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w PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
— Sesja Ligi Narodów. Od wczo- 

raj rozpoczął się w Genewie ożywiony 

ruch. Sezon jesienny nad Lemanem za- 

powiada się bardzo interesująco. Jak 

zwykle, ciekawe będzie to, o czem nie 

będzie się mówiło i ciche pogawędki 

za kulisami. Genewa jest miejscem ren- 

_ dez-vous europejskich mężów stanu i 
ma tą wygodną właściwość, iż spotka- 

nia na jej gruncie nie są obowiązujące. 

Nowy angielski minister spraw za- 

granicznych lord Reading do Genewy 
„ Nie przyjedzie, interesa Wielkiej Bry- 

 tanji będzie reprezentował lord Cecil, 

stały delegat Anglji w komisjach roz- 

brojeniowych. Jest to poniekąd wska- 
zówką, że Anglja zaabsorbowana swe- 

mi wewnętrznemi sprawami, rezygnu- 

je z bardziej aktywnej polityki na te- 
retnie międzynarodowym. 

” 

bėdą rozwijały się dokoła zasadnicze- 

_ go problemu rozbrojenia i jego po- 
chodnych: paktów o nieagresji, stosun- 

ków francusko - niemieckich i t. p. 

Kryzys lipcowy w Niemczech był punk- 

| tem zwrotnym w ogólnej konstelacji 

politycznej w Europie, Osią, dokoła 

której kształtuje się nowy układ sił po- 

litycznych, jest Francja. Miljardy fran- 

cuskie posiadają niezwykłą siłę magne- 

tyczną, wciągając w swoją orbitę Mo- 

skwę i Budapeszt, jednakże zasadnicza 

» linja polityki francuskiej biegnie w kie- 

runku na Berlin i dlatego można zary- 

zykować przypuszczenie, iż ostatnie 

rozmowy z Sowietami na temat paktu 
' 0 nieagresji prowadzone są w celu o- 
_saczenia i izolowania Niemiec od nie- 
bezpiecznej dla spokoju Europy przy- 

jaźni z czerwoną Moskwą. 
| Ta polityka szerokiego oskrzydla- 

nia ma, jeżeli chodzi o nas, swoje „ale“. 

_ Według oświadczenia, złożonego przez 

Litwinowa w Berlinie, francusko - 5$0- 

_ wiecki pakt nie obejmuje Polski i Ru- 

' munji, aczkolwiek Francja ma wolną 

_ rękę w udzielaniu pomocy tym  pań- 

_stwom w wypadku gdyby zostały na- 
_ padnięte. Takie sformułowanie paktu 

_ musi budzić największe obawy i jeże- 

li Francja zaakceptuje podobny  pro- 

_ jekt, będziemy mieli jeszcze jeden do- 

_ Wód „lojalności'* naszej  sojuszniczki. 

|, Zbyt dobrze jest wiadomo, jak trudno 

* jest ustalić kwestję, czy ktoś został 

k napadnięty. 

Oświadczenie berlińskie Litwinowa 

| jest szczególnie niepokojące w zesta- 

| wieniu z wiadomościami o warunkach, 
na jakich Sowiety zawarłyby z Polską 
pakt o nieagresji. Warunki te — dla 

_ których jedno jest określenie: bezczel- 

| ne — opracowane zostały na ostatniem 

_ posiedzeniu Politbiura i mają być nastę 

| Pujące: 

1 1) Sowiety zawierają pakt nieagre- 
Sji tylko z Polską. 

2) Rząd sowiecki nie gwarantuje 

- nienaruszalności granic. 
3) Rząd Sowiecki zastrzega Sobie 

| Wolną rękę w sprawie Bessarabji. 

__ 4) Sowiety nie mogą uznać żądań 
Polski względem Gdańska. 

5) W razie wojny między Sowieta- 
Mi a jednym ze sprzymierzeńców Pol- 

Ski, Polska zobowiązuje się do zacho- 
' Wania neutralności. 

|.  — Henders0n leaderem Partji Pra- 

©У W ostatnim kryzysie angielskim nie 

‚ Małą odegrały rolę antagonizmy pomię- 
dzy przewódcami labourzystów. Od 
Pierwszych niemal dni objęcia rządów 
Przez drugi gabinet Mac-Donalda, to- 

 Czyłą się w jego łonie głucha podziem- 
la walka o pierwszeństwo pomiędzy 
Mac-Donaldem a Hendersonem,  6w- 

_ Czesnym- ministrem spraw  zagranicz- 

| ych, a ostatnio świeżo obwołanym 

k caderem parti. Każdy z nich miał 
| Śwych zwolenników, ale 0 ile po stro- 

Nie Mac-Donalda był autorytet ideowe- 

80 kierownika partji, o tyle do Iender- 

 »ona zbliżało innych kolegów minister- 
| lnych podobieństwo karjery politycz- 

96
, 

   

  

   
    

    
    

   

     

    
    

    

    
   
   
    

    
   

      

    

    

    

          
     

nej. Kim bowiem jest dzisiejszy leader 

labourzystów? B. robotnik, dobry se- 

kiretarz trade-unionów, którego  įedy- 

ną wyróżniającą cechą wśród setki po- 

dobnych dobrych sekretarzy trade- 

unionów jest „total abstainar“, czyli 

całkowita abstynencja. Kwalifikacje. 

jak widzimy, na ministra spraw zagra- 

nicznych niezbyt duże, ale zato Hen- 

derson brak ich zastępował wielkim 

tupetem, zarozumialošcią, na i sporą 

dozą zawiści, która była i jest jednym 

z głównych motorów jego istotnie e- 

nergicznej działalności. 

O ile Henderson jest „total abstai- 

ner*, jego najbliżsi koledzy, jak b. mi- 

nister wojny Shaw, b. pierwszy lord 

Admiralicji Alexander lub Lansburry 

nie mają nawet tego wyróżniającego 

tytułu. Pierwszy nie był nawet żołnie- 

: Rozmowy  zakulisowe w Genewie- rzem, drugi, o ile plywai, to statkiem 
spacerowym po Tamizie, będąc z za- 

wodu i przekonania kooperatystą, trze- 

ci wreszcie prowadził niewielki han- 

delek deskami. Wobec indywidualno- 

ści Mac - Donalda wszyscy byli drob- 
nymi pionkami i fo ich zbliżało do 
Hendersona. 

Na zebraniu Labour Party, na któ- 

rem uchwalono przejście do opozycji, 

nie zdecydowano się wykluczyć Mac- 

Donalda z szeregów stronnictwa. Ak- 

cję przeciwko niemu rozpoczęto z dal- 

szej pozycji, a mianowicie od strony 

okręgu wyborczego, w którym  otrzy- 

mai Mac-Donald mandat do Izby 

Gmin. Okręg Seaham Harbou: skreślił 

go z listy i o ile kandydatura Mac. Do- 

nalda nie zostanie wystawiona w jakim 

kolwiek innym okręgu . przez kounitet 

Partji Pracy, Mac-Donald do nowej 

Izby Gmin nie wejdzie. Według pogło- 

sek, ma obecny premjer otrzymać go- 

dność para Anglji i w takim wypadku 

wejdzie do Izby Lordów, aczkolwiek 
nie brak wersyj głoszących, że wszy- 

scy działtacze Partji Pracy z Mac-Do- 

naldem na czele, którzy weszii do 0- 

becnego rządu, po spełnieniu przez ten 

gabinet swego zadania, wycofają się z 

życia politycznego. 

— Rewolucja w PYrtugaiji. Zlikwi- 
dowana przed paru dniami rewolta 

wojskowa w ojczyźnie Vasco di Gam- 
my, sardynek, win i korków byla 23-ą 

z kolei rewolucją od czasu abdykacji 

króla Manuela w roku 1910. 

Głównem oparciem rządu gen. 

Crammony jest korpus oficerski armji i 

floty. Wśród tego korpusu, jak wszę- 

dzie i zawsze, istnieją koterje wzajem- 

nie się zwalczające. Ostatnia rewolta 
właśnie była dziełem takiej nieznacz- 

nej, bez większych wpływów, grupki, 

która w drodze zamachu chciała opa- 
nować władzę. Nieudane powstanie z0- 

stało bardzo szybko zlikwidowane, a 

główni jego sprawcy osadzeni w wię- 

zieniu. 

Stłumiony bunt był jednak dla rzą- 

u gen. Crammony sygnałem ostrze- 
gawczym. W wydanej po likwidacji 

zamieszek odezwie, rząd stwierdza ko- 

nieczność wprowadzenia bardziej suro- 

wego regimeu, mającego na celu unie- 

możliwienie naruszania spokoju i ładu 

wewnętrznego. Między innemi zostanie 

wprowadzona cenzura prewencyjna, a 

ci wszyscy urzędnicy i wojskowi, któ- 

rzy w czasie buntu okazali się nie na 

wysokości zadania, zostają zwolnieni. 

Sz. 

Likoidacja konfliktu włosko - watykańskiego 
Zdjęcie sekwestrów.—wWznowienie działalności Akcji Katolickiej 

w stała jeszcze przeprowadzona z powodu powyższemi poczynaniami przewidują 
RZYM. PAT, — Pertraktacje 

sprawie likwidacji konfliktu włosko - 
watykańskiego i osiągnięte porozumie- 
nie w sprawie Akcji Katolickiej zuala- 
zły pozytywny wyraz w postaci zwro- 
tu władzom kościelnym do dyspozycji 
zasekwestrowanych dotychczas lokali 
stowarzyszeń katolickich. 

W samym Rzymie sprawa ta nie zo 
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Pogrzeb Ś. 
NA DWORCU GŁÓWNYM 

WARSZAWA. PAT. — Pogrzeb ś. 
p. Tadeusza Hołówki, który odbył się 
w dniu 1 września, o godzinie 3 po po- 
łudniu, z przed dworca Głównego, za- 
mienił się w olbrzymią manifestację, w 
której wzięły udział, poza czynnikami 
oficjalnemi, wielotysięczne tłumy publi 
czności. 

Koło godziny 3-ej przed dworcem 
Głównym, gdzie przywieziono ze Lwo 
wa zwłoki š. p. posła Hołówki, poczę- 
ly gromadzić się liczne rzesze publicz- 
ności W pierwszym rzędzie przed 
dworcem ustawiły się organizacje spo- 
łeczne, poczty sztandarowe, oddziały 
przysposobienia wojskowego oraz kom 
panja honorowa piechoty. 

Pogrzeb ś. p. Tadeusza Hołówki, 
jako kawalera Virtuti Militari, odbył 
się z honorami wojskowemi. Na pero- 
nie przed trumna ks. superintendent 
Skierski odprawił modlitwy, poczem 
wygłosił podniosłe kazanie. Koło trum 
ny zajęła miejsce najbliższa rodzina 
zmarłego, przedstawiciel Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej płk. Głogowski, 
rząd in corpore z premjerem Prystorem 
na czele, marszałkowie Sejmu i Sena- 
tu, członkowie kołrpusu dyplomatyczne 
go, członkowie Izb Ustawodawczych, 
wśród których m. 1a. obecni byli pos. 
Stanisław Stroński, pos. Stahl, pos. Mi 
chałkiewicz, pos. Kulisiewicz, pos. Ar- 
ciszewski i pos. Ziemięcki, generalicja 
z wiceministrem gen. Fabrycym i sze- 
fem Sztabu Głównego gen. Piskorem 
na czele, szereg wybitnych członków 
kolonji emigrantów z Gruzji, Azerbej- 
dżanu, górali kaukaskich, delegaci Ta- 
tarów. polskich i Tatarów z za kordonu, 
wielki mufti i hacham karaimski, dele- 
gaci ludności z Nowogródczyzny, Wi- 
leńszczyzny, Wołynia, Polesia oraz li- 
czne zastępy przyjaciół zmarłego. 

EKSPORTACJA | 
Po przemówieniu ks. superinten- 

denta Skierskiego najbliżsi przyjaciele 
i współpracownicy zmarłego wnieśli 
trumnę na karawan przed dworcem, 
skąd ruszył kondukt na cmentarz. Kon 
dukt otwierała kompanja piechoty 0- 
raz oddział Strzelca. Następnie szły 

  

KONDOLENCJE 
WARSZAWA. PAT. Pan minister 

spraw wewnętrznych Pieracki nadesłał na 
ręce wdowy po.ś. p. Tadeuszu Hołówce nam 
stępującą depeszę: 

Wyrazy współczucia z powodu — теро- 
wetowanej straty przez żgon Ś. p. męża Pa. 
ni przesyła minister Pieracki. 

WARSZAWA. PAT. -— W dalszym ciągu 
napływają kondolencje i wyrazy współczu- 

POMNIK W TRUSKAWCU Ś. p. HOŁÓWKI 
PROJEKT MIN. ZALESKIEGO. 

WARSZAWA 1.9 (tel. wł, „Sło- 
wa”). Na ręce prezesa B.B.W.R. pułk. 
Sławka nadesłał dziś z Genewy min. 
Zaleski depeszę, w której proponuje 

KOMUNIKAT UKRAIŃSKIEGO UNDA 
W SPRAWIE ZAMORDOWANIA Ś. P. HOŁÓWKI 

LWÓW. PAT. W dzisiejszem „Di- 
le* ogłoszony został wspólny komuni- 
kat UNDO i Prezydjum Ukraińskich 
Reprezentacyj Parlamentarnych w spra 
wie zamordowania ś. p. posła Tadeu- 
szą Hołówki. Komunikat brzmi nastę- 
pująco: 
Egzekutywa Ukraińskiego Nacjo- 

nalno - Demokratycznego Objednanja 
i Prezydjum Ukaiūskich Organizacyj 
Parlamentarnych stwierdzają: 

1) Ukralńskie Nacjonalno - Demo- 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot". 
BARANOWICZE — ul. ZA — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski, 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność*. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

   

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgaruia Spółdz. Naucz. 
PINSK — Księ, a Polska — St, Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui. Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — «& Rynek 0 — N. Tatasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Koł. „Rach”, 
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p. Tadeusza Hołówki 
Zkolei przemawiali: imieniem u- 

kraińskiej emigracji politycznej i komi- 
tetu ukraińskiego p. Mikołaj Kowalew- 
ski, imieniem ludności ukraińskiej Wo- 
łynia pos. Pewnyj, przedstawiciel na- 
rodów kaukaskich p. Zapasiewicz, ko- 
mendant Legjonu Młodych. 

Na grobie š. p. Tadeusza Hołówki 
zaczęto składać wieńce. Między inne- 
mi złożone zostały dwa wieńce z napi- 
sami tej treści: „Tadeuszowi Hołówce, 
wielce zasłużonemu synowi Ziemi Kre 
sowej, — Wojewoda Wileński", „En- 
tuzjaście idei czynu szlachetnego — 
całem sercem oddani — Marija i Zyg- 
munt Beczkowiczowie". 

Po potwornej zbrodni 
SZCZEGÓŁY WSTRZĄSAJĄCEGO 

MORDU 
W PENSJONACIE S.S. BAZYLJANEK 

Pos, Hołówko przebywał w  Truskawcu 
od trzech tygodni. Mieszkał w pensj i 
grecko-katolickich S.S. Bazyljanek. jest to 
pierwszorzędny pensjonat 0 kilkudziesięciu 
pokojach w świeżo oddanym do użytku о- 
gromnym gmachu. Dawniej pensjonat mie- 
$сй się w małym domku, w którym obec- 
nie znajdują się pomieszczenia gospodarcze 
i sala jadalna. 

Na posiłki schodziłi się tu zarówno pen- 
Ssjonarjusze, jak i osoby z miiasta. Na depta- 
ku prowadzącym z głównego gmachu do 
małego domku panował zazwyczaj duży 
ruch. Tego jednak wieczoru padał ulewny, 
deszcz. Na drodze było pusto — co chwila 
tylko przebiegali szybko goście pensjonato- 
wi z podniesionemi kołnierzami. 

Zabójcy ś. p. Hałówki mogli się więc 
wkraść do gmachu niepostrzeżenie. Na ko- 
rytarzach również było pusto, była to bo- 
wiem właśnie pora kolacji.  Pensjonarjusze 
znajdowali się w sali jadalnej, lub spożywali 
posiłek u siebie w pokojach. 

PRZED WYJAZDEM 

Pos. Hołówko miał zamiar spożyć kola- 
cję u siebie, w pokoju. Nie chciał już tego 
dnia, zwłaszcza wobec ułewnego deszczu, 
wychodzić z domu. Nazajutrz rano miał wy- 
jechać. O godzinie 6-ej po południu uregu- 
lował rachunek w pensjonacie, zapowiada- 
jąc swój wyjazd, 

UCIECZKA ZABÓJCÓW 

„Pensjonarjusze, którzy jedli kolację w po 
kojach, wybiegii na korytarz. Jedna z pań uj- 
rzała dwóch wybiegających z pokoju pos. 
Hołówki mężczyzn, którzy przebiegli koło 
niej z wyciągniętemi rewoiwerami. 

Na ulicy widział uciekających sprawców 
zamachu prokurent Banku Polskiego z Jasła, 
p. Brykowski. Wypadii oni z drzwi pensjo- 
natu z podniesionemi rewoiwerami. Bezbron- 
ny p. Brykowski cofnął się, a napastnicy 
zbiegli ulicą Stebnicką. Byli oni ubrani w 
peleryny, na głowach mieli cyklistówki, lub 
czapki studenckie. 

Według dotychczasowego śledztwa, na 
morderców czekał ukryty za budynkiem po- 
czty wspólnik ich, który miał przygotowana 
dla mich inną garderobę. Po przebraniu się 
zamachowcy uciekli dalej widocznie tą samą 
drogą, którą przed dwoma tygodniami zbie- 
gli bandyci po zamachu na pocztę. 

Pies policyjny, sprowadzony ze Lwowa, 
nie mógł pochwycić tropu zbrodniarzy, po- 
nieważ uciekali oni w czasie ułewnego de- 
szczu, który zmył wszelki ślad, 

JAK DOKONANO ZAMACHU 

Gdy po odgłosie strzałów pensjonarjusze 
wpadli do pokoju, pos. Hołówko leżał na 0- 
tomanie m . W ręce trzymał otwartą 
książkę, a w niej list z Warszawy od có- 
reczki ze słowami: „strasznie się cieszę na 
powrót kochanego tatusia”. 

Pozycja, w jakiej znaleziono zwłoki, wska 

nia zarządzone przez władze nie dały Hołówkę. Nie Roo a 
dotychczas dowodów, kto jest rzeczy- Strzały oddane zostały przez skrytobój- 
wistym sprawcą tragicznej Śmierci po- ców z 2 rewolwerów odmiennego kalibru z 
sła Hołówki, ogół prasy polskiej zgóry bezpośredniej odległości. Wynika z tego, że 

i bez żadnej podstawy przypisuje ją ona Tadas a DO. Śmierć 
ukraińskim czynnikom  zakonspirowa- aałakiE > * OOO MY 
nym, przyczem niektóre organy PraSY WEDLUG Z GORY UL 
przerzucają odpowiedzialność za to ra оВОИ aa a 
społeczeństwo ukraińskie. Egzekutywa ESS yn ROZW Z0AJI 

  

poczty sztandarowe, szereg organiza- 
cyj społecznych. 4a pocztami niesiono 
kilkaset wieńców — od Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej, Marszałka Pił- 
sudskiego o barwach wstęgi Virtuti 
Militari, wieńce od marszałków Sejmu 
i Senatu, klubu BBWR, ministra Zale- 

skięgo, ministra Pierackiego, wieniec 
od miasta Wilna o 20 wstęgach, od 
Krakowa i szeregu mast. Pozatem nie- 
siono kilkanaście wieńców o barwach 
ukraińskich, wieńce od komitetów na- 
rodowych Azerbejdżanu, Gruzji, gó- 
gali kaukaskich i t. 4. Za wiencami 
niesiono ordery zmarłego, poczem po- 
stępowało duchowieństwo. Pochód wy 
ruszył ulicami miasta — Marszałkow- 
ską, Królewską, placem Piłsudskiego, 
placem Teatralnym, Bielański, przez 
Tłumacką do cmentarza ewangelickie 
go na ul. Młynarskiej, gdzie przybył o 
godzinie 17 min. 25. 

Na cmentarzu, po modłach i prze- 
mówieniu ks. Skierskiego, pierwszy, za 
brał głos imieniem całego obozu Mar- 
szałka Piłsudskiego prezes płk Sławek. 
Po przemówieniu płk. Sławka, imie- 
niem rządu zabrał głos płk. Beck. 

PRZEMÓWIENIE PODSEKRETARZA 
STANU BECKA R 

Pierwsze prace w odrodzonem państwie 
noszą charakter pionierski, stanowią o obli- 
czu Polski w życiu politcznem. Technikę i 
formy zapożyczyć łatwo, przystosowując go 
towe wzory, natomiast życie i treść tchnąć 
w te formy może jedynie wysiłek życia. Ta- 
deusz Hołówko szedł w czołowym szeregu 
pracowników tego pokolenia. Gromadził tak 
wielki zapas idealizmu, jaki tylko rzeczywi- 
stość wytrzymać noże, idealizmu najwyż- 
szego poziomu, wynikającego z wewnętrzne 
go nakazu i wcielającego się bezpośrednio w 
realizację, wyższego zatem od  idealizmów, 
dających jedynie oderwane doktryny, nie 
miówiąc już o tych, które stanowią jedynie 
wyloty dla pospolitej bardzo rzeczywistości; 
a napięcie tego idealizmu było tak wysokie, 
że promieniowało i musiało  promieniować 
szeroko, Widzimy to dziś, gdy słyszymy echo 
nietylko w gronie przyjaciół i kolegów, nie- 
tylko w najszerszych kołach własnego spo- 
łeczeństwa, ale i wśród wielu bliskich nam, 
choć odległych geograficznie narodów. Jest 
to dowód świeżości idealizmu i to nam nie 
pozwala patrzyć na jego stratę jedynie jako 
na triumi zła. Nie wolno nam zresztą tak 
myšieč nad trumną człowieka, którego naj- 
istotniejszą treścią wewnętrzną była niezłom 
na wiara, 

cia z powodu śmierci ś. p. Tadeusza Hołów= 
ki. Między innemi nadeszła. następująca de 
pesza: 

za. Towarzystwo „Ridna Chata" 
w Równerń przesyła wyrazy najserdeczniej-. 
szego współczucia z powodu tragicznej 
śmierci przyjaciela naszego narodu i człon= 
ka honorowego naszego Towarzystwa Ta- 
deusza Hołówki. — Prezes Stefan Skrypnik. 

wystawienie w Truskawcu pomnika 
ś. p. Hołówki i wyraża gotowość za- 
deklarowania pewnej sumy na ten cel, 
gdyby propozycja jego była zaakcepto- 
wana. 

watia ś, p. posła Hołówki, bez wzglę- 
du na to, kto był jego sprawcą. 

2) Nie bacząc na to, że dochodze- 

się świadczyć, że zamach był przygotowa- 

a dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. - 

Wspomnienie o Ś. p. | 
Tadeuszu Hołówce 
Tadeusza Hołówkę poznałem z je- 

go działalności politycznej i publicy- 

stycznej, gdym jeszcze nie znał go oso- 

biście. W sierpniu 1915 roku w parę 

dni po przybyciu mojem do wyzwolo- 

nej z pod jarzma rosyjskiego Warszawy 

lecz okupowanej przez Niemców, do- 

wiedziałem się że dwaj redaktorzy 

„Widnokręgu“ Wincenty Rzymowski i 

Tadeusz Hołówko zostali aresztowani i 

wysłani do obozu jeńców. Szef wydzia- 

łu prasowego Cleinow, wydał cyrkularz 

do prasy, zakazujący pisania o Legjo- 

nach i poddający prasę cenzurze pre- 

wencyjnej. Rzymowski i Hołówko wy- 

dali cały numer „Widnokręgu* poświę 

cony propagandzie Legjonów, nie po- 

sławszy pisma do cenzury. Narazie nie 

mogłem nic zrobić w tej sprawie, lecz 

po kilku miesiącach wniosłem podanie, 

podpisane przez red. Zygmunta Mako- 

wieckiego i przeze mmie, w którem 

prosiliśmy o zwolnienie Rzymowskie- 

go i Hołówki z obozu jeńców. Miałem 

zamiar zebrać podpisy redaktorów i 

publicystów polskich, lecz jedni oba- 

wiali się podpisywać owo podanie, inni 

pragnęli zmodyfikować treść jego, 

więc zrobiliśmy to sami, jako przed- 

stawiciele bezkompromisowego  akty- 

wizmu. 
Odnośne podanie brzmiało: ° 
„W sierpniu 1915 roku zostali aresztowa- 

ni dwaj wybitni przedstawiciele polskiego 
kierunku niepodległościowego, Tadeusz Ho- | 
łówko i Wincenty Rzymowski. Stali oni na 
stanowisku niepodległościowem  anti-rosyj=- 

skiem jeszcze za czasów panowania Rosji w 
Warszawie. W ostatnich dniach przed ewa- 
kuacją rosyjską musieli się ukrywać, aby 
nie być przez Rosję więzieni i wywiezieni. 
Rzecz dziwna, sprzeczna z logiką wypadko- 
wą, zostali oni uwięzieni i wysłani do obo- 

zu jeńców przez władze niemieckie. 

Nie wchodzimy iw przyczynę tego po- 

stępku. Powiadają, że był on wywołany 

naruszeniem przepisów cenzuralnych. Wie- 

my, że ostatni numer „Widnokręgu* był po- 

śjwięcony propagandzie Legjonów*. 

Podanie to odniosło pożądany sku- 

tek, Hołówko i Rzymowski zostali 

uwolnieni i wrócili do Warszawy. 

W kilka tygodni po swem uwolnie- 

niu na pierwszem inauguracyjnem po- 

siedzeniu Klubu Państwowców Pol- 

skich między innymi przemawiał Ta- 

deusz Hołówko: „mamy uniwersytet 

polski w Warszawie; mamy  szkolni- 
ctwo polskie, mamy samorząd miejski, 

obradujący w języku polskim. Tworzą 

© polskie instytucje, odradza się ży- 

cie publiczne, kto temu stoi na straży. 

Żelazny łańcuch żołnierzy niemieckich 

i austrjackich. Instytucje polskie będą 

wówczas tylko trwały, . gdy na straży 

ich stanie żelazny łańcuch wojska pol- 

skiego. Tego wymaga nasz interes i 

honor rycerskiego narodu. 

Wkrótce potem drogi nasze roze- 

szły się. Hołówko gdzieś znikł, z roz- 
porządzenia Komendanta przebywał 
fronty. Życie jego było wówczas pełne 

rycerskich przygód i przepełnione du- 

chem ofiary. 

Po latach kilku spotkałem Hołówkę 

jako współpracownika Robotnika”. 

Nieraz na zebraniach publicznych po- 
lemizowałem z nim, uznając, że ugodo- kratyczne Objednanje zawsze przeciw- Undo i Prezydjum Ukraińskich Repre- 

stawiało się z zasadniczych względów zentacyj Parlamentarnych stanowczo 
metodom osobistego czy masowego te się zastrzegają przeciw takiemu  nie- 
roru, jako środków walki politycznej. bywałemu uprzedzaniu wyniku docho- 
Dlatego i w danym wypadku Egzeku- dzeń i przeciw przerzucaniu na całe 
tywa i Prezydjum Ukraińskich Organi- społeczeństwo odpowiedzialności za 

ny dokładnie według z góry ułożonego planu. 
Portjer pensjonatu zeznał, że jeszcze w 

czwartek wieczorem jakiś młody mężczyzna 
wypytywa! go szczegółowo 0 tryb życia š. p. 
Hołówki, specjalnie się interesując, co robi 
pos. Hołówko wieczorem. Robiłe to wraże- 
nie wywiadu. 

wa polityka, którą on propagował 

względem Ukraińców, nie może dać 
rezulatów, a tylko ich wzmocni a przez 

to wytworzy stosunek sił dla nas nie- 

zacyj Parlamentarnych bezwarunko- 
wo i stanowczo potępia akt zamordo- 

  

trudności technicznych. Zwrot lokali 
uważany jest jako wstęp do dalszych 

kroków, mających na celu potwierdze- 
nie i podkreślenie praw Kościoła w za 
kresie kontynuowania dzieła prop wan 
dy religijnej zapomocą t. zw. Akcji Ka- 
tolickiej. 

W kołach katolickich w związku z 

Sprawcy zamachu wiedzieli więc, że 
pos. Hołówko udaje się wcześnie na spoczy- 
nek, Mogli też wiedzieć o zamiarze wyjazdu, 
co przyśpieszyło dokonanie zamachu, uła- 
twionego przez ulewę, 

Jest bardzo prawdopodobne, że zama- 
chowcy wtargnęli do pookju jednocześnie z 
dwuch stron, a mianowicie przez balkon i 
przez drzwi. Balkon, oparty jest na słupach 
drewnianych i dostać się nań, mimo, że znaj 
duje się na pierwszem piętrze, było nietrud- 
no. Wejście jednego z napastników  przez 
balkon mogło mieć również na celu udarem- 

czyfty jednostek. 

definitywną likwidację konfliktu już w balkon mogło | O najbliższych dniach, przyczem — jak nienie ucieczki pos. Hołówce. 

sądzą — nastąpi to w formie deklara- ARESZTOWANIE 5 PODEJRZANYCH 
cji rządu włoskiego, ustalającej podsta _ W związku z zamordowaniem ś. p. po- 
wy stosunku Kościoła do państwa i sła z aresztowano pięć osób, a mia- 
wykluczającej jednostronne interpre- "Wsie: r. z A : он Aleksandra Munija, portjera willi SS, Ba- tacje poszczególnych artykułów istnie- zyljanek, Dmitrę aa I Moda Miz 
jącego konkordatu. rona Bodnara, akademika ze Stryja, Michała 

korzystny. ; 

Różniąc się z nim w wielu spra- 

wach, zawsze ceniłem go za jego szcze 
rość, beźintęresowność, odwagę, praw 
dziwą rycerskość. Takich ludzi, jak Ho- 
łówko, jest u nas mało: Rzecz dziwna, 

wyrastają oni najczęściej nie w środo- 
wisku polskiem, lecz gdzieś na obczyź- 

nie lub na dalekich kresach, gdzie je- 

steśmy mniejszością. 

Władysław Studnicki. 
TUNMEEOPSNTATIRSKIUIS ITT BDETKRIT BY T TORRAENIK 

Stupnickiego z Horodyszczy i Mikołaja Ba- 
biczą z Tustanowic, 3 k 

Cala, niezwykle energicznie prowadzona, 
akcja policyjno - śledcza otoczona jest — 
ze zrozumiałych względów — tajemnicą.        
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ECHA KRAJOWE Sesja Rady Ligi Narodów w Genewie 
KRONIKA BARANOWICKA 

XUczczenie ś. p. Tadeusza Hołów- 
ki. Na jutrzejszem posiedzeniu Komi- 
tetu Regjonalnego, które zostaje zwo- 
łane w sprawie przyjęcia w Baranowi- 
czach p. wojewady  nowogfródzkiego, 
przedewszystkiem omówiona będzie 
Sprawa uczczenia pamięci nieodżało- 
wnego posła ziemi nowogródzkiej. Po- 
za nabożeństwami  žatobnemi i uro- 
czystą akademją istnieją różne projek- 
ty uczczenia pamięci Tadeusza Hołów- 
ki jakimś realnym i trwałym czynem. 

x Wiceburmistrz Winnikow został 
delegowany do Warszawy na pogrzeb 
ś. p. Tadeusza Hołówki jako przedsta- 
wiciel miasta, p. Frykson zaś jako re- 
prezentant kupiectwa miejscowego. 

X Bezrobocie w Baranowiczach. 
Urzędowe dane wykazują następujący 
stan bezrobocia na dzień 25 sierpnia. 
Na terenie Baranowicz zarejestrowano 
ogółem 101 bezrobotnych, na terenie 
zaś powiatu 84. Ogólna ilość przeto 
wynosi 185 bezrobotnych. W tej licz- 
bie korzysta z zasiłków Funduszu Bez- 
robacia 45 robotników, a z Zakł. Ubez. 

Prac. Umysł. 43, razem 88. Liczba 185 
bezrobotnych na tak duży powiat, jak 
nasz, nie jest wcale grożna. 

X Z magistratu. Oprócz posiedze- 
nia komisji budżetowej i komisji roz- 
budowy miasta, które odbędą się 5-g0 
września, w dniach najbliższych zwo- 
łane zostanie plenarne posiedzenie Ra 
dy Miejskiej, która rozpatrzy szereg 
spraw bieżących i aktualnych. Między 
innemi zostanie uchwalony statut eta- 
tów pracowników miejskich i regula- 
min obrad komisyj; poddana zostanie 
dyskusji kwestja budowy stacji benzy- 
nowej i niezmiernie potrzebnych miastu 
kiosków ulicznych; wreszcie ponow- 
nie rozpatrzony będzie budżet miejski, 
a to celem dalszej jego kompresji. Tak 
to brzmi pięknie w języku urzędawym; 
w praktyce oznacza, że radni mają się 
głowić niewiadomo po raz który, aby 
jeszcze coś gdzieś ścisnąć i zreduko- 
wać. 

X Ze szkolnictwa. W  Baranowi- 
czach mamy, jak wiadomo, dwa gim- 
nazja męskie państwowe im. Tadeu- 
sza Reytana i prywatne żeńskie z pra- 
wami im. Barbary  Radziwiłłówny 
(daw. Szulickiej). Do tych dwóch za- 
kładów przybyło już w zeszłym roku 
jeszcze jedno z językiem wykładowym 
polskim dla młodzieży żydowskiej, mia 
nowicie Koed. hum. gim. C. Epsztejna. 
Szkole tej należy się z różnych wzglę- 
dów specjalna wzmianka. Oddawna 
istniało w Baranowiczach gimnazjum 
hebrajskie towarzystwa „Tarbut'. Nie 
stało ono jednak na należytym  pozio- 
mie i nie wszystko musiało być tam w 
porządku, jeśli dochodziło w niem do 
strejków uczniowskich, jak to miało 
miejsce w r. 1929. Strejk młodzieży, 
nieład wewnętrzny i brak silnej organi- 
zacji spowodowały niemal całkowity 
upadek tej szkoły, tak że przed dwoma 
niespełna laty myślano o zupełnej  li- 
kwidacji zakładu. Prawdopodobnie i 
język wykładowy hebrajski nie sprzy- 
jał rozwojowi szkoły, młodzież bawien:, 
kończąca to gimnazjum, nie mogła ko- 
irzystać z praw zakładów  państwo- 
wych. To też w roku 1930 nowopo-* 
wstałe towarzystwo oświatowe „Jehu- 
dija* zwróciło się do p. C. Epsztejna, 
właściciela i dyrektora znanego w Wil 
nie gimnazjum, z prośbą objęcia prze- 
zeń upadającego zakładu i zreorgani- 
zowania go na wzór szkół rządowych 
z językiem wykładowym polskim. Dy- 
rektor Epsztejn, którego działalność pe 
dagogiczna w Wilnie jest dobrze zna- 
na, a przez Rząd nagrodzona złotym 
Krzyżem Zasługi, przystąpił w roku 
zeszłym do piracy, i owoce jej są już 
widoczne. Do gimnazjum zaangażowa- 
no wykwalifikowanych nauczycieli z 
Warszawy i z Krakowa, założono szko 
łę powszechną, wyposażono gimna- 
zium w konieczne pracownie i gabi- 

"nety, „zmontowano należycie wewnę- 

  

trzne życie młodzieży, tworząc różne 
stowarzyszenia, organizacje i kasę 0- 
szczędnościową, umundurowano  jed- 
nolicie chłopców i dziewczęta, słowem 
— gimnazjum to ma dzisiaj spoistą or- 
ganizację, wyraźną fizjognomję i du- 
cha obywatelskiego i państwowego. 
W tym też roku uzyskało pełne prawa 
gimnazjów państwowych. Pożytecznej 
tej placówce oświaty i kultury polskiej 
życzyć należy jak najpomyślniejszego 

rozwoju. 
X Znów wypadek na poligo- 

nie. Przedwczoraj około godz. 9, w czasie 
ćwiczeń 2 bat. pap. na poligonie w obozie 
ćwiczeń Leśna został przejechany działem 
kanonier Jan Feber, doznając  zgniecenia 
podudzia lewej nogi. Poszkodowanego o0d- 
wieziono do szpitała wojskowego w Brześciu 
n.-B. 

X Wściekły Wilk. W dniu 31 sier- 
pnia, około godz. 5, na jadącego drogą z 
Moiczadzi do wsi Choroszki Zeweła Szew- 
czyka wypadł z przydrożnych krzaków wilk, 
rzucając się na koniu, a następnie na Szew- 
czyka, któremu dotkliwie poszarpał pazura- 

i twarz. Na ratunek Szewczyka nadbiegli 
Coozujący w lesie cyganie, którzy zabili wil- 
ka. Ponieważ zachodzi podejrzenie, że zwie- 
rzę było wściekłe, przeto głowę jego prze- 
słał weterynarz mołczadzki do Wilna ceiem 
zbadania. 

X Wybuch magnezji. Dnia 29 sierpnia, 
o godz. 19, w pracowni fotograficznej Meje- 
ra Lewina (ul. Szeptyckiego 51) nastąpił 
wybuch magnezji, z fatalnym dla fotograia 
skutkiem, w następujących okolicznościach: 
fotograt Lewin, czyniąc przygotowania do 
zdjęcia, nasypywał 'magnezję na płyte, po- 
łączoną z prądem elektrycznym i aparatem 
fotograficznym. Obecny przy tem urzędnik 
magistratu, Sergjusz Zytkowski, przez nie- 
świadomość czy też nieuwagę, dotknął kcn- 
taktu aparatu fotograficznego, powodując 
wybuch magnezji. Wybuch poparzył caiko- 
wicie twarz Lewina i uszkodził tak silnie 0- 
czy, że nieszczęśliwego fotografa trzeba by 
ło najbliższym pociągiem odwieźć do War-. 
szawy pod opieke specjalistów lekarzy. 

X Pożary. Dnia 30 sierpnia, ua szkodę 
Hieronima Klimkowicza, zamieszkałego w fol 
warku Moszkowszczyzna, gminy horodyskiej, 
w czasie nieobecności gospodarza, spalił się 
stary spichlerz i znajdująca się w nim sero-. 
warnia, pociągając za sobą straty na 840 
zł. Pożar powstał wskutek wadliwej: budowy 
komina serowarni. 

W nocy z 30 na 31 sierpnia na polu wsi 
Czernichów, gminy wolniańskiej, na szkodę 
Franciszka Trusa, mieszkańca tejże wsi, spa 
lit sie owies w ilości 260 snopów, wartości 
200 zł. O podpalenie podejrzani są: Józef Pa- 
rachowski i Paweł Trus, których poszkodo.. 
wany przed dwioma tgodniami zatrzymał na 
gorącym uczynku kradzieży tegoż owsa i 
oddał w ręce policji, za co wymienieni za- 
grozili mu zemstą. 

X Kradzieże. W ciągu dwóch dni — 30 
i 31 sierpnia — kronika policyjna zaroto- 
wała dziewięć kradzieży w mieście, prze” 
ważnie drobnych, i jedno duże nadużycie 
na szkodę aptekarza Józefa Grodzkiego (ul. 
Szeptyckiego 21). Nadużycia dopuścił się 
poniocnik aptekarza Marjan Pec, który sy- 
stematycznie w ciągu dłuższego czasu wy- 
kradał z apteki swego pryncypała różne me- 
dykamenty. Pobieżne już obliczenie  vyka- 
zało, że straty dochodzą sumy 1200 zło- 
tych. 

  

W oczekiwaniu wyroku w sprawie Anschlussu 
PIERWSZE POSIEDZENIE 
GENEWA. PAT. — Publiczne po- 

siedzenie Rady Ligi Narodów było po- 
przedzone, jak zawsze, posiedzeniem 
pouinem, na którem omawiano sprawę 
ustalenia porządku dziennego obrad о- 
becnej sesji oraz rozmaite sprawy bud 
żetowe, personalne i inne. 

Na posiedzeniu publicznem Rada 
Ligi Narodów z podziękowaniem przy- 
ięła propozycję rządu brazylijskiego 
zorganizowania w Rio de Janeiro cen- 
tralnejgo instytutu dla zwalczania trą- 
du. Następnie Rada Ligi przyjęła do 
wiadomości sprawozdanie niemieckie- 
go ministerstwa spraw zagranicznych 
dr. Curtiusa w sprawie prac komitetu 
gospodarczego Ligi Narodów, który 
zajmował się specjalnie sprawami, po- 
zostającemi w związku ze stosowa- 
niem klauzuli narodv najbardziej u- 
przywilejowanega w traktatach  han- 
dlowych. 

Sprawozdanie omawia również za- 
gadnienie ujednostajnienia nomenkia- 
tury celnej i przypomina, że opracowa- 
ne zosstały trzy projekty wstępne kon- 

wencyj weterynaryjnych. Następnie, 
po pirzyjęciu sprawozdania w sprawie 
uchodźców, Rada Ligi odroczyła się 
de środy przed południem. 

Bawiący w Genewie mężowie stanu 
sozpoczęli już bezpośrednie rozmowy 
w rozmaitych sprawach politycznych i 
ekonomicznych, specjalnie  interesują- 
cych ich kraje. Tak np. we wtorek ra- 
no włoski minister spraw zagranicz- 
nych Grandi odbył dłuższą rozmowę z 
bułgarskim premjerem Malinowem. 

FORMUŁOWANIE WYROKU 
KĄSKI GO 

GTNEWA, PAT. — W ciągu dnia 
1 b. m. ze wszystkich stron starano 
się dowiedzieć © dacie spodziewanego 
nadesiania do sekretarjatu orzeczenia 
Trybunału Haskiego w sprawie projek 
towanej unji celnej austrjacko - nie- 
mieckiej. Skomunikowano się nawet z 
Haga, skąd nadeszła wiadomość, że 
Trybunał obradował dziś przez całe 
przedpołudnie, poczem wyłoniony z0- 
stał komitet redakcyjny, złożony z 4 
sędziów Trybunału, wśród których 

Rozruchy uliczne w Indiach 
Dni grozy w Chittagong 

CHITTAGONG. PAT. — Mieszkańcy tu- 

tejsi przebyli drugi dzień grozy. Rozjuszony 
tłum wdarł się przemocą do dzielnicy han- 
dłowej hinduskiej, sparaliżował wszelki 
ruch i rzucił się do grabieży składów. Szko- 
dy obliczone są na 750 tys, i. st. Przedstawi- 
ciele władz rozjeżdżali po mieście, usiłując 

uspokoić tłum, lecz dopiero w ciągu pepo- 

łudnia udało się uzbrojonej policji przywró- 

cić spokój. Zarządzono zgaszenie świateł 0 
5-ej po południu, W czasie rozruchów za- 

stępca burmistrza tej dzielnicy został zabity. 

8 osób umieszczono w szpitalach. Liczne 
sklepy są kompletnie zniszczone. Połączenie 

telegraficzne chwilowo jest przerwane. 

  

Pomyšiny początek 
Sposób, w jaki rząd Karolyiego roz- 

począł swą działalność wywołał w spo 
leczeūstwie wegierskiem porzystne wra 
żenie. Stało się to przedewszystkiem 
bez wszelkich ceremonij i niemałem 
poczuciem taktycznem, Karolyi ani nie 
myśli o tem, że miałby współpracować 
z parlamentem, którego uważa za zbyt 
ocieżały, ale pomimo to, uznał za sto- 
sowne natychmast zwołać ciała usta- 
wodawcze, aby im dać sposobność dy- 

skusji nad: programem rządowym. 
Zabezpieczył sobie najpierw lojal- 

ność opozycji, która nie będzie dysku- 
sji przeciągała, biorąc pod uwagę 
wewnętrzne zagraniczne interesy pań- 
stwa. Przeto uczynił zadość zwycza- 
jom konstytucyjnym, rozbroił niezado- 

Międzynarodowy zjazd kolejowy w Berlinie 
WARSZAWA. 1.9 (Tel. wł. „Sło- 

wa“). 14 b. m. zjadą się w Berlinie 
delegaci zarządów kolei polskich, an- 
gielskich, belgijskich, francuskich i 
niemieckich oraz międzynarodowego 
tow. wagonów sypialnych dla rozważe- 
nia wniosków kolei polskich o ulepsze- 
nie komunikacji pomiędzy Dalekim 
Wschodem a Zachodem przez War- 
szawę. 

Na tej konferencji będzie rozważa- 
ny wniosek kolei belgijskich o przy- 
śpieszenie biegu pociągu luksusowego 

Nord-Express — Warszawa — Paryż. 
Koleje polskie wystąpią przy tej 

sposobności z wnioskiem o prawo ko- 
rzystania z tego pociągu także za o- 
płafą biletu II kl. 

Konferencja berlińska będzie przy- 
gotowaniem do europejskiej Konferen- 
cji rozkładu jazdy, która się 'odbę- 
dzie w Londynie, dn, 11.10 b. r. 

Na konierencję berlińską Minister- 
stwo Kolei deleguje dyr. Moskwę oraz 
inż. Mikołajewa. 

  

"Prace komisji dla zwalczania bezrobocia 
"WARSZAWA, 1.9 (tel. wł. „Sło- 

wa“). Specjalnie utworzona przy Pre- 
zydjum Rady Ministrów Komisja dla 
przestudjowania zagadnienia bezrobo- 
cia w opracowaniu środków walki z 
niem w okresie nadchodzącej zimy wy- 
konała część swych prac. 

Komisja ta zastanawia się obecnie 
nad opracowaniem w dziedzinie walki 
z kryzysem i bezrobociem na dalszy 

Regionalizm dobrze pojęty 
PAMIĘTNIK ŚWIĘTOKRZYSKI 1930. REDAKTOR ALEKSANDER PAT- 
KOWSKI. KIELCE 1931, S. VII, 440 (WYDAWNICTWA WYDZIAŁU WO- 

JEWÓDZKIEGO W 

Na wielką skalę pomyślane wy- 
dawnictwo jest wyrazem prądu, prze- 
jawiającego się w różnych sferach na- 
szego życia — wyrazem regjonalizmu, 
jak to zaznaczają wydawcy: Wydział 
Wojewódzki w Kielcach i Sekcja Re- 
gjonalistyczna Związku  Nauczyciel- 
stwa Polskiego. 

Redaktorem — pionier czołowy te- 
go ruchu — Patkowski, którego na- 
zwisko rękojmią wysokiego poziomu 
wydawnictwa. 

Przedmiot i typ dzieła wskazują, że 
się zrealizowało najgorętsze marzenie 
pierwszego projektodawcy, budziciela 
„zachwytu dla złotopszenicznej niziny 
Powiśla, nawskroś jedynego sando- 
mierskiego płaskowzgórza”. 

Istotnie, u podstaw czuć tętno „nie- 
nasyconego serca': na czele po przed- 
mowie umieszczono 3 iego listy, a 
warto jeszcze sięgnąć wstecz — do 
„Snobizmu i postępu” — by się prze- 
konać, ile zaważyła osobowość Żerom 
skiego na dziele samem, jak dalece 
jest on z tematem związany. 

KIELCACH NR. 2) 

Przedewszystkiem co do metody: 
jest nią, zgądnie z tem, co projekto- 
wał Żeromski, — współpraca zbioro- 
wa — metoda, mająca zarówno dob- 
re, jak i swóje złe strony. Dobre, gdyż 
pozwala możliwie wszechstronnie 0- 
pracować problem, wymagający tylko 
specjalistów, — niedogodne, gdy się 
zważy różnice indywidualności autor- 
skich oraz trudności, związane z gru- 
powaniem materjału. 

Zakres wydawnictwa obejmuje 
przyrodę i kulturę regjonu świętokrzy- 
skiego. Dąży nietyle do wyczerpania 
zagadnień, związanych z terenem (bo 
to wszakże niemożliwe), ile — do 
postawienia problemów, zebrania ma- 
terjałów bibljograficznych i wskazania 
właściwych kierunków badania. 

Z tak postawionego zadania „,Pa- 
miętnik* wywiązuje się, gromadząc 
pierwszorzędny materjał. Ambicją jego 
niepowtarzanie rzeczy — znanych — 
te zastępuje bibljografja, względnie 
odsyłacz. Dążnością zasadniczą zsyn- 

dystans. W tych pracach Komisji wcho 
dzi w rachubę zagadnienie uruchomie- 
nia specjalnych robót publicznych w 
przyszłym sezonie, rozwój i rozszerze- 
nie niektórych gałęzi produkcji i zwięk 
szenie stanu zatrudnienia środkami nor 
malnemi. 

‚ Prace Komisji potrwają od 2 do 3 
miesięcy. 

mieszczącym się w obrębie wojewó- 
dztwa kieleckiego, z miastami o tej 
przeszłości, co Sandomierz, Radom i 

t d. 
Nastawieniem ideologicznem —dą- 

żenie, by mogło się wydawnictwo 
stać „w swej ściślejszej ojczyźnie od- 
biciem pracy, jakłą tworzą z dnia na 
dzień ludzie prości, niegłośni, można- 
by powiedzieć, pospolici, gdyby nie 
to, że owocność i pożyteczność ich 
pracy wynosi ich na czoło: nauczyciel, 

inżynier, technik, żołnierz, policjant..." 
i Przejdźmy do dorobku „Pamiętni- 
ką“. 

Granice regionu zakreśla i charak- 
teryzuje jego budowę Jan Czarnocki; 
dalej (żeby już wyczerpać dział, po- 
święcony przyrodzie) artykuły o bada- 
niach geologicznych, florystyeznych i 
faunistycznych — właściwie bibljogra- 
fja rozumowana. Poprzedzają je do- 
kumenty pracy człowieka nad przyro- 
dą — w postaci zabiegów o utworze- 
nie parku narodowego w Łysogórach 
— i tu czujemy ważki głos autora 
„Puszczy jodłowej'. Względy meryto- 
ryczne powinnyby były rzeczy te usta- 
wić tuż obok siebie — tak nie jest 
wszakże. Brak tu zarazem studjum hy- 
drograficznego, jakie chciał widzieć w 

tetyzowanie wiedzy a danym regjonie, swem dziele Żeromski. 

rządów Karoly'ego 
wodolonych, którzy uważali Karo- 
lyi'ego za ślepego naśladowcę Bethle- 
na, ale zarazem nadal jest zdania, że 
w dzisiejszych czasach współpraca z 
parlamentem, jest niemożliwa. Karolyi 
oświadczył również, że protokuły po- 
siedzeń Komitetu Trzydziestu-trzech, 
hęda opublikowane, spowodowały pe- 
wne uspokojenie, gdyż w takim razie 
podlegać będą kontroli publicznej. Za- 
rządzenie to świadczy o tem, że Ka- 
rolyi orjentuje się dostatecznie w poli- 
tyce kompromisowej. 

Niemniej pomyślne było pierwsze 
posiedzenie rady ministrów, na którem 
uchwalono, że wszelkie automobile 
osobowe, będące do użytku ministrów 
i podsekretarzy stanu zostaną usunięte. 
W ten sposób zaoszczędzi" się około 
pół miljona pengó. Opozycja temsa- 
mem traci argument przeciwko rządo- 
wi. W przyszłości ministrowie i wyso- 
cy urzędnicy ministerjalni otrzymywać 
bedą miesieczny dodatek w wysokości 
300 pengó, z którego mogą pokrywać 
koszty podróży. 

Znaną jest rzeczą, że Karolyi nie 
lubi dużo gadać i ogranicza się tylka 
do prostych, krótkich oświadczeń, co 
podoba się opinji publicznej, zwłaszcza 
w obecnym czasie, kiedy trzeba czy- 
nów a nie słów. Oświadczeniem, że 
wszelkie reformy rozpocznie od siebie, 
czyni go jeszcze bardziej popularnym. 
Karolyi przychodzi na posiedzenie za- 
wsze pierwszy a posiedzeniami kieruje 
rzeczowo, przyczem odznacza się nad- 
zwyczajną logikią. To też nic dziwnego, 
że społeczeństwo po wielkich  wstrz2- 
sach znów się uspokaja, a papiery wę- 
gierskie w ostatnich dniach znacznie 
podniosły sie na giełdach zagranicz- 
nych. Е ' 

W takich warunkach možna przy- 
puszczać, że opinja publiczna spokoj- 
nie przyjmie zarządzenie rządu, zmie- 
rzające do osiągnięcia równowagi bud 
żetowej, które według wiarygodnych 
informacyj będą wielce drastyczne. 

„ Wyražną przewagę nad przyrodni- 
czemi artykułami mają rzeczy, poświę- 
cone przeszłości kulturalnej Święto- 

krzyżczyzny. 
Na czele stanął artykuł Diveky'ego 

o „Św. Emeryku na Łysej Górze”, le- 
gendzie, głoszącej, że był ofiarodawcą 
szczątków Krzyża Św. — umieszczonej 
tutaj, jako etymologja historyczna, wy- 
jaśniająca genezę nazwy geografićz- 
nej. 

Dalej: rozprawy, poświęcone prze- 
szłości terenu, jako jednostki admini- 
stracyjnej, dziejom . osadnictwa histo- 
rycznego (żałować wypada, że brak 
pr'historji tych ziem — a wszakże tu 
właśnie ma swe siedlisko słynna kul- 
tura słucka). 
łowskiega i J. Remera mówią o zabyt- 
kach sztuki na ternie, o ich konserwa- 
cji i postulatach na przyszłość. Szyd- 
łowski dołącza imponującą mapę za- 
bytków woj. kieleckiego, obrazującą 
bogactwo kulturalne przeszłości. I zno- 
wuż — szkoda, że nie stoją te roz- 
prawki łącznie z artykułem — Кетега, 

o „Sandomierzu w litograijach Wy- 
cz6lkowskiego““. 

Pierwszorzędny, nieznany dotąd 
materjał przynosi artykuł Łempickiego 
Małachowskiego o „Związkach tajnych 
w Świętokrzyskiem*. Obrazuje dzieje 

Dwa artykuły T. Szyd- * 

znajduje się i sędzia polski prof. Ro- 
stworowski. 

CURTIUS OKREŚLI STANOWI- 
SKO NIEMIEC 

BERLIN. PAT. — Z Genewy dono- 
szą, że minister spraw zagranicznych 
Curtius niezwłocznie po ogłoszeniu 
wyroku Trybunału Haskiego w sprawie 
niemiecko - austrjackiej unji cełnej za- 
mierza na Radzie Ligi Narodów złożyć 
oświadczenie, w którem określi stano- 
wisko Niemiec w kwestji unji z Au- 
strją. 

Minister Curtius podkreśli, że 
Niemcy pragnęłyby zawrzeć unję celną 
na szerszej podstawie, niż unja z Au- 
strją i że w tym właśnie kierunku wdro 
żone zostały już kroki. Opierając się 
na tych przesłankach, minister Curtius 
zażądać ma tymczasowego odroczenia 
obrad nad sprawą unji celnej niemiec- 
ke - austrjackiej. 

KANCLERZ SCHOBER ZRZEKA 
SIĘ UNJI 

GENEWA, PAT. — Zwołane na ju 
tro posiedzenie Rady Ligi zostało od- 
reczone do czwartku. Dzień jutrzejszy 
poświęcony będzie pracom komitetu 
redakcyjnego i podkomisji koordynacyj 
nej komisji europejskiej. Na posiedze- 
niach tych zostaną przyjęte ostatecznie 
raporty dla plenum komisji europej- 
skiej, która również zbiera się we 
czwartek. 

Przypuszczają tu, że odroczenie po 
siedzenia Rady Ligi ma na celu umo- 
żliwienie przeprowadzenia układów 
oomiędzy obecnymi tu ministrami w 
sprawie stanowiska, jakie przedstawi- 
ciel Austrji zajmie w komisji europej- 
skiej w sprawie projektowanej przez 
ten kraj unii celnej z Niemcami. 

Panuje powszechne przekonanie, że 
kanclerz Schober złoży na komisji eu- 
ropejskiej oświadczenie, w  którem 
zrzeknie się zamierzonej unji, podając 
za motywy współpracę organizmów 
międzynarodowych w naprawie sytua- 
cji gospodarczej i finansowej Austrji. 

GENEWA, PAT. —. Po wtorkowem 
wieczornem posiedzeniu komisji koor- 
dymacyjnej zebrali się w gabinecie se- 
kretarza generalnego Ligi pp. Fran- 
gois-Poncet, Curtius i Schober. Rozmo 
wom tym przypisują duże znaczenie, ja 
ko wstępnym układom w sprawie spo- 
dziewanego oświadczenia kanclerza 
Schobera. 

SZCZĘŚCIE W NIESZCZĘŚCIU 
NOWY YORK. PAT. — W kanale Pa- 

namskim nastąpiło zderzenie łodzi podwod- 
nej Stanów Zjednoczonych „S. 12* z małym 
statkiem handlowym, wiozącym 15 tysięcy 
funtów dynamitu. Na szczęście nie było żad 
nego wybuchu, aczkolwiek siła zderzenia 
spowodowała, iż trzej ludzie załogi wpadli 
do morza, 

PRÓBY DRUKOWANIA GAZET 
PRZY POMOCY FOTO-TELEGRAMÓW 

W LENINGRADZIE 

W ostatnich miesiącach przeprowadzano 
w Z.S.S,R. próby. jednoczesnego drukowaria 

gazet, wychodzących w Moskwie i w mia- 

stach prowincjonalnych. W tym celu n.atryce 
„Prawdy“ 1 - „Izwiestij* aeroplanami rczsy- 
łano do miast prowincjonalnych, cddzlor'emi 
nawet 1000 — 2000 klm. od Moskwy, tak, 

że na prowincji pojawiały się w jednym dniu 
pisma z tą samą treścią, co pisma moskicw- 

skie, 

Ze wzg!ędu na to, że pomiędzy leningra 

dem a Moskwą nie istnieje pasażerskie po- 
łączenie lotnicze, moskiewskie  „Izwiestija” 
czynią próby przynoszenia odbitki Ngazety 

drogą foto-telegramu. Próby prowadzone są 

następująco: odbitki stronic numeru „Izwie- 

stiji' po ich złamaniu przenoszone są do cen= 

trali telegraficznej, skąd specjalny aparat 
przenosi fotograficzny obraz stronicy w prze 
ciągu trzech minut do, Leningradu. Pewne 

masonerji, powstałej tu na początku 
XIX wieku oraz „Bractwa Burszów i 

Szpaków Kieleckich', związku, wzoro- 
wanego na Burszenszafcie niemieckim, 
istniejącego w latach 1821—22 wśród 
uczniów kieleckiej Akademji Górniczej. 
Statut tej organizacji wskazuje, że ©- 
bok celów koleżeńskiego współżycia i 
współpracy naukowej, spoczywał na 
dnie zamiar głębszy — służenia krajo- 
wi, zręcznie maskowany na śledztwie, 

które przecinało półtoraroczny żywot 
„Blractwa“. Przytoczone pieśnie przy- 
pominają swą ideologją zarówno bez- 
troskie, jak i programowe wypowiedzi 
filaretów, i z tego tytułu specjalnie mo- 
gą interesować. ь 

Na žrėdtowym, niewyzyskanym do- 
tąd materjalnie, oparły się przyczynki 

A. Patkowskiego do dziejów szkolni- 
ctwa, oraz zarys monograficzny, rów- 

nież jego pióra, poświęcony Tomaszo- 
wi Ujazdowskiemu, wydawcy „Pamięt 
nika Sandomierskiego. Marta Hubi- 

cka dała notatkę bibljograficzną o,,Pa- 

miętnikach Kieleckich* z 1870, 1871, 
1874 i 1898 r. Nas specjalnie może ob- 
chodzić rocznik dat. 1898, pomyślany 
jako hołd Mickiewiczowi w setną 
focznicę. 

Osobno — „W setną rocznicę* — 
podana została garść biografij sando- 

W WIRZE STOLICY 
TAJEMNICZA ZBRODNIA 

1.go lutego, w mroźną noc, trzej poli- 
cjanci idący pod Okęciem usłyszeli słabe jęki 

na połu. Znaleźli nawpół rozebraną dziew- 

czynę — Marję Jęchorek — ciężko poranio- 

ną; opodal leżał nieprzytomny, zakrwawio= 

ny mężczyzna, a jeszcze dalej zimny już 

trup dziewczyny — Paczuskiej. 
Z zeznań Jęchorkówny usta!ono, że obie 

dziewczyny zostały zaproszone na przejażdż 

kę taksówką przez dwóch młodzieńców. 

Wsiadły na Nowym Świecie i zajechały w mi 

łym nastroju na Okęcie. Tam cate towarzym 

stwo iwiysiadło i, odprawiwszy samochód, 

udaio się w stronę czerwonego domu, gdzie 

mieli rzekomo mieszkać kawalerowie, Po 

środku pola mężczyźni rzucili się na dziew- 

częta i poczęli się nad niemi znęcać, Po 

zaspokojeniu swych  sadystycznych  żądz 

obrabowali je i zostawili swemu losowi. Jedn 
na zmarła, drugą udało się wyratować. 

Zakrwawiony mężczyzna — Radziejow- 

ski jest biednym robotnikiem. Krytycznego 

wieczoru wstąpił do baru przy Żełaznej Bra- 

mie na jednego. Jakiś nieznajomy! młodzie- 

niec zaproponował mu kolejkę. Po _ pier- 

wiszym kieliszku Radziejowski stracił przy- 

tomność — odzyskał ją w szpitalu. 

Tajemnicza ta sprawa wywołała zrozum 
miałą sensację. Poco i kto mordował dwie 

dziewczyny, oraz robotnika. Chęć zysku? 

Ależ rzeczy zdarte z nieszczęśliwych nie 
przedstawiają niemal żadnej wartości. Raczej 

był to wyczyn zdegenerowanych jednostek 

— jakichś sadystów 4 la Kiirten. 

Policja sprowadziła na iawę oskarżonych 

20-letniego Laskowskiego. Szofer taksówki 
nie może zaręczyć, czy to jego pasażer, ałe 
zdaje mu się, że tak. Radziejowski nie jest 

przekonany, czy to ten, co go potraktował wi 

barze, ałe duże podobieństwo jest. Wreszcie 

lechorkówna mdleje na widok bladego La- 
„skowskiego — to on właśnie pastwił się nad 

nią i Paczuską na zaśmieconem połu. 

Zastanawiające jest, że Jęchorkówna znam 
ła dobrze dawniej Laskowskiego. Widywa- 

ła go często, owego dnia umówiła się z nim 

na randkę do kina. A w taksówce nie pozna 
ła w jednym z towarzyszących jej mężczyzn 

Laskowskiego — przy śledztwie nie wymie- 
niła jego nazwiska, dopiero w sądzie na je- 
go widok — przypomniała sobie. Zagmat- 
wana sprawa. Jakim sposobem Laskowski 
mógł niemal jednocześnie być w barze i na 

Nowym Świecie? Dlaczego w taksówce nie 
został poznany przez tak dobrą znajomą? 

Kim był drugi morderca? 
Sprawa obudziła wielkie zainteresowanie. 

Sala była stale wypchana po brzegi, gubio- 

no się w domysłach, hypotezach. Istotnie tau 
jemnicze okoliczności nadawały się dła ja- 

kiego Sherlock Holmsa. ‚ 

Ostatecznie sąd uniewinnił Laskowskiego, 

wychodząc z założenia, że wina jego nie zo- 

stała udowodniona. Ciekawe, że jest to już 

trzeci proces tego obiecującego młodzieńca. 
Dwa razy był zamieszany w sprawy rabun- 

kowe i mimo silnych poszlak wyszedł obron 

ną ręką. K. 

  

PODRÓŻ MAŁYGINA 
Fodróż polarna łamacza lodów 

„Matygina“, ktėry powrócił do Archan 
gielska dnia 20 sierpnia, trwała ogółem 
33 dni. W tym czasie łamacz lodów 
odbył 5.000 klm. drogi w warunkach 
nadzwyczaj trudnych. Przeszło połowę 
tego czasu „Małygin* spędził wśród 
lodów, a trzy czwarte drogi odbył w 
gęstej mgle. W czasie podróży wyko- 
nano doniosłe prace oceanograficzne. 
Odkryto nowe wyspy. W czasie podró- 
ży prowadzono zarazem badania hy- 
drograficzne i geogiraficzne. Pasażero- 
wie i załoga byli stale zdrowi. W ostat 
nich dniach sierpnia uczestnicy wypra- 
wy przybędą do Moskwy. 

trudności są w technice wysyłania, ponieważ 

stronice gazety są wielkie, a aparat przenosi 

tylko małe fotografje. Dlatego strona foto- 
grafowana jest, częściami. W. Leningradzie 
następnie z części tych ułożona zostaje ca- 

ła stronica, poczem wygotowana zostaje kli- 

sza względnie matryca, z której natychmiast 

wygotuje się stereotyp a następnie drukuje 
się całą gazetę. Od wynikówi tychże prób, 

zależy, czy sposób ten zastosowany będzie 

w praktyce. 

mierzan, uczestników powstania listo- 
padowego. Z datą tą związany też je- 
den z artykułów Patkowskiego.. 

Specjalną wdzięczność winniśmy E- 
milowie Kipie, za wydane z autografu 
„Wspomnienia przeszłości** Ign. Dan. 
Radziszewskiego (1872 — 78) — a 
to z dwóch względów: i ciekawe, jako 
dokument sam w sobie, bezpośrednia 

gawęda pamiętnikarska, oraz jako jed- 

no ze źródeł „Popiołów*. Bodaj że 
najwłaściwszem zadaniem  „Pamiętni- 
ka“ jest takie właśnie publikowanie 
materjałów. 

Znowuż ogromnej wartości infor- 

macje bibljograficzne zawierają arty- 
kuty Stebelskiego, Bachulskiego i Ko- 
narskiego, rejestrujące archiwalja do 
dziejów regjonu. 

Ciekawie przedstawiają się rcz- 
prawki etnograficzne. A. Czerniak no- 
tuje resztki tradycyj sobótkowych: E. 
Szyłka — spiewki żniwiarskie; St. Ło- 
paciński — rolę Sandomierskiego i 
Radomskiego w przysłowiach; A. Mar- 
czak pisze o „Turkach* w Radomyślu 
nad Sanem, -— niezmiernie ciekawym 
zwyczaju tego typu,- co lajkonik kra- 
kowski; i td. i td. 
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O pisarzach regionu mówi artykuł 

Windakiewicza, poświęcony Kocha- 

rowskiemu oraz antologja: poeci pol-



  

Uniewinnienie 
Wczoraj S. Okr. po caikowitem 

zaznajomieniu się z zarzutami, stawia- 
nemi Wardeńskiemu i Korkozowiczo- 
wej, wysłuchaniu świadków i stron, o 
godzinie 2 popoł. ogłosił wyrok unie- 
winniający Wardeńskiego i Korkozowi- 
czową z zarzuut oszustwa przy sprze- 
daży samochodu i temsamem oddalił 
powództwo cywilne firmy „Auto-Gara- 
że* w wysokości 9 tys. zł. 

Sąd, jak to wynika z motywów, sta 
nął na stanowisku, że Wardeński wy- 
stawił za nabyty przedmiot weksle, któ 
re z biegiem czasu stały się środkiem 
płatniczym i jako takie dotychczas nic 
nie straciły na swej wartości. 

4 

Wardeńskiego 
Oskarżony nie neguje weale zobo- 

wiązań i w chwili gdy samochód zna- 
lazł się w jego posiadaniu mógł z nim 
zrobić ca mu się żywnie podobało. Bę- 
dhąc właścicielem samochodu mógł go 

sprzedać, zrobić z niego komuś pre- 
zent, lub też zniszczyć, przyjmując po- 
przednio na siebie obowiązek zapłace- 
nia należności (w postaci weksli). 

Firma, przyjmując te weskle, wie- 
działa od kogo je przyjmuje i uważała, 
że są one dostatecznią gwarancją. 

W wypadku, gdy weksle nie są 
w czas wykupywane, wierzycielowi 
przysługuje prawo sankcji przewidzia- 
nych w ustawie postępowania cywil- 

nefo. 
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ŠRODA 
Dziś 2 W. s. g. 4 m. 12 

Stefana : е 
Jutro Ž, s. g. 6 m. 29 
Szymona 

  

SPOSTRZEŽENIA ZAKLADU METEO 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 1 września 1931 r. 

Ciśnienie średnie 760. 
Temperatura średnia --11. 

Temperatura najwyższa --20. 

Temperatura najniższa --4. 

Opad w mm, — 

Wiatr: południowy. 
Tendencja: lekki spadek 

Uwagi: pogodnie. 

KOŚCIELNA 

— J. E. Ks. Biskup sufragan wileń- 
ski Kazimierz Michalkiewicz powrėcit 
w dniu wczorajszym z wypoczynku let- 
niego w Krynicy. 

URZĘDOWA 
— Koniiskata „Dziennika Wileńskiego". 

Wczorajszy nakład „Dziennika Wileńskiego" 
z polecenia władz administracyjnych został 
przyaresztowany, wobec dopatrzenia się 
cech przestępstwa w artykule wstępnym, u- 
mieszczonym w wymienionym dzienniku, W 
związku z tem policja przeprowadziła rewim 
zję w lokalach „Dziennika Wil.*, kwestjo- 
nując wszystkie egzemplarze tego nakładu. 

MIEJSKA 
— Poświęcenia kamienia węgielnego. We , 

Czwartek 3 września o godz. 10 rano na 
skwerze po-Franciszkańskim (Trocka 14) od 
będzie się poświęcenie Kamienia Węgielne- 
go pod pomnik Józefa Montwilła, „wielkiego 
Gziałacza społecznego i filantropa. 

— Kontrola przedsiębiorstw. Wydz. prze 
mysłowy Magistratu sprawdza obecnie, czy 
wszystkie przedsiębiorstwa wypełniły obo- 
wiązek zarejestrowania swych firm w Magi- 

stracie. 2 
— Wznowienie widowisk w Kinie Miej- 

skiem. Od šrody dnia 2 do 6 b. m. premjera 
najpiękniejszego i najbardziej frapującego 
filmu „Pieśń pustyni* w 10 aktach, wielki 
dramat wschodni, pełen wzniosłych i pory- 
wających momentów, na przepięknem tle 
bezbrzeżnej Sahary, gdzie rozgrywa się tra- 
gedja czworga dusz. Na szczególną uwagę 
zasługuje cudowna gra maleńkiej Nadi Si. 
birskiej, 

Podczas wyświetlania filmu z dostosowa- 
ną do akcji 'muzyką, wlystapi po raz pierw- 

Szy nowo-angažowana i wzmocniona orkie- 
stra, pod kierownictwem p. kapelmistrza M. 
Salnickiego. Nad program: Moje auto 

Ceny miejsc: Balkon 30 gr., parter 60 gr. 
zątek seansów: godz. 4, 6, 8, 10. 

Kasa czynna od godz. 3 po poł. 

— Przegląd wozów ciężarowych. Staro- 
stwo Grodzkie zarządziło ARENY przegląd 

r Gimnazjum 
Wilno, ullca Mickiewicza 
Przyjmuje kandydatów od lat 18-tu 

Organizuje się PrZOdSTKOJE 7 początkOWEM NENCZABIEM na Antokolu 
dla dzieci w wieku 3 i pół do 8 lat. 

Zgłoszenia przyjmuje się codziennie od 10 — 18 i od 15 — 17- 

Ul. Złoty Róg 13 m. 1. 
SUBU RUDE RER GAGREBEUGORAACBESZNAKGRNAEMNABSEGASZANZNEZ NEM 

NIKA 

koedukacyjne 
humanistyczne 

im. Ks. PIOTRA SKARGI 

ra placu Kalwaryjskim pojazdów zaprzęgo- 
wych utrzymywanych (wozy ciężarowe, ka. 
ry i t. p.) w celach zarobkowych w porząd- 
ku następującym: 

14.9 — wozy, które w roku ubiegłym 
były zaopatrzone w Nr.Nr. od 1 do 100. 

16.9 — wozy, które w r. ub. były zaopa- 
trzone w Nr.Nr. od 101—200. 

17.9 — wozy, które :wi r. ub. były zaopa-. 
trzone w Nr.Nr. 201—300. 

19.9 — wozy, które w r. ub. były zao- 
patrzone w Nr.Nr. 301—400. 

21.9 — wozy, które w r. ub. były zaopa- 
trzone w Nr.Nr. 401—500. 

23.9 — wozy, które w roku ub. były za- 
cpatrzone w NrNr. 501—600. 

249 — wozy. które w r. ub. były zao- 
patrzone w NrNr. 601—700. 

269 — wozy nowe oraz wszyscy ci, 
którzy z jakichkolwiekbądź przyczyn w о- 
znaczonych dniach nie mogli zgłosić swoich 
wożów do przegladu. 

Pojazdy zaprzęgowe winny być zaopa- 
trzone w hamulce. 

Właściciel, względnie przewoźnik, do- 
starczający: pojazd zaprzęgowy do przeglą- 
du winien posiadać kartę ewidencyjną ko- £ 
nia, gotówkę w wysokości 2 zł. 30 gr. dla 
pokrycia kosztów nabycia znaków oraz legi- 
tymację. 

Furmani, którzy nie będą posiadali legi Е 
tymacji odpowiednio zaawizowanych na 
przeglądzie, nie będa mogli dalej uprawiać 
swego zawodu, 

— Zarząd cechów żyd. u p. wojewody. 
W ubiegłą sobotę przyjął p. Wojewoda pre- 
zydjum Zarządu Centrali Cechów  Żydow.. 
skich. Delegacja, którą prowadził dr. A. 
Hirschberg, przedstawiła p. Wojewodzie 
sprawy rzemieślników żydowskich, w szcze- 
gólności zaś sprawę obywate'stwa, którą p. 
Wojewoda przyrzekł przychylnie rozpatrzyć. 

  

Traktory szwedzkie 

„MUNKTELLS“ 
na ropę naftową. 

Najtrwalsze, najprostsze i 
najtańsze w użyciu 

polecą 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 
  

— Przekroczenia administracyjne. W ub. 
miesiącu policja sporządziła 2800 protokułów* 
za różne przestępstwa natury administracyj- 
nej. Najwięcej zanotowano wypadków opil- 
stwa i zakłócenia spokoju, bo 440, następnie 
samochodowych i dorożkarskich — 211, sa- 
nitarnych 205 i t. d. 

WOJSKOWA 

„—_ Wcielenie rocznika 1910. Do 15 paž- 
dziernika zostaną wcieleni do szeregów po- 
-borowi rocznika 1910. Karty powołania zo- 
staną im rozesłane w najbliższej przyszłości. 

— Rejestracja rocznika 1913. Od wczoraj 
referat wojsk. Magistratu rejestruje męż- 
czyzn, urodzonych w 1913 r. i zamieszkują 
cych stale na terenie Wilna. 

— Baczność Podoficerowie Rezerwy! Za- 
rząd Koła Wileńskiego O. Z. P. R. podaje 
do wiadomości, iż w sobotę, dnia 5 bm. o : 

dla dorosłych "| 
22 (lokal gimnazjum E. Dziecielskiej). 

do klas od 4—8-ej włącznie. Typ 
uczelni humanistyczny z oddziałem matematyczno-przyrodniczym Język nie- 

miecki lub francuaki, 
Kancelarja 

Rok szkalny rozpocznie się 

Scy o Kochanowskim; przyczynki Wo- 
lertów o Dygasińskim i reedycji jego 
dzieł. Rok 1930, jako data I rocznika 
„Pamiętnika*, każe się domyślać, że 
zadaniem „Pamiętnika” było takie ucz 
czenie 400-setnej rocznicy Kochanow- 
skiego. Tem się tłumaczy umieszczenie 
świetnego zresztą artykułu Windakie- 
Wicza, który jest wszakże zreasumowa 
niem odpowiednich pantyj jego mono- 
grafji a Kochanowskim. Podanie anto- 
logji poetyckiej rodzi żal, że spóźnio- 
na data ukazania się rocz xa nie na- 
tchnęła redakcji myślą sporządzenia 
bibljografji Kochanowskiego, tak na 
dobie wobec obfitego poktosia jubileu- 
Szowego. 

Bezwzględną szkodą zdaje się być 
brak opracowania języsa ludowego, 
tak upragnionych przez Żeromskiego 
badań, realizowanych na drodze zespo 
łowej, a natychmiast podjętej pracy. 

Umiejętnie redagowana kronika 
Przynosi w art. Filipkowskiej - Szem- 
plińskiej materjał do statystyki biblio- 
= publicznych w pow. sandomier- 
ь im, radomskim i kieleckim; iejestra- 
не bibljotek innych typów, archiwów 

DY. w wojew. kieleckiem. i 
: stawia działalność Tow. Krajo- 
„lawczego, Uniwersytetu Ludowego i 
€gjonalnego, Związków Śpiewaczych, 

i Wykłady odbywać się będą od godz. 16.30 do 21. 
Gimnazjum czynna: we an. walk 8 czwartki i soboty w g. 17—19. 

dnla 2 września 1931 roku. 

Wojew. Związku Polsk. Naucz. Szkół 
IPowszechnych, który magna pars fuit 
w wydanem dziele. Po recenzjach z lite 
ratury regjonalnej na końcu podaje M. 
Marczak bibljografję druków  tarno- 
brzeskich wraz z dziejami drukarń te- 
go miasteczka. 

Tak się przedstawia to wydawni- 
ctwo, nie osamotnione co do typu 
— bo poprzedza je znany nam do- 
brze t. I „Wilna i Ziemi Wileńskiej *, 
dwa „Roczniki Wołyńskie*, „Pemo- 
rze pod redakcją Borowika i td. W 
ich gromadzie ma „Pamiętnik Święto- 
krzyski'“ właśne oblicze, które cechuje 
wysoki poziom naukowy i — co waż- 
niejsze — utajona dynamika. 

Oto „Pamiętnik* poza zsumowa- 

niem wiedzy dotychczasowej o regjo- 
nie, wytycza drogi przyszłym bada- 
czom, prostując Ścieżki, któremi kro- 
czyli dotychczas w osamotnieniu. Ta 
właśnie zachęta jest jedną z najwięk- 
szych zasług redakcji „Pamiętnika*, 
której życzyć należy dalszych również 
pięknych roczników, jak ten pierwszy, 
prawdziwie albumowy. 

H. Hleb-Koszafska. 

Эе 
  

SŁOW 

godzinie 17, odbędzie się w kościele Ewan- 
gelicko Reformowanym nabożeństwo žalob- 
ne za duszę ś. p. posła Tadeusza Hołówki. 
Udział w tem nabożeństwie wszystkich człon 
ków Związku obowiązkowy. Zbiórka o gom 
dzinie 16 w lokalu Federacji (Želigowskie- 
go 4). 

Dnia 6 bm., o godzinie 8 m. 30, zbiórka 
wszystkich członków Związku Podoficerów 
Rezerwy w lokalu Federacji, celem wzięcia 
udziału w Zjeździe Delegatów Federacji. 
Wszyscy członkowie, posiadający mundury, 
winni się w nich stawić obowiązkowo. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, 
iż w niedzie!ę, dnia 13 bm., odbędzie się 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  członm 
kółwi Koła Wileńskiego O. Z. P. R, o go- 
dzinie 16-ej w pierwszym terminie. W razie 
braku quorum Zebranie się odbędzie w dru- 
gim terminie o godz. 17-ej i będzie prawo 
mocne bez względu na ilość obecnych człon 
ków Koła. 

POCZTOWA 
— Nowe karty pocztowe. Wprowadzono 

w obieg pojedyńcze karty! pocztowe, z wi- 
dokami, ze znaczkiem wartości 15 groszy z 
podobizną H. Sienkiewicza. Znaczki posiada- 
ją ornamentację ułożoną z motywów zakom 
piańskich. 

SZKOLNA 

— Sprawa szkoły jednolitej. W związku 
z wiadomościami, że Kuratorjum Okręgu 
Szkolnego Wileńskiego otrzymało zarządze- 
nie nowego Ministra Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego Jędrzejewicza, do- 
tyczące wprowadzenia na terenie Wileńskie- 
go Okręgu Szkolnego szkoły jednolitej i że 
w zapowiedzi p. Ministra do Kuratora zna- 
lazłą swój wyraz sprawa przygotowania w 
roku bieżącym materjałów do  zlikwidowa- 
nia 7-ej i 8.ej klasy w szkołach średnich, —- 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego  Witeńskiego 
wyjaśnia, że żadnego zarządzenia p. Ministra 
Jędrzejewicza w sprawie szkoły jednolitej 
Kuratorjum dotychczas nie otrzymało. 

— Liceum Handłowe z działem przemysło 
wo-gospodarczym i Liceum oOgóinokształcą- 
ce im. Filomatów (z prawami szkół państwo 
wych) przyjmują zapisy codziennie od godz. 
12 — 2 (Wilno, ul. Żeligowskiego I — 2). 
Egzamina wstępne odbędą się dn. 2 i 3 wrze 
Śnia, Dia życzących od kl. IV gimnazjalny 
kurs łaciny i matematyki, a od kl. V nauka 
pisania na maszynach. Od kl. III można też 

ię uczyć drugiego języka (francuskiego i 
niemieckiego). Kandydatki do Liceum Han- 
dlowego winny wykazać się świadectwem 
ukończenia 6 klas szkoły średniej. 

3*30006300650 
Truskawiec - Zdrój 
Zakład zdrojowo-kąpielowy i stacja 

klimatyczna (wojew. Iwowskie) 

ze słynną „NAFTUSIĄ” 
II OTWARTY CAŁY ROKII 
Sezon jesienny: 

wrzesień—październik. 
Przysłowiowo piękna jesień — idealny 

wypoczynek i kuracja, 
Wszelkici! informacji  udziela—Zgło= 

szenia na mieszkania przyjmuje 

k Zarząd zdrojowy Truskawiec. 

0:06066665664 
— Instytut pielęgniarek i wychowawczyń 

społecznych w Wilnie, Kurs nauk 2-Ietni. Do 
instytutu przyjmowane są kandydatki z wy- 
vształceniem w zakresie minimum 6 klas gi- 
mnazjum, 

Wykłady rozpoczyna się w październiku 
r b. i będą prowadzone przez profesorów, 
docentów Uniwersytetu Stefana Batorego w 
Wilnie, lekarzy specjalistów, oraz pedago- 
gów. 

Instytut ma na celu odpowiednie wykształ 
cenie kobiet w celu przysposobienia do pra- 
cy w charakterze higjenistek społecznych, 
oraz pielęgniarek chorych. 

Zajęcia praktyczne będą się odbywały w 
klinikach j pracowniach Uniwersytetu 5. B., 
oraz w instytucjach społecznych m. Wilna. 

Zapisy są przyjmowane, oraz informacje 
udzielane codziennie w godz. 5 — 7 w loka- 
lu Kursów  Pielęgnowania i Wychowania 
Dzieci przy u.. Mickiewicza Nr. 22 — 5, tel. 
16 — 02. 

— 2-letnia Szkoła Pracownic Gospodar- 
czych Z. P, O. K. w Wilnie przy u. Jagiel- 
lońskiej 3/5 —- 3 wobec reniontu otwartą 
zostanie z dniem 14 września 1931 r. o godz. 
3-ej rano, zapisy tamże codziennie td 10 do 
1 po poł. —4 

— Szkoła Ćwiczeń przy Państw. Semin. 
Naucz. Żeńsk. o programie szkoły powsz. 
przyjmuje zapisy dziatwy na oddz, lnszy, 
Il.gi, Ill-ci i IV-ty w godz. od 10 — 12 i 
od 4 — 5 przy ul. Augustjańskiej 4. Szkoła 
mieścić się będzie na Lukiszkach ul. Filipa 3. 

— Roczne Kursy Handlowe M. Przewłoc- 
kiej w Wilnie. Zarząd powyższych kursów, 
egzystujących od 1919 roku, zawiadamia, iż 

sy przyjmuje sekretarjat Kursów  co- 
dziennie w godz. 17 — 19, w lokalu Szkoły 
Pisania na maszynie przy ul. Mickiewicza 22 
KO: 

Buchalterja: ogólno-handlowa, bankowa, 
przemysłowa. 

Arytmetyka Handlowa, Korespondencja i 
biurowość. Nauka o handlu. 

Stenografja. Nauka pisania na maszynach. 
Jako przedmioty dodatkowe będą wykłan 

dane języki: angielski, francuski i niemiecki. 
Wykłady wieczorowe. 

  

   

   

RÓŻNE 
— Egzotyczny gość w Wilnie. Ba- 

wi w Wilnie p. Witold Tański, jeden z 
tych niewielu Polaków, których losy 
zagnały aż do Środkowej Afryki. P. 
W. Tański w ciągu 2 i pół lat przewę- 
drował Kienię, Ugandę, Kongo Belgij- 
skie, Sudan, Czad, Ubanki, Sehari, 
Średnie Kongo, Angolę i Kabinden. O 
tem wszystkiem podróżnik opowie wil- 
nianom w odczytach radjowych i sze- 
regu feljetonów, jest również w posia- 
daniu niezwykle ciekawych  materja- 
jów do książki podróżniczej. 

W Polsce p. Tański zabawi kilka 
miesięcy, poczem wraca do Kongo 
Belgijskiego. Pan T. bada możliwości 
handlu bezpośredniego Polska — Afry 
ka. 

— Uwagi przy pożegnaniu lata. Lato się 
kończy. Wielu z tych, których brak urlopu 
zmusił do duszenia się wśród murów: miasta 
w upalne dni letnie, zastanawia się teraz 
nad wyborem miejscowości, w której moż- 
naby spędzić ostatnie dni lata. Wszystkim 

о 

    

szukającym wytchnienia przypominamy o 
Kolonji Akademickiej w Legaciszkach, do 
której każdy kiedy chce może przyjechać. 
Ubiegły sezon najlepiej świadczy o popular- 
ności i uznaniu, jakiem Legaciszki cieszą się 
wśród młodzieży akademickiej całej Po!ski, 
jak również wśród osób z poza Uniwersyte- 
tu. Młodzież akademicka Warszawy, Kra- 
kowa, Poznania i Lublina roznosi po Polsce 
sławę Kolonji Wypoczynkowej, w której spę 
dziła lato. 20 proc. młodzieży akademickiej 
z innych środoiwisk wśród kuracjuszy najle- 
piej dokumentuje popularność Legaciszek, a 
zaś obecność 20 proc. osób ze starszego 
społeczeństwa świadczy najlepiej, że w Le- 
gaciszkach każdy dobrze czuć się może bez 
względu na wiek, płeć i tuszę. Kto byt w 
Legaciszkach chociażby kilka dni opuszczał 
je z żalem, uwożąc ze sobą miłe wspomnie 
nia i przyrost na wadze. Komunikację mię- 
dzy stacją Zawiasy a Legaciszkami, czyni do 
godniejszą szosa, wybudowaną przez Sejmik 
Wileńsko-Trocki przy współudziale Woje- 
wódzkiego Komitetu Wileńskiego Pomocy 
Polskiej Młodzieży Akademickiej. Wszelkich 
inforniacyj w sprawie wyjazdu do Legaci- 
szek udziela Sekretariat Pomocy (ul. Wielka 
24) tel, Nr. 7 — 70. 

— W związku z powstaniem Komitetu 
Obywatelskiego Zwalczania  Bezrobocia w 
Wilnie, odbyło się dnia 31 sierpnia r. b. w 
lokalu Wileńskiego Stowarzyszenia Handlu i > 
Przemysłu posiedzenie przemysłowców ży- 
dowskich. 

Po wysłuchaniu referatu p. Dyrektora Mi- 
chała Tauba uchwalono jednogłośnie przy- 
stąpić do akcji zwalczania bezrobocia. Mię- 
dzy innemi uchwiałono zwołać zebrania bran. 
zowe, oraz rozesłać wszystkim przemysłow 
com ankiety. 

— (Cukiernia Bolesława Sztralla Mickie- 
wicza róg Tatarskiej. Koncerty nowego ze- 
społu pod kierownictwem p. Aleksandra Bu- 
czyńskiego codziennie od godz. 6 wiecz, W 
niedzielę i święta poranki od 12 — 2 po poł. 

Przegrupowanie więźniów. W związku 
z wejściem w życie nowych przepisów wię-. 
ziennych, na Łukiszkach poczyniono już 
przygotowania, aby skazańców podzielić na 
odpowiednie grupy. Niezadowoleni są z te- 
go jedynie komuniści wobec zrównania w 
prawach wszystkich. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Najwybitniej 

szy artysta sceny i ekranu, Bogusław Sam. 
borski, wystąpi w otoczeniu własnego ze- 
społu w poniedziałek 7..g0 i wtorek 8 wrześ- 
nia w Teatrze „Lutnia“, w najnowszej sztu- 
ce węgierskiej „Prawda, czy kłamstwo*. Za.. 
powiedź występów znakomitego artysty wy 
wołała ogólne zainteresowanie. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Miejski: Pieśń w pustynie. 

Stylowy: Jaskrawe motyle. 

Helios: Księżyc w Montanie. 

Casino; Niebezpieczny romans. 

Holiywood: Niebezpieczny raj. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Za czas od 
dn. 31 sierpnia, g. 9-ta, do dn. 1 września, 
g. 9-ta, zanotowano ogółem wypadków 34, 
w tem kradzieży 12, przekroczeń adm. 5, 
opilstwa 11. O 

— Grynszpanówna w więzieniu. 
Władze policyjne zakończyły już do- 
chodzenie w sprawie Grynszpanówny, 
oskarżonej, jak wiadomo, o usiłowanie 
zamordowania dziecka swego uwodzi- 

ciela. ь 
Uznano ją za całkowicie normalną 

odpowiedzialną za swe czyny. 
Dalsze dochodzenie wykaże, czy 

Grynszpanówna nie zamierzała wymor 
dować całą rodzinę, bowiem tego ro- , 
dzaju przypuszczenia istnieją. 

— Kradzież na Gazowej. W dniu 
31 ub. m, Chajkinowi Szaji (Gazowa 6) nie- 
zmani sprawcy po dostaniu się przez otwar- 
te okno do jego mieszkania, skradli zegarek 
męski oraz garderobę i bieliznę męską łącz- 
nej wartości 700 złatych. 

„— Wysiedleni z Litwy. W m. sier- 
pniu na odc. Święciany, Troki i Olkie- 
niki Litwini wysiedlili na nasze tery- 
torium 14 osób. 

— Ściągnęli rower. Minkus Alfons (Boni- 
fraterska 6) zawiadomił policję, że nieznani 
sprawcy skradli rower, pozostawiony koło 
sklepu na ulicy Zamkowej, Wartość roweru 
poszkodowany ocenia na 300 złotych. 

— Wybryki komunistyczne. W 
związku ze zbliżającym się „międżynarodo- 
wym'* dniem młodzieży, komuniści ujawnia- 
ją pewną aktywność, wyrażającą się w wy- 
wieszaniu różnych szmatek. 

Właśnie nocy wczorajszej jedną z takich 
szmat znaleziono na ul. Antokolskiej. 

— Awantury wśród rzeźników. Koło rze- 

źni miejskiej kilkunastu rzeźników — żydów 
wszczęto między sobą bójkę na noże, w trak 

cię której został ciężko poraniony J. Szuk- 

sztuiski z ul. Nowogródzkiej. Odwieziono go 
do szpitala, 

Policja winna zwrócić większą uwagę na 

rzeżnię, gdzie stale wywoływane „są bójki, 
kończące się zwykle krwawo. 

— Nieuczciwy rzemieślnik. — 
W dniu 31 ub. m, Raubianka Zofja (Stycz- 
niowa 8) zameldowała o kradzieży, ze szko- 
ły powszechnej Nr. 3 przy ui. Ostrobram- 
skiej, naczynia stołowego wartości 48 zło- 
tych. Ustalono, że kradzieży tej dokonał |a- 
nuszew Jan (Szkaplerna 51) który dokony- 

  

Konserwatorium Muzyczne w Wilnie 
(z prawami), ul. Wielka 47, wejście od ul. Końskiej 1. 

Nauka gry na instrumentach solowych i orkiestrowych. Klasa operowa. Klasa organo” 

wa. Śpiew solowy. — Wykłady przedmiotów teoretycznych. 
chóralny, orkiestrowy. Pierwszorzędne 

Zespoły: Kameralny, 

Siły nauczycielskie. Sala koncertowa. 
! Opłata kwartalna, — Sekretarjat czynny od 4—7 w. 

| repab am aDEN CREDO RCDODCDUDODEDDCDEDER EODODGOODCZYN CH ZNAN 

TADEUSZ HO 
poseł Ziemi Nowogródzkiej, Wiceprezes Klubu Poselskiego B. B. W. R. 

i Prezes wileńskiej, poselskiej i senatorskiej Grupy Regionalnej 
Zginął Śmiercią tragiczną w dniu 29 sierpnia 1931 r. w Truskawcu z rąk skrytobójczych morderców. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w sobotę dnia 5 września r. b. o godz. 

Ewangelicko-Reformowanym ul. Zawałna Nr. 20. 

ÓWKO 
18 m. 30 w Kościele 

KONSYSTORZ WILEŃSKI EWANGELICKO - REFORMOWANY 

FILM i KINO 
„ROZKOSZNA  DZIEWCZYNA* 

(Kino  „Hollywood“) 

Jak nie pójść, proszę państwa na „Roz 
koszną dziewczynę”? Sam tytuł zmusza! 
złotowłosa heterka Anny Ondra — perełka 
Zwłaszcza, że w roli tytułowej występuje 
kinematograficzna naszych  „pobratylmcėwf“ 
Czechów. 

Jest też i nieodzowny reżyser Ondry — 
Lamacz. 

Otóż, jak sobie czytelnicy, którzy już 
Ondrę w innych filmach oglądali, łatwo przy 
pomnieć mogą, — miłe to niewiniątko z tę- 
sknemi oczami i łobuzerskim  uśmieszkiem, 
obrało sobie za stały „genre* komedjo-farsę 
i w tym reperetuarze podbija już od szeregu 
lat serca całego Świata, robiąc įednoczeš- 
nie niezgorszą reklamę swoim rodakom na 
forum międzynarodowem. 

Chcielibyśmy, tu podkreślić pewną cha- 
rakterystyczną cechę Ondry, oto jest ona 
specjalistką od najbardziej pikantnego i dra- 
stycznego „wygalania się' czynionego przym 
tem z niewinną minką udanej nieświadomo- 
śći, chociaż nie ulega wątpliwości, że każdy 
szczególik negliżu jest ściśle na męską pohy- 
bel! 
  

N. EPSZTEJNOWA 
powróciła z Paryża 
tel. 138. Mickiewicza 62. 

wał w tej szkole remontu. Część skradzio- 
nego naczynia odnaleziono w gmachu szko- 
ły. Sprawca kradzieży zbiegł. 

— Pechowi złodzieje. Z dziedzińca dow 
mu Nr. 16 przy ulicy Brackiej skredziono 
na szkodę |urgielewicz Heleny bieliznę war- 
tości 550 złotych. Sprawcę kradzieży, znane- 
go zawodowego złodzieja Nejmana  |ana, 
bez stałego miejsca zamieszkania, ze skra= 
dzioną bielizną zatrzymano. Tyczyńskiej A- 
połonji (Kalwaryjska 125), w czasie jej nie- 
obecności w mieszkamiu, skradziono gzrde- 
robę damską, iacznej wartości 307 zł. Kra- 
dzieży dokonała Juralewicz Helena, mie- 
szkanka tego domu, która po kradzieży zbie.. 
gła. Pozlewiczowi Józefowi, zam. w Tusku- 
'anach dom Nr. 24-a, gdy był pijany, skram 
dziono z kieszeni marynarki 58 złotych. Kra 
dzieży-tej dokonał Cierechow Leon (Obozo 
wa 21), którego narazie nie zatrzymano. 

— Śmierć podczas liba- 
cji. W dn. 31 ub. m., o godzinie 14 
min. 30, w mieszkaniu Jankowskiego 

  

  

Oddzia! P. K. 0. 
we Lwowie 

Jak się dowiadujemy z miarodajnego 
źródła, zabiegi sfer gospodarczych we Lwo- 
wie w sprawie otwarcia w tem mieście Od- 
działu PKO. zostały uwieńczone pomyśl- 
nym skutkiem, ponieważ w dniu 1 paždzier 
nika br. zostanie otwarty Oddział tej poży- 
tecznej instytucji. 

„ Zakres działałności tego Oddziału obej- 
mie: 

L W DZIALE OSZCZĘDNOŚCIOWYM 

a) przyjmowanie wpłat i dokonywanie 
wiypłat doraźnych na książeczki zwyczajne, 
mające obieg pocztowy; 

b) przyjmowanie wpłat na książeczki 

prEdijoWanės ; : 
c) przyjmowanie wpłat i dokonywanie 

wypłat na książeczki (złote w złocie) ; 
d) przyjmowanie wpłat i dokonywanie 

wypłat bez ograniczenia na książeczki, ozna 
czone pieczęcią: „subconto Lwów”, na któw 
re dokonywane będą wpłaty tylko w Od- 
dziale we Lwowie. . 

П. W DZIALE OBROTU CZEKOWEGO 

. Wykonywanie tych samych czynności, 
jakie w tym dziale wykonują urzędy pocz- | 
towe. 

MI W DZIALE UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE: 

Prowadzenie i pozyskiwanie ubezpieczeń 
w rejonie miasta Lwowa oraz wojewódz- 
twa lwowskiego, stanisławowskiego i tarno- 
polskiego, jak również instruowanie na tym 
obszarze urzędów! pocztowych w zakresie 
ubezpieczeń na życie. 

Decyzję tę należy powitać z uznaniem, 
gdyż Oddział PKO. we Lwowie niewątpli- 
wie w: krótkim czasie rozwinie swoją pox 
żyteczną działalność na szeroką skałę. 

sport, 
WIRES TEKSTOWA CZACOT ZAB WUIENE READ TOR TARIDZNIY 

Zenona (Kopanica 14), wskutek nad- 
miernego użycia alkoholu, zmarł na- 
gle Kibort Jan, lat 30, z zawodu szewc, 
zam. przy ul. Betlejemskiej 14. Zwło- 
ki zabezpieczono do decyzji władz 
prokuratorskich, 

OSZMIANA 
— Śmiertelne zatrucie się 

grzybami. W szpitalu w Oszmianie zmar 
ła Eugenja Borakowska z Holszan, która u- 
legła zatruciu po spożyciu większej ilości 
grzybów. 

  

8-ki. Hum. Koeduk. Gimnazjum 

im. Be KRASZEWSKIEGO 
w Wilnie, Ostrobramska 27. 

Egzaminy wstępne do kl. I-VII 2 i 3 września. Opłata za naukę od 20 zł. 
miesięcznie. IKancelgrja czynna w godz. 10—13 i 16—17. Przy Gimnazjum 

KURSY MATURALNE dla dorosłych. 
  

2 С | 

PIERWSZE ZWYCIĘSTWO NASZE- 
GO MISTRZA OKRĘGU 

W niedzielę rozpoczęły się pierwsze roz- 
grywki o wejście do Ligi. 

Mistrzowie poszczególnych okręgów roze 
graja szereg spotkań eliminacyjnych. 

Nasz mistrz — 1 p. p. Leg. spotkał się 
z mistrzem okręgu białostockiego — 76 p. 
p. z Grodna, wygrywając w stosunku 2:0. 

Jednocześnie w innych spotkaniach uzy- 
skano wyniki następujące: Podgórze (Kram. 
ków — RKS. (Radom) O : 1, ŁTGS. (Łódź) 
— Skra (Warszawa) 2 : 0. (t). 

WIECZOREK MISTRZEM POLSKI 
W PIĘCIOBOJU 

Rozegrany w Warszawie pięciobój lek- 
koatletyczny o mistrzostwo Polski zakończył 
się zwycięstwem Wieczorka (Wilno, 3 p. 
Sap.) 3442,60 przed Luckhauem (Białystok), 
Wojtkiewiczem (AZS — Wilno) i Pławczy- 
kiem (AZS — Warszawa). 

W poszczególnych konkurencjach wyniki 
były następujące: 

Skok w dał: 1) Wieczorek — 667 przed 
Luckhauem — 644 i Wojtkiewiczem — 621. 

Oszczep: 1) Lukhau — 51,87 przed Woj- 
ikiewiczem — 47,55 į Wieczorkiem — 47,18. 

200 mtr.: wszyscy trzej zawodnicy osią- 
gnęli po 24 sek. 

Dysk: 1) Wiieczorek — 36,96 przed Woj. 
tkiewiczem — 32,12 i Lukhauem — 31,75 
mtr. 

1500 mtr: 1) Wojtkiewicz — 4:45 przed 
Lukhauem — 4:29,2 i Wieczorkiem — 15 

Z ŻYCIA WILEŃSKIEGO OKRĘGOWEGO 

ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO. 

W dniu 16 lipca odbyło się w lokalu O. 
O. W. F. (Ludwisarska 4) doroczne zwy 
czajne walne zgromadzenie Wil. Okr. Ziwiąz- 
ku Bokserskiego. W imieniu ustępującego 
zarządu zebranie otworzył prezes Wil. OZB 
p. 'mjr. Roman Jabłoński. Na przewodniczą- 
cego został obrany p. aspirant  Iwańczuk. 
Ogólną charakterystykę działalności ustępują 
cego zarządu dał p. prezes Jabłoński, po- 

czem nastąpiły szczegółowe referaty kierow 
ników poszczególnych działów. Dział spor- 
towy referował p. Kłoczkowski, sekretarjat 
— p. M. Nestorowicz, kasowy — p. H. Rut- 
kowski. Po odczytaniu protokółu komisji re- 
wizyjnej, odbyła się gorąca dyskusja nad 
całokształtem działalności zarządu. Zapadty 
jednomyślne uchwały, uznające  działa'ność 
ustępującego zarządu za pożyteczną i celo- 
wą i udzielające absolutorjum. Następnie od- 
były się wybory nowych władz Związku. W 
wyniku głosowania zostali obrani: p. mjr.   

Roman Jabłoński na prezesa, p. Aspirant I. 
Bartuzel na I wiceprezesa i przewodniczącem 
go wydziału Spraw Sędziowskich, p. mgr. 
S. Epsztejn na II wiceprezesa i kronikarza, 
por. I. Morzkowski na sekretarza, p. W. 
Kłoczkowski na Przetwłod. Wydz. Sport. i 
Kapitana Związkowego, p. M, Nestorowicz 
na skarbnika i p. H. Rutkowski na gospo- 
darza. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: 
pp. Korakiewicz, Michajłow, Rudnicki, Kam 
dukis i Różewicki. Po wyczerpaniu porząd= 
ku dziennego zgromadzenie zostało zamknię 
te. Nowe władze już objęły urzędowanie. 

REGATY ŻEGLARSKIE 

W. niedzielę, 30 sierpnia, odbyły się na 

jeziorze Trockiem regaty żeglarskie, zcrga- 
nizowane staraniem Kapitanatu Ligi Morskiej 
i Kolonja!neį w Wilnie z następującym wy- 

nikiem: 

W biegu I (na olimpijkach) -— 1 miej= 

sce osiągnął p. Boniecki Ludwik w. czasie 

1 g. 30 m. 2 miejsce osiągnął p. Protasse- 

wicz Aleks. w czasię 1 g. 33 m. 3 miejsce 

osiągnęła p. Braunówna Jadwiga 1 g. 34 m. 
4 miejsce osiągnęła p. Domańska Aldona 

1 g 36m 50 s 

W biegu II — 1 miejsce Buczyński Jó- 
zef w czasie 1 g. 14 min. 2 miejsce Domań._ 

ski Ludogieri — 1 g. 16 m. 36 sek. 3 miejsce 
Wierzyński Jerzy — 1 g. 16 m. 55 sek. 4-te 

miejsce Bęrezowska Krystyna — 1 @. 17 m. 
25 sek. 

W biegu III — 1 miejsce Turło w czasie 
1 g. 2 min. 40 sek. 2 miejsce por. Huss — 

1 g. 5 min. 45 sek, 

  

Tani 
Tydzień 

Pończoch 

Jan Radhnwit | 
Wilno tel. 182. Wielka 9. 

Rozpoczyna sezon 

reklamową sprzedażą 
pończoch 

Najwyższe gatunki! 

Najniższe ceny!



  

  

  

1-1. LEONA 

Towary lniane 

    Dążąc do cen minimalnych z dn, 

WILNO, UL. WIELKA Nr. 7, TEL. 11-55 

Nadeszły ostatnie NOWOŚCI sezonu 
Dział męski. Towary sukienne na płaszcze i futra. 

Kamgarny i szewioty na kostjumy, smokingi i fraki 

Dział damski. NOWOŚCI na płaszcze, pokrycie futer i kostjumy 

Na suknie; wełny i jedwabie. 

pościelowe, koce, kołdry, pledy i chustki. 

Dia uczącej się młodzieży na mundurki szkolne 

ceny Stałe obniżone od 20 proc. do 30 proc. 

Prosimy przekonać się, że ceny są niskie 

  

PIEL I ST 

i bawełniane, bieliźniane i 

    1 września b. r. wprowadziliśmy 

  

    

SŁ O W U 

RADJO WILEŃSKIE 
ŚRODA, DNIA 2 WRZEŚNIA 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12.05: Muzyka wioska z płyt gramofono= 

wych. "W programie Verdi, Caruso, Rossini, 
Puccini, Draga, Bellini, Tosti i inni. 

16.00: Audycja dla dzieci z Warszawy. 
16.30: Koncert dia młodzieży z płyt gram. 
16.45: Komunikat żeglarski z Warszawy. 
16.50: „Radjokronika* z Warszawy. 
17.10: Recital skrzypcowy F. Kreislera 

(płyty). 
17.35: Odczyt z Warszawy. 
18.00: Koncert z Warszawy. 
19.00: „Sytuacja na Litwie przed powsta- 

niem 63 roku“ — odczyt w jęz. litewskim 
(streszcz. po polsku) — wygłosi Antoni 
Gasztowt. 

19.10: „Opowiadanie z czasów wojny z 
bolszewikami” — wygłosi w języku litew= 
skim (streszcz. po polsku) p. Karaś. 

19.25: Komunikaty w. jęz. litewskim i 
piosenki litewskie. 

19.55: Komunikaty z Warszawy. 
20.15: Koncert z Warszawiy. W przerwie 

kwadr. literacki, 
22.00: „U progu moich wspomnień" — 

feljeton wygtosi ze Lwowa Wanda Siemasz- 
kowa. 

22.00 Komunikaty z Warszawy. 
22,30; Muzyka lekka j taneczna z Warsz. 

  

Rażda rozmowa może być uirodlona 
NA PŁYCIE GRAMOFONOWEJ, SPORZĄDZONEJ W DOMU. — MAŁABUTELECZKA PŁYNU ZAWIERA TĘ 

Znany szwajcarski profesor dr. Eugenjusz 
Fiszer oraz chemik Otton Zecha rozwiązali 
w bajeczny sposób zagadnienie utrwalania 
własnego głosu na płycie. Znaleźli oni śro- 
dek, przy pomocy którego każdy może sam 
sobie w domu robić płyty gramofonowe, czy 
to nagrywając jakąś sztuczkę muzyczną, 
czy też wygłaszając monolog i t. d. Oczy- 
wiście, realizacja tego wynalazku 'może na- 
stąpič nieprędko. jeszcze trwają badania, 
jeszcze profesor Fiszer udoskonala swój 
twiynalazek, w każdym bądź razie uczeni, 
którzy zbadali istotę odkrycia, przepowiada 
ja 'mu wielką przyszłość. 

Wynalazek polega na skonstruowaniu 
płyty z trwałego, niełamiącego się materja- 
łu. Do tego używa się specjalnego płynu, 

CUDOWNĄ TAJEMNICĘ 
którym smaruje się płytę, a wówczas staje 
się ona niezwykle czuła i zdolna do utrwa- 
łania dźwięków. Po nagraniu tej płyty zam 
chowuje ona swą zdolność reprodukcji gło- 
su czy muzyki bardzo długo i może być um 
żyta 600 razy. Po tym czasie znów smaruje 
się ją owym płynem, stanowiącym tajem- 
nicę Ottona Zechy i wtedy można ją znów 
nagrywać. 

Niepotrzebne są do tego żadne specjal- 
ne aparaty i przyrządy. Wystarczy posiada- 
nię zwykłego gramofonu, do którego do- 
montowuje się mały, dodatkowy aparacik 
tak tani, że na kupno jego pozwolić sobie 
mogą wszyscy. Aparacik ten posiada igieł- 
kę, którą umieszcza się na świeżo posmaro- 
wanej płycie i puszcza się patefon iw ruch. 

Kięska „króla bridge'a' 
POD ZNAKIEM MODY CZY CZASU? 

Austrja —- ściślej, Wiedeń i Stany Zjed- 
noczone są krajami, gdzie bridge wyparł 
wszystko; szachy, wista, preferansa, nie mó 
wiąc już o 'madżongu. Mistrze tych państw 
rozegrali obecnie match międzynarodowy, 
złożony z całego szeregu niemniej między- 
narodowych robrów. I zwyciężyła, po trzech 
dniach rozgrywek Austrja.. Zwycięstwo to 
— jak pisze „Neues Wiener Journal“ — 
jest tem znaczniejsze, że ze strony amery- 
kańskiej walczył niezwyciężony „król brid- 
ge owy” z N. Yorku, mr. Culbertson, wraz 
zę swą małżonką, a towarzyszyli mu: ber- 
fiński rzeczoznawca bridżowy inżynier Kurt 
Bendix i dr. Beiger. Ze strony austrjackiej 
grali: dr. von Faregger, bar. dr. Scudier, 
radca dworu von Spanier i dr. G. Tafler. 
Match odbywał się w lokału Klubu Wiedeń 
skiego (Wiener Klub). 

P.p. Culbertson przybyśi z New Ycrku 
do Wiednia jedynie na ów match. Gra ich 
dla licznego grona kibicówi była niesłychanie 
pouczająca. Przedewszystkiem licytowali 0- 
strożnie, niemal bojaźliwie, ale nieprzypu- 
szęzając żadnej okazji . Nigdy nie grali „na 
narobkę““. Jedynie nader często stosowali 
kontrę i rekontrę, podciągając umiejętnie 
przeciwników Iwysokiej gry. Zato rozgry- 
wkę cechowały śmiałe, ryzykowne niemal 
posunięcia. Zgoła nieprawdopodobną intuicję 
wykazali przy głębokich i „podwójnych'* 

“. impasach. 
Pierwszy i trzeci dzień rozgrywki od-- 

znaczały się wprost 'wyjątkowemi układami 
kart. Tak po jednem rozdaniu pani Culbert- 
son miała jedenaście kierów bez asa, damy, 
króla pik, i młódkę trefl. Mąż jej trzymał, 
silnie kara, wobec czego (nadzieja zrzuce- 
nia trefla) zalicytowala sziemika w kiery. 
Przeciwnicy poszli jednak na szlema w piki 

|. I 
      
    

      
    

Posiada wielki 

  

  

;0MN HUNTER 

« JENNY—DETEKTYW 
—- _ — Mówię o tem złocie, o którem 

wszyscy mówią, — odpowiedział po- 
nuro, — to ja miałem dostarczyć je do 
garażu Mybanka. To ja zrobiłem tę 
mgłę nad całym portem. Któż inny po- 
trafiłby zrobić tak wspaniałą robotę? 
A teraz masz ci wdzięczność... Kula w 
łeb i koniec!.. 

" Twarz jego pokryła się ziemistym 
kolorem. Sine wargi zaczęły szeptać z 
przestrachem: : 

— Koniec.... koniec... Święta Ma- 
rjo!... Koniec! 

Nie dbał już o nic i zdradził się 
przed dziewczyną. Jenny dowiedziała 
się z jego własnych ust, w jaki sposób 
wywieziono złoto z Londynu. Miała w 
ręku tajemnicę bandytów. Nie wiedząc 
że Carion już wpadł na trop, zaprag- 
nęła z całej duszy wyrwać się z wię- 

| zienia, aby oznajmić mu ważną nowinę. 
i Tretano jęczał łkał, jak dziecko, 

mówił urywanemi zdaniami o jakiejś 
wiosce pod Neapolem, o cudnych Wło- 
chach, o Wezuwjuszu, o zalanych słoń 
cem winnicach. 

Jenny nie słuchała. Była zajęta wła 
snemi myślami. Ale jęki i okrzyki Wło- 
cha obijały się o jej uszy, przeszkadza- 
ły skupić się i znaleźć ratunek. 

—- Tretano, — powiedziała suro- 

wo, — Jeśli pan chce zobaczyć znów 

'Neapol, musi pan myśleć nad sposo- 

skład fortepianów egzystuje od 1838 roku przy 

ul. Wielkiej 18 m. 5. 

nych fabryk zagranicznych, krajowych i koncer- 
towych C. Becksteina. 

skontrowanego przez pana Culbertsona. Wo 
bec jego kontry impasowali nieszczęśliwie 
króla pik (solistę u pani Culbertson), a na 
stępnie oddali jedną lewę na kara, Pozosta- 
wiamy naszym bridżystom do obliczenia cyf 
rowy wynik gry; szlem wielki, kontra i re-- 
kontra, wpadka bez dwóch. Wszystko po 
partji. 

Ten, kto to niezbyt zawiłe zadanie wy- 
kona, nie zdziwi się zapewne, że już w pier 
wszym dniu po rozegraniu dwudziestu paru 
robrów (dobry gracz—szybki gracz) Amery 
ka górowała nad Austrją 1400 punktami. 
Do południa drugiego dnia przewaga mi- 
strzowskiej pary z New Yorku urosła do 
3000 punktów. Tegoż dnia wieczór zwycię 
ska ofensywa (i dobra karta) Wiednia po- 
gromiła gości na głowę. O 10-ej wieczór 
byli oni zkolej przegrani 2000 punktów. 

Trzeci dzień i jego 30 gier były waże- 
"niem się losów. W ciągu ranka Austrjacy 
stracili swoje 2000 i około południa p.p. 
Cu:bertson byli górą koło 200 punktów. Ale 
wieczór przyniósł ponowne zwycięstwo Au- 
strji. jej gracze, osiągając swą najwyższą 
klasę, zakończyli zwycięsko grę, zdobywając 
ostatecznie 2000 punktów. 

P.p. Culbertson byli pierwszymi, którzy 
pogratulowali swyn: raczej szczęśliwszym, 
niż bieglejszym zwycięzcom i z punktu za- 
proponowali rewanż... w Nowym Yorku. Od 

A może z tych niewinnych igraszek po- 
wstaną za lat parę Olimpjady bridżowe! 
Oczywiście, jeśli coś innego nie zdetronizuje 
„króla bridge'a* — lub wogóle kart. Już po 
wygnaniu Alfonsa XIII mówili dowiipnisie 
paryscy, że obecnie w Europie zostało tyl- 
ko pięciu monarchów: król Pik, król Trefl, 
król Karo, król Kier i król angielski. Na ko- 
goż przyjdzie kolej? . 

JerwidtoWski 
wybór instrumentów pierwszorzęd - 

bami ratunku. Musimy wydostać się 
stąd. Za godzinę Sarn zażąda od nas 
wyjaśnień, co mu powiemy? ž 

Tretano na dźwięk imienia Sarna 
cofnął się z drżeniem w najdalszy kąt, 
jakby chcąc ukryć się przed strasznem 
widziadłem. 

— Co mu powiemy? Co powiemy? 
powtórzył ledwie dostyszalnym 

szeptem. — Mnie jest. wszystko jedno, 
ja jestem skazany... Nic nie pomoże, 
niema dla mnie ratunku. Sarn zabije 
mnie. Na całym świecie jeden tylko jest 
człowiek straszniejszy od niego. Pani 
jego nie zna. Tamten zabija, bez ga- 
dania! 

— Ależ, Tretano.. Jeżeli możemy 
oddać mu pewną usługę. Jeżeli zapro- 
ponujemy mu ważne wiadomości, wza- 
mian za nasze życie, jeżeli wytłuma- 
czymy mu, że wiadomości te, tylko wte 

dy uzyskać może, gdy my będziemy 
żyli. słowem myślę, że można, coś 
wymyśleć! 

Tretano machnął tylko ręką bezna- 
dziejnie. 

— Niema o czem mówić. Wszystko 
jedno, Pani go nie zna, o ja znam... 

Za drzwiami rozległo się ciche prze- 
kleństwo, którego nie mógł powstrzy- 
mać Hills: rozmowa między więźniami 
toczyła się w języku włoskim i Hills 
nie mógł zrozumieć ani słowa. 

Cicho odszedł od drzwi i wszedł na 
górę do Sarna. 

— O ca chodzi? — zapytał Sarn. 

W pokoju musi panować przez kilka minut 
zupełna cisza, albowiem każdy dźwięk u- 
trwala się na płycie. Można wypowiedzieć 
kilka zdań, można zaśpiewać, zagrać na 
skrzypcach, pianinie. O ile w pokoju znaj- 
duje się pewna grupa ludzi, można utrwalić 
na płycie ich rozmowę, śpiew chóralny. 
Można też ustawić płytę w: pokoju, w któ- 
rym odbywa się zabawa, a wówczas otrzy 
mamy dokładne oddanie gwaru i szumu 
podczas zabawy. 

Nagranie polega na tem, że dźwięk dzia- 
ła na niezwykle czuły aparacik, który rysu- 
je odpowiednie wyżłobienia na płycie swą 
igiełką. Jak widać więc, sprawa ta jest zu- 
pełnie prosta. Wystarczy tylko nabycie mam 
łego aparaciku, buteleczki płynu Ottona Ze- 
chy i kilku płyt. Zaznaczyć należy, że o ile 
nam nagrana płyta się znudzi, mamy do tego 
inny jeszcze płyn, przy pomocy którego za- 
lewiamy wyżłobienia na płycie i możemy nam 
grać ją jeszcze raz. 

Duże znaczenie nowemu  wynalazkowi 
daje jeszcze jedna okoliczność, Mamy na- 
przykład w domu  radjo. Na jakiś wieczór 
zapowiedziana jest wyjątkowa ładna i inte- 
resująca audycja. którą pragnęlibyśmy 50 
bie zapamiętać. I oto ustawiamy patefon z 
domontowanym aparacikiem do głośnika ra- 
dja i utrwalamy na płycie całą audycję. 
Sfabrykowaliśmy sobie w ten sposób płytę, 
która jest dla nas bardzo miłą pamiątką au- 
dycji radjofonicznej. 

Jak już zaznaczyliśmy, prof. Fiszer i Ot- 
ton Zecha pracują w dalszym ciągu nad u- 
doskonaleniem swego wynalazku, zamierza” 
Jac go opatentować i przystąpić do fabry= 
kacji w najbliższym czasie. W najbliższym 
czasie tedy będziemy mieli możność fabry- 
kowania sobie płyt gramofonowych w domu. 

Gdzie się nailepiej 
powodzi kobietom? 
Miesięcznik „The National Geographic 

Magazine", wychodzący w Waszyngtonie, 
podaje, że w Albanji istnieje prawdziwy kult 
kobiety. Szacunek dla kobiet w tym kraju 
jest tak wielki, że zapewnia on podróżnicz- 
ce, nawet w najdzikszych zakątkach, bezm 
pieczeństwo, pewniejsze od wszelkich strzelb. 
Człowiek, któryby niepokoił, abo znieważył 
kobietę, albo nawet mężczyznę, będącego w 
towarzystwie kobiety, jest uważany za naj- 
większego tchórza i nikczemnika. Przysłowie 
górali albańskich mówi: 

— Ręka, która zabiła kobietę, jest do ni- 
czego! 

Do powyższego dodamy, że kult dla kom 
biety jest uderzająco podobny do szacunku, 
jakim otaczają kobietę Czerkiesi w górach 
kaukaskich. Żaden mężczyzna nie ma prawa 
dderzyć kobiety nawet wtedy. kiedy kobie- 
ta sama go bije. Nie wolno mężczyźnie 
sprzeczać się z kobietą (wyjątek, natural- 
nie, stanowi własna żona). Nie wolno kobie 
ty zabić. Straszny w górach kaukaskich zwy 
czaj zemsty krwawej nie stosuje się do kom 
biet. Kobieta czerkieska może podróżować 
wi dzień i w nocy po całym kraju, bez żad- 
nej ochrony. W częstych w tym kraju star- 
ciach krwawych między rodami, kobiety od- 
ważnie rzucają się pewne swego bezpieczeń- 
stwa w tłum walczących mężczyzn, aby ich 
rozdzielić, 

  

— Do djabła z tą pareczką! — 
krzyknął — rozgniewany Hills. — Ga- 
dają psim językiem i nic zrozumieć wie 
można. Chciałem zapytać, czy warto 
stać tam i słuchać? Wszystko jedno nic 
z tego! 

— Idź na miejsce! — rozkazał Sarn. 
— Może zaczną mówić po angielsku. 
Niech sobie gadają, nie przeszkadzaj 
im wcale. 

NAPAD NA BANDYTÓW 

Podczas, gdy Hills schodził ze scho 
dów, żeby znów zając swój posterunek 
przed drzwiami i podsłuchiwać rozmo- 
wę więźniów, na dziedziniec wślizgnął 
się cień ludzki, obejrzał się na stojące 
z boku samochody, a widząc, że są 
puste, gwizdnął cicho. Natychmiast 
drugi człowiek wychylił się z ciemno- 
ści. 

— Harris — szepnął Hogan, — ty 
sam wiesz, co robić, zadzwonisz do 
drzwi, a kiedy się otworzą, cofniesz 
sie w bok. Kese zastrzeli tego, który 
będzie stał we drzwiach. Nie może być 
mowy o żadńych wahaniach i ceremo- 
njach. Strzelać w każdego dwunożne 
go, jaki się, wysunie z domu. Zrozumia- 
no? Gdzie Jack? 

Cicho podszedł do nich Jack i z 
wyciągniętą szyją, wsłuchiwał się w 
słowa Hogana. 
— Pociski wzniecające pożar masz? 
— Mam. 
— Dobrze. Rzucisz je, kiedy gwizd 

  

Dźwiękowy 
Kino-Teatr 

„STYLOWY“ 
Wielka 36 

JASKRAWE ROTYLE 
Nad program: Nowe arcydzieło z życia Getha p. t. RABBI LOW. Podczas wyświetlania filmu odśpiewa szereg 

Dziś! Najnowsze 100 proc. dźwiękowe arcydzieło 19831 r. 

pieśni cudowne 7 letnie dziecko śpiewak 

Wspaniały dramat w 9 akt. 
śpiewających gwiazd: Bessie Love i Charies 

Tryumfalny romans 

King w rolach głównych. 

N. EPSZTEJN. 

  

Dźwiękowe kino 

„PÓLLYWOGO* ! - 
lewiėza 22 W przebojewym filmie 

Mickiew A dźwiękowo-mówionym p. t. 
tel. 15-28 

Dziś! P.lski Przebój Dźwiękowy 

NIEBEZPIECZNY 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o g. 4, 6, 8 i 10.15, 

Ulubieńcy publiczności Bogusław Samborski, Marja Malicka i Adam Brodzisz 

RAJ Polska mowa, połski śpiew 
Na pierwszy seans ceny zniżone 

  

  

EŹWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
Dziś! Pierwszy Polsko-Europejski Film Dźwiękowo Śpiewny i Mówiony! 

NIEBEZPIECZNY ROMANS 

E. Bodo, Adam D 

Według zn. pow. Andrzeja Struga. Rekordowa obsada: Słynna gwiazda europejska przepiękna 

Betty Amann, mistrz Bogusław Samborski, Zula Pogorzelska, Kazimierz Krukowski, 
ymsza i inni. 

  

  

WIELKA 47. tai. 15-41 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'. 

'Оа аша 2 do 6 b. m. włącznie będą wyświetlane filmy: 2 
KINO Ś B USTYNI“ wieiki irapujący dramat wschodni w 10 aktach, na przepięknem tie bezbrzeż- 

MIEJ SKI E „PIE N P nej Sahary. Główną rolę odtworzy nowe cudowne dziecko ekranu Nadzia 

Syblrskaja. 
SALA MIEJSKA M. Salnickiego. 
Ostrebramska 5 

Gieida Warszawska 

z dnia 1 września 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: | 

Dolary: 8,92 i pół — 8,94 — 8,90 i pól. — 

Belgia 124,50 — 124,81 — 124,19. 

Holandja 360,00 — 360,90 — 359,10. 

Londyn 43,40 — 43,51 — 43,29. 
Nowy York 8,923 — 8,943 — 8,903. 

Nowy York kabel 8,927 — 8,947 — 

8,907. 
Paryż 35,01 — 35,10 — 34,92. 
Praga 26,43 i pół — 23,50 — 26.37, 

Szwajcarja 173,83 — 174,26 — 173,40. 

Wiedeń 125,50 — 125,81 — 125,19. 
Włechy 46,71 — 46,83 — 46,59. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

5 proc. pożyczka konwersypna 44,50. 6 

proc. pożyczka dolarowa 49. 10 proc. kole- 

jowa 107 — 106,50. 8 proc. L. Z. BGK i 

BR, obl. BGK 94. Te same 7 proc. — 83,25. 

S proc. ob! bud. BGK 93. 8 proc. obl. Pol. 

Banku Kom. II em. 81,50. IV em. 93. 8 proc. 
L. Z. T. K. Przem. Pol. 72. 5 proc. Warsza 

wy 52,50. 8 proc. Warsz. 69,50 — 68,75 — 

69. 8 proc. Częstochowy 59,50. 10 proc. Lit- 

blina 77. 8 proc. Piotrkowa 60,50. 10 proc. 

Radomia 70,75. 10 proc. Siedlec 70,75 — 

70,50. 
AKCJE: 

Bank Polski 112. 

Oflary 
Bezimiennie na „Chleb Dzieciom" zł. 5, 

na Złobek Im. Maryi zł. 5, na Dom Dzieciąt- 
ka Jezus zł. 5. 

W. S$. na rodzinę b. chorążego zł. 5. 

Najlepszą Leglo 
bo z cegielni „DWÓRCZAŃY 

tanio sprzedaje inżyner F. KOCH 

dzierżawca tej cegielni. 

Osobiście 5 — 6 po poł. 
Wilno, ul. Mickiewicza 22 m. 40. 

  

       

      
    

    
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego 'w Wilnie 
IX rewiru, Konstanty Karmelitow, zamiesz- 
kały w Wilnie, przy ul. Gimnazjalnej 6-14, 
na zasadzie art. 1030 U. P. C., podaję do 
wiadomości publicznej, że w dniu 7 wrześ- 
nia 1931 roku, o godzinie 10 rano, w Wil. 
nie, przy ul. Piaskowej 1, odbędzie się sprze- 
daż z licytacji, należącego do firmy Ryska 
Fabryka Konserw T-wa DELFIN, majątku 
ruchomego, składającego się z maszyny do 
zamykania pudełek konserwowych firmy 
LEMBERG, oszacowanego na sumę 800 zło- 
tych, na zaspokojenie pretensji firmy „Indu- 
strie Blechwaren Werke" i firmy M. Eil- 
stein i sp-ka, w sumie złotych 8700 z %% i 
kosztami. 

Opis rzeczy i szacunek takowych przej. 
rzany być może w dniu licytacji, zgodnie z 
art. 1046 U, P. C. 

Komornik sadowy K. Karmelitow. 

JJ i 

Agenci..;,, POPIERAiCIE 
pokupnej ksiąžki r. || 9 P p 

a a a ® 

  

trzebni. Wielka 14 m. 7 
(od 9 do 11-ej rano).! 

Podczas wyświetlania filmu z dostosowaną do akcji muzyką, wystąpi nowa orkiestra pod batutą p. 

Nad program: MOJE AUTO w 2 aktach. Ceny miejsc: Balkon 30 gr., parter 60 gr. Początek 

seansów: od godz. 4, 6, 8, 10. Kasa czynna od godz. 3 ciej po poł. 

6:46656666468666066+ 
PRZETARG 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych iw Wilnie, ni 
niejszem ogłasza przetarg nieograniczony 
ckresie od dnia l-go października 1931 roku do dnia 1 kwiet 

'w obrębie Oddziału Dro- nia 1932 roku robót asenizacyjnych 
gowego Brześć, 

Wszelkie informacje, dotyczące powyższego przetargu 
można otrzymać w wydziale drogowym 
wej Kolei Państwowych w Wilnie, ul. Stowackiego 2, drugie 
piętro, pokój Nr. 3, w dnie urzędowe w 
do 13-tej. 

Zainteresowani mogą nabyć pełny komplet danych 
do przetargu po wpłaceniu do Kasy Dyrekcyjnej 10 złotych. 

Wysyłanie pocztą materjałów, dotyczących 
Dyrekcję nie obowiązuje, 

Wadjum w. wysokości 5 proc. od 
całkowitego wynagrodzenia za wyżej w. 
winno być złożone sposobem ustalonym przez 
Skarbu w kasie dyrekcyjnej w Wilnie w gotówce, lub papie- 
rach wartościowych, albo przekazane do P. 
Dyrekcji. 

Przy składaniu 'wiadjum w papierach 
leży (do ofert dołączać nie same walory, 
kasy dyrekcyjnej na przyjęte papiery. 

Oferty winny być nadesłane, lub złożone do specjalnej 
skrzynki, znajdującej się w Prezydjum Dyrekcji 
Nr. 27, II piętro do godziny 12-ej dnia 28 września 1931 roku. 

Dyrekcja Okręgowa K. P. Wilno. 

  

Do wynajęcia 
ję Mieszkanie 5 pok. 1-e 
e wszelkie wygo- 

R 12—12. Dr Ginsberg > ** 
Cheroby skó we- 

ZIE pozd M ieszkanie 
we. Wiieńska 8 ed 3 pokoi z kuchnią i 
8 — 114 — 8. Tel. wygodami do wyna- 
567. jęcia. Popławska 29. 

Dr. Wolfson Mieszkania 
weneryczne, moczopł. 3—4 pok. schludnego 

|LEKARZE | 

    

  

      

  

  

MASTYTOT de. BEĄGTE 
„KEVA“ (Paris) 

Mickiewicza 37, tel. 
657, 11 — 1 

Rozgtadzanie i odšwie- 
zanie twarzy. Leczenie 
wągrów i  pryszczy. 
Elektryzacja W.Z.P. 58 

na wykonanie w 

  

Dyrekcji Okręgo- 

godzinach od il-ej 

> Poszukuję 

fortepjanu 
lub pjanina do wyna- 

przetargu, 

zaoferowanej sumy  jęcja. Zgłoszenia do 
spomniane roboty, administracji „Slowa“ 

Ministerstwo dla C. M. 

Chcesz  otrzy- 
mać posadę? 

Musisz ukończyć kursy 
ko:espondencyjne im. 
Sekułowicza, Warsza- 
wa, Żurawia 42, Wys- 
czają listownie: buhal- 
terji, rachunkowości, 
korespondencji, steno- 
grafji, handlu, prawa, 
kaligratji,  daktylogra- 
fji | towaroznawstwa, 
języków, pisowni-gra- 
matyki polskiej, eko- 
nomji. Žądajcie pro- 

  

K. O. na rachunek 

wartošciowych na- 
lecz pokwitowanie 

w pokoju 

  

spektów. 

GABINET Zakład niec 

RACJOKALNĘ? ZE 
KOSMETYKI - A. Wiszniewski 
LĘCZNICZĘJ Zamkowa 20-a 

WILNO, MICKIEW! przyjmuje zamówienia 
CZA 81 m. 4, z własnych i powie- 

kobiecą  rzonych materjałów. 
rod konserwa- 

mali, odświeża, asuwa Fortepian 

  

je, dosko- 

  

  

i skórne, nl. Wileńska z ogródkiem w  pobli- jej skazy i braki. Masaż krótki niedrogo do 
7, tel. 10-67 9—1i4—8 żu Zakretowej, Pohu- twarzy i ciała (panie, sprzedania, Łaskawe 

lanki, Piłsudskiego po- Sztaczne opalanie cery) zgłoszenia w Adm. 
DOKTOR szukuje lekarz. Ołerty Wypadanie włosów „Śłowa* pod C. M. 

Zeldowicz do Administracji „Sło łapież. Najnowsze zde- - - -————- — 
wa“, bycze kosmetyki racje- 

chor. skórne, Wene- —— nalnej Gotówkę na 
ryczne, narządów mo- Cedziennie od g. 10—8, dobre procenta 
GA sa sz L=————2 „2. P. 48. lokujemy bezpłatnie 

a nn - ez) dia di „P т у 
DOKTOR ochodowe 

ZELDOWICZOWA , uczenie se: Eras Domki małe z 
5 niedrogie utrzymanie ręczne, wibracyjne i pla- ogródkami place. 

KOBIECE, WENE-i troskliwa opieka W styczne. Epilacje. Majątki 
RYCZNE NARZĄDÓW komfortowem  miesz- Aimo > 

MOCZOWYCH 

  

SET = Е 2 (m Kęty 0 mynienieona, | Bi" slim tel 27.7 Przyjmę tanio” W/ELK 10-11 2 7| Biuro Kom. „Za- 
leszkani Przyj. w g. 10 - -/ | chęta* Miekiewi- DOKTOR na mieszkanie W. Z. P. A 26, 

z utrzymaniem dwóch 
uczniów lub dwie ucze- A. Cymbier 

Choroby weneryczne, nice. Opieka troskliwa. 
skórne I uarząda t%0- Małą Pohulanka 10—2. 
czewego. Mickiewicza 
18, róg Tatarskiej przyj- ^ 

"maje 9—2 i 5—8. . 
Tel. 15-64. 

  

Uczenice 
młodszych klas przyj- 

ze me na mieszkanie z 

LOKALE wem MR 

Pokó 
     11 — 8 róg Orzesz- 

kowej. 

2 uczenice 
dami tylko solidnemu inteligentne z dobrej 
lokatorowi  Zygmun-rodziny przyjmę na 
towska 22, mieszk, 6 mieszkanie z utrzyma- 
od 12 do 7 niem. Pańska 4 m. 4. 

  

do wy- 
najęcia 

ze wszystkiemi wygo- 

  

nę. Przedewszystkiem trzeba podpalić 
samochody, a potem dom. Zrozumia- 
no? Nasze maszyny będą gotowe do 
ucieczki. Rozumiesz? Nie zatrzymywać 
motorów! 

Plan opracowany był świetnie, jak 
zwykle plany wodza. Szajce Sarna gro 
ziła nieunikniona klęska. 

Hills znalazłszy się na pierwszem 
piętrze, machinalnie dotknął klucza w 

kieszeni. Ze złością myślał o tem, że 
będzie musiał sterczeć całą godzinę 
przed drzwiami, za któremi Włoch i 
dziewczyna szepczą coś w nieznanym 
mu języku. Dopiero za godzinę miał 
przyprowadzić ich do Sarna. 

A tymczasem koledzy, jak na złość 
grali w karty, Hills chętnie przyłączył- 

by się do nich! 
Jenny i Tretano ciągle jeszcze szep 

tali. Bóg jeden wiedział 0 czem oni 
mówili! Hills ze wściekłością zaciskał 
pięści... Nagle u drzwi wejściowych za- 
Iźwięczał dzwonek... 

Rozmawiający na górze Sarn, po- 

słyszał dzwonienie również. 
— (o to? — zapytał podwładny ban 

„yta, chwytając za rewolwer. 

— Ktoś przyszedł ośle! — odpo- 
wiedział obojętnie Sarn i zbiegł do po- 
koju, w którym reszta bandy zabawia- 
ła się grą w karty. 

— Ktoś dzwoni do drzwi, — rzekł 
spokojnie. — To nie może być nikt z 
naszych. Więc to szpicle. żywo na miej. 
sca! 

Momentalnie w rękach bandytów 
błysnęły rewolwery, wszyscy zerwali 
się i stali w pogotowiu. 

— |]a sam otworzę drzwi, — mówił 
dalej Sarn, — Wy zostaniecie tu i bę- 
dziecie uważać na korytarz. Jeżeli to 
Szpicle, — bądźcie gotowi do bitwy. 
Drogę do samochodów znacie! 

Odowiedziało mu milczenie, pełne 
skupienia. Rozkaz będzie spełniony. 
Nikt nie da się więc żywcem. Wszyst- 
kim podobało się, że Sarn gotów był 
sam otworzyć drzwi. Odwaga i spokój 
były najważniejszemi zaletami wodza. 

Sarn z rewolwerem, gotowym do 
strzału, skierawał się do drzwi. Jeden z 
bandytów wyszedł za nim na korytarz; 
oparty o Ścianę, palił spokojnie papie- 
rosa. 

Sarn odsunął ostrożnie zasuwę, le- 
wą rękią otworzył lostrożnie drzwi i 

błyskawicznym ruchem oświetlił latar- 
ką ganek. Harris odskoczył na bok. Ale 
światło padło na jego twarz, potem 
prześlizgnęło się po twarzy Kese'a i re- 
wolwerze, który wyciągnął przed sie- 
bie. 

Natychmiast drzwi zatrzasnęły się. 
Kese pociągnął za cyngiel, ale kula 
uderzyła w drzwi i utkwiła w twardem 
drzewie. 

Wewnątrz domu rozległ 
Sarna: 

— Widziałem Harrisa i Kese'a. Ke- 
se strzelił we mnie. Do boju! 

Zanim skończył mówić, rozległ się 

się krzyk 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Drukarnia Wydawnictwa „Słowo* Zamkowa 2. 

  

kaniu w _ śródmieściu Kosmetyki 
na I piętrze. Wileńska] gczniczej Gedi6 folwa: ki, Działki 

za bezcen, przy mi- 

    cza 1, tel. 9-05. 
  

Fabryka i skład mebli 

W. Wilenkin i $-Ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wlino, uł. Tatarska 20, dom wiasny, 
Istnieje od 1843. 

jadalnie, sypialnie, sglony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden= 
sy, stoły, szały, biurka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warnnki I na raty. 

Sprzedaje się plac 
przy ul. Kalwaryjskiej 162, obsz. 1 
dzies. Można częściami. (0 warunkach 
ul. Wileńska 15 m. 3 lub ul. Ogórko- 
wa 46. (koniec). 

  

  
trzask wybitego okna w sali, gdzie 

grano w karty. Sarn klnąc, skoczył ku 
oknu i wystrzelił naoślep. Harris biegł 
właśnie ku domowi, gdy ugodzony ku- 
łą z okna, machnął rękami i padł na 
ziemię, 

Jednego wroga obezwładniono, Sarn 
wydał krótkie rozkazy: 

— Pilnować schodów. To napad. 
Atakują ze wszystkich stron. Strzełać 
do każdego, kto zjawi się koło domu i 
strzelać bez pudła! Ja zaraz przyjdę 

do was! 
Rozkazy wykonywano szybko i 

zręcznie. Sarn pobiegł do pokoju, w któ 
rym zamknięci byli więźniowie. 

— (Co się stało? — pytał niespokoj 
nie Hills. 

— Napad, — rzucił krótko Sarn. — 

Słuchaj no, bracie, ja zaraz przyślę tu 
Wragga. Wyprowadzicie więźniów. 
Tretano możesz zabić, ałe dziewczyny 
pilnuj. Wiesz gdzie stoi maja maszy- 
na? 

- Hills kiwnął głową. Wspaniały sa- 
mochód Sarna stał w tak pewnem 
schronieniu, że tylko wtajemniczeni 
mogli się tam dostać. Można było stam 
tąd z łatwością wyjechać na szosę. 

— Wsadzisz ją do samochodu, — 
mówił Sarn — i będziesz czekał na 
mnie. Jeśli nas dzisiaj pobiją, nie mogę 
wypuszczać z rąk wszystkich atutów, a 
ona wie gdzie jest złoto. Czekaj na 
mnie i nie odchodź od samochodu. 

(D.CN.) 

“ Redaktor w. z. Witold TFatarzyński. 
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