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Śmierć wśród burzy 
by służyć 

Polsce. Niestety, dziś jest zapóźno. 

Podczas wyborów 1930 r. Hołówko 

w biograficznej notatce, złożonej do 

 sekretarjatu BB napisał o sobie: 

„Urodziłem się w przez Boga i lu- 
(dzi zapomnianym  Siemipałatyńsku”... 

,  Dźwiękła tu odrobina liryki, tak 
niezwykła, tak rzadka u tego człowie- 

ka, utopionego w pracy. 
W książce „przez dwa fronty opi- 

,suje Hołówko swą robotę wśród roz- 

„žukanej rewolucji rosyjskiej. I raptem 

|Wspomina w kilku słowach, jak pier- 
|Wszy raz w życiu pojechał do Zakopa- 

nego. 

„Ja — pisze, — który całe dzieciń- 

„Stwo spędziłem u stóp potężnych gór, 
„Tiań-Szaniu w Turkiestanie i namięt- 

„lie kocham góry, cieszyłem się, że 

„Wkrótce oddychać będę górskiem po- 

„wietrzem i napawać swój wzrok cud- 
„nemi widokami”. 

Po przyjeździe do Zakopanego, py- 

ta się „gdzież są góry?*. 
„Jakto! — woła zgorszony towa- 

| “YSZ podróży, oto są góry, wskazuje 

na Giewont, — „widocznie nie widzie- 

liście w życiu prawdziwych gór”. 
I tutaj znów wyrywa się u Hołówki 

Przyznanie: 

„Uśmiechnąłem się tylko. Stanął 
»Mi przed oczyma potężny, majesta- 

jotyczny łańcuch gór. Ileżto razy me 
> „oczy chłopięce spoglądały na wiecz- 
»Ne, niepokalane w swej śnieżnej bia- 
ości, stopą ludzką nietknięte lodow- 
»Ce, jak zwały djamentów błyszczące 
»W oślepiającym blasku rozżarzonego 
„dnią lipcowego. Ileż to razy, pchany 

„dziwną siłą uroku tych gór niebotycz- 

»lych, szedłem, aby w niemym za- 

„Chwycie patrzeć na śpiące olbrzymy, 

»W błękitnej, drgającej w mgle księży- 
»Cowej nocy, wydającej się murami i 
»Wiežami tajemniczego, zaczarowane- 

»80 zamku. 

„Góry mej młodości, dokąd, gdy 
»Przychodziła wiosna, taka pachnąca 
»l bujna, uciekałem na wiele godzin z 
»dusznych sal gimnazjalnych!“. 

„ Schylamy tu glowę przed rodzica- 
Mi Hołówki. W tem miejscu schylamy 
o: przed Matką Hołówki, zamiesz- 
ałą teraz w Wilnie, na którą spadła 
czoraj żałoba tak ciężka i niespo- 

iewana. To zasługa rodziny, że dziec 
U, urodzonemu w kraju Kirgizów, któ- 
<go „oczy chłopięce" — jak sam pi- 
ZE—hiypnotyzowały lodowce gór, naj- 
Iekszej na globie wysokości, — że 
x i serce zwróciły się ku dalekiej, 

* dzo dalekiej, szarej, niewolniczej 
Iczyźnie. Bajka, słyszana w dzieciń- 

*twie musiała mu miłość Ojczyzny bez- 
*raniczną zaszczepić. 

Z całej literackiej spuścizny, ze 
Szystkich, wspomnień o jego działal- 
tości, mowach, przemówieniach, roz- 

ach — tylko te dwa momenty czy- 

to-personalne mogłem sobie przypom- 

jeć. To szarpnięcie piórem w notatce 
Ograficznej: „przez Boga i ludzi za- 
>mnianym  Siemipatatyūsku“; — ten 
stęp o górach w książce, poświęco- 
1 opisowi niebezpiecznej pracy. 

Przychodzą lata gimnazjalne. Gi- 
tazjum rosyjskie w Królestwie, w 
€lcach o kilkanaście mil odległych 

! biato-amarantowego, tromtadracko- 
trjotycznego Krakowa, — wyrywa 
romskiemu okrzyk: „rozdziobą nas 
Iki i wrony“. Cóż dopiero gimna- 
n rosyjskie w Taszkiencie. Jeśli po- 
polskiego z Kielc onieśmielał bata- 
tstraży granicznej i kilkunastu żan- 
mów, to jakie mogły być ' uczucia 

> chłopca, mieszkającego na kre- 

h kresów Rosji olbrzymiej, koto 
| 1 gór, będących granicą świata. 

Ciągle chciałem namówić $. p. Ta- 
Szą Hołówkę, aby napisał wspom- 
lią ze swoich młodych lat.; Byłaby 

  

    

to karta obyczajowa, jak drugie 

lenie wygnańców wracało, 

Lata uniwersyteckie. Wir pracy 

niepodległości Polskiej, hasła austrjac- 

kiej orjentacji, głuszone w Petersbur- 

gu, podczas wojny. Od pierwszej 

chwili swej pracy politycznej, Hołów- 

ko ryzykuje głową, każda praca poli- 

tyczna, którą prowadzi, grozi mu nie- 

bezpieczeństwem życia. 

Ukrywa się w Warszawie, gdy wy- 

chodzą z niej Moskale. Wchodzą Niem- 

cy — wsadzają go do więzienia. Prze- 

bywa okres P.O.W. — tolerowanej, 

przez Niemców, okres P.0.W. — prze- 

śladowanej przez Niemców. Wyjeżdża 

do Rosji, aby rzucić się w admęt rewo- 

lucji rosyjskiej, aby stamtąd korzyści 

dla polityki polskiej wyciągnąć. 

Dziwna rzecz. Czasy nasze należą 
do okresu bezpodzielnego panowania 

doktryny o supremacji interesów go- 

spodarczych, zarobkowych,  materjal- 

nych. Zdawałoby się, w myśl uczonych 
teorji, że w epoce naszej głos mogą 

mieć tylko, albo przedstawiciele siły 

liczby, uosobionej w związkach robot- 

niczych, albo wielkie cyfry pieniądza 

przetłumaczone na ludzi, myslących 

gospodarczo. Hołówko nie był ani jed- 

nym, ani drugim. Organizował robot- 

ników, gdy walka z zaborcą wymaga- 

ła rozmachu mas. Ale gdy ną komisji 

spraw zagranicznych mówiono o trak- 

tacie handlowym z Niemcami, wyrwał 

się Hołówce frazes zniechęcońy: „mo- 

że nawet mniej sprzedamy: tych znako- 

mitych świń. — Nie! to nie był czło- 

wiek, któryby życiem swem poświad- 

czał prawdziwość teorji o supremacji 

interesów gospodarczych. Jakiś fluid 
uczucia rzucą go ze Średniej Azji przez 
Petersburg, przez krwawe. fronty do 
Polski i każe mu tutaj dla niej co chwi- 
la narażać swe życie. Po zdobyciu nie- 
podległości, fala wydarzeń wynosi go 
na stanowisko kierownicze. I na tem 
stanowisku kierowniczem pozostał tem, 
czem był przez życie całe: bohaterem, 
romantykiem, żołnierzem. Tylko, że 
właśnie ten romantyzm, potęga uczu- 
cia, które żywi dla Polski, każe mu 
dbać o to, by Polska ostała się. I 
puls tego samego uczucia, poświęce- 
nia, ofiarności, który rządził nim przez 
całe życie — każe mu się stać polity- 
kiem realnym, każe mu poświęcić wy- 

znawaną dotychczas doktrynę, o ile 

okazała się nieudolna, każe odrzucić 

od siebie urojenia, — które prowadziły 
do błazeństw. O silne, wielkie państwo 
polskie walczy z trybuny sejmowej, ja- 
ko kierownik bloku rządowego, z tym 
samym zapałem, co za czasów studenc- 
kich, tylka z doświadczeniem więk- 

szem, tylko z większą pewnością, że 

idzie dobrą drogą. Dlatego działa i 

mówi z tą szczerością, która zdoby- 

wa mu szacunek bezwzględny u jed- 

nych, porywa za nim innych. 

Bezkarnie się człowiek nie rodzi na 

kresach kresów, u granicy świata. 

Bezkarnie nie przechodzi egzaltacja 

patrjotyczna, zrodzona w dziecku poza 

krajem, zrodzona z przejęcia się lite- 

raturą, purpurą kart sienkiewiczow- 
skich. Hołówko w wolnej Polsce, ma- 
rzy о Polsce — mocarstwie. Jego dłoń 

wyciągnięta do narodów bratnich, je- 
go programy szerokie wskazują, że ha- 

sło niepodległości polskiej zmieniło w 
nich hasła Polski mocarstwowej. 

Los mu wyrządził wielką krzywdę 

— przeciął to życie, gdy było młode, 

w chwili, gdy się tak szeroko otwiera- 

ły przed nim drzwi wielkiej karjery po-' 
litycznej. Ale dał mu śmierć, którą daw 

ne książki polskie nazywały śmiercią 
„Szlachecką“, śmiercią która „szlach- 

cicowi przystoi”. W polityce był Ho- 

Redakcja rękopisów 

Wilno. Zamkowa 2. Otwarta od g. 9 i do 4. Tel.: Redakcji 17-82, Administr. 288 

  

   

    

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

jzrzegóły skrytobójczego mord I. p. Tadoncza Ho/óWKi 
Ostatni zapis w księdze Kkuracyjnej—Jak dokonano zamachu—6 kul 

TRUSKAWIEC. PAT. Szczegóły, 
poprzedzające zamordowanie Šš. p. po- 
sła Hołówki, przedstawiają się nastę- 
pująco: Dnia 29 bm. w godzinach po- 
południowych ś. p. poseł Hołówko 
zwrócił się do przełożonej pensjonatu 
ss. Bazyljanek, w którym mieszkał, S. 
Augustyny z prośbą o wystawienie imu 
rachunku, gdyż 30 bm. 
Truskawiec. Przełożona poprosiła przy 
tej sposobności o wpisanie się do księ- 
gi pamiątkowej. Poseł Hołówko zano- 
tował tam co następuje. „Pobyt w pen 
sjonacie SS. Bazyljanek zachowam w 
tniłej pamięci. Jestem bardzo wdzięcz- 
ny za opiekę, troskliwość i życzliwość, 
której tyle dowodów miałem ze strony 
Siostry Przełożonej i całego zgroma- 
dzenia, (—) Tadeusz Hołówko, Tru- 
skawiec, 30 sierpnia 1931 r.* Jak z po- 

Poszukiwania sprawców mordu 
Niezwłocznie po nadejściu do War 

szawy szeregu wiadomości 0 zamordo 
waniu posła Hołówki do  Truskawca 
odlecieli specjalnetni samolotami przed 
stawiciele centralnych władz bezpie- 
czeństwa oraz najzdolniejsi oficerowie 
śledczy z Warszawy. 

M. in. pierwsi odlecieili radca Kel- 
ler i Hauke-Nowak z wydziału bezpie- 
czeństwa publicznego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych oraz naczelnik 
warszawskiej policji politycznej komi- 
sarz Gałczyński. 

Wczoraj odleciały inne samoloty z 
przedstawicielami władz bezpieczeń- 
stwa z komisarzem Bańko. 

Meldunki z postępów śledztwa kon 
centrowały się w rękach naczelnika wy 
działu bezpieczeństwa p. Kucharskie- 
go, który przez cały dzień i noc nie о- 
puszczał ministerstwa, odbierając 050- 
biście nadchodzące telegramy. 

W ciągu dnia wczorajszego nic kon 
kretnego dokoła zbrodni nie wyjaśnio- 
no. 

W toku śledztwa zatrzymano kiika 
osób zamieszkałych w pensjonacie, 

EKSPORTACJA ZWŁOK Ś.P. TADEUSZA HOŁÓWKI W TRUSKAWCU 
TRUSKAWIEC. PAT. — Delegacje rysławia, Drohobycza, Truskawca i in- pisem: „Twórcy współżycia narodów— 

związków i stowarzyszeń przybywają nych bliższych i dalszych miejscowo- włościanie'. 
coraz liczniej. Latarnie na ulicach Tru 
skawca owinięte są krepą. Na budynku 
zakładu zdrojowego powiewają czar- 
ne chorągwie. Na trumnie zmarłego 
złożono bardzo wiele wieńców. 

Przed domem żałobnym ustawiła 
się kompanja honorowa wojska oraz 
oddziały Związku Strzeleckiego z Bo- 

KAIME TTT EDASTRA ES TIE S ITK TRS 

łówko rycerzem, żołnierzem. Zginął 

wśród krwi, zginął od kul. Jakgdyby 

ten łańcuch bezmyślnych wypadków, 

który nazywamy losem człowieka, znał 

Hołówkę, jakgdyby tak, jak wszyscy, 

którzy go znali, czuł do niego szacu- 

nek i jakgdyby nie umiał mu odmówić 

śmierci zaszczytnej, strasznej, lecz 

pięknej. 

Pisaliśmy już o tem, jak mało od- 

ruchów liryki osobistej pozostawił po 

sobie Hołówko. Jego życie osobiste 

było smutne, ciężkie. Nie zgadza się 
z szacunkiem dla zmarłego tutaj je roz- 
powiadać, choć fragmenty, świadczą- 

ce o tem, że nie było ono miękkie i 

dobre, przewiną się nam przed ocza- 

mi i.podczas pogrzebu i na nabożeń- 

stwie żałobnem. Ostatnie godziny jego 

życia, to jakby życia jego skrót. Ota 

był wieczór i straszna burza na dwo- 

rze. Piszą korespondenci z Truskawca, 

—że wicher był olbrzymi, ulewa okrop- 
na, ziemia drżała od piorunów. Hołów- 

ko chciał mieć chwilkę dla siebie sa- 

mego. Położył się do łóżka, zjadł 
kompot, zaczął czytać list córeczki. 
Na litery, kreślone ręką malutkiego 
dziecka, padały blaski błyskawic idą- 
ce z okna. Z za drzwi uderzyło go w 

głowę i plecy sześć kul. rewolwero- 
wych. Cat. 

miał opuścić pot. 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 

DUKSZTY — Bulet Kolejowy. 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Z: 
KLECK — Sklep „Jedność*. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

    

     
     

     

wyższego wynika, poseł Hołówko u- 
mieścił już datę swego odjazdu. 

Pe wpisaniu się da księgi i uregu- 
lowaniu rachunku poseł Hołówko udał 
się do swego pokoju, gdzie czynił przy 
gotowania do wyjazdu, poczem spożył 
kolację. Na 3 minuty przed dokonaniem 
zamachu służąca przyniosła mu kont- 

O godz. 8.25 rozległy się nagle w 
pokoju, zajmowanym przez pos. Ho- 
łówkę 3 szybko po sobie następujące 
strzały rewolwerowe. Po chwili otwar- 
ty się z łoskotem drzwi, prowadzące do 
jego mieszkania. Dwóch młodych osob 
ników przybyło szybko na korytarz, 
chowając w pośpiechu broń i opuści- 
ło pensjonat zanim kuracjusze zdołali 
się zorjentować co właściwie zaszło. 

Na odgłos strzałów wybiegła jed- 

gdzie dokonano zbrodni oraz z bliskie- 
go sąsiedztwa. Między zatrzymanymi 
znajduje sią pewna masażystka. Na- 
zwiską osób zatrzymanych trzymane 
są, ze wzgłędów zrozumiałych, w Ści- 
słej tajemnicy. 

Na miejsce zbrodni sprowadzono 
psy policyjne, te jednak nie zwęszyły 
żadnego śladu, gdyż ulewny deszcz 
zatarł wszelki ślad pozostały po zbro- 
dniarzach. 

Na ślad morderców będą mogły 
naprowadzić jedynie osoby z pensjo- 
natu, które były obecne w czasie do- 
konania morderstwa. 

Nie miejscu wypadku obecny jest 
naczelnik wydziału bezpieczeństwa 
województwa lwowskiego p. Rogow- 
ski, który wczoraj późnym wieczorem 
przyjechał do Lwowa dla złożenia ra- 
portu i wrócił do Truskawca dla kie- 
rowania dalszą akcją pościgową. 

Ponadto w Truskawcu przebywa wo 
jewódzki komendant policji ze Lwowa 
i komendant policji powiatu drohoby- 
ckiego oraz szereg urzędników delego- 
wanych z urzędu wojewódzkiego. 

ści 
O godznie 11-ej rozległy się od 

strony Borysławia i Drohobycza głosy 
syren kopalnianych, poczem kondukt 
rogrzebowy wyruszył na dworzec przy 
dźwiękach orkiestry. 

TRUSKAWIEC. PAT. — Eksporta- 
cja zwłok Ś. p. posła Tadeusza Hołów- 
ki w Truskawcu zamieniła się w olbrzy 
mią manifestację żałobną, jakiej dotych 
czas Truskawiec, ani zagłębie naftowe 
nie widziało. O godzinie 11-ej przed 
południem wyniesiono trumnę ze zwło- 
kmi z domu żałoby. 

Po odśpiewaniu pieśni przez chór 
wygłosił przemówienie pastor dr. Kes- 
serling, poczem kondukt żałobny ruszył 
ulicą Stebnicką ku dworcowi. 

Na czele pochodu jechał oddział cy 
klistów przysposobienia wojskowego z 
Borysławia, za nim postępowała kom- 
panja honorowa 6-go pułku strzelców 
podhalańskich, 

Dalej postępowały de- 
legacje, niosące kilkadziesiąt wieńców. 

Uwagę zwracało kilka wieńców od lu- 
dności ruskiej z okolicznych wsi z na- 

  

ODEZWA WOJEWODY ROŻNIECKIEGO 
LWÓW. PAT. — Wojewoda wow 

ski dr. Rożniecki ogłosił następującą 
odezwę: 

Opinja publiczna została wstrzaśnię 
ta faktem skrytobójstwa, dokonanego 
na osobie ś. p. posła Tadeusza Hołów- 
ki, w którym całe społeczeństwo pol- 
skie słusznie widziało chczążego idei 
pojednania i współpracy wszystkich о- 
bywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Ni- 
komu w Polsce nie może być obcem 
istnienie poza granicami państwa 
czynników, uważających za cel swycii 
aspiracyj unicestwienie tej tradycyjnej 
w naszych dziejach idei. Również świa 
dmoi jesteśmy, że we czynniki obce u- 
siłują zamącić życie wewnetrzne Rze- 

  

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stienie 2-ej 
radesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 g i c 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 4a dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEŻ — ui. Ratuszowa — Ksi Jaźwiń 

| NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalekiego. p". 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księj Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH“. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — ш!, Rynek 8 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWĄ — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
incji o 25 proc drożej. 

wierzyński. 

r. W numerach świątecznych oraz z prowincj 

WILNO W HOŁDZIE 
ZMARŁEMU 

Z inicjatywy wileńskiej Grupy Regjonal- 
nej posłów i senatorów 3BWR odhyło się 
wczoraj o godz. l-ej po południa liczne ze- 

branie WY 22 orgauzacyj społe- 
° е cznych Ziemi Wileńskiej w cela omówienia 

a = pesas Sankt doby, ł - sposobu uczczenia pamięci, zmarłego na sku- 
weru przyłożył go do skroni WystraszO tek skrytobójczych strzałów morderców w 
nej kobiecie i krzyknął: Milcz, bo cię Truskawcu, znanego szerokim sierom nasze- 
zabiję na miejscu. Kobieta struchłała, go a e i mo odd Ho 

je 2 a > i j jowki Zubraniu przewodniczył wiceprezes a' bandyci zbiegli tymczasem. Zbiegli poselskiej i senatorskiej Grupy BBWR w 

tą samą drogą, którą przybyli. ._ Wilnie p. poseł Br. Wędziagolski. Za stołem 
TRUSKAWIEC. PAT. — W czasie prezydjalnym zasiadł również obecny na tem 

przeprowadzonej dziś sekcji zwłok po- zebraniu p. wojewoda wileński Beczkowicz. 
sła Hołówki stwierdzono, iż poseł Ho- „, y. Auka A po: 
łówko ugodzony został 6 kulami z bro- Gzkicowai świetlaną przeszłość i wydatną 
ni krótkiej. Strzały oddane zostały W działalność państwowo-twórczą zamordowa- 
sposób skrytobójczy i z bezpośredniej nego prezesa Grupy, poczem udzielił głosu 
bliskości. 4 strzały ugodziły š. p. Ho- P. poslowi Doboszowi, ktėry zrelerowal plan 

Z * а nczczenia pamięci zmarłego. Po referacie po 

łówkę w głowę, 2 zaś w, okolicę Oboj- sta Dobesza rozwnęła się szeroka dyskusja, 
czyka. Zakwalifikowane pierwotnie w której zabierali głos reprezentanci poszcze 
przez lekarzy jako pchnięcia sztyletem gólnych organizacyj. | 
okazały się przy sekcji zwłok pęknięcia ED ai asai MB 

я + Ww MI HCZzĄC! w ii 

mi skėry, spowodowanemi przez naglą izacyj delegację w składzie 3-ch osób do 
jej prężność pod wpływem pocisków, Warszawy, która obok postów i senatorów 
które nie zdołały wydostać się z Ciała. ziemi Wileńskiej reprezentować będzie na po 

grzebie w dniu I września b. r. społeczeń- 
stwo ziemi Wileńskiej. Delegacja powyższa 
złoży jeden wieniec z żywych kwiatów u- 
dekorowany szarfami od imienia reprezento- 
wanych przez siebie organizacyj. Główny 
napis ogólny na wieńcu brzmieć będzie: 

10,000 zł. nagrody — ;Wieiemu bojownikow idei współżycia na- 
1 TLS S rodowošci š. p. Tadeuszowi Hołówce — 

TRUSKAWIEC. PAT. у a Organizacje społeczne ziemi Wileńskiej”. W 
drohobycki wydał do ludności odezwę skłąd tej delegacji wchodzą pp. Chmielewski, 
następującej treści: dr. Hirschberg i delegatka Zw. Pracy Oby- 

„Obywatele! 
Ostatnie zbrodnie na ai tem wyłoniło się terenie tutejszego powiatu dokonane ira wniosków co do sposobu uczczenia pa 

przez nieznanych złoczyńców, a prZy- mięci posła Hołówki powołany zostai do ży- 
pieczętowane ohydnem, skrytobójczem cia ściślejszy Komitet, w skład którego we- 
morderstwem na osobie Ś. p. posła z PP- A A e as 

> : с З : : 
Hotowki, poruszyty do giebi opinię Rostkowska, dr. Hirshberg, E. Kozlowski. Za 
wszystkich warstw społeczeństwa, nie- daniem tego Komitetu będzie przygotowanie 
mogących się pogodzić z faktami pod- dwu akademji ku czci ś. p. Taleusza Hołów- 
stępnych zbrodni. Liczne dowody po- Z O. na wniosek Ra Kaniń- 

* > +, Skiego stypendjum imienia zmarłego przy 
tępienia sprawców, składane e moe jednej ze ziół wileńskici oraz zajęcia S 
ręce, nie mogą wystarczyć i zapobiec sprawą zmiany nazwy ulicy Sosnowej w Wil 
na pszyszłość zbrodniczym  poczyna- nie, przy której mieszkał ś. p. Tadeusz Ho- 
niom. Wzywam całą ludność powiatu AS jego s : L 

4 i 7 miose. en wniesiony i tUmotywowan: 

a ua eis Z CRM kaj przez posła red. Stanisława Mackiewicza u- 
ezpieczeństwą w tropieniu SprAwcówW. tworzony Komitet prześle od imienia repre- 

Nie wątpię, że wspólne wysiłki i czuj- zentowanych przez siebie organizacyį spole- 
ność doprowadzą do uwolnienia na- cznych Magistratowi m. Walna z prośbą © 
szego powiatu od zmory zbrodni i pod Eat odnośnej uchwały na Ra- 
stępu. Kto przyczyni się w ten sposób jąk Tru Janonis społeczeństwo na- 
do wykrycia i ujęcia sprawców ohyd- szego kraju na tragiczną śmierć ś. p. Tadeu- 
niej zbrodni na osobie Ś. p. posła Ho- sza Hołówki niech świadczy fakt, iż powiat 
łówki otrzyma nagrodę w wysokości Oszmiański wysyła wieniec z delegacją od b 
10 tys. zł.* й imienia tamtejszych „organizacyj. Ś 
ŁY 8.2 Poseł Dobosz poinformował również ze- 

branych, iż złożony będzie na grobie wieniec 
od Wileńskiej Regjonalnej Grupy posłów i 
senatorów, której prezesem był ś. p. Tadeusz 
Hołówko, Wszystkie organizacje społeczne 
wysłały depesze kondolencyjne do Pani Ho- 
o i Prezesa BBWR Walerego Sław- 
a. 

Za trumną postępowała żona zmar- Wieść o tragicznym zgonie ś. p. Tadet- 
łego, a dalej przedstawiciele władz w sza Hołówki wywarła na sz a. 
osobach dyrektora departamentu Mini- wielkie wrażenie i wywołała żywy od- 
sterstwa Spraw Wewnętrznych iiauke- twój nóżek osi aa a 
Nowaka, dowódcy OK X gen. Tessaro, wództwa wileńskiego, które wysyłają swych 
naczelnika wydziału MSZ Schaetzla, delegatów do Warszawy celem wzięcia u- 
iadcy Kellera z Ministerstwa Spraw działu w pogrzebie. Wszędzie odbędą się ob- 
Wewnętrznych, posłowie BBWR Car, "ody żałobne ku uczczenu pamięci Tadeu- 
Polakiewicz, Wojciechowski i Zdzi- Tay aówki. a , Wojciechowski i Zdzi-  Jąk donoszą z Nowogródka również wszy | 
sław Stroński, prezes Sądu Apelacyjne stkie rady powiatowe województwa nowo- 
go we Lwowie Wóycicki, adwokat z ow PORE k 
Drohobycza, członek Undo Ilnicki, re- aaa е Ida sekos lotna, Talie 
prezentacja żydowskiej gminy wyzna- same uchwały o wysłaniu delegatów na po- 
niowej, a dalej liczne delegacje wszyst grzeb powzeła większość rad miejskich i 
kich organizacyj społecznych, politycz gminnych na terenie województwa nowo- 
nych i zawodowych zagłębia naftowe- Sródzkiego. 
go oraz kilkunasto-tysięczny tłum pu- 
bliczności. 

Po przybyciu 
umieszczono w wagonie, 
nym zielenią i pokryto ją wieńcami i 
kwiatami. 

* 

Mieszkającą stale w Wilnie matkę ś. p. 
. Tadeusza Hołówki dosięgła straszna wiado- 

na dworzec trumnę mość podczas chwilowego pobytu w Nowo- 
udekorowa- gródczyźnie. W dniu 30 b. m. p. Hołówkowa 

'. przybyła do Wina, skąd wraz z synem i sy- 
newą wyjechała na pogrzeb do Warszawy. 

W ponedziałek dnia 31 sierpnia wieczo- 
zamknięcia tem wyjechał de Warszawy na pogrzeb ś. p. 

Tadeusza Hołówki wojewoda wileński p. Be 
czkowicz. P. wojewoda złoży u zwłok wień- 
ce w imieniu województwa i własnym. 

Na siedzibie BBWR w Wilnie, przy ul. 
Zawalnej wywieszono. żałobną chorągiew. 

O godzinie pół do dziesiątej wieczorem 
wygłosił przez radjo poseł Stanisław Mackie- 
iwiczi przemówienie ku czci ś. p. Tadeusza Ho 

czypospolitej Polskiej. Wstrząsająca su łówki, poczem nastąpiło odegranie marsza 
mienie zbrodnia, przypisywana przez ża'obnego. 
opinję tym właśnie czynnikom, nie po- 
winna stać się ciosem dla idei, repre- 
zentowanej z taką szlachetnością przez 
$. p. posła Tadeusza Hołówkę. Spole- 
czeństwo nie może dać się unieść od- 
ruchom gniewu, albowiem władze pań- 
stwowe uczynią wszystko, by dać па- 
leżytą satysiakcję instytutowi sprawie- Warszawy. 
dliwości. Wzywam więc społeczeństwo | Przyjazd Pana Prezydenta pozosta- 
do zachowania spokoju i powagi oraz je w związku z tragiczną Śmiercią $. р. 

podporządkowania się z zaufaniem wła Tadeusza Hołówki. ; 
dzom bezpieczeństwa. O godz. 11 rano przyjął Pan Prezy- 

: cent Premjera ministrów Prystora; 0- 
Wojewoda Lwowski koto g. 12 przybył na Zamek p. Mar- 

(—) dr. Rożniecki. 

W chwili 
wagonu oddziały wojskowe i Związku 
Strzeleckiego sprezentowały broń, O 
godzinie 12 min. 15 pociąg ruszył do 
Lwowa, dokąd przybędzie o godzinie 
16 min. 30. 

  

Pan Prezydent po- 
wrócił do Warszawy 
WARSZAWA. 31.8 (tel. wł. „Sło- 

wa"). Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
powrócił dnia 31 sierpnia ze Spały do 

wie z P. Prezydentem około godziny. 

   

          

szałek |. Piłsudski i spędził na rozmo- ®№ 
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ECHA KRAJOWE  [NAUGURACJA SESJI GENEWSKIEJ 
Obrady nad projektem paktu 6 nieagresji gospodarczej Wybory do rady m 

SŁONIM, 31.8. — Wczoraj odbyły 
się wybory do Rady Miejskiej. Dzień 
ten w tak wielkiem natężeniu oczeki- 
wany przeszedł zupełnie spokojnie. Od 
setek głosujących był wyższy niż kie- 
dykolwiek tu notowany. Dochodził on 
w średniem do 75—80 proc., w zależ- 
ności od obwodu głosowania. 

Szczególnie liczny był udział żydów, 
których odsetek głosujących 0 wiele 
przewyższał ludność  chrześcijańsko - 
mahometańską. Wybory ostatnie z te- 
go też pewodu niezbyt korzystnie dla 
zjednoczenia gospodarczego wypadły. 

Rezultat wyborów przedstawia się 
następująco: 

Lista Nr. 1 „Związek  Rzemieślni- 
ków Żydów* 2 mandaty. 

Lista Nr. 2 „Właściciełe nierucho- 
mości* 1 mandat. 

Lista Nr. 3 Poalej Sjonu 2 mandaty. 
Lista Nr. 4 „Bundu 3 mandaty. 
Lista Nr. 5 „Lista robotnicza” 

mandaty. 
Lista Nr. 6 „Zjednoczony Żydow- 

ski Blok Obywatelski* 7 mandatów. 
Lista Nr. 7 „Rzeczowej Pracy Samo 

rządowej'* 1 mandat. 
Lista Nr. 8 „Zjednoczenie Gospo- 

darcze Chrześcijan i Mahometan“ — 
6 mandatow. 

2 

._a Kw . 

iejskiej m. Słonima 
Wobez powyższego w skład Rady 

Miejskiej m. Słonima wejdą pp.: 
z listy Nr. 1 Izak Raduński i Anu- 

cznik Jankiel, 
z listy Nr. 2 Łoziński Naum 

z listy Nr. 3 Majrym Reznik 
rach Mante, 

z listy Nr. 4 Swietycki Izaak, Gór- 
ski Morduch i Zakrojski Chaim ' 

z listy Nr. 5 Włodzimierz Mycek i 
Garman Pawei, 

ż listy Nr. 6 Dr. Samuel Weiss, Wig 
dor Rabinowicz, Morduch Kapłan, Mor 
duch Wajnsztejn, Chaini Rabinowicz, 
Zalman - Hirsz Lubowski i Kałman 
Iwjański, 

z listy Nr. 7 Borys Piasecki. 

z listy Nr. 8 mec. Adolf Olszewski, 
Bronisław Sternet, Antoni Rudżiński, 
Abraham Aleksandrowicz, inż. Tadeusz 
Muśnicki i Antoni Bogdanowicz. 

Stosownie: do postanowień ordyna- 
cji wyborczej wybory te są zaskarżał- 
ne w ciągu: dni 8-miu po ich ogłosze- 
niu. Dopiero po uprawomocnieniu się 
wyborów do rady miejskiej władze nad 
zorcze zarządzą zwołanie 1-go orga- 
nizacyjnego posiedzenia Rady celem 
wyboru członków magistratu (Burmi- 
strza, jego zastępcę i 2-ch ławników). 

i Zo- 

Kto będzie na Kongresie Eucharystycznym 
w Słonimie 

Dowiadujemy się, że poza przed- 
stawicielami Władz Państwowych w 
Kongresie Eucharystycznym w Słoni- 
mie wezmą udział J. E. Ks. Arcybiskup 
Metropolita Romuald  Jałbrzykowski i 
]. E. Biskup Władysław Bandurski. 

Dzisiaj kolportowana w Słonimie 
wiadomość, że uroczystości te zaszczy 
ci także swoją obecnością ]. Е. К5. Ат- 
cybiskup Metropolita Mohylewski ba- 
ron E. Ropp. 

Szczegółowy program obchodu u- 
roczystości podamy w gastępnym пи- 
merze. 

Nieszczęśliwy wypadek 
przy pracy 

Przy budowie mostu na rz. Łachozwie na 
27 kim. szosy Słonim — Baranowicze przy 
zabijaniu pali przy pomocy t. zw. „baby 
zmiażdżono 3 palce lewej ręki Pawła Sur- 
skiego. Wypadek nastąpił wskutek nieostroż 
ności wymienionego. 

  

Kronika Baranowicka 
X Wybuch na poligonie. Dnia 26 sierpria 

o godz. 7.30 w czasie ostrego strzelania 4 

baterji 6 pac. na poligonie w obozie ćwiczeń 

Leśna wskutek rozerwania się pocisku po wy 

" strzale w odległości 7 mtr. od działa, zo- 
stali ciężko ranni ppor. Władysław Czaplar- 

ski w lewą stopę i kanorier Stefan Denderes; 

temu ostatniemu wybuch urwał prawą nogę. 

Przyczyną wypadku było wadłiwe działanie 

zapalnika. Obydwu rannych odstawiono do 

szpitala wojskowego. 

X Pogoda. Długotrwałe, prawie dwuty- 

godniowe, nieustanne deszcze poczyniły w 

mieście i w okolicach wiele szkód: jęcz- 

mień i owies prawie wszędzie niezebrane 
gniją, a w wielu miejscowościach,  potožo- 

nych niżej, ludność nie chce nawet wyko- 
pywać zatopionych i przegniłych  ziemnia- 

ków, uważając, iż to się jej nie opłaci. Po- 

zatem deszcze pouszkadzały niezmiernie 

trakty i drogi boczne, które, rozmyte i za- 

lane, gdzieniegdzie są nie do przebycia. 

Wreszcie, Szczara i Wiedźma wezbrały gwał 

townie, szczególnie wi okolicy Lachowicz, 
zatapiając nadbrzeżne łąki i pola. Zniszcze 

nie graniczy niemal z klęską. 

X Dzień propagandy LOPP. Dn. 28 sier 

pnia przybyła na teren powiatu baranowi- 

ckiego czołówka samochodowa z wojewódz 
kiego Komitetu LOPP i w związku z tem 

odbędzie się w niedzielę 29 sierpnia w Horo- 

Obszerne okale w Śródmiościn 
widne i ciepłe 

z elektrycznością i wodą, 

zdatne na szkołę, kurs i t. p. 
Do wydzierżawienia od 1 paźdz. 

Wiadomość: ul. Św. Anny 3 
w blurze drukarni. 

Dr. ZARCYN (chirurg) 

powrócił 
ul. Słowackiego 24. 

  

  

      

iwiiczach giełdy mięsnej i Kasy 

dyszczu dzień propagandy LOPP. Złoży się 
nań adczyt informacyjno-propagandowy, wy 

świetlanie odpowiedniego filmu i kwesta u- 
liczna. 

X Cech rzeźnicki obraduje. Dn. 30 sier- 
pnia o godz. 5 po poł. w lokalu Towarzy- 

stwa Rzemieślników Chrześcijan (Szeptyc- 

kiego 54) odbędzie się walne zgromadzeriłk 

członków cechu  rzeźnicko-wędliniarskiego. 
Porządek dzienny przewiduje, poza sprawa- 

mi wewnętrznemi cechu, rozpatrzenie wielu 
ważnych kwestyj, jak: sprawę dostawy mię 
sa i tłuszczów dla wojska, regulowanie cen 

na produkty mięsne i zmianę cenników, 

sprawę rzeźni miejskiej, założenie w Barano 

Targowej, 
wreszcie sprawozdanie wszechpolskiego 

zjazdu rzeźnicko-wędliniarskiego, który od- 

był się dn. 9 sierpnia w Warszawie. 

X Kreda 'w baranowickiem. P. starosta 
Z. Przepałkowski nie ustaje w zabiegach 
nad uprzemysłowieniem swego powiatu, dą- 

żąc do wyzyfskania wszelkich nasuwających 

się możliwości. Jedną z ńich stanie się 

wkrótce eksploatacja kredy. Znajduje się 0- 

na tutaj w wiełu miejscowościach wzdłuż 
szosy brzeskiej, między innemi w Zawiniu 

i Marynowie. Celem naukowego zbadania 

kredy zaprosił p. starosta do powiatu człon 
ka Państwowego Instytutu Geologicznego, 

dr. Sujkowskiego, który, poczyniwszy pewne 
obserwację i badania na miejscu, stwierdził, 

istnienie całego pasa kredowego. Próbki iwiy 

dobytej kredy skieruje dr. Sujkowski do In- 
stytutu Geologicznego, gdzie zostaną one 

poddane dokładnej analizie celem okręślenia 

rodzaju tutejszej kredy i możliwości jej za- 
stosowania praktycznego, szczególnie w dzie 

dzinie gospodarki rolnej. Po uskutecznieniu 

tego, p. starosta, jak się dowiadujemy, ma 

zamiar przystąpić do założęnia spółdzielni 

celem eksploatacji kredy na szerszą skalę. 

Spółdzielnia taka stanie się niewątpliwie 

ważnym czynnikiem w życiu gospodarczem 

naszego powiatu. 

= 

Wystep Litwinowa 
GENEWA. PAT, — W ciągu dnia 

31 sierpnia obradowała tutaj podkomi 
sja koordynacyjna komisji europej- 
skiej. Posiedzenie zagaił wicesekretarz 
generalny Ligi Narodów Avenol. Na 
propozycję francuskiego — delegata 
Francois - Ponceta przewodniczącym 
podkomisji wybrano premjera luksem- 
burskiego Becha. Obrady toczyły się 
paszy drzwiach zamkniętych. 

Głównym punktem porządku był 
projekt delegata rządu sowieckiego Li- 
twinowa o projekcie o nieagresji go- 
spodarczej — złożony na majowej se- 
sji komisji studjów  unji europejskiej. 
Już wówczas wywiązała się na ten te- 
mat interesująca debata, która dopro- 
wadziła do przekazania całego projek- 
tu podkomisji koordynacyjnej. 

Delegat sowiecki Litninow wygłosił 
dłuższe przemówienie, w którem roz- 
wūdzit się nad dobrodziejstwami pro- 
jektu, podkreślając, że główną jego 
ideą jest wyrównanie praw wszyst- 
kich państw. Specjalne warunki, udzie 
lane sobie nawzajem przez państwa w 
handlu międzynarodowym, są — we- 
dług Litwinowa — agresją gospodar- 
czą. 

Ograniczenia, stosowane przeciwko 
obywatelom względnie interesom ob- 
cege paristwa, są także, zdaniem Litwi 
nowa, aktem agresji gospodarczej. Zda 
niem mówcy, przyjęcie proponowane- 
go paktu o nieagresji w niczem nic o- 
graniczy klauzuli największego uprzy- 
wilejowania, ani też prawa zawierania 
traktatów handlowych. 

Przyjęcie projektu pociągnęłoby za 

  

Zamknięcie ko ngresu mniej- 
szości narodowych 
Deklaracja posła Pimonowa 

GENEWA. PAT. — W dniu 31-go 
sierpnia zakończył obrady doroczny 
kongres mniejszościowy. Na posiedze- 
niu poniedziałkowem kongresu odczy- 
tana deklarację posła mniejszości ro- 
syjskiej w Polsce Borysa Pimonowa 
treści następującej: 

Zabieńam tutaj głos w celu wyraże 
nia naszego głębokiego wzruszenia, 
spowodowanego nadesłaną z Polski 
wiadomością, wykazującą istniejące 
nienormalne stosunki imiędzy - naroda- 
mi Europy, jak również niegodne meto 
dy walki. Wiadomość ta dotyczy za- 
mordowania przez terorystów  wybit- 
nego polskiego męża stanu Tadeusza 
Hołówki, dla którego sprawa pojedna- 

nia narodów była głównym celem ży- 
cia. Zmarły był posłem na Sejm i wice- 
przewodniczącym Instytutu _Mniejszo- 
ściowego w Polsce. Śledził on uważnie 
działalność naszych kongresów i ucze- 
stniczył w nich. Akt gwałtu, popełnio- 
ny na osobie ś. p. Tadeusza Hołówki, 
który był rzecznikiem pokoju, wzruszył. 
nas do głebi. Uważam przeto za swój 
obowiązek wyrażenie na tem zebraniu 
naszego głębokiego oburzenia przeciw 
ko tego rodzaju metodom walki, prze- 
ciwnym duchowi, ożywiającemu naszą 
działalność w Genewie. 

Deklaracja posła Pimonowa przy- 
jeta została oklaskami przez większą 
część zebranych. 

Nowy napad terrorystów - 
pod Stanistawowem 

STANISŁAWÓW. PAT. — 31-go 

sierpnia, o godzinie 14 min. 30, trzech 

niewykrytych osobników napadło na 

ambulans pocztowy, pomiędzy Koło- 

myją a Peczeniżynem, na terenie gmi- 

my Sobów. Napastnicy dali z tyłu kii- 

kanaście strzałów. 4 kule ugodziły 

eskortującego ambulans posterunko- 

wego policji państwowej Nowickiego 

w plecy, zabijając go na miejscu, Po- 
cztyljon Ławczuk został trafiony w 

krzyż, a jadąca obok niego kobieta — 

w nogę. Pocztyljon, zacisnąwszy konie, 

zdołał pomimo rany ujść przed napast- 

nikami i doprowadził ambulans do Pe- 

czeniżyna. Przesyłki pocztowe nie Z0-“ 

stały naruszone. 

Niemen wystąpił z brzegów 
LIDA. PAT. — Ostatnie deszcze 

spowodowały znaczny przybór wody 
na Niemnie, tak że w dniu 27 sierpnia 
woda podniosła się ponad normalny 
poziom o 1 metr 18 cm., w dniu 28 — 
o dałsze 64 cm. a w dniu 29 sierpnia 

o godzinie 8 rano poziom wody wyno- 
sił 2 m. 3 cm. ponad stan normalny. 

Weda wystąpiła z brzegów około 
wsi Eielec i zalała po lewej stronie rze 
ki znaczne obszary pól i łąk oraz znio 
sta prom, 

  

Uwadze miasta i prowincj ił 

Księgarnia D. WAKER i CH. DUGOWSKI 
Wilno, Wielka 11 

posiada w olbrzymim wyborze: 
Podręczniki szkolne dla wszystkich zakładów naukowych nowe i używa” e 

Używane książki zamieniamy na inne podręczniki. 
Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą, 
  

  

  

W BRZEŚCIU 

przyjmuje w r. 1931—-32 do kl. VI, V 
tyczno-przyrodniczy, osoby, kt 

Opłata w kl. VIi VII 32 zł 

Gimnazjum dla dorosłych koedukacylne 
NAD BUGIEM 

ULICA KRZYWA 2 
П 1 УШ, typ humanistyczny i matema- 
бге przekroczyły wiek szkolny. 

w kl VIil 42 zł. miesięcznie. 

  

  

sobą uznanie różnych systemów han- 
dlowych, a m. in. monopolizacji handiu 
zagranicznego, © co zresztą głównie 
chodzi przedstawicielowi Sowietów, jak 
wynika z jego przemówień, wygłoszo- 
nych na obradach majowych komisji 
europejskiej. Pod koniec posiedzenia 
zebrani zdecydowali odesłać projekt 
paktu o nieagresji do komisji redakcyj- 
nej, która ma przedłożyć prezydjum ko 
misji europejskiej plan dalszego dzia- 
łania w tej kwestji. Prawdopodobnie 
projekt odesłany zostanie przez komi- 
sje europejską do nowopowołanego or- 
ganu celem dalszego zbadania. 

MIN. ZALESKI 
w Genewie 

GENEWA. PAT. — W dniu 31-go 
sierpnia przybył tu pociągiem — рагу- 
skim minister Zaleski w towarzystwie 
dyrektora gabinetu ministra p. Szumla- 
kowskiego, naczelnika wydziału usti0- 
jów międzynarodowych Raczyńskiego 
i naczelnika wydziału prasowego p. 
Chrzanowskiego. 

Dziś otwarcie R. Ligi 
GENEWA. PAT. We wtorek 

1 września zbiera się na kolejną swą 

sesję Rada Ligi Narodów. / (bradom 

przewodniczyć będzie hiszpański 

nister spraw zagranicznych Lerroux. 

mi- 

  

IUWADZE PAKĮ 
BEE25TE ESP 

GABINET COSMETIQUE 

„LADY“ 
ul. MICKIEWICZA 9 (wejšcie 

z ul. ŠNIADECKICH) 
PET TE TT A 

kultywowanie ciała 

pielęgnacja 

EWA ZZ, 

Nowoczesne urządzenie, 

zabiegi 

konserwujące, 

fachowe porady 
= 

w godz. 10—14 i 17— 20 
 OEAEET TY PRZEOOZETEZPAASZA 

"OTWARCIE GABINETU | 
w dniu 1 września r. b. 

    

Międzynarodowa konferencja 
właścicieli kopalń 

LONDYN. PAT. — Jak informuje 
agencja Reutera, za pośrednictwem u- 
stalonej drogą ustawodawczą central- 
nej organizacji właścicieli kopalń wę- 
gla w Anglji zostały zaproszone wszy- 
stkie związki właścicieli kopalń euro- 
pejskich na międzynarodową konteren- 
cię, która odbędzie się w Londynie na 
początku września. Zaproszenie przy- 
jęły związki właścicieli kopalń węgla 
Niemiec, Francji, Polski, Belgji, Holan 
dii i Czechosłowacji. 

  

Uwadze pp. nauczycieli 
WARSZAWIA, PAT. — Ukazało się na 

kładem Ministerstwa W. R. i O. P. nowe 
wiydanie programu nauki w* publicznych 
szkołach powszechnych, gimnazjum niższe- 
go, gimnazjum wyższego, wydziału  mate- 
matyczno - przyrodniczego, humanistyczne-. 
go i klasycznego. Nowe wydanie programów 
nauki wywołane zostało  przedewszystkiem 
potrzebą ze wzgjędu na całkowite wyczer- 
panie poprzednich wydań. 

LIST DO REDAKCJI 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

związku z artykułem p. Władysława 
Studnickiego „Zawieszone  firanki*, umie- 

szczonym w „Słowie* Nr. 194, w dniu 26 
sierpnia r. b., Konsułat Łotewski w Wiłnie 

prosi Szanownego Pana Redaktora o umie- 
szczenie w swoim poczytnem piśmie nastę- 

pującego wyjaśnienia: 

  

Łotwa nie ma zamiaru i potrzeby „zawie- 

szać firanki" przed opinją świata. Każdy pol 
ski dziennikarz w ciągu 15 minut może o- 
trzymać bezpłatną wizę na wjazd do Łotwy. 

Pan Studnicki jednak iw danym wypadku nie 

może pretendować do tych ulg, jakie mają 
wszyscy inni dziennikarze, a musi ponosić 

konsekwencję swego indywidualnego wystą 

pienia. Na zebraniu w dniu 19 kwietnia, w 

obecności oficjalnego przedstawiciela Łotwy, 
p. Studnicki podkreślił swój wrogi stosunek 

do niepodsegłości państw Bałtyckich: 
Łotwy, Estonji i Litwy. Potwierdzeniem, że 
taki stosunek jest indywidualnym poglądem 

p. Studnickiego była notatka „Kurjera Wi- 

lenskiego“ w Nr. 90 :w: dniu 21 kwietnia, jak 

również list przewodniczącego tego zebrania 

p. prof. Rydzewskiego („Kurjer Wilenski“ 

Nr. 91). 

Wobec tego 'mylne są przypuszczenia p. 

Studnickiego w artykule „Zawieszone firan- 

ki* co do przyczyn odmowy udzielenia wi- 

zy. Łotwa nie może przyjaźnie otworzyć 

swoje granice dla zdeklarowanych wrogów 

jej niepodległości. 

Łączę wyrazy wysokiego poważania 

F. Donas 

Konsul Łotewski w Wilnie 

Od Redakcji. Nie będziemy wcho- 
dzili w polemikę czy Łotwa ma za- 
miar „Zawieszać firanki* przed opinją 
Świata. Niedopuszczenie posłów  pol- 
skich sejmu łotewskiego do komisji 
mającej badać stosunki polsko-łotew- 
skie w Iłłukszcie każe przypuszczać, 
że pragnęłaby pewne sprawy uchro- 
nić od polskiego oka, nawet oka swo- 
ich obywateli i członków ciała prawo- 
dawczego lecz przynależnych, do na- 
rodowości polskiej. Niedopuszczenie 
na Łotwę p. Władysława Studnickie- 
go, urodzonego w powiecie: dynebur- 
Skim, dobrego znawcy tamecznych 
stosunków i autora studjum о pań- 
stwach bałtyckich każe przypuszczać że 
Łotwa niechętnie u siebie widzi publicy- 
stów polskich zdolnych do dobrego 
zorjentowania się w stosunkach ta- 
mecznych. 

Pan Konsul F. Donas pisze, że p. 
Studnicki „musi ponosić konsekwencję 
swego indywidualnego wystąpienia. Na 
zebraniu w dn. 19 kwietnia w obec- 
ności oficjalnego przedstawicielstwa 
Łotwy, podkreślił swój wrogi stosunek 
do niepodległości państw Bałtyckich*. 
Otóż zebranie 19 kwietnia, było ze- 
braniem zamkniętego klubu, gdzie 
pan konsul nie był bynajmniej w cha- 
rakteże oficjalnego przedstawiciela lecz 
zwykłego gościa. Następnie, zazna- 
czyć z naciskiem należy, że legenda 
o wrogiem stanowisku p. Studnickiego 
do niepodległoćci Łotwy powstała 
wskutek wystąpienia Kurjera Wileń- 
skiego. Żałować należy, że pan  Do- 
nas bardziej zaufał artykułowi Kur- 
jera Wileńskiego niż swej włanej, bez- 
pośredniej orjentacji. Wł. Studnicki 
wyraził _ opinję, 2е niepodległość 
państw bałtyckich jest przedewszyst- 
kiem ugruntowana istnieniem Polski i 
jej stosunkiem do tych państw, że 
wroga Polsce Litwa nie ostałaby się 
o ileby Polskę spotkała katastrofa. 
Następnie wypowiedział opinję wy- 
głoszoną w swej książce „Zarys Państw 
Bałtyckich* i cytowaną w artykule 
„Zawieszone firanki". 

Polska udzielała wizy publicystom 
i politykom łotewskim, występującym 
na terenie sejmu łotewskiego o prze- 
ciwko Polsce. Łotwa nie udzieliła wi- 
zy pubłicyście polskiemu, który na 
prywatnem zebraniu wypowiedział о- 
pinję, z której powstała pogłoska, że 
pragnie likwidacji państwa 
łotewskiego. Zachodzi teraz pytanie 
czy Łotwa przyjmie sposób postępo- 
wania Polski, czy Polska sposób 
postępowania Łotwy. 
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TEN, KTÓRY WRÓCIŁ 
Z PODCHORĄŻÓWKI 
"Tak się złożyło, że w Wilnie jest 

ich dużo. Różnego rodzaju, różnych 

broni. Rezerwy, służby czynnej, aspi- 

rantów specjalnych kursów. Od kaprali 

do chorążych, ale podchorążych. : 
Ten, który wrócił z Podchorążówki 

jest człowiekiem wyjątkowym, człowie 

kiem, który w przeciągu pierwszych 
kilku tygodni delektował się będzie ży- 
ciem jak nowo-narodzony... gdyby do- 
rośli ludzie mogli się rodzić, Wszyst- 
ko zdaje się mu piękne, przyjemne, łat- 

we. Chodzenie po ulicy bez określo- 
nego kierunku! Cóż to za frajda! Moż- 
na się skierować na prawo, lub lewo... 
zależnie od własnej woli. Własna wo- 
la: cudowny wynalazek, z którego się 
tak dawno już nie korzystało... 

Ten, który wrócił z Podchorążówki 

jest człowiekiem z wielką pirzyszłością 
— może zostać oficerem, ale z jeszcze 

większą przeszłością. Tyle czasu był... 
no czem on był? Kto zgadnie, kto o- 
powie?! Nikt z państwa cywilnych czy- 

telników napewno. Tylko wtajemni- 
czony może to odcyfrować na jego sta- 

rym drelichu. Mienił się ten człowiek czas alarmu zapomnieć o masce gazo- przed oczyma jego postać 
jak kameleon wszystkiemi barwami 

szarż, funkcyj, stopni i sytuacyj wojsko 
wych, aż oto z wilgotnego wnęku, z 
kilometrowych marszów, z rowów 
strzeleckich z dusznych koszar, z za 
stołów wykładowych, z kantyn i ka- 
syn, z deszczu, błota, kurzu, wart, z 
dwuszeregu, ze zbiórek, z poduszek 

słomianych, z nad map i kompasów, — 
zapomniawszy numeru własnego kara- 
binu i sekcyjno-drużynowego  el-ka- 
emu, czy er-ka-emu — oszołomiony i 
zmęczony przechadza się po ulicach 
Wilna! Zewnętrznie nie różni się na- 
wet bardzo od ogółu przechodniów, ale 
w sercu nosi radość, a w duszy ufność 
do bliźnich i przyjaźń. — Komornik, 
sekwestrator? Co za śmieszne, cywil- 
ne przesądy. — Co taki pan, zniena- 
widzony  najniesłuszniej przez trzy 
czwarte mieszkańców miasta, zrobić 
może podchorążemu?! Nie postawi go 
do karnego raportu, nie każe w gaz- 
masce biegać dwa kilometry, nie 
krzyknie dwadzieścia razy na 10 mi- 
nut: „powstań, padnij“, nie będzie na 
niego gwizdał. Przemiły człowiek, 
więc o cóż chodzi?! Zabierze meble? 
Że też istnieją jeszcze ludzie, którzy z 
powodu takiej drobnostki mogą się 
martwić. Spróbowaliby ci naiwni pod- 

wej, podczas przeglądu broni mieć 

rdzę na brzeszczocie, nie wiedzieć o 
przeznaczeniu samoczynnego bezpiecz- 
nika, albo gdzie w „roju* maszeruje 
karabinowy!... Hę! Spróbój no pan, je- 
den z drugim, odwrócić się tyłem na 
„czujce' albo upaść w. poprzek tyralje- 
ry! Co? — aha.. wtedy się dowiesz 
co się w życiu prawdziwem zmartwie- 
niem nazywa!! 

iProszę, bardzo proszę, pan, który 
narzeka na ciężkie czasy tylko dlatego, 
że obarczonego siedmiorgiem dzieci i 
chorą żoną, zredukowano z urzędu — 
niechno pan tak zapomni w „marszu 
ubezpieczonym* (0 Boże...) wysunąć 
„Szpicę*, albo za późno przejść w 
„marsz zbliżania* — poznasz, co jest 
nieszczęście! 

Jeden, któremu się ręka powinęła i 
rzucił ostrym granatem na 4 metry, go- 
tów był z rozpaczy i wstydu wysadzić 
z leju głowę, żeby go samego rozer- 
wało na kawałki, ale cóż, nie uczynił 
tego.. sierżant - instruktor przyśniłby 
się takiemu w grobie! Znam tego mo- 
ralnego nieboszczyka: ma życie zwich- 
nięte, a w zeszycie z „rzutu granatów, 
ostrych, obronnych z leju do okopu, w 
pozycji klęczącej'... notę; „ledwo do- 
statecznie'! Nieszczęśliwy, stoi mi 

jak żywa! 
Był taki zgnębiony, że podczas czy- 

szczenia broni zapomniał pójść na kwa 
śne mleko do kantyny i z roztargnienia 
czyścił wyrzutnicę el-ka-emu cudzej 
drużyny. Pokazywano go palcami. Da- 
ło to powód sierżantowi do opowie- 
dzenia niezwykłego zdarzenia: podob- 
no widział on takiego podchorążego, 
który nie wykręcał się Od noszenia 
sprzętu na strzelnicę. Nikt temu oczy- 
wiście nie uwierzył, a dykteryjki słu- 
chano jedynie przez szacunek do in- 
struktora. 

Otóż ludzie, którzy przeszli tyle i 
tyle przeżyli, którzy wiedzą, że głębo- 
kość bruzdy w K.-B. wynosi zero pięt- 
naście milimetrów, którzy współdziała- 
nie części recytować mogą we śnie, ci 
ludzie poznali takie tajniki życia, o któ 
rych przeciętny mieszkaniec Polski od 
morza do nie-morza — niema pojęcia. 

Są dziwnie subtelne prawdy, o któ- 
rych zapominać nie woino: w nocnych 
marszach nie chodzić blisko celowni- 

czego, żeby nid kazano pomagać w no- 
szeniu el-ka. Nac jest poto, żeby się 
kryć! — Na ćwiczeniach musztry po- 
lowej plutonami, stawać na lewe skrzy- 
dło, a wtedy przy sprzyjających okolicz 
nościach, można się dostać do sekcji 
garłaczy. Przysłowie mówi, że garła- 
czowy, to lepiej, niż aplikant sądowy. 
W  „trójkątach w przód i tył, w 

„schodach w prawo*, w tyraljerze, w 
„roju i t. d. sekcja garłaczy nie lata 
jak zwarjowana, nie idzie do szturmu, 
nie staje na głowie, a tylko w „mart- 
wem polu* poza linją, może sobie na- 
wet pozwolić na palenie papierosa, o 
ile jest dobrze kryty nietylko przed lot- 
nikiem nieprzyjacielskim, ale i włas- 
nym porucznikiem. — Zgłaszać się na 
ochotnika tylko da takich patroli zwia- 
dowczych, o których zgóry wiadomo, 
że zabłądzą i powrócą dopiero na 
obiad. — Trafiać zawsze do „nieprzy- 
jaciół*, bo ci są tylko uzupełnieniem 
strony ćwiczącej. — Nie strzelać zadu- 
żo, żeby nie wypadło zadužo czyšcič.-- 
Rozkazywać jaknajczęściej „padnij”, a 
iaknajrzadziej „powstań. Jeżeli ci wy- 
padło leżeć wygodnie we wnęku i nić 
nie robić przez dwie godziny, nie śmiej 
się głupio z kolegów, których właśnie 
ganiają bez tchu. Kolega może być do- 
tknięty twoim niekulturalnym  uśmie- 
chem i nie pożyczy ci nigdy pakuł, 
szczoteczki od zębów do czyszczenia 

karabinu, pasty do butów; gdy wypad- 
nie nań kolej dowodzenia, może cię 
złośliwie wyznaczyć na „Szperacza“, 

albo „kaprala obserwatora” i będziesz 
miał tylko wyrzuty sumienia, że takie 

mu synowi nie wybiłeś oka drewnia- 
nym nabojem. — Dużo jest jeszcze 

prawd i kanonów służby podchorążac- 
kiej, ale wyliczyć je wszystkie niepo- 
dobna: nie kopać wnęków za głębo- 
kich, bo je później trzeba będzie zasy- 
pywać. — Nie stawiać śmiesznych py- 
tan oficerom podczas „omówienia, 
kiedy cała kompanja z niecierpliwością 
czeka na obiad. — Nie rzucać się w 
oczy nikomu, nie mówiś zadużo, żeby 

nie myślano, że umiesz zadužo, nie 
wyrywać Się na ochotnika i nie cho- 
dzić do lekarza, który ci i tak nic nie 
pomoże. O wszystkiem innem pamięta- 
ią instruktorowie. 

Instruktor cię pouczy, że nie poto 
ludzie płacą podatki na wojsko, żeby 
podchorąży zapominał o spuszczniu 
iglicy, a skarb państwa  wydatkowa! 
na nowe sprężyny igliczne. Że na ko- 
mendę „bacznošč“! nie trzyma się ka- 
rabinów jak gromnice, albo termome- 
try. Że na rozkaz „skokami raprzód*! 
nie biegną wszyscy jak na wesele. Że 
suszenie gaz-masek to nie Boże Ciało. 
Że nie wolno strzelać Panu Bogii w 
okna i dużo, dużo jeszcze podobnie 
głębokich aforyzmów wypadnie ci wy- 
słuchać, zanim będziesz trochę podob- 
ny do żołnierza. 

Należy kombinować w miarę moż- 
ności i sił, ale są też sytuacje ciężkie i 
nie pomoże tu żaden wybieg podcho- 
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Karjos Gospodarcay Žem Wochodnich 
  

Chałupniczy wyrób worków i płacht Inianych 
NA TERENIE WOJ. WILEŃSKIEGO I NOWOGRÓDZKIEGO 

Mechanizacja pracy ręcznej, pod 

hasłem której odbywa się postęp wy- 

twórczości, jest zjawiskiem obserwowa 
nem oddawna. Naturalnem dążeniem 

wszystkich ludzi, jest ułżenie pracy, 
przekazanie jej maszynom, bardziej wy 
dajnym i bardziej precyzyjnym. Lecz 
ednocześnie z dobrodziejstwami, ja- 
kie codziennie przynoszą dla ludzko- 
ści nowe wynalazki i udoskonalenia, 
jesteśmy świadkami zjawiska wtórne- 

coraz większa go — a mianowicie, 

ilość pracowników pozostaje bez 
pracy. 

Przed 30 — 50 laty, w okresie ży- 
wiołowo rozwijającego się przemysłu, 
obserwowaliśmy to zjawisko, lecz w 
tym okresie pracownicy zlikwidowani 
przez pewien dział mechanicznej pro- 
dukcji, znajdywali zatrudnienie w in- 
nych, powstających nowych działach, 
bądź też emigrowali do krajów mało 
zaludnionych — znajdujących się w 
okresie stawiania pierwszych kroków 
cywilizacji. 

Udogodnienia komunikacyjne, potę 
gujące i rozwijające handel wymienny, 
sprzyjały uprzemysłowieniu, dostarcza 
jac z jednej strony taniego surowca, a 
z drugiej, — odbiorców na wytworv 
przemysłu. Zdawało się, że nastały bło 
gosławione, dawno oczekiw ine czasy. 
Rolnik, który w ciężkiej pracy produ- 
kował płody rolne, często na mało żyz- 
nych ziemiach, w mało sprzyjających 
warunkach klimatycznych, został wy- 
ręczony przez parokrotnie tańszą pro- 
dukcję kolonjalną. Wytwory stety 
podtropikalnej, okazaty się bardziej 
ponętnemi od wytworów krajów strefy 
umiarkowanej. Bawełna zaczęła usu- 
wać len, gdyż jest o wiele lżejszą, łat- 
wiej się przędzie i t. d. cukier trzcino- 
wy jest parokrotnie tańszy od buracza- 
nego; wełna australijska jest równa i 
długa; nasiona z Laplaty są suchsze, 
czystsze i zawierają więcej oleju, niż 
produkowane u nas; dobre mydło moż- 
na zrobić tylko z oleju palmowego; 
owecom kolonjalnym nasze nie dorów- 
nywują i t. d. i t. d. 

W rezultacie dotychczasowi produ- 
cenci surowców stref umiarkowanych 
zostali wyręczeni przez kolonialną pro- 
dukcję tak dalece, że w chwili obecnej 
stoimy przed walka na śmierć i życie 
między kolonjalnymi i kontynentalny- 
mi producentami surowców, 

Staje się w chwili obecnej jasnem, 
że albo zatrzymamy zalew produkcji 
kolonjalnej, albo też kontynentalnemu 
rolnictwu, a w szczególności krajów rol 
biczych Europy, grozi zanik. 

Taniość jest rzeczą względną. Ni- 
ską cena surowców kolonialnych i ich 
'kość zdecydowały 0! zainteresowaniu 

niemi wytwórczości przemysłowej. Kry 
zys obecny zmusi prędzej czy później 
do powrotu do surowców krajowych. 
Zanim jednak przemysł przystosuje się 
do surowców krajowych, a rzecz jas- 
na, że będzie zwlekać aż do ostatka, 
zanim nie zniknie ostatni promyk na- 
dziei — producenci tych surowców 
winni znaleźć sposoby do _ przerobu 
Wytworów swoich gospodarstw we 
własnym zakresie, nawet gdy te sposo- 
by byłyby nie zupełnie nowoczesne i 
ekonomiczne. 

Jedną z najpoważniejszych pozycyj 
przywozu surowców -jest import do 
naszego kraju roślinnych surowców 
włókienniczych. 

Wobec nieposiadania dostateczne- 
$o przemysłu do przerobu naszej pro- 
dukcji roślinnego włókna, producenci 
tych surowców winni sami przystąpić 
do przerobu włókna na przędzę. W tej 
chwili będę mówił wyłącznie o prze- 

      

rążacki. Zaczyna się zazwyczaj od te- 
go, gdy pada długa i zawiła kon en- 
da: „na lewo od białej brzozy i zielo- 
nej trawy, pod niebieskiem niebem, 
nieprzyjacielski ce-ka-em! wzdłuż li- 
zjery lasu, nieprzyjacielska tyraljera!!! 
celownik czterysta!!! ogień punktowy, 
krótkiemi serjami!!! ognia!!!" Tą, ta, 
ta, warczy karabin maszynowy, pach, 
pach, pach, zaczyna linja strzelców. 
Ognia!!! Skokami naprzód! рай ! 
kryj się! nieprzyjacielski lotnik! kryj 
się! gaaaaaz!!! Straszne słowo. Po kil- 
kunastu minutach takiej zabawy; trudno 
TusSzyć już nogą, czy ręką. Tornister, 
Karabin, bagnet, plecak, gaz-maska, 
Chlebak z granatami, łopatka, ładowni- 
ce — wszystko to ciąży, ciśnie, uwie- 
ra. Elew. szkoły podchorążych rdob- 
ny pest furjatowi przed osadzeniam w 
szpitalu. Nadchodzi moment, w którym 
się zdaje, że jest wszystko jedno, że 
się już nie ruszy palcem, że żaden 10z- 
kaz, żadna komenda nie zdoła 90 por- 
wać do skoku, do akcji, do czynu. Złu- 
dzenie panowie, złudzenie. Rozkaz ten 
Dada i podrywa ze sobą wydłużoną 
linję nacierających i jeszcze i jeszcze 
biegną oni naprzód, chociaż dawno już 
tchu zabrakło! Jeszcze „szybszy 0- 
gień"! jeszcze „szybciej strzelaj”!, je- 
szcze kilka razy padnij! jeszcze „przer- 

Maturalne Koedukacyjne Kursy Wleczorowe „Rozpowszechniania Śre- 
dniego Wykształcenia" — Wilno, ul, Biskupia4 — 6, Typy: humanistyczny i ma- 
tematyczno-przyrodniczy, Kursv Są zaopatrzone we wszelkie pomoce nauko- 
we: gabinet fizyczno-chemiczny, przyrodniczy z pracownią oraz bibljotekę, 
Sekretarjat czynny codziennie opróczświąt od godz, 11 rano do 7 wiecz, 

robie na przędzę włókna lnianego, mo- 
gącego wszystkie surowce  wtokienni- 
cze roślinne w znacznym stopniu zastą- 
pić. Możnaby napisać kilkanaście roz- 
praw na temat nieracjonalności ręczne 
go przędzenia. Lecz skoro przędzalni 
nie mamy, a bezrobocie na wsi szerzy 
się z ogromną szybkością, nie należy 
zwlekać ani chwili z przystąpieniem do 
wytężonej pracy na tym odcinku. 

Wyrób tkanin lnianych, chałupni- 
czym sposobem na worki, płachty i t.d. 
nie jest kokosowym interesem z punktu 
widzenia opłaty za surowiec, za pracę, 
oprocentowanie i t. d., jest ta jednak 
jedyny sposób utrzymania uprawy Inu 
i doczekania się lepszych czasów. 

Akcja wytwarzania worków i płacht 
i skip standaryzowanych tkanin pa- 
kulanych, zostały rozpoczęte w Wil- 
nie, Nowogródku, Wołożynie, Horodź- 

kach, Głębokiem, Lidzie i t. d. 
Okazało się, że wytwarzanie tkanin 

przez wiejskie prządki i tkaczki, we- 
dług podanych próbek okazowych, jest 
rzeczą możliwą. Narazie został rozesła- 
ny wzór tkaniny grubej, (waga I m. 
bież. o 75 cm. szerokości, równa się 

około 375 gr.). W miarę rozwijania 
akcji zostaną rozesłane próbki tkanin 
cieńszych z lnów czesanych. 

Len ma do zwalczenia dwóch prze 
ciwników — jutę i bawełnę. Odcinek 
walki z bawełną będzie prawie w 100 
proc. odcinkiem fabrycznym, natomiast 
walkę z jutowemi wytworami winien 
irozpocząć ludowy przemysł domowy. 

Wszelkich informacyj w sprawie 
wyrobu i zakupu pakulanych tkanin 
lnianych udzielają: Bazary Przemysłu 
Ludowego w Wilnie (Zamkowa 8) i 
Nowogródku, Centrala Spółdzielni Rol- 
niczo-Handlowych w Wilnie i Towarzy 
stwo Lniarskie w Wilnie — Mickiewi- 
cza 19. 

Ze sprawą domowego wyrobu tka- 
nin lnianych wiąże się sprawa spoży- 
cia tych tkanin przez szerokie rzesze, a 
przedewszystkiem _ rolników, którzy 
winni żądać w każdym wypadku wor- 
ków i płacht ze Inu i takowe dla sie- 
bie zamawiać. 

Musimy wstrzymać się przed kupo- 
waniem wyrobów z juty, musimy ogra- 
niczyć do minimum używanie wyrobów 
z bawełny, musimy domagać się dla 
naszego Inu praw obywatelstwa. 

SŁ U W 

Pamiętajmy o dziatwie 
Miasto nasze ożywiło się: ruchliwa rze- 

sza dziatwy wypoczętej i opalonej wiejskiem 
s'ońcem, zapełnia szkoły i z nowym zapa- 
sem sił uczyć się będzie i rozwijać umysło- 
wo pod kierunkiem: troskliwych nauczycieli. 
Ale, niestety, mamy jeszcze dużo dzieci, któ 
rych jedyną wychowawczynią jest ulica. 

Oto dzielnica Łukiska dotychczas nie po- 
siada zorganizowanej opieki nad ubogą 
dziatwą w wieku pzedszkolnym. Jak bardzo 
potrzebną jest taka instytucja, świadczy fakt, 
że zainteresowane w tem matki same zwró- 
ciły się do Magistratu z prośbą 0 ochronkę- 
przedszkole, podanie, zaopatrzone 50 podpi- 
sami, zostało złożone w Wydziale Opieki 
Społecznej za pośrednictwem pań ze stowa- 
rzyszenia Św. Wincentego a Paulo. 

Trzeba mieć nadzieję, że prośba matek 
odniesie skutek pożądany, ale, zanim to па- 
stąpi, Zarząd 2l.ej Konferencji Pań Miło- 
sierdzia zwraca się do społeczeństwa z go 
rącym apelem o pomoc w przyodzianiu na 
zimę i dokarmianiu tych niewiniątek, które 
tak często płaczą z głodu i chłodu. Do przyj- 
mowania datków na ten ceł upoważnione 
są: p. Al. Wolska, zam. przy ul. Sierakow- 
skiego 14, m. 2 i p. Zofja Grabowska, zam. 
przy ul. Podgórnej 1 m. 10. 

  
Tęcza nr. 35 T. Kełpiński w artykule p. 

t. „Watykan a pałac Chigi* daje sylwetkę 
Mussoliniego. St. Werner mówi o księciu 
Yorku. Z. Reutt - Witkowska kończy swe 
„Dožynki“. A. Czarkowski informuje o rę- 
kopiśmiennem tłumaczeniu „Fausta”, doko- 
nanem przez Stanisława Dembińskiego, któ- 
ry przekład swój ozdobił niezwykle cieka- 
wemi i doprawdy mistrzowskiemi ilustracja 
mi. Notatki, kronika, dział powieściowy oraz 
liczne, świetnie wykonane ilustracje uzupeł- 
niają treść numeru. 

Świat nr. 35. St. Rostkowski porusza ak- 
tualne zagadnienie wychowania naszej mło- 
dzieży oraz wyboru: przez nią zawodu. Józef 
Wieyssenhoff mówi o dworze w Boguszów- 
ce (cykl: Dwory na Kresach). M. Lepecki 
prowadzi nas do „najpołudniowszego miasta 
Ameryki". Józef Jankowski daje nam „Mer- 
ci". O idealnej linji kobiecej poucza nas (h). 
Z pośród ilustracyj wyróżnia się podobizna 
„żywego Buddy" — czterołetniego chłopca 
o bardzo wyrazistem obliczu. 

Wiadomości Literackie nr. 35. St. Hel. 
sztyński kreśli sylwetkę James Joyce. Ko- 
lumna rosyjska zawiera ciekawy artykuł Cz. 
Rokickiego o stosunku bolszewików do e- 
speranta. Boy-Żeleński w notatce „Nieu- 
chwytny redaktor" zarysowuje ciekawy 
obrazek z naszej rzeczywistości. Naturalnie, 
jest artykuł o Shawie. A. Słonimski, mówiąc 
o konflikcie pomiędzy aktorami a dyrekto- 
rami, surowej i słusznej krytyce poddaje nie 
fortunny list Leona Schillera. 

CZYŚ$ SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

  

  

Proces Wardeńskiego 
Wczoraj Sąd Okręgowy rozpatry- 

'wał sprawę b. plenipotenta dóbr wo- 
pajewskich Wardeńskiego, oskarżone- 
nego o sprzedaż samochodu, który nie 
był całkowicie jego własnością, bo- 
wiem jak twierdzi firma „„Auto Garaże", 
która tą tranzakcję załatwiała, War- 
deński na poczet należności za nabyty 
samochód wpłacił jedynie część należ- 

Wraz z Wardeńskim na ławie — ©- 
skarżonych znalazła się znana sports- 
menka p. Korkożowiczowaź żona obec- 
nego plenipotenta Woropajewa, której 
akt oskarżenia zarzuca współudział w 
tem przestępstwie. 

Wczoraj Sąd przesłuchał jedynie 
p. Sobeckiego, przedstawiciela firmy 
„Chevrolet“ i właśc. f. „Auto-Garaże*, 
na skutek skargi którego wszczęto ca- 
łą sprawę. 

Świadek zeznaje, że upominał się 
kilkakrotnie u Wardeńskiego 0 zwrot 
należnych 9 tys. złotych, lecz bez skut- 
ku, a gdy wreszcie dowiedział się, że 
auto gdzieś znikręło, a ponadto nie 
było również Wardeńskiego, dał ogło- 
szenie do gazet nasamprzód wzywają- 

  

        
    

wij ogień"! jeszcze „pojedyńczo bag- 
net na broń*! później salwa granata- 
mi!!! cel — pal!, wreszcie hurrra!!! 

O... dużo wytrzymać może czło- 
wiek, wielki jest zasób jego sił i ener- 
gji, a kto nie wierzy, niech złoży po- 
danie: „drogą służbową, przez właści- 
we P.K.U. do...“ i td. 

Spało się po 5 godzin dziennie, a 
pracowało tyle, iż jeden z magistra- 
*ów obojga praw (w cywilu) zwyczaj- 
ny frajter, elew szkoły, kandydat na 
podporucznika, specjalista od ćwiczeń 

aplikacyjnych zaciągania placówki, ob 
darzony wielkiemi zdolnościami i ma- 
łą bródką — chciał zaskarżyć dowódz- 
two szkoły do inspektora pracy, za 
przekroczenie ośmiogodzinnego dnia! 
Ale mimo wszystko dobrze się żyło, 
co? Co wy na to koledzy z Grudzią- 
dza i Grupy?! z Kugelbergu i Sandhii- 
gel, z Koty 45 i 351 27, z Bojanowa, 
Rulewa, Gross Sibsau i  Warlubia?! 
Kto chce tam wrócić raz jeszcze rękę 
do góry! Co? nikt? Niech i tak będzie 
— zostańmy w Wilnie... 7 

DIE 

ce Wardeńskiego do uregulowania dłu- 
gu, a następnie, że poszukiwany jest 
taki a taki samochód. 

Rezultat poszukiwań był ten, że 
świadek otrzymał list od pewnego 
ziemianina z pod Poznania, wyjaśnia- 
jacy, że nabył on maszynę w okolicz- 
nościach, które wskazują m. in. na u- 
dział w tej trartzakcji p. Korkożowiczo- 
czowej. 

Okoliczności te wyjaśniała już na 
wstępie rozpirawy osk. Korkoziewiczo- 
wa, utrzymując, że Wardeński poży- 
czył u jej męża większą sumę  pienię- 
dzy i jedynie zabezpieczył pożyczkę 
na nabytym samochodzie. Gdy War- 
deński chciał samochód sprzedać nie 
czyniła żadnych przeszkód, tembardziej 
że część należnych jej mężowi pienię- 
k oskarżony w międzyczasie zwró- 
cił. 

O tem, że na samochodzie ciąży 
jakiś dług na rzecz f. „Auto-Garaże” 
nie wiedziała, więcej, była pewna, że 
został już dawno spłacony. 

Proces o godzinie 4 m. 30 przerwa 
no, a to w celu umożliwienia p. Sobe- 
ckiemu zapoznania się z księgami ra- 
chunkowemi firmy  „Auto-Garaże" z 

lat ubiegłych i przypomnienie stanu 
rachunków z Wordeńskim i okoliczno- 
ści, w jakich zawierano tranzakcję, jak 
również całego szeregu innych kwestji, 
dotyczących pertraktacji o odstąpieniu 
przez Wardeńskiego samochodu innej 
osobie. 

Wznowienie procesu dziś o godz. 9 

Ofiary 
W dniu Imienin p. Stefanji Świechowskiej 

20 zł, na najbiedniejszych składają Z. М. S. 
Helena Kuncewiczowa @а rodzi : 

chorążego zł. 10. > 

  

о 

  

Tadeusz Holėwko 
oseł Ziemi Nowogródzkiej, Wiceprezes Klubu Poselskiego B. B. W. „R 

i Prezes wileńskiej poselskiej i senatorskiej Grupy Regjonalnej 

rąk Zginął Śmiercią tragiczną w dniu 29 sierpnia 1931 r. w  Truskawcu, z 

morderców. 

Pogrzeb odbędzie się w Warszawie w. dniu 

całej Polski. 

1 września przy 

skrytobójczych 

udziale organizacyj społecznych 

Cześć świetlanej pamięci Wielkiego bojownika współżycia narodowości składa 

Regjonalna Grupa Posłów i Senatorów 
Ziemi Wileńskiej 

  

Starosta Jankowski 
wicewojewodą wileńskim 

Jak się dowiadujemy ze źródeł do- 
brze poinformowanych, w najbliższych 

dniach nastąpi nominacja starosty dzi- 
śnieńskiego p. Jankowskiego na stano- 
wisko wicewojewody wileńskiego. 

  

Komisja ministerialna zbada 
gospodarkę miasta 

W tych dniach przybywa do Wil- 
na komisja złożona z przedstawicieli 
min. spraw wewnętrznych i skarbu w 
celu zbadania gospodarki miejskiej i 

zarjentowania się co da potrzeb Wilna. 
Przyjazd komisji stoi w związku ze 
staraniami o kredyty na roboty inwe- 
stycyjne. 

  

Czterech złoczyńców usiłowało zbiec 
z więzienia oszmiańskiego 

Nocy przedwczorajszej z więzienia 
w Oszmianie usiłowało zbiec czterech 
niebezpiecznych przestępców, którzy 
wyłamali otwór w ścianie i tą drogą 
zamierzali wydostać się na wolność. 
Zamiary złoczyńców zauważył jeden z 

KRO 
WTOREK 

Dziś 1 W. s. g. 4 m. 12 
JŚcięc. św. J. s 
"ao Z, s. g. 6 m. 29 

14 szczęsn, 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W 

z dnia 31 sierpnia 1931 r. 
Ciśnienie średnie 761. 
Temperatura średnia --12. 

Temperatura * najwyższa Ą-16. 
Temperatura najniższa Ą-7. 

Opad — 
Wiatr: potudn.-zach. 
Tendencja: lekki spadek. 
Uwaga: pogodnie. 

` MIEJSKA 

— Nie będzie białego chleba? Piekarze 

chcą wstrzymać się od wypieku białego chle 
ba, a to z powodu braku mąki, której nie 

sposób dostać w młynach. 
Ustalona cena maki zdaniem młynarzy i 

piekarzy jest tak nizka, że wypiek i prze 

miał wcale się nie kalkuluje. 

Zainteresowani postanowili zwrócić 

ciażby zwyżkę dotychczasowych cen. Jak 

wiadomo obowiązującą ceną na biały chleb 

jest 41 gr. za klg. 

— Zapisy dzieci do przedszkoli. Magi- 
strat m. Wilna podaje do wiadomości, że 
do przedszko!i miejskich przyjmują się zapi- 
sy dzieci w wieku od 3 do 7 lat (od godz. 
10—12 i 4—6): Przedszkole Nr. 1 
Ostrobramska 5. Przedszkole Nr. 2 — Św. 
Anny 2 (dła dzieci inteligencji pracującej). 
Przedszkole Nr. 3 — Trocka 14 — mury po- 
Franciszkańskie. 

— Namyšlili się. Spółdzielnia autobuso- 
wa postanowiła obniżyć ceny biletów na li- 
njach 5 i 6, z 30 gr. na 20 gr., zaś na li. 
nji 4 (Mickiewicza — Wiłkomierska—Sołta 

  

Złote medale! 

PIANINA 
W. JAHNE 

uznane za najlepsze w kraju. O dobroci instrumentów firmy W. Jiihne, na 
które daje się długoletnią gwarancję Świadczą liczne uznania ze sfer artystów, 

jak również na każdej wystawie uzyskane 
ZŁOTE MEDALE GRAND PRIX 

Wyłączna sprzedaż 

w salonie wystawowym N. KREMER 
TROCKA 9. 

Ceny reklamowe Prosimy przekonać się! Oglądanie nie zobowiązuje do kupna! 

najwybitniejszej 

fabryki 

Listy uznania! 

  

się | 
do władz, by spowodować minimalną cho- ' 

dozorców, dzięki któremu ucieczkę u- 
daremniono. 

Inicjatorem ucieczki był więzień Ot- 
to Hening, sprawca głośnego w po- 
wiecie święciańskim zabójstwa kapita- 
na-osadnika Lachowicza. 

BZGNSWSARESKAKZGZ DWZKEGNOK UNKAWONSGNZEWKATWGKASASK z 

Organizuje się PYZGSZKOIE 7 poCzątkOWEM NENCZARIEM na Antokolu 
dla dzieci w wieku 3 i pół do 8 lat. 

Zgłoszenia przyjmuje się codziennie od 10 — 13 i od 15 — 17- 

Ui. Złoty Róg 13 m. 1 
BAGAUGOECZGCABRENAKDUONRANOENKRERZRARNUGAAFERABSZKAKGAKGOWEZ 

NIKA 
      

niska) z 40 na 20 gr. 
Zrobiono to tytułem próby na przeciąg 

2 tygodni i o ile do tego czasu frekwencja 
na tych linjach nię zwiększy się, 
tych linjach będzie wstrzymany. 

Jednocześnie Spółdzielnia, chcąc zapew- 
nić sobie zwiększenie frekwencji — przedłu 
żyła termin ważności biletów ulgowych do 
godz. 23. Ną innych linjach ceny biletów po- 

WILNIE zostały bez zmian. 
— Majątek synagogi już przekazano. — 

Wczoraj w obecności przedstawicieli władz, 
odbyło się protokularne przyjęcie majątku 
synagogi przez gminę żydowską. 

Wszystkie księgi przewieziono do biur 
gminy м) celu przeprowadzenia kontroli. 

JÓZEF KŁODECKI 
Zamkowa Nr. 17 (Obok Kościo- 

ła św. Jana). Tel. 928. 

POLECA dla młodzieży materja- 
ły na mundurki, fartuszki szkol- 

ne, pończochy i t. p. 

Wielki wybór kołder, firanek, 
ielizny i galanterji.— Wełny na 

suknie i płaszcze. 

— Ceny bezwzględnie niskie. — 

SZKOLNA 
— 2.-letnia Szkoła Pracownic Gospodar- 

czych Z, P. O. K. w Wilnie przy u!. Jagiel- 
łońskiej 3/5 — 3 wobec remontu otwartą 
zostanie z dniem 14 września 1931 r. o godz. 
8-ej rano, zapisy tamże codziennie od 10 do 
1 po poł. > —5 

‚ — 8-М, Ншт. Koedukacyjne Gimnazjum 
im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, Ostrobram 
ska 27. Egzaminy wstępne do kl. I-Vil 2 i 3 
września. 

Opłata za naukę od 20 zł. miesięcznie. 
Kancelarja czynna w godz. 10 -- 13 i 16 — 
17. Przy Gimnazjum Kursy Maturalne dla 
dorosłych. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni“. Wystep Leo- 

na Wyrwicza, Dziš o godz. 8,30 wiecz. od- 
będzie się w Teatrze „Lutnia“ jedyny wy- 
stęp znakomitego humorysty polskiego, Leo 
na „Wyrwicza. W jego artystycznej interpre- 
tacji ujrzymy szereg zabawnych typów cha- 
rakterystycznych, w odtwarzaniu których 
Leon Wyrwicz jest wprost niezrównany. Bom 

gaty program wieczoru zawiera arcydow- 
cipne monologi, zabarwione dużą dozą hu- 
moru i satyry. Nie należy: wątpić, że dzisiej 
szy występ świetnego artysty cieszyć się bę 
dzie wielkiem powodzeniem, jak i poprzed= 
nie jego gościny w Wilnie. 

CO GRAJĄ W KINACH: 
Helios: Księżyc w Montanie. 

Casino: Niebezpieczny romans. 
Hollywood: Niebezpieczny raj, 
Stylowy: Wieczny płomień. 

: ; RÓŻNE 
— Zarząd „Związku Absolwentów Gimna 

zjum Jezuitów w Wilnie" zawiadamia człon- 
ków, żę kierownik Sekcji Pośrednictwa Pra- ' 
cy przyjmuje zapisy do Sekcji i udziela in- 

ruch na 

formacyj w lokalu Związku (Wielka 58) we 
wtorki i piątki od 7 do 8 wiecz. 

— Towarzystwo Mandolinistów „Kaska- 
da* powiadamia swych członków i sympa- 
tyków, iż po wakacjach letnich rozpoczyna 
stałe próby orkiestralne i bezpłatne naucza- 
nie gry na mandolinie i gitarze nowowstę- 
pujących członków, w poniedziałki i czwar- 
tki o godzinie 19 do 21, w lokalu przy uli- 
cy Ostrobramskiej Nr. 5, wejście z pasażu. 

— Komunikat. Rada Robotniczych 
Związków Zawodowych ziem  Północno- 
Wschodnich podaje do wiadomości opinii 
publicznej, a także urzędów i instytucji, że 
w ostatnim czasie kręci się na nowo na te- 
renie robotniczego ruchu zawodowego  nie- 
jaki pan Bancerewicz rzekomy inżynier, po- 
dając się za przedstawiciela robotników. 

W związku z powyższem, Rada Rob. Zw. 
Zaw. Ziem. Poł..Wsch. stwierdza, że powyż 
szy osobnik od chwili, od której ciążą na 
nim zarzuty natury kryminalnej w związku 
z jego działalnością w Spółdzielni „Rob- 
Bud* — z ruchem robotniczym niema nic 
wspólnego. i 

" WYPADKI 1 KRADZIEŻE 
— Kradzież w kośc. św. Ducha. Z 

kościoła św. Ducha przy ul. Dominikań 
skiej skradziono 6 książek o treści reli- 
gijnej wartości około 60 złotych. Kra- 
dzieży tej dokonał Romaszko Włady- 
sław (Krzywa 33), którego ze skradzia 
nemi książkami zatrzymano. 

— Zatrzymanie przemytu. Na 
rynku Łukiskim, została zatrzymana Wajner 
Mina, zam. przy ul. Św. Ignacego 12, z tyto 
niem w ilości 49 paczek, pochodzenia fitew- 
skiego. Badana oświadczyła, że tytoń ten 0- 
trzymała od Wiczuła Władysława, zam. we 
wsi Pustelniki, gm. mejszagolskiej, pow. wi- 

в leńsko-trockiego, który w tym dniu przybył 
do Wilna, zatrzymując się w dziedzińcu do- 
mu Nr, 19 przy ul. Tartaki, u którego na wo 
zie odznaleziono jeszcze 49 paczek tytoniu 
również pochodzenia litewskiego. Tytoń za- 
kwestjoonwano. Wajner į Wuczula zatrzy- 
mano. Dochodzenie prowadzi III Komisarjat. 
  

Przygotowawcza Szkoła do gimnazjum 

Bohdany Jankowskiej- 
Mąchcewiczowej 
MICKIEWICZA 7—2 

Przyjmuje zapisy codzinnie 11—1 i 4—5 
Początek zajęć 3 września 

— Wpadła do rowu. Sosnowska 
Tecenja, lat 40 (Subocz 82), przechodząc 
przez rów około budującej się drogi przy ul. 
Subocz, potknęła się i padając doznała zła- 
mania prawej nogi poniżej kolana. Lekarz 
Pogotowia po udzieleniu pierwszej pomocy 
odwiózł Sosnowską do szpitala św. Jakóba 
w stanie niezagrażającym życiu. 

dy „towarz 
chce tańczyć... 

W podrzędnej piwiarence Bylińskie 
go przy ul. Tatarskieį 9 zabawiało się 
ochoczo przy kieliszku nieliczne lecz 

ystwo“ B 

dobrane towarzystwo dżentelmenów х * 
„nowostrojki*, które w pewnym mo- 
mencie zaimprowizowało tańce, ku 
uciesze obecnych, łecz zgroszeniu 10- 
katorów tego domu, zbudzonych ze 
snu krzykmi i hałsami. Zwabiło to na- 
turalnie policję i wkrótce do piwiarni 
wkroczyło dwóch policjantów z kate- 
gorycznem żądaniem przerwania tań- 
ców. Rozochoceni tancerze, a szcze- 

gólnie sam papa Byliński. gorąco za- 
protestowali przeciwko wtracaniu się 
policji do spraw „osobistych, a gdy 
to nie odniosło skutku wpadli w guiew 
i krótko mówiąc policjanci znałeźli się 
okrążeni przez zgraję pijaków, z któ- 
rych jeden ucapił pierwszego policme- 
na niegrzecznie za gardło, a Byliński 
zamachnął się na drugiego ciężką szta 
bą okienną. 

Wszczął się rwetes. Policjanci się- 
ggnęli do białej broni, lecz ostatecznie 
skończyło się nietragicznie Jedynie pa 
pa Byliński i dwaj jżgo kamraci są 
zmartwieni, bowiem siedzą w areszcie. 

— Drobne kradzieże, Znanisz Wiktoro- 
wej (Makowa 9) w dn. 10 sierpnia z nie 
zamknętego mieszkania skradziono bieliznę 
damiską oraz stołową łącznej wartości 250 
złotych. Ustałono, że kradzieży tej dokonała 
Dominicówna Irena (Makowa 9), która po 
kradzieży zbiegła. 

-— W dniu 30 sierpnia Kozłowski Kle- 
'nens, mieszkaniec wsi Rękaciszki (teren 
Il Komisarjatu). zameldował o kradzieży z 

RBP 

Róbcie w domu 
Smaczne, zdrowe i łatwe do zrobienia 

WINA z jabłek i żyta, oraz MIODY 

i PIWA 
Broszury, przepisy szczegółowe, droż- 
dże, pożywki, oraz praski, gniotownie= 
ki i wszelkie inne przybory znajdzie- 

cie w składcie 

Zygmunta NAGRODZKIEGO 
Wilno, Zawalna 11-a, 

Żądajcie cenników. Przesyłka pocztą 
za zaliczeniem. 

   
  
    

j 

   



Próba zlinczowania aresztantki 
Wczoraj rano ze szpitala żydowskiego tłum kobiet, które zajęły wobec dziewczyny 

fumkcjonarjuszka policji przewoziła dorożką wrogą postawę i usiłowały ją pobić, grożąc 
do wydziału śledczego Kunę Grynszpanównę, przytem, że żywą ja nie puszczą ze swych 

która paru dniami usiłowała zamordo- rąk. Wywiadowczyni widząc grożące nie- 
wać 6-letniego syna swego uwodzicieła. bezpieczeństwo zaalarmowała poblizki poste- 

Na ul. Zawałnej aresztantkę obstąpił runek policji i wówczas dopiero udało się a- 
resztantkę wyrwać z rąk tłumu, 

Tragiczna przejażdżka łodzią 
Podczas przejażdżki łodzią przez jezioro Gradkowski Juljan, lat 33, wraz z żoną Bro- 

Hustaty, gminy jodzkiej, powiatu brasław- nisławą, Potr Korsak, lat 20, i 19-letnia An- 

skiego, wywróciła się łódź, w której jechało na Gredelawiczówna. 

kilka osób, mieszkańców poblizkiej wsi Huś- Wszyscy wracali z sąsiedniej wsi z wie- 
taty. Cztery osoby utonęły, a mianowicie: czorynki. 

  

niezamkniętego mieszkania garderoby mę- 
skiej wartości 80 złotych. Ustalono, że kra- 
dzieży tej dokonała Narwojsz Bronisława, 

17,35 „Djabolik francuski" — odczyt ze 
Lwowa wygłosi dr. Zdzisław Zygulski. 

18,00 Koncert popularny z Warszawy. 
bez stałego miejsca zamieszkania, która na- 19,15 „Olimp w Soplicowie" — odczyt 
stępnie zbiegła. | wygłosi Tadeusz Lopalewski. — > 

— Z niezamkniętego składu przy ul. 1035 „Osobliwa literatura" — odczyt 
Krupniczej 5, na szkodę Ginsburga Abrama 
skradziono szyby okienne wartości 40 zł. U- 
stalono, że kradzieży tej dokonali Siemaszko 
wie Stanisław i Jan, zam. przy ul. Krupni- 

wygłosi dr. Walerjan Charkiewicz. 
20,15 „Aida“ — opera Verdiego (płyty 
23,10 Koncert symfoniczny (płyty). 1) 

a Lo Wo 

  

UWAGA! Ceny w sali 
bufetowej b. przystęp- 
ne. Restauracja czynna 

Mickiewicza 11 od godz. 
tel. 593 

B 

„BOW MARCHE" 
Wielka 3. 

Wełniane swetry i pulowery oslatnie 

modele już nadeszły. 

RESTAURACJA 

P Dziś 
0 otwarcie sezonu 
L jesiennego 

z udziałem 

0 przebojowego 
N programu 
J kabaretowego 

A 
8 wieczorem 

  
  

  

Prosimy obejrzeć! 

        ki 

Dźwiękowy 

  

  

Dziś! wielki przebój dźwiękowy! 
KINO-TEATR „idż ы 
HELIOS“ KSIĘŽYC Ww MONTANIE Wielki dramat miłosny. 

BE: WILEŃSKA 38, W roli gł. Joan Grawtord i Ricardo Cortez. Nad program: Dodatek dźwiękowy Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
Tel. 926 Ceny na pierwszy seans balkon 50 gr. parter 80 gr., na pozost, seansy balkon 60 gr., parter od 1 zł. 

Dźwiękowe kino Dziś! P.lski Przebój Dźwiękowy 

„HOLLYWOO0D- Ulubieńcy publiczności BOgusław Samborski, Marja Malicka i Adam Brodzisz 
w przebojowym filmie Mieklewicza 22, aźwiękowomówionym p.t. NIEBEZPIECZNY RAJ Poista mowa, polski śpiew 

tel. 15-28 Na pierwszy seans ceny zniżone Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o g. 4, 6, 8 i 10.15, 
  

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGJING 
WIELKA 47. 

Pierwszy sklep owocowy chrzęścijański 

w Wiinie ul. Mickiewicza 31 
Zaopatrzony we wszelkie owoce jakto: jabłka, gruszki melony, 

tel. 16-41 

kawony i t. p. 

Stale świeże Śmietankowe karmelki В 

i inne. Czekolada Wedla i innych firm 

Dziś! Pierwszy Polsko-Europejski Film Dźwiękowo Śsiewny i Mówiony! 

NIEBEZPIECZNY ROMANS 
Według zn. pow. Andrzeja Struga. Rekordowa obsada: Słynna gwiazda europejska przepiękna 
Betty Amann, mistrz Bogusław Samborski, Zula Pogorzelska, Kazimierz Krukowski, 

E. Bodo, Adam Dymsza i inni. 
Piosenki chóralne w wykonaniu chóru DANA. Orkiestra jazzbandowa słynnego H. Golda. 

Nad program: Dodatek dźwiękowy „Foxa*. Początek o g.4 6, 8 i 10.15. 
Następny program: „Potęga miłości'. 

Pomorskich Za- Dreny _ 
” kładów Cerami- 

Dachówkę «se: s». c 
—— 

  

  

Przyjmę 
2 uczenice z całodzien 
nym utrzymaniem. O- 
pieka troskliwa, po- 
moc w naukach, pia- 
nino na miejscu, tam- 
że pokój do wynajęcia. 
Zakretowa 40 m. 2. 

razniszki Głowińskiego 

do stopni 

  

czej 5, których zatrzymano. Badani do kra- 
dzieży przyznali się, oświadczając, że skra- 
Gzione szyby sprzedali Brum Bancelowi (Ma 

° кома 10), u którego skradzione szyby istot- 
nie odnaleziono i oddano poszkodowanemu. 

— Podrzutek. W dniu 30 sierpnia znale-. 
zono podrzutka płci męskiej, wieku około 4 
tygodni, w klatce schodowej domu Nr. 6 
przy ul. Piwnej. W tymże dniu znaleziono 
podrzutka płci męskiej w wieku około 2 ty- 
godni w posesji domu Nr. 36 przy ul. Li- 
pówka. Obu podrzutków umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

ŻYRMUNY 
Usiłowanie podpale- 

nia. Niewykryty dotąd zbrodniarz usi- 
łował podpalić zagrodę należącą do 
Emilji Górskiej we wsi Owsiadowo 
gminy żyrmuńskiej. W tym celu pod- 
łożył pod słomianą strzechę chlewa 
paczkę zwiniętych i zapalonych szmat. 

W tym momencie przechodził obok 
tego chlewa mieszkaniec tejże wsi E- 
miljan Apanas i zauważył tlące szma- 
ty, wobec czego wszczął alarm, na któ 
ry zbiegli się sąsiedzi i pożar w zarod 
ku stłumili. 

Policja z gminnego posterunku w 
Żyrmunach wszczęła energiczne poszu 
kiwania za sprawcą. - 

WOROPAJEWO 
— Siedem koni zabitych 

przez pociąg. Na szlaku Nowo- 
Druck — Woropajewo pociąg wpadł 
na stado koni, znajdujących się w tym 
czasie na torach. Siedem koni zostało 
zabitych. 

RADJO WILEŃSKIE 
WTOREK, DNIA 1 WRZEŚNIA 

11,58 Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12,05 Muzyka taneczna 2 y) ras 

A 13,10 Komunikat meteorologiczny z War 
szawy. $ 

[ 16,50 „W dolinie Prądnika'* — odczyt z 
"Warszawy wygłosi T. Łubiński: 

17,10 Muzyka wokalna (płyty). *) ' =4ai 

НЕМ 
slam zoom 
:шео//х@т 47 
kArwoawiana 
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-KLAWE 
| JOMN HUNTER 

«s JENNY—DETEKTYW 
а Starając się uciszyć bijące gwałtow 
| nie serce, oglądając się wciąż za sie- 
_ bie, Danny Brill zeszedł na stację pod- 
| ziemnej kolejki, dojechał do Westmin- 

| ster, przesunął się pod arką i wślizgnął 
się, wciąż oglądając się poza siebie, 

‚ ме wrota Scotland Yardu. 
 . — Muszę zobaczyć się z inspekto- 

| rem Carion — oświadczył dyżurnemu 
urzędnikowi. —Mam pilną sprawę. Na- 
zywam się Brill. To bardzo ważna i pil 
na sprawa. jeżeli niema go tutaj, pro- 

| szę zatelefonować po niego. Pan in- 
| spektor przyjdzie natychmiast, kiedy 

dowie się, kto go czeka! 
i Dyżurny wiedział już, że gdyby zja 
| wił się człowiek, nazwiskiem Brill na- 
leży go zatrzymać i dać znać natych- 

_ miast starszemu inspektorowi. 
Wprowadzono więc interesanta do 

_ poczekalni. Dyżurny urzędnik zawisnął 
niecierpliwie nad telefonem. 
(Minuty wydawały się godzinami. 
Brill palił się z niecierpliwości i nie- 

_ pokoju. Oto siedział w domu, w które- 
| go murach nie mógł nigdy myśleć bez 
| dreszczu zgrozy. Czekał na szefa poli- 

cji, aby wydać w jego ręce, zdradzić 
mu człowieka, z którym pracował dłu- 
gie lata. 

й Co będzie potem? Danny próbował 
ogarnąć znaczenie i skutki swego czy- 

nu, ale nie był w stanie uczynić to. 
| Carion wybada go, dowie się, że 
| Wiliński wręczył mu przed chwilą klej 
noty do sprzedania. Wiliński zostanie 

(aresztowany i poddany śledztwu. Wi- 
| liński, chcąc uratować siebie, nazwie 
natychmiast tego człowieka, od które- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 
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Raid motocykiowy 
Warszawa—Wilno—Warszawa 

Tragiczne wypadki na drodze. — 3 osoby przewieziono do szpitala. 

Mieliśmy nareszcie imprezę moto- dowiadujemy się o losie rozbitków. 

Pomidory przy większych zakupach pierwszy gatunek kilo 30 gr. 

Wielki wybór konfitur. Stale świeże raki. 

Wody mineralne Tromszczyńskiego. Ceny niskie. Szybka 
obsługa. Sklep otwarty codziennie i święta do il w. 

ih ARA RER 

PIANINA,FORTEPIANY 

Przyjmę 
uczenice na mies.kanie 
z calodziennem dob: 
rem utrzymaniem i 
troskliwą opieką. Po- 
moc w językach ob- 
cych. Podgórna 8 m. 1 
(obok ulicy Sierakow- 

IDY 

  

cyklową, nie wileńską wprawdzie, ale 
zawsze zawadzajądą 0 Wilno! Mamy 
na myśli „Drugi Raid Motocyklowy: 
Warszawa — Wilno — Warszawa“. 
Raid ten wchodzi w skład mistrzostwa 
Polski na r. 1931 i z tej też racji bu- 
dził większe zainteresowanie i zgroma 
dził na starcie 32 czołowych zawodni- 
ków — raidzistów ze wszystkich 
miast Polski. 

Trasa tysiąc-kilometrowa podzielo- 
na została na dwa etapy z tem obli- 
czeniem, że zawodnicy nocują w Wil- 
nie. 

Półmetek zaś wyznaczono na $20- 
sie w pobliżu Ponar. 

Przybyła tu licznie publiczność sa- 
mochodami, motocyklami, rowerami, a 
nawet pieszo, aby przy dźwiękach or- 
kiestry wojskowej oczekiwać zawodni- 
ków. 

Pogoda piękna — więc i czekanie 
nie dłuży się. 

Zjresztą czekamy niedługo, gdyż już 
o 15 m. 35 przybywa pierwszy za- 
wodnik—R. Dąbrowski na „Harley'u““, 
wkrótce przyjeżdżają następni: Rutski 
na „Panther'ze“, kpt. Szympliūski na 
„BSA“, znany „indjanista“ Drabikow- 
ski, Sypniewski, Litterer na „AYS“. Je 
den za drugim podježdžają zakurzeni, 
opaleni, zmęczeni. 

Wszyscy skarżą się na fatalną dro- 
gę pod Warszawą, przywożą trwożli- 
we wieści. 

Mjr. Olczak rozharatał maszynę... 
Docha (odpadł... podobno jedna maszy- 
na spłonęła na szosie. 

Te i temu podobne wersje. Nikt nie 
może sprawdzić, ile w tem prawdy, 
trzeba czekać na wicekomandora p. 
Surówkę, jadącego na końcu długiego 
sznura zawodników. 

4 Siedzimy na mecie do 19 m. 32. Są 
już wszyscy zawodnicy, którym los 
pozwolił dobrnąć do Wilna — dwu- 
dziestu ośmiu. 

Jest między niemi znany wyścigo- 
wiec Bubala, oraz szereg znanych za- 
wodników: Buckley z Łodzi, Ciecha- 
nowski, Pohajało z Warszawy. 

Zawodnicy przejeżdżają do parku 
: w ogrodzie Bernardyńskim. Maszyny 
ы nocują pod strażą, zawodnicy — po 

gruntownem umyciu się a raczej do- 
myciu się — idą na obiad i spać. Spać 
snem kamiennym do 4 rano. 

Wraca wice-komandor i od niego 

go dostał klejnoty. Carion dowie się 
kim jest wódz szajki. 

Ze wzruszenia i strachu Brill był 
bliski zemdlenia. 

Z tych męczących i rozpaczliwych 
rozmyślań zbudził „go dozorca, który 
wprowadził go do gabinetu zastępcy 
szefa policji. 

— A, Brill! Cóż nowego? 

— Bardzo ważna sprawa, sir — 
odpowiedział niespokojnie wpatrując 
się w oczy Carion. — Ale pan obiecał, 
że mnie nie zaaresztują, nieprawdaż, 
sir? 

, — Tak, warunki naszej umowy pa- 
miętamy obaj. Jeśli panu zaproponują 
wzięcie udziału w zbrodni, a pan na- 
tychmiast uprzedzi mnie o tem, uniknie 
pan odpowiedzialności. Słowo moje 
jest zupełnie pewne i niewzruszone. 
Chce pan zapalić? 

: Danny drżącemi rękami zapalił pa- 
pierosa. : 

— Chodzi 0 to, sir, że od tego cza- 
su, kiedy rozmawiałem z panem w wię 
zieniu, nie zrobiłem nic dla Wilińskie- 
go. Było zupełnie cicho... bezrobocie. 
Był tylko pewien drobiazg, o którym 
pisałem do panienki. Ale to taki dro- 
biazg, że niema o czem mówić! 

— To nic, proszę wszystko opo- 
wiedzieć. Cóż to było? 

-— Tego ranka, kiedy to był napad 
na port i przepadły trzy ciężarówki ze 
złotem, kazali mi jechać do  Staines. 
Nic więcej, niestety, nie mogę powie- 
seć: dotąd nie wiem, poco oni mnie 

tam posyłali. Wiliński kazał mi kupić 
bilet do autobusu. Do autobusu My- 
banka. To wszystko. Kupiłeb bilet, po 
jechałem do Staines, włóczyłem się tam 

Okazuje się, że mjr. Olczak, jadący 
wraz ze swym pasażerem Drobinem na 
BSA., wpadł do rowu i potłukł się. 

Wymijając dużego Harley'a (nr. 
36), maszyna majora O. zawadziła © 
wózek i wpadła na kupę kamieni. W 
rezultacie mjr. Olczaka z rozbitą gło- 
wą, a Drobina ze złamanym obojczy- 
kiem odwieziono do szpitala w Ostro- 
wit. 

Na tem się nie skończyło. 
Niemal w tem samem miejscu inny 

zawodnik, dr. Kóenigill (BSA), jadąc 
zbyt ostro na wirażu, upadł tak fatal- 
nie, że złamał obojczyk. Pronaszko od- 
padł, gdyż jego „Panther'a“ zapaliła 
się. Ojgień ugaszono. 

Pech też prześladował Dochę. Do- 
skonały ten zawodnik zawsze ma ja- 
kieś przeszkody. Na ten raz zepsuła 
mu się kierownica. Taka dobra maszy- 
fia — BSA. i raptem defekt w kierow- 
nicy! Nie przybył też por. Kawala na 
OWS., utknął gdzieś w drodze. 

Zawodniczki, a było ich dwie, p.p.: 
Rachela Goldberżanka i Rotwandów- 
na (obydwie na BSA.), przybyły do 
Wilna bez punktów. Uprzejmi gospo- 
darze ofiarowali im wiązanki kwiatów. 

W zupełności sobie na to zasłuży- 
ły. Pięćset kilometrów „jednym tchem* 

to — jak dla płci słabej — wysiłek 
„nadtoż” duży. 

O organizacji raidu cóż można po- 
wiedzieć? Na mecie wszystko odbywa 

» się sprawnie pod przewodnictwem 
komandora raidu, p. Kossowskiego i 
komisarza sportowego WKS. Legji, or 
ganizującego raid, mjr. Budzianowskie- 
go (b. doskonały obrońca Iwowskiej 
Lechii). 

Zakwaterowaniem i nakarmieniem 
zawodników zajął się zarząd Wil. Klu- 
bu Motocyklistów w osobach obec- 
nych członków: mjr. Golcza, kpt. Sie- 
kierskiego i por. Markiewicza. 

Powodów do utyskiwania ze strony 
zawodników nie było 

Następne > dnia t. j. w niedzielę 
rano zawodnicy wyruszyli w powrot- 
ną drogę do Warszawy. Jak się dowia- 
dujemy cały raid ukończyło . maszyny. 
Obydwie zawodniczki, biorące udział 
w raidzie spisały się doskonale, przy- 
bywając do Warszawy w czasie ozna- 
czonym. 

Ostateczne wyniki ogłoszone 
staną dopiero jutro. (t) 

20- 

do piątej wieczór i wróciłem do domu. 
To wszystko. 

Billy westchnął z głębi piersi. 
— Niech pan opowie wszystko 

szczegółowo, Brillu. Najmniejszy szcze 
gół jest dla mnie ważny. 

Brill opowiedział więc, 
się w garażu Mybanka, jak wyjechał 
do Staines, jak tam popijając „szkla- 
neczkę ginu* wyczytał w gazetach © 
o strasznym napadzie na port Londyń- 
ski, jak potem powrócił do autobusu 
na umówioną godzinę i odjechał do 
Londynu. 

— Proszę sobie dobrze przypom- 
nieć, — zapytał Carion, starając się 
nie zdradzić wzruszenia 1 niecierpliwa 
ści, które go ogarnęły. — Czy nie za- 
uważył pan żadnych zmian w autobu- 
sie w drodze powrotnej? Czy ci sami 
pasażerowie jechali w obie strony? 

— Tak sir, pasażerowie byli ci sa- 
mi. Byli to zwykli ludzie, którzy niczem 
się nie odznaczali. Wogóle była to do- 
syć przyjemna podróż. Gdyby nie ta, 
że właśnie tego dnia był ten napad, na- 
wet nie wspomniałbym o tej wycieczce. 

— Proszę dobrze pomyśleć, czy nic 
podejrzanego pan nie zauważył? 

Brill zmarszczył brwi i zamyślił się: 
-— Właściwie, jeżeli panu tak cho- 

dzi o drobiazgi, sir, to jedną rzecz zau- 
ważyłem: ale to takie głustwo, że aż 
wstyd o tem wspominać. Muszę zresz- 
tą przyznać się, że w Staines wypiłem 
nie jeden kieliszek, a dwa, a może i 

trzy. Jednem słowem, wracając wyda- 
wało mi się, że siedzenia w autobusie 
były trochę niższe, niż w drodze do 
Staines. Takie miałem wrażenie, ale 
nie mogę tego twierdzić napewno. . 

Billy z niewzruszoną twarzą oparł 

jak zjawił 
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W. Z. P. 43. 

się o poręcze fotela. Tylko palce jego 
irąk merwowo skubały papiery na 
biurku. 

— Dobrze, cóż pana przyprowadzi 
ło do mnie dzisiaj? Czy stało się coś 
nowego? 

Danny wyjął z kieszeni kilka ma- 
lych pudełeczek i rozłożył na stole. 

— Oto sir, te rzeczy kazano mi 
sprzedać w Amsterdamie. 

Carion otworzył pudełeczka i odra- 
zu poznał klejnoty, skradzione u jubi- 

lera w czasie napadu na skład brylan- 
tów. 

— Czy pan wie o tem, że za odna- 
lezienie tych klejnotów obiecana jest 
nagroda w wysokości tysiąca funtów? 

— Nie, sir, nie wiedziałem o tem, 
— zaprzeczył szczerze Brill. — Myśla 
łem, że to może mieć jakiś związek z 
iym nocnym napadem i przypomniałem 
sobie naszą umowę. Chciałem wyko- 
nać swoją obietnicę. 

— Dobrze, bardzo dobrze pan zro- 
bił. Teraz sprawa zbliża się ku końco- 
wi. Pan rozumie, że policja nie siedzia-. 
ła przez cały ten czas ze złożonemi rę- 

kami. Teraz pan musi strzec się zem- 
sty bandytów. Niech się pan ukryje 
gdzieś czasowo, tylko proszę zakomu- 
nikować mi telefonicznie swój adres. 
Ja radziłbym pojechać do  Bryton, 
gdzie mogę zapewnić panu opiekę po- 
licji, którą uprzedzę o przyjeździe pa- 
na. Radzę wyjechać natychmiast. Zdą- 
ży pan jeszcze na pociąg, który odcho- 
dzi o dziesiątej pięć z dworca Wikto- 
rji. Jeżeli wszystko skończy się szczę- 
śliwie, dostanie pan te obiecane tysiąc 
funtów. 

Brill, jak we śnie, skierował swe 
kroki na dworzec Wiktorji. Nie mogło 
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mu się pomieścić w głowie, w jaki spo 
sób można było za dziesięć-minutową 
rozmowę z oficerem policji zarobić ty- 
siąc funtów. Zdradził coprawda Moj- 
żesza Wilińskiego. jeśli bandyci do- 
wiedzą się o tem, nic go nie uratuje. 
Nie można czekać litości od nich... ser- 
ce zdrajcy zamierało ze strachu... 

Billy Carion nie czekał, aż Brill 
wyjdzie z gmachu Scotland Yardu i 
natychmiast pę zamknięciu się drzwi 
za nim rozpoczął akcję. 

Wydarzenia owej historycznej dla 
londyńskiej policji nocy szybkiemi kro 

kami prowadziły ku szczęśliwemu roz- 
wiązaniu gnębiącego ludność stolicy 
zagadki. 

Tymczasem Wragg 
którzy śledzili Tretano, widzieli, jak 
Włoch odebrał paczke w pensjonacie 
Matyldy Brown i cała maskarada, na 
którą on tak liczył nie zdała się na nic. 

Sarn wydał kategoryczny rozkaz 
przyłapania Włocha razem z Jenny 
Trent, w chwili, gdv oboje ukażą się 
razem. Więźniów należało odwieźć na- 
tychmiast do sztabu szajki Sarna. 

Sarn nie podejrzewał ani na chwi- 
lę, że sztab jego jest w niebezpieczeń- 
e że wódz przygotował już na- 

pad... 

i jego kolega, 

W NIEWOLI 
Jenny i Billy Tretana znaleźli się 

uwięzieni w starej, murowanej sali. 
Długo nie mogli przyjść do siebie i o- 
panować trwogi. Tretano siedział w 

kącie, z twarzą ukrytą w dłoniach i 
drżał całem ciałem z przerażenia. 

Zaniepokojona o własny los, Jenny 
nie mogła powstrzymać uczucia lito- 
ści dla tego czławieka. Był to co praw 
da morderca, ale nie był gorszy od Sai- 

na i innych bandytów, którzy w tej 
chwili naradzali się na górze, co z nim 
uczynią. Męka zaś jego i rozpacz prze- 
chodziły wszelkie granice. 

Stojąc pod ścianą, Jenny przyglą- 
dała się w miiczeniu Włochowi, jęczą- 
cemu i płaczącemu, jak dziecko. Wre- 
szcie wyrwał się z jej ust okrzyk pro- 
testu, przeciw tej bezsilnej rozpaczy: 

-— Cóż mamy teraz robić? 
Tretano odjął dłonie od śmiertelnie 

bladych bez kropli krwi, policzków. Je- 
go czarne oczy błądziły po sali nieprzy 
tomnie, usta otwarły się bezmyślnie. 

Nagła zmiana, jaka zaszła w twarzy 
bandyty, przeraziła dziewczynę. 

Oblizując wyschnięte wargi, 
bełkotał: 

— Nie możemy nic robić. Zostaje 
tylko jedrio: śmierć! — milczał chwilę 
i dodał po włosku: Dlaczego oni za- 
brali rewolwer? Czemu nie dadzą, że- 
byn: sam skończył?.. 

W oczach jego małował się szalo- 
ny strach, usta żuły jakieś słowa bez- 
dźwięczne i jenny z trudnością dosły- 
szała: 
— ..mnie! Zabić mnie... Za wszyst- 

ko, co zrobiłeni! Zapomnieli, że to ja, 
Tretano zrobiłem bomby gazowe i 
przeprowadziłem ciężarówki ze- zło- 
tem przez mgłę do garażu Mybanka. 
lle oni mnie zawdzięczają! A teraz!... 

Jenny nachyliła się nad nim i zapy- 

wy- 

tała 

, —ja nie rozumiem, Tretano, o ja- 
kiem złocie pan mówi? 

Mówiła po angielsku, miękko, 
śpiewnym akcentem. Tretana spojrzał 
na nią ze zdziwieniem, rozłożył ręce i 
uśmiechnął się. Jego wymięczona twarz 
miała w sobie coś dziecinnego. 

Redaktor w. z. Witold Fatarzyński.  


