzić 

z myślą o rozstaniu. Dopóki ta chwi- 
la była daleką, nie myślał o niej, ale 
teraz, serce jego burzyło się przeciw 
tej konieczności. Czyż dlatego poznał 
prawdziwą Bellę, by się z nią rozstać?, 
Co czekało ich w przyszłości? Niepew 
ność niepokoiła go. 

Gwałtowny wstrząs odrzucił go 
na przeciwną stronę platformy. Pociąg 
zgrzytając łańcuchami i skrzypiąc koła 
mi, zatrzymał się pośrodku stepu. Prze 
chyliwszy się przez żelazną  barjerę, 
Gerald usiłował dojrzeć przyczynę za- 
trzymania pociągu. Ale na stepie nie 
było widać żywego ducha. Przed po- 
ciągiem ciągnęła się biała, wąska wstę 
ga toru. Nie było śladu stacji, ani se- 
maforu... 

Gerald zaniepokoił się, ale widząc 
wysiadujących z towarowego wagonu 
sześciu |Indjan, a znając miejscowe 
zwyczaje, uspokoił się. 

Indjanie szli z niezmąconą powagą, 
odnosząc się do bezpłatnego przejaz- 
du nie jako do jałmużny, czy łaski, 
lecz jak do należnego im słusznie pra- 

być pewni otrzymania ciężko 
zapracowanych pieniędzy? 
być pewni, że Was nie oszukają 
i akuratnie zapłacą należną prowizję? 

nie chcecie mieć nieprzyjem- 
ności ze strony klientów? 

Zwróćcie się niezwłocznie po zastępstwo do Małopolskiego 
Zakładu Kredytowego Lwów— Oddział w Wilnie przy ul. 

Małopolski Zakład Kredytowy Lwów. 

  

        
    

    
      
    

zagranicznych, 
Posiada wielki wybór 

Firma egzystuje od 1888 roku.——Poleca się łaskawej pamięci. 

  

  

  

Ne 18 m. 5. 
instrumentów pierwszorzędnych fabryk 

krajowych i koncertowy C. Bechsztejna. 

  

  

  IP 

PIANINA i FORTEPJANY 
šwiatowej slawy Pleyel, 
Arnold Fibigier, Kerntopf i Syn, A. Drygas, 
uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych fachowców na Pow. Wysta- 

wie w 1929 i. 

WILNO, K. Dąbrowska 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

Bechstein etc., takoż 

ul. Niemiecka 3, m. 6. 

CENY FABRYCZNE.     

wa. Bez pośpiechu zeszli z nasypu, o- 
tulając się właściwym sobie ruchem w 
kolorowe łachmany, Kierownik pocią- 
gu zniecierpliwiony wysiadł z pociągu. 
Jeden z Indjan podszedł do niego, aby 
wytłomaczyć powód zatrzymania po- 
ciągu. 

Dalsze wypadki rozgrywały się z 
błyskawiczną szybkością. W mgnieniu 
oka jaskrawa płachta przykryła głowę 
kierownika, a pozbawione możności 
oporu ciało pochwyciły dwie pary sil 
nych rąk i, rzuciły go, jak snop, do wa 
gonu. 

Gerald rzucił się ku drzwiom, ale 
były one zamknięte. Lokomotywa ru- 
szyła nagle, a gwałtowne wstrząsnie- 
nie pozbawiło go równowagi. Zaled- 
wie Gerald wstał, ujrzał z obu stron 
pociągu pędzących konnych Indjan i 
Metysów. Rozległy się strzały i krzy- 
ki bandytów. Z wagonów  odpowie- gę 
działy im okrzyki trwogi i rozpaczy 
pasażerów: 

— Pedro! Czarny Pedro!... 
Gerald zranił rękę, rozbijając szy- 

bę. Przycisnął zzewnątrz klamkę i ot 
worzywszy drzwi, wbiegł do wagonu. 
Belli nie było nigdzie. W środku wa- 
gonu, pomiędzy niezliczonemi paczka- 
mi, tęga senora rzucała się w histery- 
cznym ataku i głośno krzyczała ze stra 
chu. Gerald prześlizgnął się koło niej i 
zaczął mocować się z przeciwległemi 
drzwiami. Ale były one zamknięte na 
głucho i nie poddawały się jego wysił 
kom... Oczy jego  zasnuła krwawa 
mgła. W ostatecznej rozpaczy, krzyk- 
nął: 

— Bello!... Bello!.. Bello!... 
Zdawało mu się, że zdaleka dole- 

ciała odpowiedź. 
Z nową siłą rzucił się ua drzwi, 

ale znów napróżno. Z poza sąsiednich 
drzwi doleciały uderzenia i rozpaczii- 

we wołania: 
— To ja, panie, ja! 
Szeroki nóż, wbty w drzwi więził 

Pa-eko. Gerald, po trzykrotnej próbie, 
zdołał wyciągnąć wreszcie nóż. Aztek 
ze złością wybełkotał: 

— Nie wiem, co to jest. On zam- 
knął mnie. Ja jego zabiję! 

Oczy jego wyłaziły z orbit. 
Wybiegł szukać Nepomucena. 
Pociąg już szedł. Przestraszeni, 

wzburzeni pasażerowie zebrali się ko- 
ło okien. Nie mogąc otworzyć drzwi, 

Gerald przebiegł wzdług wagonu i wy 
biegł na ostatnią platformę. Oddział 
konnych bandytów ginął w kurzu strze 
lając w górę i drwiąc z pasażerów. 

Pociąg szedł coraz prędzej. Ale Ge 
rald nie zwracając uwagi na to, pod- 
niósł nogę i przerzucił przez barjerę. 

Są Hej, młodzieńcze, złamiesz no- 

Koło wagonu pędził Nepomuceno. 
Gerald uczuł żelazny uścisk ręki, po- 
wstrzymujący go na platformie. Na- 
próżno starał się oswobodzić, dławiąc 
się ze wściekłości i krzycząc prosto 
w twarz wroga: 

— Lotr, morderca!... 

Ranzero nie wypuszczając go z uś 
cisku, roześmiał się ochryple: 

—Znamy swój fach, młodzieńcze: 
obeszło się bez najmniejszego zadraś- 
nięcia. Taki był rozkaz wodza. Czy 
uspokoisz się nareszcie? 

— Puść mnie, albo zabij! 
— Puścić? Nie, chłopaczku. Taki 

rozkaz senority, nie mogę wypuścić 
cię z pociągu! A 1abič?... Broń Boże. 

Aby utrzymać konia, który nagie 
rzucił się wbok, Nepomuceno musi :ł 
puścić ramię Fortiolisa. Gerald skorzy 
stał z tego i skoczył na barjerę. Ale 
ręka Nepomucena zepchnęła go znów. 

— Ależ nerwowy panicz! Skończy 

о У е 

  

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. 

Od dnia 20 do 24 sierpnia 1930 roku włącznie będą świetłane filmy: 

  

„Motocykiem ponad obłoki” 
Wielki film kk EZ SOL : ЗЕ d 

66 at sacyjny w 9 aktach. i głó j: Rich. I e. гуп- „Czarna maska ramat sensacyjny w roli głównej: Richard Talmadge. Kasa czyn: 
obrazujący wyprawę w Alpy Dolomitowe. Aktów 7. 

na od godz. 5 in. 30. Początek seansów od godz. 6-ej. Następny program: „Wiking“. 
  

  

Pierwsze Dźwięko- Ki 

„sottywooo: | „POKUSY EUROP 
Mickiewicza 22. godz. 4-ej, ostatni 10.30. 

Najpiękniejsza para kochanków: Liljana Harvej i igo Sym po raz pierwszy w filmie dźwiękowym p. t. 
66 Dole i niedole uroczego dziewczęcia, które się zakochało w pięknym 

żeglarzu. Nad program: Komedja w 2-ch aktach. Początek seansów od 
Ceny miejsc do godz. 7-ej PARTER 1 zł, BALKON 80 gr. 
  

  

Pierwszy Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„HELIOS 

Polskie Kino 

„WANDA: 

Wielka 30. Tel. 14-81   
  

LEKARZE: 
jq choroby  skó 

I! Bernszteją M i ac 
czopłciowe. 

Mickiewicza 28. Od 9—1 i 4—8 w. 

aįę; Chor. weneryczne, skėr- 
|-I Bitmowici ne, i moczopłciowe, 

tel. 921. 
Wielka 21, od 9—1 i 3—7. 

[r Ginskorg choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 

Wileńska 3. Od 8—1 i 4—8. Tel. 567. 
į h b kė: уе- 

1Н Kenigsberg Gegezke i mado- 
Mickiewicza 4, Od 9—12 i 4—8. Tel. 1090 

płciowe 

aj horob, [Н SIJIKIRÓI skórne | moczopiciowe 
Wielka 19, od 9—1 i 3—7. 

IL Wolfgon choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe, 

Wileńska 7, od 9—1 i 4—8 w. tel. 10-67. 

choroby skórne, wene- 
I: Leldowicz ycźicji narządu mo- 

czowego. 
Mickiewicza 24. Od 9—12 i 5—8. Tel. 277 

horoby kobiece 
(+ Lelfowiczowa NRA Oki a= 

rządu moczowego. 
Mickiewicza 24. Od 12—2 i 4—6.Tel. 277. 

V) 

WĘGIE wiecki o wysokiej ka- 
loryjności, wagonowo 

i detalicznie z dostawą w zaplombo- 
wanych wozach od pół tonny 

  

górnośląski i dąbro- 

poleca 

Wileński Spółdzielczy 

Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna Ne9, tel. 323. —1 

Człowi 

      
J) M MA 
  

Hurtowa sprzedaž 

CEĄERTUW 
Syndykatu cementowień Polskich 

po cenach fabrycznych 

M. DEUSLĖ, Vil 
Biuro: Jagiellońska 3. tel. 811. 

Składy: Słowackiego 27. tel. 14-46 

    Do sprzedania 
pozostałe z licytacji: 2 taksówki, 2 pia- 
nina, fortepian 600 zł., kasy ogniotrwa- 
łe, opony samochodowe, kredens, 2 kan- 
delabry bronzowe, różne żyrandole 
elektryczne, kilka pierścionków z bry- 
lantami, broszka brylantowa, dywaa 
różne swetry i jedwabie, serwis z por- 
celany starożytnej angielskiej, 600 to- 
mów książek beletrystyki, różne palta 
i garnitury używane. LOMBARD Bisku- 
pia 12. ` 

się na tem, że będę miał wymówki. 
— Lotrze, porwaleš ją!... 
— Ja... porwałem? 
Zpod gęstych wąsów rozległ się 

wybuch szczerego ojcowskiego śmie- 
chu ь 

— Uspokėj się, chłopaczku. Nikt 
jej nie porywał, a tylko papo sam wy 
jechał na spotkanie córki. 

Zręcznie wywrócił Geralda na po- 
dłogę, zawrócił i popędził w step. Mi- 

gnęło w powietrzu ostrze, rzuconego 
przez okno przez Pa-eko, noża, który 
o mało co nie trafił w ranzero. Drwią- 
co roześmiał się i zdejmując kapelusz, 
krzyknął: „żegnaj przyjacielu!" i zni- 

knął w tumanach kurzu. 

Rozdział 7. — Ważna rozmowa. 

Wszystko pozostawiono w pokoju 
Cyprjana Fortiolisa, jak było za jego 
życia Butelka rumu nawpół wypita sta 
ła koło niedopitej szklanki. Pióro leża 
ło koło kałamarza. Karabin stał opar- 
ty o biurko. Mało zwierzątko stepo- 
we, ulubieniec zmarłego leniwo łapało 

muchy na oknie. Tylko krzesło gos- 
podarza było puste. 

Usiadł na niem przybyły prawnik. 
— Jednem słowem, moi państwo, 

— rzekł stanowczo, wszystko przema- 
wia za tem, że śmerć nastąpiła na sku 
tek naturalnych przyczyn. Chociaż ko- 

( pralnia nie dawała ostatnio żadnych do 
chodów... wszekże tak było, jak twier 
dził pan Mendizobal? 

— Tak senorze. Srebra w kopa!- 
niach Barranco już niema. 

Zanotowaem, to w protokule. A 

więc, chociaż kopalnia przynosiła stra 

tę tylko, twierdzę jednak, że materjal 

na sytuacja zmarłego wyklucza stano- 

wczo hipotezę samobójstwa. Poza 
tem, przy oględzinach ciała nie znale- 

Od godz. 4.30 do 7-ej ceny zniżone: BALKON 60gr., PARTER lzł. Wielki przebój dźwiękowy 

Najpotężniejsze arcydzieło miłośne. 
Miłość i bohaterstwo lotników p.t. 
W rol. gł.: czarująca COLLEEN MORRE oraz CARY COOPER. Dla młodzieży dozwolone. 

NIEŚMIERTELNA MIŁOŚĆ Guys: 
ostatni seans o g. 10.15. m ВНр 

ZIŚ! Potężne arcydzieło p-g powieśc Victora Hugo p. t. 
= ® tragedja w 12 akt. 

e k $ m i e c h H Bakłanowa. 

umeblowa- Pokój 145 Samochėd 
najęcia ul. Mostowa 27 wykładany skórą na 

6 widzieć w dnie nowych oponaci skrze- 
powszednie po 4-ej, w dam tanio. Ofiarna 4 

W rol. gł. Conrad 
urocza Mary Philbin i Olga 

Poszukujemy 
większych sum na 
dobre i solidne za- 
bezpieczenia hipo-     

DOKTÓR 

    
świąteczne cały dzień. m. 5, tel. 15-08. —0 teczne. 

Abłamowiczowa —1 p |. zzachęć 
owróciła, przyjmuje - | ta" Mickiewicza 

Gd 0-10 i 3-5 ul. Solidny samotny loka- tel. 9-05. —0 
Kasztanowa 7 m. 7. tor poszukuje poko- jg 
Choroby kobiece lu do wynajęcia, bez 

  

W Warszawie Kursy kroju, szycia, akuszerja. _Q umeblowania i z nie- 
krępującem wejściem. „, „._- Е robót ręcznych i mo- Oierty do Redakcji 12 wspólnego komfor- solowa 

ias G. 0 towego pokoju z utrzy- z I 

Akuszerki| —ussėn posakeje sis $. НОМО 3 | 
  

  

słuchaczki _ wyższych a 
Przyłmę 2 uczen- | uczelni. Dówiedzieć się Wielka 56 m. 3 

AKUSZERKA nice do wspólnego | w „Słowie* u C. M. —1 Przyjmuję _ uczenice, | 
ŚMIAŁOWSKA pokoju z utrzyma- zapisy codziennie, dla | 

Ga: с niem. Wszelkie wy- | STENOGRAFJI listow- PIZYIeZdnychi pomiesz- | oraz Gainnet Kosme-| gody. Fortepian. O- czenie zapewnione. —4 nie ARG wy 
uczamy.  „Stenograi“ ы 

miesięcznik wychodzi. ej ed-iio Boiiej 

+olenogiaUa ES pea fi Erard“ oraz Bet“ tarna“—udoskonalona, ti y „E К, A. FDL 
Dziewięć wydawnictw. LEB Roś на :а'- 

Poszukuję mieszk a- Instytut Stenograficzny: BS szew kala EE 
nia 2—3 pokojowego z Warszawa, Krucza 26. daje л Цояо{іх;у”'трта- 

wygodami. Komorne runkach Kijowska 4 może być zgóry za m. 10. ! 
półrocze. Zgłoszenia do UWADZE  wynajmu- 
Biura L Grabowskiego, jących pokoje z utrzy- 

К о- Е. 5 2 i Garbarska 1 dla T. U.maniem dla uczni i Na LETNISKO 
EE w wiejskim dworze 

uczenic. Ogłoszenia dopo pięć zł, przyjmę 

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

| KOSMETYKA 

—— Gabinet 
AA 

czej. 

p'eka troskliwa. In- 
formacje w Księgar- 
ni W. Mikulskiego, 
Wileńska 25.   

   
  

  

  

Do wynajęcia Wilno, S 31 Koši 2 „Slowa“ przyjmuje bar- Pare, osób. O w 

pjq kobiecą konser- wygodami. Objazdowa dzo tanio BIURO RE- m. %. 
IGE wuje, doskonali, 6 m. 7. —0KLAMOWE Grabow- Przyjmę 
odświeża, usuwa jej skiego, Garbarska 1. uczenice 
skazy i braki, Masaż 

   

| na mieszkanie z utrzy- | 
K U p N 0 Oszczędności maniem, opieka zapew- 

niona. Uniwersytecka | 

twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 
i łupież, . Najnowsze SPRZEDAŻ swoje złote i dolary 4—6 I. Swiętorzecka. | 

zdobycze kosmetyki ra- ulokuj a a „etz > 

cjonalnej. fil Ja esi A ONA Poszukuje się Codziennie od g. 10—8, Kwiat — filo- = 
dendron Ziotem, srebrem i dro- i g | 

ZE: i fikusy IDY denirou iemi kamieniami.LUM- wspólniczki(a) 
| I tanio. Dzielna 30. —0 BARD Plac Katedralny, z kapitałem 3.000 — 
LOKALE Eve ra Wydaje 5.000 zł. do sklepu. 

  

tów, futer, mebli, pia- Biura Reklamowego w, 
Garbarska 

gl 

Dzišnieūskim, !0 | 
odnin, samochodów i Wilnie, 
od Wszelkich towarów. 1 sub. „Sklep“. 

Pokoje dwa Pow. i 
łączne ewent. pojedyń- 9dległy 0 8 klm. 
cze, umeblowane z wy- Miasta, 1 klm. 

reiści autobusów) wa Me ое да 
Aa Me zwykle uroczem po 1-go września rb. Cen- 

—łożeniu, nad rzeką, „trala Opiek Rodziciel- 

js a gabudoraniami- L 0g70+ skich otwiera 

1 lub 2 pokoje dem, bez długu, jest BURS Ę 
hipoteka — zaraz do dia uczniow szkół Śr. 

  

    
umebl. z oddz. wejśc. sprzedania. Nadaje się Zakład. Nauk. przy ul. smggubioną książeczki 
J. Jasińskiego 10—24.14 Piekne letnisko. W. Pohulanka 9 m. Z wojskową wydan 
Oglądać оа 5—6. — Wiadomošė od g. 5 Calkowite utrzymanie na imię Antonieg: 
ga » do 7 w. u p. Mece-miesigczne 95 zł. In- Sławińskiego, mieszk. 

nasa Z. Kruszewskie: 

go, Wilno, ul. Jasiń- codziennie od dnia 25. przez P.K.U. Wilno-Po- 

   

    

    

- formacje szczegółowe okolicy Dzikie Jocze 

VIII. od godz. 
13 w Bursie. 

11 do wiat, unieważnia się. 
  

  

Pokój m tcze- 
nie przy op; 5 SĄ 

inteligentnej rodzinie. SASA = 
Ul. Pańska 7—6. —0 

FOLWARK 
około 60 ha o dob- 
rej glebie, łąki, las, 
ogtód owocowy, w 
psbliżu jezioro.Dom 
mieszkalny o 6 po- 
kojach sprzedamy za 

7.000 dolarów. 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta*, Mickiewicza 1, 

tel. 9-05. -0 

2 pokoje 
do wynajęcia razem lub 
osobno, z elektryczno- 
Ścią, słoneczne, suche 
i ciepłe. Wielka 56 m.3 

1—2 pokoje 
umeblowane do wyna- 
jęcia, wejście z frontu.   

| A MU        LĄ ystkich aptekach i = 

składach aptecznycii znanego = 
środka od odcisków = 

Prow. A. PAKA Е     

Mostowa 16—44. —0 

ziono żadnych ran. Wszystko, Z ni- 
czem nie naruszonym porządkiem w 

pokoju, włącznie, utwierdza nas w 

przekonaniu, że śmierć była naturalna, 
powiedziałbym nawet: zupełnie spokcj 
na i spowodowana od dłuższego cza- 
su trwającą chorobą. Znaleziono go w 
tym fotelu, nieprawdaż? 

— Tak dziś rano. Był pochylony 
na bok? lewym policzkiem oparty o 

et a ręka jego zwisała ku podło- 
1zė. 

— O ktėrej godzinie 
go? 

— Koło czwartej rano. 
— jeśli się nie mylę, to pan Men- 

dizobal znalazł zmarłego? 
— Tak senorze. 
— Pan mieszka tutaj naturalne? 
— Nie, mieszkanie moje znajduje 

się obok domu robotników. 
—A więc pan wstaje bardzo wcze 

śnie? 
— Bardzo wcześnie. Taki tu jest 

zwyczaj. Musimy pracować, zanim na 
dejdzie południowy upał. 

— Naturalnie. I pan miał prawo 

wchodzić o każdej porze dnia i nocy 

do gabinetu swego pana? 

Metys przełknął ślinę i zawahał się: 
—Nie, senorze... tylko wtedy, gdy 

pan mnie wzywał. 
— No, a dziś rano? 
— Wszedłem, bo miałem specja! 

ne powody. 
— Jakie, mianowicie? 
— Przedewszystkiem zauważy- 

łem, że wbrew zwyczajowi okienice 
były otwarte. 

— Aha! Proszę to zapisać panie 
sekretarzu. 

Sekretarz pochylił nad papierami 
żółtą wyschniętą twarz i pióro jego 
zaskrzypiało. 

znaleźliście 

  

A 

— Pan wspomina! o „powodach“, 
— ciągnął dalej alkad. — Jakie były 
jeszcze powody? —- * ] 

— Przez okno zauwažylem palącą 
się lampę. A było już jasno... į 

— Słusznie I to dodało panu od- 
wagi do wejścia? 

— Tak senorze. 
— Drzwi haciendy były otwarte? 
— Nie, zastukałem, otworzyła mi 

służąca Indjanka, która była ubrana 
już... 

— Ubrana? A wiec nie kładła się 
chyba całą noc? 

—Mówiła mi, że spała. Powiedzia 
ła, że późno poszła spać i położyła sie 
ubrana. Nie mogłem sprawdzić. 

— Aha! Nie sprawdził pan tego! 
Więc to ona wprowadziła pana do 
haziendy? 

— Nie, zpoczątku nie chciała mnie 
wpuścić. Odepchnąłem ją i wszedłem 
do gabinetu. Wtedy to zobaczyłem... 

— Pan zawołał służącą ujrzawsz 
zmarłego? ® 

— Nie, zamknąłem drzwi na klucz;* 
aby ona nic nie ruszyła. Te Indjanki 
pan wie... 
— Wiem. A potem, co pan zrobił? 
—Potem... czekałem przyjazdu pa 

na, senorze. 
— Wiedział pan, że mam przyje- 

chać? 3 
— Pan mój mówił mi o tem 2 ь 

  
raj. 
ka Nie wspominał, w jakim celu; 

wezwał mnie tak nagle? ! 
— Nie, nic nie powiedział. ] 
—To dziwne! — mruknął prawnik. 
Zamyślony, przeglądał leżące na. 

stole papiery jakby w nadziei, że znaj. 
dzie tam rozwiązanie zagadki. | 

` 
L ———— 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold W-y dyžio, Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”, Zamkowa 2.


