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Nowy rok szkolny 
Niewesoło się rozpoczyna ten rok... 

Ogólny kryzys dał się we znaki i 

szkolnictwu, nieco nadwerężając ol- 

brzymią organizację oświaty publicz- 

nej. 

Kryzys w szkolnictwie nigdy nie 

przybiera krzycząco jaskrawych form, 

często jest wprost niewidoczny dla 

nieuważnego obserwatora, ale z dru- 

„giej strony jego następstwa są trwal- 

sze i głębsze, niż np. kryzysu ekono- 

“ micznega... 

) 

  

Szkolnictwo jest bardzo ważnym i 
czułym na zmiany aparatem państwo- 

wym, kształtującym nietylko umysły, 

ale i charaktery obywateli Rzeczypo- 

spolitej. 

Dlatego też-nieodzownym  warun- 

kiem pracy wychowawczej — oprócz 

dobrego programu, doskonałych sił pe 

dagogicznych oraz sprawnej organiza- 

cji — jest atmosfera pogody. 

Uśmiech, serdeczność, ciepło i ra- 

dość muszą towarzyszyć dziecku od 

przedszkola do ławy akademickiej, 

gdzie ta beztroska młodzieńcza pogo- 

da znajdzie wyraz w prastarym mię- 
dzynarodowym hymnie akademickim, 

zaczynającym się od słów: Gaudea- 

mus igiturl.. 

„Weselmy się* — oto najistotniej- 

Szy program młodzieży. 

Radość i pogoda — oto najsku- 

teczniejsza broń młodych!.. 

lm pogodniejszych  abiturjentow 

wykształci szkoła, tem jaśniejszą bę- 
dzie - przyszłość narodu! 

Dziś jednak tak trudno jest o szcze- 

ry uśmiech!.. 

Rodzina, uginająca się pod cięża- 

rem trosk materjalnych, wytwarza w 

domu nieraz wprost trującą atmosferę. 

Pesymizm, wypływający z niemocy 

i małości zatruwa młode dusze, 

Zniechęcając do energiczniejszego czy- 

nu i budząc niewiarę we własne siły, 

a nawet w siły narodu... 

Wesołość w tych warunkach staje 
Się równoznaczna z ucieczką od rze- 

czywistości, — przybiera formę ucie- 
chy bezmyślnej, wymagającej podniet 

Ewaltownych i brutalnych, uciechy, 
„ której skutkiem jest chwilowe oszoło- 

mienie i długotrwałe opadnięcie ener- 
gii. 

Rodzina naprawdę pogodna, sło- 
Neczna — jest obecnie rzadkością, co 

Wyrządza straszliwą krzywdę młode- 

mu pokoleniu, przed którem w przy- 
Szłości leżą wielkie zadania rozbudo- 
wywania ojczyzny. 

Szkoła musiałaby uzupełnić ten brak 
Pogody w rodzinie i stworzyć formy 
Tadosnej nauki. 

Ale jak można wymagać w obec- 

hych warunkach, aby o rozjaśnieniu, 
Tozsłonecznieniu szkoły myśleli nau- 

Szych warunkach materjalnych i tak   
Przeciążeni pracą, że tylka z wysiłkiem 

mogą podołać swym obowiązkom. 
Kryzys ekonomiczny, który dotknął 

Todzinę i zespół nauczycieli — dwa   Czynniki, decydujące 0 wychowaniu 

Młodzieży — niezawodnie w jakiejś 

Tormie da się we znaki młodemu po- 
koleniu, które i bezpośrednio odczuwa 

krzywdę z powodu  nienormalnych 

Warunków. 
Posiadamy zaledwie garstkę praw- 

Śziwej inteligencji, nauka przeżywa 
Tyzys ze względu na rozpacznie nik- 

ły dopływ nowych sił, na stanowiskach 
Nieraz odpowiedzialnych znajdują się 

dyplomowane miernoty, — zdawałoby 
Się, że zapotrzebowanie na siły wy- 
kształcone jest wielkie, ale gdzie tam! 

>— już posiadamy nadmiar inteligencji! 
Raz po raz ukazują się w prasie o- 

Świadczenia fachowców, stwierdzają 

(ych, że mamy za dużo adwokatów, 

Czyciele, znajdujący się w coraz gor- ' 

wspomina się, bo przerost naszej biu- 

rokracji jest (czy raczej — był) prze- 

rażający. 

Mamy za dużo wszelakich fachow- 

ców, a jednocześnie niesamowicie 

wielka ilość szkół średnich rok rocznie 

dostarcza tysiące absolwentów, którzy 

za wszelką cenę dążą do uniwersyte- 
tów, aby po ich ukończeniu (z setki 
zapisujących się ną studja kończy za- 

ledwie kilku) stwierdzić, że studja 

„nic nie dają"... 

W roku obecnym sytuacja pod tym 

względem jeszcze się zaostrzy. 

Z jednej strony redukcja wyrzuci 

na bruk setki ludzi z wyższem wy- 

kształceniem, którzy będą groźnymi 

konkurentami młodych absolwentów 

uniwersytetów, z drugiej zaś strony 

jeszcze dziwaczniejszy stanie się stosu 

nek szkół powszechnych do średnich. 

liość szkół średnich w Polsce jest 

nieproporcjonalnie wielka w stosunku 

do szkół powszechnych i do potrzeb 

narodu. 

Obecnie, wskutek kryzysu, zosta- 

nie zamkniętych kilka tysięcy szkół 

powszechnych, ilość zaś szkół śred- 

nich zmianie nie ulegnie. 

Wytwarza się dziwna sytuacja: ca- 

ła armja nauczycieli ludowych zostaje 

zredukowana, a jednocześnie dziesiąt- 

ki seminarjow nauczycielskich będą 

kształciły nowe zastępy nauczycieli, 

którzy z całą pewnością nie znajdą 

pracy. 
Przeszło pół miljona dzieci nie tra- 

fi do szkół i nie otrzyma początkowej 

nauki, a jednocześnie dostęp do gim- 

nazjów uczniom szkół powszechnych 

będzie ułatwiony po przeprowadzeniu 

unifikacji szkół powszechnych i niż- 

szych klas gimnazjów. 

Pęd do gimnazjów wzmocni się, 

dopływ do uniwersytetów zwiększy 

się; będziemy więc mieli coraz więcej 

dyplomowanych osobników, przyczem 

na jednego kończącego uniwersytet 

przypadnie dwudziestu wykolejeńców! 

Wytwarza się powoli błędne koło, 

z którego wyjścia narazie niema. 

Niezawodnie, państwo będzie mu- 

siało przeprowadzić nowe reformy w 

szkolnictwie, które zapewnią każdemu 

dziecku możność otrzymania nauki w 

zakrese szkoły powszechnej i tylko u- 

łatwienie w drodze do gimnazjum, czy- 

li musi być zwiększona ilość szkół lu- 

dowych i zmniejszona ilość niepotrzeb 

nych gimnazjów, ale reformy organi- 

żacyjne nie są wszystkiem. 

Dziś, jak nigdy, potrzebny jest 

wielki, zgodny wysiłek całego społe- 

czeństwa w celu wytworzenia  zdro- 

wej, pogodnej atmosfery w szkołach, 

bo (wciąż o tem pamiętać należy!) od 

szkoły zależy nasza przyszłość!.. 

Rok obecny w szkolnictwie, jak i 

we wszystkich dziedzinach życia spo- 

łecznego i ekonomicznego, jest rokiem 

kryzysu. 

Ale jednocześnie może stać się ro- 

kiem przełomowym, po którym rozpo- 
cznie się jasna era naszego szkolni- 

ctwa. 
Czynniki, moralnie odpowiedzialne 

za dobry stan szkoły, a przedewszy- 
stkiem — nauczyciele i rodzice, muszą 
zdawać sobie sprawę z sytuacji i szu- 

kać wyjścia. 
Wiele tu mogą zdziałać Komitety 

Rodzicielskie, jeżeli się składają z in- 

teligentnych i społecznie wyrobionych 

jednostek: W. Ch. 

  

B. minister Kiarner 
na czele komitetu pomocy 

bezrolnym 
WARSZAWA, 2.9 (tel. wł. „Sło- 

wa'), Prezesem Komitetu niesienia 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

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

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „ 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBUKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
[WIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
ЫВА — ul. Suwalska 13 — S. Mateski, 
MOŁODEUCZNO — Księgarnia T-wa „ 

    

    

do miejsca. 
ST 

NIESWIEZ — ul. Ratuszowa — Ksi 
NOWOGRÓDEK 

— A. Łaszuk. 
K. Malinowskiego. 

PINSK — Księ; 

Ruch“. WARSZAWA — 
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Anschluss na wokandzie Genewskiej 
. Wyrok Trybunału Haskiego ogłoszony będzie 6-go b. m. 
GENEWA. PAT, — W ciągu dnia 

toczyły się w Genewie narady zarówno 
w gabinecie sekretarza generalnego Li 
gi Narodów, jak i w apartamentach 0- 
becnych tutaj ministrów spraw zagra- 
nicznych w sprawie projektowanej u- 
nji celnej austrjacko - niemieckiej, któ- 
ra ma wejść na porządek dzienny naj- 
bliższego posiedzenia Rady Ligi Naro- 
dów. 

Jak wiadomo, Rada nie przystąpi 
do obrad nad tym punktem, zanim nie 
otrzyma orzeczenia Trybunału Haskie- 
go. Orzeczenie to spodziewane jest tu- 
taj we czwartek, względnie w piątek, 
w międzyczasie zaś prowadzone $а н- 
kłady w kwestji zlikwidowania sprawy 
jeszcze przed posiedzeniem Rady Li- 
gi Narodów, a mianowicie na posiedze- 
niu komisji studjów dla unji europej- 
skiej. 

Powszechnie panuje przekonanie, że 
minister spraw zagranicznych Curtius 
i wicekanclerz Schober złożą oświad- 
czenia, w których zrzekną się zamierzo 
nej unji celnej. Przytem wysuwa się 
pytanie, w jakiej formie oświadczenia 
te będą złożone. W kołach Ligi Naro- 
dów komentują rozmowy przedstawi- 
ciela Francji Francois - Ponceta z kan- 
clerzem Schoberem w tym sensie, że 
Francja proponuje przejęcie na siebie 
kredytu, udzielonego Austrji przez ban 
ki angielskie, kredytu, co do przedłu- 
żenia którego toczą się obecnie poza 
Ligą Narodów układy między Austrją 
a bankami angielskiemi, 

GENEWA. PAT. — Trybunał Spra 

Schober i Curtius 
zrezygnują z unji celnej 

WIEDEŃ. PAT. — „Neue Freie Presse 
donosi z Genewy: Uchodzi prawie za pew- 
ne, że Schober i Curtius oświadczą na po- 
siedzeniu komisji europejskiej, że Niemcy i 
Austrja odkładają swój plan unji celnej. 
Obaj mężowie stanu powołają się przytem 
па Sprawozdanie komitetu rzeczoznawców 
konferencji europejskiej, zalecające koniecz- 
ność utworzenia jednolitego rynku europej- 
skiego przy pomocy unji celnych. 

Sprawozdanie zaznacza, że należy 
strzegać się, by te fuzje gospodarcze nie mia 
ły charakteru partykularnego i nie narusza- 
ły interesów państw trzecich, Wobec odro- 
czenia terminu ogłoszenia orzeczenia Trybu- 
nału Haskiego, nie jest jeszcze pewne, kie- 
dy Schober i Curtius złożą swe oświadcze- 
nia. 

„Neues Wiener Tageblatt* donosi, że 
tekst oświadczeń Schobera i Curtiusa nie 
jest jeszcze ustalony i że w tej sprawie to- 
czą się rokowania. Francuzi domagają się 
zupełnego wyrzeczenia się projektu. Dr. 
Curtius oświadczył dziennikarzom wiedeń- 
skim, że o takiem zrzeczeniu się nie może 
być mowy. Niemcy stoją po stronie Austrji 
i mimo trudności, które się wyłoniły, nie 
zrzekną się solidarności z Austrją. 
Kor towi „Neues Wiener Tage- 

blatt“ ošwiadczyt dr. Curtius co następuje: 
Od czasu protokółu marcowego nastąpiła 
katastrofa finansowa. Niemcy i Austrja Z0- 
stały ciężko i dotkiiwie dotknięte _przesile- 
niem finansowem. Mimo to ukazuje się 0- 
becnie nowa droga do nowej kooperacji g9- 
spodarczej. Wobec tego więc możliwe bę- 
dzie odłożenie planu unji celnej, Dr. Curtius 
podkreślił, że Austrja potrzebuje koniecznie 

finansowej i że widoki tej pomocy 
kształtują się pomyślnie po załatwieniu kwe 
stji uaji celnej. 

GENEWA. PAT, -— Wicekanclerz 

ckiej unji celnej. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH*, 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ut. Mickiewicza 13. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — il. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 

Podstawę wymiany 
zdań stanowił na piśmie sformułowany 
projekt delegacji francuskiej, który 2о- ПУ` 
stał wręczony przez Francois-Ponceta. 
W-g istniejących przypuszczeń, Scho- 
ber da wyjaśnienie, które praktycznie 

— Kiosk St. z? 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

Polska — St. Bednarski. 
Macierzy Szkolnej. 

T-wo Księg. Koi. „Ruch“. 

  

tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

List Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 
do matki ś. p. Hołówki 
WARSZAWA. PAT. — Marszałek 

Piłsudski przesłał matce ś, p. Tadeusza 

Hołówki następujący list kondolencyj- 

Czcigodna Pani! Głęboko wzruszo 

ny wiadomością o śmierci ś. p. syna 

stanowić będzie zrzeczenie się prze- Pani Tadeusza, śpieszę wyrazić Pani 
prowadzenia projektu w sprawie unji. cały mój żal i współczucie. W osobie 
Przed samem południem Curtius przy- zgasłego traci Polska jednego z naj- 
jał Francois-Ponceta w celu omówie- lepszych jej synów, gorącego patrjotę, 
nia z nim sprawy unji celnej. 

Dno nedzy 
  

Jedno z pism brukowych, należące 
zresztą do prasy B.B. zamieściło tytuł 

bojownika walk o niepodległość i nie- 

strudzonego, pełnego energji pracow- 
nika na polu twórczej, codziennej pra- 
cy pokojowej. Świadomość, iż ta wiel- 

ka i ciężka strata okrywa żałobą kraj 

cały, niechaj umniejszy ból Pani. 

1 Józef Piłsudski, Marszałek Pol- 

przez sześć szpalt „Hańba spada na Ski- 
was, Ukraińcy". 

dni w Truskawcu i nierobienia z wszy- 
stkich naszych obywateli ukraińskich 
ludzi współczujących  obrzydliwemu 
skrytobójstwu. Duch zmarłego był tu 
ze Sławkiem. Chciał on zgody z Ukraiń- 
cami, kule, które go zabiły, nie powin- 
ny zabić jego idei. 

To też w pogrzebie wzięli udział 
Ukraińcy. Niesiono wieńce o błękitno- 
żółtych kolorach ukraińskich, na pięć 
mów nad grobem dwie były wygło- 
szone przez Ukraińców. Należy jednak 
zaznaczyć, że byli to Ukraińcy polskiej 
orjentacji. Natomiast Undo wydało 
wykrętny komunikat (znany naszym 

Kierownik BB pułk. 
Sławek natomiast zrobił wszystko, a- 
by nie dopuścić do uogólnienia zbro- 

  

„ LWÓW. PAT. — W dniu 1 września zja 
wiły się u p. wojewody lwowskiego liczne 
delegacje organizacyj i stowarzyszeń społe- 
cznych, kulturalnych, zawodowych polskich 
i żydowskich, którzy złożyli na ręce p. wo- 
jewody wyrazy współczucia z powodu tra- 
gicznej śmierci Ś. p. posła Hołówki, 

ННЕ KTS TE SN ROE T TEEETT ES ITATSS 
„Kiedy š. p. Holowko naleža! do PPS į dą- 
żył namiętnie do roziwiązania kwestji narodo- 
wościowej na kresach wschodnich w duchu 
sprawiedliwości, praworządności i wolności 
czy on pomyślał wtedy, że tak skona?... 
Sam kresowiec, z natury ruchliwy i rzutki, 
uważał on stanowisko PPS w kwestji u- 
kraińskiej za niedość radykalne i wiódł na 
ten temat spory bez końca z nieodżałowanej 
pamieci Feliksem Perlem, który zresztą miał 
o Hołówce oddawna ustalone zdanie. Cze- 

wiedliwości Międzynarodowej na po- dr. Schober złożył w dn. 2 b. m. rano 

siedzeniu publicznem 5 b. m. wyda 0- wizytę ministrowi spraw  zagranicz- 

rzeczenie w sprawie projektu austrja--nych Rzeszy dr. Curtiusowi. Omawiali 

czytelnikom z wczorajszego numeru), go właściwie Hołówko w tej kwestji żądał 
potępiając zresztą w nim metody tero- 9d partji, to pozostawało zawsze niejasne, 
ru. Żaden z posłów z Undo udziału w PĘNE niedopowiedzeń, mętne. Wogóle po= 

cko - niemieckiej unji celnej. oni znowu sprawę austrjacko - niemie4, pogrzebie nie wziął. 
mysły, w które ruchliwa natura Hołówki ob- 
fitowała, znamionował zawsze jakiś nieokre- 

  

Z endecji Szli w kondukcie pogrze- ślony, a bezpłodny ferment, jakiś nastrój 
bowym posłowie: prof. Stroński, Ry- Ustawicznego malkontenta, nienasycony głód 
mar i Stahl. Prasa endecka nie omi- eKieiŚ, oryginalności, jak np. propagowany Przed zebraniem się 

SPRAWOZDANIE Z PRACY 
GENEWA. PAT. Podkomisja 

koordynacyjna zebrała się w dniu 2 
b. m., o godzinie 7-ej wieczorem, na 
plenarne posiedzenie w celu uchwale- 
nia sprawozdania dla zbierającej się 
w czwartek rano komisji europejskiej. 
Nad redakcją tego dokumentu praco- 
wał przez cały dzień Romitet redakcyj- 
ny, złożony z 11 członków. Polskę w 
komitecie redakcyjnym reprezentował 
p. minister Sokal. Sprawozdanie obej- 
muje wstęp oraz 5 głównych  dzia- 
łów. : 

We wstępie sprawozdanie zawiera 
wyliczenie zagadnień, któremi zajmo- 
wała się komisja. Sprawozdanie pod- 
kreśla, iż zasadniczą myśla przewod- 
nia, która w tej czy innej formie prze- 
jawia się we wszystkich raportach 
tych komitetów, jest paląca koniecz- 
ność przywrócenia w Europie wzajem- 
nego zaufania. 

Dział I-szy, dotyczący stosunków 
gospodarczych i organizacji przemysło 
wej, przytacza zalecenia konierencyj 

gospodarczych Ligi Narodów, począw- 
szy od międzynarodowej 

Komisji Europejskiej 
PODKOMISJI KOORDYNACYJNEJ 
gospodarczej w r. 1927, a skończywszy 
na ostatniej wielkiej konferencji o sko- 
ordynowanej akcji gospodarczej. Pod- 
komisja proponuje, aby kompleks 
wszystkich zagadnień, dotyczących pro 
blemu zbliżenia gospodarczego, prze- 
kazany został komitetowi ekonomicz- 
nemu Ligi Narodów do dalszych stu- 
djów. 

W dalszym ciągu sprawozdanie roz 
waża poszczególne zagadnienia, będą- 
ce przedmiotem obrad podkomisji. 
Między innemi w kwestji bezrobocia 
podkomisja zaleca zwołanie europej- 
skiej konferencji dla stworzenia euro- 
pejskich biur pośrednictwa pracy oraz 
przekazania organizacji tranzytowo-ko 
munikacyjnej Ligi Narodów projektu 
Międzynarodowego Biura Pracy, doty- 
czącego uruchomienia międzynarodo- 
wych robót publicznych. « W sprawie 
przedłożonego przez przedstawiciela 
Sowietów projektu paktu o nieagresji 
gospodarczej, podkomisja zaleca dal- 
sze przestudjowanie przedstawionego 
wniosku. 

konferencji . 

  

Dokoła wizyty francuskiej w Berlinie 
BERLIN. PAT. — Półurzędowo do- tam do końca sesji, lecz powróci do 

noszą: W Genewie omawiana była w Paryża wcześniej, aby móc wyjechać 
ostatnich dniach między dr. Curtiusem w odpowiednim terminie do Berlina. 
a delegatem Francji Francois - Pon- W wizycie berlińskiej weźmie udział 
cetem sprawa wizyty ministrów fran- premjer Laval. Obaj ministrowie fran- 

cuskich w Berlinie. Termin przyjazdu cuscy wyjadą tylko w towarzystwie 
nie został jeszcze ustalony. Mowa jest najbliższych swych współpracowników. 
narazie o 26 września. Do tego czasu Wizyta posiadać ma charakter po- 
Liga Narodów ukończy swe obrady. dobny, jak pierwszy wyjazd ministrów 
Liczą się nawet z zakończeniem sesji niemieckich do Chequers i Paryża. Do- 
na kilka dni przedtem. tychczasowe przygotowania pozwala- 

Minister Briand, którego przyjazdu ją mniemać, że wizyta berlińska do- 

do Genewy oczekują z początkiem prowadzi również do pozytywnych re- 

następnego tygodnia, nie pozostanie zultatów natury gospodarczej. 

Zwołanie Sesji Sejmowej 
NASTĄPI MIĘDZY 1-SZYM A 10-TYM PAŹDZIERNIKA 

WARSZAWA, 2.9 (tel. wł. „Sło- no zwołać tegoroczną sesję budżeto- 
wa“), Z kół politycznych donoszą wą Sejmu nie dopiero 31 października, 

nam, że w toku ostatniej konferencji jak zwykle, lecz o trzy do czterech ty- 
p. Prezydenta Rzeczypospolitej z p. godni wcześniej, a mianowicie między 

Marszałkiem Piłsudskim zdecydowa- 1 a 10 października. 

Na tropie sprawców mordu w Truskawcu 
TRUSKAWIEC. PAT. — W związ- sztowanie Marji Fabiak, pokojowej w 

wilji S.S. Bazyljanek i Aleksandra Buj- 

    

T, nauczycieli, leśników, inżynie- 

wit. p., — o urzędnikach już i nie   pomocy bezrobotnym został b. minister ku z zamordowaniem Śś. p. Tadeusza 
Klarner; wiceprezesem -— b. minister Hołówki sędzia śledczy z Drohoby- 
dr. Jurkiewicz i senator Iwanowski. cza, po przesłuchaniu, zarządził are- 

nia, portjera tejże willi. Dalsze śledz- 

two trwa. 

nęła oczywiście okazji napisania o 
Brześciu i gwałtach B.B. — choć może 
nie było to zbyt subtelne w dzień po- 
grzebu — naogół jednak ton jej był 
poprawny, a nawet z przyjemnością 
powołamy się na głos „Połonji* p. Kor- 
fantego. Znajdujemy tu wyrazy i zda- 
nia, któremi powinno przemawiać sza- 
nujące się pismo w chwili, gdy jego 
przeciwnik polityczny ponosi śmierć w 
związku z propagowaną przez siebie 
ideą. 

Słuszne też czyni Polonja uwagi: 
„Kto, jak kto, ale Hołówko nigdy nie 

był symbolem „ucisku* w stosunku do mniej- 
szości ukraińskiej w Polsce, przeciwnie, re- 
prezentował on odłam najbardziej ugodowej 
polityki. 1 jeżeli przed jakiekolwiek fo- 
rum wytoczą Ukraińcy swoje skargi, to nad 
rozstrzygnięciem będzie się zawsze unosił 
duch zamordowanego Hołówki". 

Także Dziennik Wileński 
czył w sposób poprawny: 

„Skrytobójcze morderstwo dokonane na 
osobie posła Hołówki w Truskąwcu, wywo- 
łało w całem społeczeństwie polskiem zrozum 
miałe jednomyślne oburzenie, Prasa bez róż- 
nicy przekonań politycznych zwraca uwagę 
na ohydę regulowania walk politycznych lub 
sporów narodowych zapomocą skrytobėj- 
stwa i słusznie wskazuje na to, że takie me- 
tody działań politycznych obce są zupełnie 
moralnemu poczuciu naszego narodu”. 

Kiedy umarł ksiądz Lutosławski, to 

— o ile sobie dobrze przypominam — 

„Robotnik“ zamieścił artykuł zakoń- 

czony wyrazami „cześć jego pamięci". 

Socjaliści i endecy nie byli wtedy przy- 

jaciółmi, jakimi są teraz, przeciwnie, 

zwalczali się zajadle. To też zamieszcze 

nie takiego nekrologu było ładnym, 

szlachetnym odruchem redakcji „Ro- 

botnika* wobec człowieka, który istot- 
nie na szacunek zasługiwał. Niestety, 
wobec śmierci Hołówki, byłego swe- 
go współpracownika, „Robotnik“ nie 
zdobył się na żadną rycerskość. Nawet 
wiadomości o jego śmierci podawał w 
dniu pogrzebu na drugiej stronie i bez 
żadnych komentarzy. 

Ale teraz schodzimy na prawdzi- 
we „Dno nędzy' moralnej. 

Zaznaczę tylko, że gdyby mnie za- 

pytano, kogo uważam za bardziej. ni- 

kczemnego — sprawców zamachu, od 

którego zginał ś. p. Tadeusz Hołówko, 
nasz polityczny i osobisty przyjaciel, 
człowiek bliski i drogi naszej pamięci 

— czy też autora artykułu w „Naprzo- 

dzie* o śmierci š. p. Hołówki, to odpo- 

wiedziałbym, że skrytobójcyj postąpili 

nikczemnie, ale nikt nie ma prawa ich 

czynu równać z podłością, którą wyka- 

zał autor artykułu w „Naprzodzie“. 

Artykuł ten przytaczamy in extenso: 
„„Zamordowanie ś. p. Tadeusza Hołówki 

przez ukraińskich terorystów w Truskawcu 
to wstrząsający epizod straszliwej tragedji 

historycznej, pełen niesamowitej grozy, a za- 
razem okrutnej ironji losu. 

zazna- 

przezeń w partji bezskutecznie pomysł ро- 
pierania Kościoła Narodowego i rozpętania 
walki religijnej na wielką skalę, 

Tej upragnionej oryginainości nie było 
mu wszelako danem przejawić pozytywnie, 
gdy opuścił szeregi PPS, uważając, że so- 
bie w ten sposób rozwiązuje ręce do pozy- 
tywnego działania. Występując z PPS i prze-. 
chodząc do sanacji, Tadeusz Hołówko w li- 
ście pożegnalnym umotywował ten swój 
krok wiarą rw. Józefa Piłsudskiego, Wiara 
jest czynnikiem irracjonalnym, który wszeł- 
kiemu rozumowaniu się wymyka, rozumowa 
nych argumentów „za” nie potrzebuje, ta- 
kichże argumentów „przeciw* nie uznaje. 
Jest to czynnik nie logicznej, lecz psychołogi 
cznej natury. Sentyment ten zachował Ho- 
łówko jeszcze z czasów wojny, kiedy dziau 
łał w POW. Później zacieśniły się jeszcze 
te węzły osobiste, kiedy Hołówko, prowa- 
dząc razem z tow. Zygmuntem  Zarembą 
nieistniejącą już dziś spółkę wydawniczą 
„lgnis”, wydawał pisma |ózefa Piłsudskiego, 
w szczególności jego książkę o roku 1920. 

Do tego dodać należy jeszcze ten mo- 
ment psychologiczny, że z partji przeszedź 
Hołówko wprost na posadę naczelnika wy- 
działu w ministerstwie spraw zagranicznych. 

Nowa jego droga życiowa nie wołna by- 
ła od cierni. Wystarczy przypomnieć głośny 
swego czasu list otwarty jego szwagra Wa- 
cława Derewojeda, oficera W. P.; jak wia- 
domo, listem owym, rozesłanym do obcych 
poselstw, posłużyła się grupa pułkownikowe 
ska do utrącenia ówczesnego premjera p. 
Bartla. Przykrości osobiste, z tą sprawą zwią 
zane, strawił jednak Hołówko łatwo i szyb 
ko. Natura jego nie była zbyt wrażliwa na 
tego rodzaju subtelności. 

Urzędowa jego działalność polegała na 
prowadzeniu t. zw. rokowań. Prowadził on 
rokowania dyplomatyczne z państwami bał- 
tyckiemi, atoli bez jakiegokolwiek „widocz- 
nego rezultatu. 

Zarazem w: podobny sposób brał udział 
w polityce wewnetrznej. | tu także prowa. 
dził rokowania. Uważał się on mianowicie 
za specjalistę w kwestji mniejszości narodo- 
wych, I tak np. przęd ostatniemi wyborami 
sejmowemi prowadził rokowania z żydami 
o to, żeby głosowali na BB. Był on zawsze 
skłonny do rokowań, mniejsza oto z kim, na 
jakiej podstawie i z jakim celem. Najważniej 
szem jego działaniem były rokowania z poli-. 
tykami ukraińskimi, aby ich skłonić do wy- 
cofania z Genewy skarg na słynną „pacy- 
fikację““. Rokowania te pozostały bezskute- 
czne. 

Jeśli prawdą się okaże, że zamordowali 
go teroryści ukraińscy — bo dotąd niema 
w tej mierzę żadnych dowodów, są tylko 
domysły — to nie ulega wątp'iwości, że 
wpłynie to ujemnie na losy skargi ukraiń.. 
skiej w Lidze Narodów. A zarazem, jeśli 
mord w Truskawcu miałby być jedynym re- 
žultatem sanacyjnej polityki wobęc zagad- 
nienia mniejszości narodowych, to byłoby 
a wyraz smutne zakończenie tej poli- 
tyki”. 4 

Nie wiele żywię iluzji co do Pol- 
skiej Partji Socjalistycznej. Wiem, że 
niezbyt honoruje ona w praktyce za- 
sady, które w tearji wyznaje, jak ht- 
manitaryzm, szacunek człowieka, spra- 
wiedliwy stosunek de jednostki. Lecz 
mirao to będę się dziwił, jeżeli kanalia, 
która napisała ten artykuł, nie będzie 
przez sam obóz socjalistyczny ujawnio- 
na i wydalona z partji. Mamy nadzie- 
ję, że się tak jednak stanie. Cat.
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ECHA KRAJOWE 
Przed Kongresem Eucharystycznym 

w Sionimie 
W dniach 12 i 13 b. m. ma się od- 

b, Ś w $ruaimis Kongres Eucharvsiyl?- 
dy. 

Społeczeństwo. miejscowe docenia- 
jąc ważność Kongresu wyłoniło Komi- 
tet Organizacyjny na czele z p. Staro- 
stą Edmundem Koślaczem jako prze- 
wodniczącym. W celu zaś skuteczniej- 
szego zainteresowania miejscowego 
społeczeństwa, oraz łatwiejszego wy- 
konania szeregu ważnych czynności, 
jakie na Komitet spadają, poza Prezy- 
djum, zostały utworzone trzy sekcje, a 
mianowicie: _ Prasowo-propagandowa 
akcji katolickiej i młodzieży pozaszkol- 
nej, kwaterunkowo-porządkawa, oraz 
iinansowo-gospodarcza. Na czele sek- 
cji pierwszej stoi ks. I. Rosołowski, dru 
giej — burmistrz Jelski, trzeciej Józef 
Stecki i notarjusz Tytus Sołtowski. 

Poszczególne sekcje już oddawna 
rozpoczęły czynności organizacyjne i 
po wspólnem porozumieniu nakreśliły 
plan uroczystości, a mianowicie: 

Dnia 12 września 
O godz. 15 m. 30 wspaniała uroczystość 

zostanie zapowiedziana biciem iw dzwony we 

wszystkich świątyniach  słonimskich przez 

kwadrans, zaś o godz. 16-ej }. E. Ks. Arcy- 
biskup Metropolita wileński Romuald Jai- 
brzykowski odprawi uroczyste nabożeństwło: 

ogłosi błogosławieństwo Ojca św. poczem 
nastąpi Veni Creator, wystawienie Najświęt- 
szego Sakramentu. Nieustanna Adoracja, na- 

stępnie zaś o godz. 17 na dziedzińcu starom 
stwa odbędzie się zebranie pienarne kongre- 

su, które dokona wyboru marszałka i prezyu 

djum. Z kolei nastąpią przemówienia i refe- 
raty. 

O godz. 19-ej w sali Domu Ludowego 
Sekcja Akcji Katolickiej i Społecznej odbę- 

dzie swoje zebranie, na którem wygłoszone 
zostaną referaty i powzięte odpowiednie re- 
zolucje. O tymże czasie w lokalu seminarjum 
naucz. męskiego odbędzie się zebranie sek- 

cji Młodzieży. 

Q godz, 24-ej w kościele S.S. Niepokała 
nek ts. arcybiskup odprawi Mszę św. pon- 

tyfikalną. 

Dnia 13 wcześnia 
Qa zadz. 1-3j w mocy Msze św. i Komu 

nja w kościele S.5. Niepokalanek. 

Godz. 6-ta Liturgja wschodnia w kościele 

parafjalnym na Zamościu. 

Godz. 8-ma Msza Św. uczniowska w ko 
ściele po bernardyńskim. 

Godz, 9-ta, zebranie plenarne (na dzie 

dzińcu starostwa), na program którego złoż. 

się referaty, rezolucje i śpiewy z kościoła. 

Godz. 10. min. 30, uroczysta procesja 5.5. 

Niepokalanek do paraijalnego kościoła. Cele- 

bra pontyfikalna na cmentarzu kościoła pa- 

rafjainego. Kazanie J. E. ks. biskupa Włady- 

sława Bandurskiego. 

Uroczystości powyższe zaszczycą 
swoją obecnością J. E. Ks. Arcybiskup 
Romuald Jałbrzykowski i j. E. ks. bi- 
skup Władysław Bandurski. 

Jak nas informują, Komitet czyni 
starania w sprawie przyjazdu J. E. ks. 
Arcybiskupa Edwarda Roppa, który 
przez czas administrowania djecezją 
wileńską, jeszcze za czasów przedwo- 
jennych zjednał sobie serca słonimian. 
Dotychczas jednak, Komitet pozytyw- 
nej odpowiedzi nie uzyskał. 

Wizytacja arcypasierska 
Dowiadujemy się, że począwszy od dnia 

11-IX J. E. Ks. Arcybiskup R. Jałbrzykow 
ski dokona wizytacji dekanatu słonimskiego. 

Plan wizytacji jest następujący: 
Dnia 11-IX godz. 11 przyjazd do Mot 

czadzi (pow. Baranowicze), godz. 15 przy- 
jazd do Wysocka (pow. Słonimski), godz. 18 
przyjazd do Albertyna. 

Dnia 12-1X, godz. 7 przyjazd do Słonima, 
godz. 13 przyjazd do Żyrowic, godz. 16 

    

przyjazd do Słonima, kościół S.S. Niepokała-- 
lanek (rozpoczęcie Kongresu Euch.). 

Dnia 13-1X, Siontm, Kongres 
styczny. s 3 

Dnia 14-IX godz. 8, przyjazd do Nowopol 
nej, godz. 12 przyjazd do Bytenia, godz. 15 
przyjazd do Dziewiątkowicz, godz. 18 min. 
30 przyjazd do Sielawicz. 

Dnia 15-IX godz. 7 przyjazd do Łukonicy, 
godz. 11 przyjazd do Dereczyna. 

Jak widzimy z powyższego rozkła- 
du podróży wizytacyjnej J. E. ks. Ar - 
cybiskup przybędzie do Słonima już w 
dniu 12-IX a godz. 17 rano i zabawi 
tu do 14 września 1931 r. 

Euchary 

KRONIKA BARANOWICKA 
X Baranowicze w hołdzie ś. p. T. 

Hołówce. Całe społeczeństwo miejsco- 
we, bez różnicy wyznania i narodowo- 
ści, głęboko zostało wstrząśnięte po- 
tworną zbrodnią, dokonaną na osobie 
Šš. p. posła naszej ziemi. Otaczało Ga 
wszak tutaj niekłamane uznanie i mi- 
tość całej inteligencji i szerszych mas. 
Komitet Regjonalny wydał odezwę do 
obywateli miasta, wzywającą do wzię- 
cia udziału w uczczeniu pamięci Zmar- 
łego. Uroczystość żałobna odbędzie się 
dnia 4 września według następujące- 
go programu: o godz. 11 zrana nabo- 
żeństwa w świątyniach wszystkich wy 

hh A HH 

Do kompletu 

przedszkola 
polsko = francuskiego 

z początkami nauczania, 

przyjmę dzieci kilkoro, inteligenine z 

dobrej rodziny, od 6 do 8 lat. 
Zapisy od 9-tej rano do 2-ej pp. 

Pańska 4 m. 4. (Obok Łukiszek) 

  

  

Chopin na Majorce 

znań. Po nabożeństwie żałobnem w 
kościele garnizonowym pochód ulica- 
mi miasta. O godz. 12.15 uroczysta 
akademja żałobna w sali kina Apollo. 
Wszystkie organizacje społeczne i ce- 
chy wystąpią ze sztandarami, pokryte- 
mi krepą. 

X U harcerzy baranowickich. Har- 
cerstwo baranowickie ma za sobą pra< 
wie dziesięć lat rozwoju i tradycji. 
Pierwsza drużyna męska im. T. Kościu 
szki powstała jeszcze w r. 1922 na 
gruncie gimnazjum męskiego. Przeży- 
wała ona lepsze i gorsze czasy, do naj- 
lepszych zaliczyć należy ten okires, kie- 
dy-przed niespełna pięciu laty delego- 
wany z Wilna dyrektor gimn. Lelewe- 
la p. St. Paszkiewicz czas jakiś pełnił 
obowiązki dyrektora tutejszego  gim- 
nazjum. Dyrektor Paszkiewicz gorliwie 
zaopiekował się naszem harcerstwem, 
widząc w niem słusznie ważny czyn- 
nik w podnesieniu poziomu  etyczne- 
go i obywatelskiego młodzieży. Od tej 
chwili harcerstwo rozwija się coraz le- 
piej, posiadając kilka drużyn męskich i 
żeńskich we wszystkich zakładach nau 
kawych. Znalazło też ono energiczne- 
go i oddanego opiekuna w osobie p. 

Przedruk wzbroniony 

(Z MARSYLJI NA BALEARY. — W STOLICY PALMIE. — ŚLADAMI FRY- 
DERYKA. — KLASZTOR W VALLDEMOSA—NOWE DANE TOPOGRA- 

FICZNE. — TAM, GDZIE CHOPIN WYKOŃCZYŁ PRELUDJA) 

W piątek 10 kwietnia 1931 roku o 
godzinie osiemnastej zawyła syrena о- 
krętu „Djemila”* w porcie marsylskim. 
Po chwili statek począł drgać wzmo- 
żonym pulsem maszyn i zwolna odsu- 
wać się od kamiennej przystani. Ru- 
szył do Algieru. 

Pogodne niebo już nieco ku wie- 
czorowi senne. Lekki słony wietrzyk 
od morza. Fala zupełnie spokojna. Z 
agonem piany wysuwa się statek z 
brudniego' portu, którego krąg zwiera 
się i oddala. Wieże Marsylji szarzeją 
za nami. Przed dziobem  okirętu dwie 
latarnie morskie kręcą się równo -wko- 
ło, wodząc długim palcem światła po 
horyzoncie. W tym równym ruchu krą- 
żenia jest coś z obrotu planet, bezsen- 
na ostrzegawcza uwaga. Ilekroć cien- 
ka igła światłości zbliży się ku tobie, 
błyśnie nagle na jedną chwilę, jak bez- 
głośny okrzyk—i spokojnie sunie dalej... 

Wiatr od pełnego morza już jest 
chłodniejszy, bardziej nocny. Marsylja 
już jest nierówną szarą nitką na hory- 
zoncie. Po dwóch godzinach gęsta sza- 
mość otacza nas zewsząd: drganie ma- 
szyn, szum fali, wyrzucanej poza ster. 
Zwinięto ilagę francuską. Bielą się do- 
koła balustrady i łodzie ratunkowe, 
mrugają nad głową gwiazdy. A za na- 
mi jeszcze długo dwie latarnie mor- 
skie cienkiemi palcami wodzą dokoła 
po horyzoncie, raz po razie rozbłysku- 
jąc niemym okrzykiem... 

[Znalazłem się w sytuacji, w jakiej 
jeszcze nigdy nie byłem, podróżując. 
Coś w rodzaju Robinsona Kruzoe. Je- 
chałem ku nieznanej wyspie, nie wie- 
dząc, czy zastanę tam pałace, czy sza- 
łasy ludożerców (trochę przesadzam). 
Mało wiedziałem o Majorce i dopiero 
teraz na pokładzie zagłębiłem się w 
dorywczą lekturę mego „Guide Bleu“. 
Nie miałem pojęcia o języku hiszpań- 
skim, a już włosy zlekka stanęły mi na 
głowie, gdy wyczytałem w przewodni- 
ku, iż mieszkańcy Majorki mówią po 
katalońsku, czyli językiem, który mało 
ma wspólnego z hiszpańszczyzną, a 
pokrewny jest językowi  prowensal- 
skiemu. Zginę marnie — wyszeptałem. 
Nie miałem nawet adresu hotelu. Nic, 
nic — tabula rasa. jechałem w prze- 
strzeń, w próżnię, w niewiadome „X*, 
w stratosterę... 

A potem jakoś to poszło powolut- 
ku. Najpierw było „obojętnie*, potem 
lepiej, wreszcie doskonale, uroczo i 
cudownie. > 

Nazajutrz o szóstej już wszyscy są 
na nogach. Nikt nie chorował, śniada- 
nie smakowało świetnie, morze się 
śmieje. Żarliwe słońce walczy z ponoc 
nym chłodem wiatru i z minuty na mi- 
nutę zwycięża cotaz zacieklej. 

Już około dziesiątej rano przed na- 
mi zarysowują się skaliste wzgórza lą- 
du. 

— Co to? 

SŁ Z OEW CO 

POSIEDZENIE IZBY GMIN 
odbędzie się 8-go b. m. 

LONDYN. PAT. — Izba Gmin zwa 
łana została na dzień 8 b. m. Na posie- 

dzeniu, trwającem prawie 5 godzin, ga 

binet ustalił ostatecznie swój plan fi- 

nmansowy i powziął desvzję co do re- 

dakcji projestów ustaw, jakie mają być 

przedstawione Izbie Gmin. 

Na otwarciu Izby Mac Donald, nie 

wyjaśniając projektów finansowych rzą 

du, złoży oświadczenie, w którem do- 

magać się będzie niezwłocznej decyzji 

co do łosów rządu narodowego, a gło- 

sowanie, jakie zakończy pierwszy dzień 

obrad, traktowane będzie przez rząd 

jako głosowanie nad votum uiności. 

Prawdopodobnie dopiero dnia 9-go 

b. m. kancierz skarbu wygłosi expose 

o planach rządowych, 

ODPOWIEDŹ MAC-DONALDA 
LABOURZYSTOM 

LORZYN. PAT. —. W odpowiedz: 
labourzystom 20 swego okregu, któscy 
zwrócili się do niego z żądaniem zrze- 
czenia się mandatu, Mac - Donald za- 
znaczył, iż w odpowiedniej chwili od- 
da się do rozporządzenia swych wy- 
borców, lecz pragnie podkreślić, iż nie 
poda się do dymisji w jakichkolwiek 
warunkach, co mogłoby spowodować 
oskarżenie, iż uchyla się od obowiąz- 
ku, który jest dla niego imperatyw- 
nym, od obowiązku uchronienia masy 
pracowników Wielkiej Brytanji od po- 
ważnych katastrof. Ё 

Militaryzacja szkół wyższych w Bolszewji 
Organ sowieckiego komisarjatu woj 

ny, „Czerwona Gwiazda', prowadzi w 
dalszym ciągu agitację na rzecz zmili- 
taryzowania szkół wyższych w Rosji. 
Domaga on się, by studenci poszcze- 
gólnych uczelni studjowali odpowied- 
nie działy praktycznej wiedzy wojske- 
wej i by wszyscy bez wyjątku uczest- 
niczyli w letnich manewrach czerwo- 
nej armii. 

To samo pismo zaznacza, że wojen- 

wzbogacić rosyjską literaturę wojenną. 
W ciągu pierwszego semestru r. b. w 
Sowietach wydano 155 książek, traktu- 
iących o różnych problemach wojen- 
nych (w tym samym czasie w roku 
ubiegłym — tylko 50). W bieżącym 
trymestrze ma być wydanych 186. W 
ciągu roku biedącego przetłumaczono 
na jezyk rosyjski 17 wojskowych dzieł 
obcych, przeważnie niemieckich (w ro 
ku zeszłym — siedem). 

na rada rewolucyjna czyni wysiłki, by 

Zgon Witolda Gołębiowskiego 
b. komendanta P.O.W. 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 2 
września zmarł w Warszawie po dłu- 
giej i ciężkiej cohrobie ś. p. Witold 
Gołębiowski, artysta - malarz, uczest- 
nik wszystkich walk o wolność, poczy- 
niając od roku 1905 aż do końca woj- 
ny: polsko - rosyjskiej. W roku 1918— 
19 ś. p. Gołębiowski był organizato- 
rem i komendantem POW na Litwie i 

na Litwie i Bia, elrusi 
Białorusi, używając pseudonimu Ilde- 
fons. Za zasługi wojskowe odznaczony 
był orderem Virtuti Militari, 4-krotnym 
krzyżem waleczności, a ostatnio za za- 
sługi, położone przez niestrudzoną pra 
cę wolnościową i narażanie życia na 
wielu polach bitew — krzyżem niepod- 
ległości z mieczami. Liczył lat 46. 

  

przy Gmnazjum im 

Koedukacyjne Wieczorowe Kursy Maturalne 
DLA DOROSŁYCH 

‚ J. Kraszewskiego 
w Wilnie, ul. Ostrobramska 27. Założona w 1926 r. 

Uprawnione przez Kuratorjum O. S. 
i mat-przyrodniczy. System półroczny. Początek 

o godz. 17. Kancelarja.czynna w godz: 10—13 i 17—19. | 

W. Nr. II—31078, typ humanistyczny 
roku szkoln. 5 września 

  

  

  

Wiine, ullca Mickiewicz” ZC. 
rzyjmuja kandydatów od la' 18   

inazjum REY 
umanistyczne 

im. ks. PIOTRA SKARGI 
   

uczelci | umanistyczny z oddziaszia mate 
Szlieai lub francuaki. Wykłady ocbyws.: 

Kancelarja Gimnazjum czynna: we wło.ki © 

Rok szkolny rozpocznia się dria 2 września 1931 roku. 

dla dorosłych 

(letal gimnazjum E. Dzięcielskiej). 
ša klas od 4—8-ej włącznie. Typ 

'ezno-przyrodniczym. Język nie- 
nędą od godz. 16.30 do 21: 
sartki i soboty w g. 17—19, 

    

  

  
Bielińskiego, nauczyciela gimn. im. T. 
Reytana. Ważnią zdobyczą harcerstwa 
są od dwóch lat urządzane obozy let- 
nie. Tego roku obóz taki uirządzono 
pod Rusakowiczami nad Niemnem w 
odległości 12 klm. od Stołpców. Kil- 
kudziesięciu chłopców korzystało tu 
cały miesiąc z idealnych warunków 
zdrowotnych, jakiemi są las, rzeką i 
powietrze. Wielką pomocą w zorgani- 
zowaniu obozu był 8 baon K.O.P., na 
odcinku którego przebywali harcerze. 
Baon mianowicie dostarczał harcerzom 
środków lokomocji i żywności. Tryb 

— To Majorka, największa wyspa 
z grupy. Balearów. 

— Jakto? Na Majorce mamy być 
dopiero o czwartej po południu! 

— Tak, zanim przybijemy do por- 
tu, musimy całą wyspę okrążyć doko- 
ła. A sam brzeg północno-zachodni ma 
długość stu kilometrów. 

I odtąd jedziemy wzdłuż poszarpa- 
nych, stromych skał wybrzeża Major- 

życia obozowy i wojskowy, codzien *z 
kąpiel, gimnastyka, musztra, gry i za- 
bawy sportowe — wszystko złożyło 
się na to, by wzmocnić zdrowie chłop- 
ców i włać w nich nowy zapas sił i za:. 
pału do całorocznej pracy szkolnej, ja- 
ka się dla nich dziś właśnie zaczęła. 

X Wściekły pies. Dnia 28 sierpnia 
we wsi Ostrów pojawił się wściekły pies 
nieznanego właściciela i pokąsał mieszkań- 
ca tejże wsi Dymitra Pietraszewskiego oraz 
cztery inne psy. Pokąsany Pietraszewski po- 
zostaje pod obserwacją lekarza, pokąsane 
2 i psy zostały izolowane. Wściekłego psa 

Palma de Malłorca, stolica Balea- 
rów, miasto blisko stutysięczne, białe- 
mi skrzydłami swych budowli otacza 
w wielkim łuku wspaniałą zatokę. O- 
twarty ku Afryce, od północy osłonię- 
ty górami, stary ten gród ma sławę 
najłagodniejszego w Europie klimatu. 
Obserwuje się tu nawarstwienia po- 
szczególnych kultur, jak epoki geolo- 
giczne odczytywać można z pionowo 

  

Typowy pejzaż majorkański. 

ki, tak dzikich, że śladu osad nie wi- 
dać. Czasem tylko na wyniosłym szczy 
cie sterczy w chmurach samotna wie- 
ża latarni morskiej. 

Po południu mijamy podwójną wy- 
sepkę Dragonera, okrążamy przylądek 
Figuera — i zwolna, jak wielki żagiel, 
rozwija się przed okiem szeroka biała 
panorama Zatoki Palmijskiej. 

przeciętej, góry: ślady panowania Rzy- 
mian, architekturę arabskią, gotyk, re- 
nesans, barak — aż do dzielnic XX 
wieku z nowoczesną areną walki by- 
ków. Wspaniały gotyk katedry, aleja 
palm, przesłaniających misterną goty- 
cką fasadę Giełdy (Lonja) х ХУ wie- 

ku, surowa sylweta obronnego zamku 

królów maurytańskich, Almudaina i 

LEGENDA JESIENI 
Zapłonęły znów! żagwie na kominku. 
Gdzieś za oknami chłodna noc i księżyc, 

co w sadzie na gałęzi zawieszony, w gąszcz 

zaciszny zapada. Cisza — tylko w sadzie pa 

dają dojrzałe jabłka. . 

W odległej wsi psy wyją serenadę je- 

sieni. 

Bo to jesień już musnęła rdzawą plamą 

liście kionów i osiki 
bickeńsowski koizin, a 

świersZzcz. 
Przy Dickaasowssim kaminie zaszdła 

piękna pani, co mtała nóżki tak piękne, jak 
Hebe Canowy w Królewskich Łazienkach. 

Przy moim kominie zasiadła moja pani. 

za komiiiem 

  

  

  

— Dziewczęta rzyniosły borówki — 
trzeba kupić cukru z miasieczca — 15 kilo. 

— Нш!! 
— Cukier krzn' 

— Czytałem to, jadąc z Warszawy, na 

każdej stacji obok napisa: „Dla Pań" „Pla 
Panów. 

— A więc nie każesz cukru ki 

— No, trudno,-— kupię. 

— Ale i o Marysi— pomy: 

— Myślę — myslę całe ży 

ukochaniu. 

— To nie wystarcza myśieć.. bo po- 
wiiedz sam, pensję ukończyła, trzeba- by się 

po świecie rozejrzała. 

— Nie rozumiem — kochanie. 
Że też ty niczego nie roziimiesz — 

pojechałybyśmy (naturalnie ja i Marysia), 

gdzieś na południe — Cannes, St. Remo — 
naturalnie, robię to tylko dla dziecka — bo 

ja przy swoich 35 latach... 
— 42, kochanie. 

— Tomku, jesteś nieznośny... przy 35 
latach mnie wystarcza parę sukien „jakiś 
skrominy pensjonat, gdzieś poza wielkiemi 

stolicami Riwjery... no i ty tu na wsi o mnie 
pamiętający, będę ci pisywała kartki z wi- 

dokami morza. $ 

— To byłoby świetne i wykonalne, 

jakieś 20 lat temu. 

— jesteś brutalem  — chcesz przez to 

powiedzieć, żem się zestarzała? 

— Niech Bóg broni — tylko, że 20 lat 
temu były inne czasy. 

— Ach tak, więc rozumiem — zima spę 

dzona tu w „Gniazdowie““, zdaleka od !u- 

dzi, bryjdż, proboszcz co niedziela z prefe- 
ransem, a co cziwartek pan Feliks z nową 

anegdota o... Napoleonie! 
Grób, grób! i do tego ty, niedołęgo, za- 

chwycający się każdym zabitym zającem!— 
Boże! czemuś mnie pokarał! 

— Egzagerujesz, kochanie! 

— A dawniej było przecież inaczej. Od 

gadywałeś każdą moja myśl, każde pomy- 
ślane życzenie zostało spełnione, a dziś od 
'mawiasz mi tych marnych 15 kg. cukru do 

borówek. — Elas, ja nieszczęśliwa. 

— Kochanie moje, nie gniewaj się, ale 

ale zestarzałaś się bardzo, ale tó bardzo, i 

do tego gadasz głupstwa. 

— Ach, więc tak, no, naturalnie, zesta- 

rzałam się — Tomaszu, ty masz kochankę! 

Spojrzałem w kierunku żony; siedziała 

opodal w fotelu, jak posąg grozy. 

«w. tszcz, co cykał za kominem, zamilkł. 

= 4i.ielciu, zrozum sama, — żyta tego 
roku ża” „ w czasie zbioru jarzyn laty de- 

SZCZE, pawi mi koń cugowy, dach na stodole 
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za + £ 4 tego podatki, które w przeci- 

wieństwie do plonu sypią się, jak z rogu 

«biitości. 
— Ach, tak, rozumiem, rozumiem, to 

dla .tamtej" jest na wszystko i zawsze star 

ста — а dla mnie... i dła własnego dziecka 

te głujie parę tysięcy... nie, wiesz, Toma- 
szu, jesteś egoistą, ba, więcej — cynikiem!! 

— Ale dla jakiej tamtej, , Adelciu 
— Milcz, rozpustniku! 
Skrzypnęły drzwi od jadalni. 

Kućmok kuchenny stanął we drzwiach. 
— Wielmożna pani — mięso przypaliw- 

szy. SIĘ... 

— Masz, babo, placek, to i kolację djabli 

wzięli. 5 

długie rzędy białych domów — two- 
rzą od strony morza jasny diadem na 
czole miasta Palmy. Tu zawinął 9 li- 
stopada 1838 r., pa dwudniowej po- 
dróży z Barcelony (dziś przeprawa 
trwa 10 godzin) okręt E1 Malłorquin, 
wioząc na swym pokładzie Fryderyka 
Chopina, panią George Sand i dwoje 
jej dzieci, Maurycego i Solange. Po 
pięciu dniach pisał stąd Chopin do 
przyjaciela Fontany do Paryża: „Je- 

stem w Palmie, między palmami, ced- 

rami, kaktusami, oliwkami, pomarań- 

czami, cytrynami, aloesami, figami, gra 
natami i td. Co tylko Jardin des Plan- 
tes ma w swoich piecach. Niebo, jak 
turkus, morze, jak lazur, góry, jak szma 
ragd, powietrze, jak w niebie. W dzień 
słońce, wszyscy ietnio chodzą, i gorą- 
co; w nocy gitary i śpiewy po całych 
godzinach. Balkony ogromne z wino- 
gronami nad głową; maurytańskie mu- 
ry. Wszystko ku Afryce tak, jak i mia- 
sto, patrzy. Słowem: przecudne życie! 
Kochaj mnie“. 

Nie mamy teraz czasu zatrzymy- 
wać się tu dłużej. Samochód unosi nas' 
szosami, wijącemi się w coraz ostrzej- 
szych serpentynach, ku północy. Przez 
lasy, drzew migdałowych pnie się dro- 
ga ku górze, na każdym zakręcie od- 

słania coraz piękniejsze widoki na gó- 

ry i wąwozy, na morze i skaliste prze- 

paście. Migdały ustępują miejsca drze- 

wom oliwnym, tysiącietnim, powykrę- 

canym w fantastycznie upiorne sploty. 

Osiemnaście kilometrów na północ od 
Palmy, na wyżynie 400 metrów, zbli- 
żamy się do miasteczka Validemosa, 
uroczo położonego w wyżynnej kotli- 
nie. Tą samą drogą, tylko uciążliwemi 
wertepami, dwukolny wóz chłopski 
wiózł tędy w jesieni 1838 r. Chopina i 

Zmiany na stanowiskach 
administracyjnych 

WARSZAWA, 2.9 (tel. wł. „Sło- 
wą'). Dowiadujemy się, że wojewódz 
ki komendant policji państwowej we 
Lwowie, podinspektor Grabowski, prze 
niesiony będzie na takież stanowisko 
do Kielc. Zmiana ta pozostaje w związ 
ku z reorganizacją służby policyjnej. 

Starosta w Dronobyczu p. Pozsb- 
ski przeniesiony został na takież stano= 
wisko da Kielc. 

Źródła miarodajne wyjaśniają nam, 
że przeniesienie to, jak również prze- 
niesienie podinspektora Grabowskiego, 
nie ma nic wspólnega z ostatniemi wy- 
padkami na terenie Małopolski wscho- 
dniej, czego dowodem jest fakt, iż de- 
kret przenoszący starostę Porębskiego 
odczytany został już przed 10 dniami. 

Bieg kolarski do polskiego 
morza 

PIERWSZY PRZYBYŁ DO METY 
MICHALAK 

GDYNIA. PAT. — We wtorek wieczorem 
przybyli do mety w Gdyni uczestnicy biegu 
kolarskiego do morza polskiego. Przyjęciem 
zawodników w Gdyni zajął się Związek 
Obrony Kresów Zachodnich wraz ze Ziwiąz- 
kiem Propagandy Turystycznej. 

Do Gdyni brzybyło 45 zawodników z 
Eugenjuszem Michalakiem na czele, który 
wpadł na metę o godzinie 16 min. 30, drugi 
tył Feliks (W.T.C.), trzęci Targoński (Le- - 
gia), czwarty Więcek. 

W biegu bierze udział m. in. Grączewski, 
który we wtorek obchodził 25.lecie pracy 
kolarskiej. We środę na 'molo pasażerskiem 
odbyła się publiczna rewja uczestników bie- 
gu. Po dwudniowym pobycie zawodnicy wy 
ruszą z Gdyni w piątek rano, udając się w 
drogę powrotną 

  

Zamkowa Nr. 17 (Obok Kościo- 
ła św. Jana). Tel. 928. 

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

ne, pończochy i t. p. 

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

sukrie i płaszcze. 

— Ceny bezwzględnie niskie. — 

ja WBEGESZ BRETERA WZZYYCŁ NOBĘRNA ОСН <ЕНа 

5 r. ZARCYN (chirurg) 

p owrócił 
ul. Słowackiego 24. 

© Adelcię poniosło do kuchni, skąd za chwi 
lę dolatywat mnie jej skrzekliwy głos. 

Świerszcz zaczął cykać za kominem. 

A mnie się zdało, że opodal usiad/; ktoś 

na fotelu — cicho, bezszelestnie. 

'Przyinknątem oczy. 

To biała Hebe Canowy z Królewskich 

Łazienek ze złotym puharkiem w dłoni. 

Biała i cicha. 

Drgnąłem. 

Ktoś pocałował mnie w skroń. 

— Czy, tatko, śpisz? 

To była moja ukochana Marynia. 

F. Dangel. 

z
:
 

  

      

panią Sand z dziećmi i służącą. 

Wąska szosa wpada. do miastecz- 

ka o ciasnych, bardzo stromych ulicz- 

kach, cichego i zamyślonego, jakby tu 

nic się nie zmieniła od stu lat. Z сеп- 

tralnego placyku rozchodzą: się głów- 

ne, wąskie ulice. Jedna z nich, nazwa- 

na imieniem wielkiego Ramona Luli, | 

apostoła wiary z XIII wieku, pisarza 

majorkańskiego, zarazem pedagoga, fi- 

zyka, teologa i architekta. Druga po- 

święcona Chopinowi. Miasteczko Vall-- 

demosa jest zarazem miejscem urodze- 

nia błogosławionej Cataliny Thomas, 

otoczonej wielkim kultem w całej Hisz- 

panji. Nad miasteczkiem dominuje wie- 

żą barokową i długiem skrzydłem 

klasztornem Cartuja, stary klasztor 

Kartuzów, dwa lata przed przyjazdem 

Chopina stąd wysiedlonych. Dokoła 

przepyszny widok na bujną dolinę, na 

tarasowe winnice, palmy i pogięte pnie 

oliwne, na wysokie, lecz łagodne gó- 

ry i groźne skały, a po przez przełęcz | 

na daleki horyzont ze srebrną nitką | 
morza, widocznego stąd przy jasnej 
pogodzie. A tu dopiero zaczyna się nie 
porównana panorama pejzażowych cu- 
dów Majorki, którą niebiosa obsypały 

wszystkiemi darami przyrody w przy- 

stępie jakiegoś szaleństwa rozrzutno- 

ści. Tak wygląda jeden mały skrawek | 

tej błogosławionej „wyspy złotej”: 

droga z Palmy do Valldemosy. + 

Tuž obok ulicy Chopina, wprost Z 

górzystego placyku mamy wejście do 

klasztoru, zaprojektowanego, jako ol- | 

brzymi czworobok, którego jedno tyl- 

ko skrzydła zostało wykończone. Daw- 

ny wjzad, dziś skasowany, prowadził З 

przez połężną bramę: tędy wjeżdża” | 

Chopin, tędy wwieziono dlań długo 0% | 

czekiwany fortepian Pleyela. 
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ЭОМО 

"POMNIK JOZEFA MONTWILLA 
W dniu poświęcenia Kamienia węgielnego 

Komitetu Budowy Pomnika p. Ludwikiem Ostrejką) (Wywiad z Prezesem 

W sobotę odbyła się posiedzenie 
ac hoc zwsałansi komisji, a:tystyczne» 
której zadaniem było zadecydowanie, 
w jakiem miejscu ma stanąć pomnik 
wielkiego dobroczyńcy i finansisty wi- 
leńskiego, śp. Józefa Montwiłła. 

Kwestja ta absorbuje społeczeń- 
stwo wileńskie od szeregu lat, to też 
wiadomość o zwołaniu wspomnianego 
posiedzenia dała nam asumpt do zwró 
cenia się o informacje do prezesa Ko- 
mitetu Budowy Pomnika śp. Józefa 
Montwiłła, p. Ludwika Ostreyki. Pro- 
simy o streszczenie nam historji prac 
przygotowawczych do budowy pomni- 
ka. 

— Projekt ten powstał jeszcze w 
1925 roku, — mówi p. Ostreyko. Do 
mnie, jako do długoletniego współpra- 
cownika na niwie społecznej śp. Józefa 
Montwiłła, zwróciła się „Kolonja Mont 
wiłłowska* przy placu Łukiskim (w 
kotonii tej są domki p. p. prezydenta 
]. Folejewskiego, Adama Piłsudskiego, 
Witolda Abramowicza i in.) z prośbą, 
abym zajął się stworzeniem Komitetu 
Budowy Pomnika. Komitet ten powstał 
— lecz z powodu całego szeregu trud- 
ności aż do tego czasu nie można by- 
ło zrealizować projektu. 

Komisja projektowała początkowo 
budowę pomnika na placyku przy 
skrzyżowaniu ulic: Zawalnej i Troc- 
kiej, tuż przy domu  margrabiny U- 
miastowskiej. 

Miejsce to podobało się wszystkim, 
a ponadto margr. Umiastowska zade- 
klarowała sumę 1500 zł. na budowę 
pomnika, pod warunkiem, że pomnik 
stanie na tym placu. 

Magistrat odmówił, a następnie 
prof. Ruszczyc wysunął projekt budo- 
wy pomnika na skwerze Franciszkań- 
skim przy ul. Trockiej. 

Na tem jednak nie skończyły się 
nasze kłopoty. Pieniędzy brakowało, a 
ponadto były pewne trudności z wybo 
rem modelu pomnika. Ostatecznie Ko- 
mitet (nadmienić tu należy, że w mię- 
dzyczasie Komitet Budowy rozszerzo- 
ny został, drogą kooptacji nowych 

członków, da 20 osób) przyjął projekt 
pra. Barzukiewicza. 

-— jak wyglądać będzie pozamik? 
— Na dużymi cokołe z szarego ka- 

mienia umieszczony zostanie bronzo- 

  

Prolekt pomnika Montwiłła — dłuta prof. 

wy posąg w postaci siedzącej wielkie- 
go filantropa wileńskiego. Będzie to 
doprawdy ładny pomnik, godny tego, 
czyje zasługi ma przypomiriać  ргзу- 
szłym pokoleniom. 

— A z jakiego źródła pochodzą 
sumy, jakiemi rozporządza Komitet? 
— Przedewszystkiem zaznaczyć na- 

leży, że znaczną kwotę nadesłano nam 
z Kowieńszczyzny. Społeczeństwo pol- 
skie, pomne na ogromne zasługi Zmar- 
łego, zebrało ją tam, drogą składek. 

Pozatem, Bank Ziemski przyczynił 
się wydatnie da zasilenia funduszu. 
Resztę zebraliśmy od ludzi dobrej wo- 
li. Mamy już niemal tyle, ile potrzeba. 

— A więc niecałą sumę? .Cieka- 
we jest, ile ma kosztować cały pom- 
nik? 

— Pomnik będzie kosztować oko- 
ło 30 tys. zł. Tyle jeszcze nie mamy, 
ale tu kierujemy się znanem powiedze- 

  

instytut pielęgniarek iwychowawczyń 
społecznych w Wilnie 

KURS NAUK 2-LETNI 
Do instytutu przyjmowane są kandydatki z wykształceniem w 

mum 6 klas gimnazjum. 

zakresie mini- 

Wykłady rozpoczynają się w październiku r. b. i będą prowadzone przez profe- 

sorów, docentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, lekarzy specjalistów, oraz 

pedagogów. 
Instytut ma na celu odpowiednie (wykształcenie kobiet w celu przysposobienia 

do pracy w charakterze higjenistek społecznych, oraz pielęgniarek chorych. 

Zajęcia praktyczne będą się odbywały w klinikach i pracowniach Uniwersytetu 
S. B., oraz w instytucjach społecznych 'm. Wilna. 

Zapisy są przyjmowane, oraz informacje udzielane codziennie w godz. 5 — 7 
w lokalu Kursów Pielęgnowania i Wychowania Dzieci przy ul. Mickiewicza Nr. 22—5 

tel Nr. —16—02. 
t т 
Ё 

ROCZNE K 
M. PRZEWŁOC 

URSY HANDLOWE 
KIEJ w Wilnie 

Zarząd powyższych kursów, egzystujących od 1919 roku, zawiadamia, iż za- 
pisy przyjmuje sekretarjat Kursów codziennie w godz 17—19, ® lokalu 

Szkoły Pisania na maszynie przy ul. Mickiewicza 22—5. Tel. 16-02. 

Buchalterja 
Ogčino handlowa 
Bankowa 
Przemysłowa 

Arytmetyka Handlowa, Korespondencja i biurowość. Nauka o handlu. 
Stenogratja, Nauka pisania na maszynach. 

Jako przedmioty dodatkowe będą wykładane języki; angielski, francuski i 

S niemiecki. WYKŁADY WIECZOROWE. 

WOS TENS UT TJ ST PROW   

niem Zmarłego: „pokażcie waszą robo 
tę, A pieniądze zawsze się znajdą”. Li- 
czymy na to, że Wilno, które tax du- 
żo zawdzięcza śp. Montwiłłowi, twór- 
cy przeszło szesnastu instytucyj filan- 
tropijao-społecznych, przyjdzie z po- 
mocą Komitetowi. 

Czasy są wprawdzie ciężkie, ale 
na niewielkie ofiary możemy sobie je- 
szcze pozwolić. Zresztą brakuje już nie 
dużo. 

— Kiedy myślą panowie rozpocząć 
budowę pomnika? 

— Trzeciega bm. o godzinie 10 ra- 
no nastąpi uroczyste założenie i po- 
święcenie kamienia węgielnego, Cicha 
ta uroczystość zgromadzi niewątpliwie 
całe Wilno, pamiętające wielkie zasłu 
gi Zmarłego, Roboty rozpoczną się na 
tychmiast i prowadzone będą z tem 
obliczeniem, aby w dniu Patrona śp. 
Józefa Montwižta, tį. w dniu 19 marca 
1932 roku pomnik mógł być odsłonię- 
ty. 

— A kto będzie kierował robotami 
przy budowie pomnika? 

— Inž. Jan Borowski podjął się te- 
go, a pozatem cała komisja artystycz- 
na w osobach p. p. konserwatora Lo- 
rentza, profesorów: Ruszczyca, Kłosa i 

Bałzukiewicza, oraz architekta Naręb- 
skiego — przyobiecała łaskawie na- 
dal swoją współpracę. W. T. 

Teatr „Lutnia'” 
WYSTĘP LEONA WYRWICZA 

Znany, ceniony, oryginalny i zasłu- 
żony artysta wystąpił w dn. 1 b. m. w 
Lutni z monologami.- 

Nazwisko artysty jest tak wymow- 
ne, iż nie potrzebuje komentarzy i za- 
pewnia, że wykonanie monologów była 
bez zarzutu. 

Nie bez zarzutu natomiast był pr0- 
gram, który doprawdy mógł zdziwić 
każdego, kto był na występie Wyrwi- 
cza w Wilnie przed paru laty. 

Było to ścisłe powtórzenie i wów- 
czas już mocno przestarzałego progra- 
mu!... 

To, że artysta nie dał absolutnie 
nic nowego, dowodzi albo przesadnej 
jego skromności, albo wygórowanej za- 
rozumiałości. 

Skromności, jeżeli przypuszcza, że 
ten, kto posłyszy ga jeden raz, na dru- 
gi już nie przyjdzie, —- zarozumiałości, 
jeżeli wyobraża, iż daje arcydzieła, któ 
remi żywić się mogą całe pokolenia. 

W—Z. 

"LIIILIIIILII? 
Truskawiec - Zdrój 
Zakład zdrojowo-kąpielowy i stacja 

klimatyczna (wojew. lwowskie) 

ze słynną „NAFTUSIĄ" 
1! OTWARTY CAŁY ROK!! 
Sezon jesienny: 
wrzesień —październik. ‚ 

Przysłowiowo piękna jesień — idealny 
wypoczynek i kuracja. 

Wszelkich informacji  udziela—Zgło= 
szenia na mieszkania przyjmuje 

Zarząd zdrojowy Truskawiec. 

Pomnik powstańców sejneńskich 
STANIE W. MIEJSCU, GDZIE ZGINĘLI W WALCE Z MOSKALAME 

W dniu 23 ub. mies. b. powiat sej- 
neński uczcił uroczyście rocznicę wy- 
buchu powstania sejneńskiego i pa- 
mięć tych, którzy polegli w nierównej 
walce z nieprzyjacielem. Celem uczcze 

nia tych, którzy porwali za broń w 
obronie wolności sejneńskie organi- 
zacje b. wojskowych postanowiły wy- 
stawić pomnik, w miejscu, gdzie odby- 
ła się bitwa. 

  

Powódź w powiecie wilejskim 
WODY ILJI ZALAŁY 

Wskutek ciągłych deszczów, rzeki 

Ilja i Rybczanka, przybrały o 2 m. po- 

nad poziom normalny, załewając na te- 

renie gminy wiazyńskiej w kilku miej- 

scach pola, łąki i częściowo zabudo- 

WSIE, POLA I ŁĄKI 

wania wsi Łogowo, Rybczanka i Pin- 

cuki. Komunikacja z temi miejscowo- 

ściami zastała przerwana. Dotychczas 

wypadków z ludźmi i inwentarzem nie 

było. 

  

"Stan wody na Wiljl 
Ostatnie deszcze wprawdzie spowodo- 

wały znaczne podniesienie się poziomu Wilji, 
lecz nie w takim stopniu, by groziło to 
niebezpieczeństwem. 

Jedynie w posiadłości p. Aleksandrowi- 
cza woda zerwała nasypy, ułożone przez sa- 
perów w miejscach, gdzie podczas wiosen- 
nej powodzi potworzyły się znaczne wyrwy. 

  

Rajd awionete 
W ostatnich dniach września odbę 

dzie się dorocznym zwyczajem ogólno- 
polski raid awjonetek. 

Trasa raidu biegnie z Warszawy 

K przez Wilno 
przez Grodno do Wilna, a następnie 
na Mołodeczno, Baranowicze i dalej, 
ogółem na przestrzeni 2500 klm. 

Nieletni pastusi w niewoli bolszewickiej 
„Z granicy donoszą o następującym zaj- 
ściu: 

W dniu 13 sierpnia b. r. w okolicy mająt- 
ku Czerwiaki, gminy  chocieczyckiej, pa- 
stuch Piotr Iwaniec lat 13, ze wsi Lachy i 
pastuch Ignacy Kaczkowski lat 18, z Ilji, 
paśli bydło przy samej granicy sowieckiej. 
Skutkiem nieuwagi tych pastuchów bydło 

Przez obszerny dawny cmentarz 

przy kościele wchodzimy w krużganek 

klasztorny, biały, niezmiernie długi, 

pięknie sklepiony. Po prawej stronie 

przez kraty okienne widać zamknięte 

dziedzińce - ogrody, t. zw. patio: pięk 
na kamienna studnia po środku, bru- 
kowane chodniki, w gąszczu z drzew 
pomarańczowych, bzów, pinij, niezna- 
nych kwiatów i araukaryj, które są 
wielkie, jak nasze stare sosny. 

Po lewej stronie drzwi do cel mni- 

szych. Są to dziś mieszkania prywatne, 

w grupach po kilka cel, z dobudowa- 

nem częściowo w późniejszych  cza- 

sach pierwszem piętrem. Drugie zko- 
łei drzwi prowadzą nas do trzech cel, 
które dnia 15 grudnia 1838 r. wynajęli 
Chopin i pani Sand na całą zimę za ce- 
nę 30 franków francuskich. 

Niedawno ustalono ostatecznie, że 
tu właśnie, w tych trzech celach, spę- 

dził Chopin owe pamiętne cztery mie- 

siące swego życia, pełne najpiękniej- 
szych wrażeń i najdotkliwszych cier- 

pień. Trzynastoletni Maurice Sand miał 
duże zdolności rysunkowe. Kilka mie- 
sięcy temu odnaleziono u żyjącej do 

dziś dnia w Paryżu córki jego, czyli 
wmticzki pani George Sand, kilka ry- 
sunków chłopca, szkicowanych na Ma- 
jorce: widoki z okna, fragmenty miesz 

kania i ogródka. Odkrycie to umożli- 
wiło ścisłe ustalenie miejsca. 

Z maleńkiego przedpokoju wchodzi- 

my do celi, białej, sklepionej, z drzwia 

mi po przeciwległej stronie, otwarte- 
mi na ogródek. Trochę tu starych ob- 
razów, kilka krzeseł z dawnego klasz- 

toru, dwa stoły. Po prawej małe drzwi 
prowadzą do mniejszej celi, ozdobio- 
nej staremi sztychami i portretami Cho 
Pina i George Sand; w szklanej witry- 

nie dwie lalki w ludowych  kostju- 
mach majorkańskich, ręką pani Sand 
zrobione i zabrane do Paryża. Okno 
tej celi wychodzi na otwarta w stronę 
ogródka lodżję, gdzie mieściła się ku- 
chenka. Po przeciwległej stronie środ- 

  

Valldemosa. Korytarz b. klasztoru Kartuzów 
(Drugie drzwi po lewej stronie prowadzą 

do cel Chopina). 

kowej celi wchodzi się do równie ob- 
szernej, tak samo oknem na ogród wy- 
chodzącej celi, gdzie była pracownia 
Chopina. O niej to pisał on w liście do 
Fontany; 

„Między skałami i morzem opu- 
szczony ogromny klasztor Kartuzów, 
gdzie w jednej celi z. drzwiami, jak 

nigdy bramy w Paryżu nie było, mo- 
żesz sobie mnie wystawić nieufryzowa 
nego, bez białych rękawiczek, blade- 
go, jak zawsze. Cela ma formę truunny 
wysokiej, sklepienie ogromne, zaku- 
rzone, okno małe, przed oknem poma- 
rańcze, palmy, cyprysy; naprzeciw ok- 
na moje łóżko na pasach, pod filigra- 
nową rozasą maurytańską. —-...'ich- 
tarz ołowiany ze świeczką, Bach, mo- 
je bazgrały i nie moje szpargały... ci- 
cho... można krzyczeć... jeszcze cicho. 
Słowem, piszę Ci z dziwnego miejsca.” 

Chopin z właściwą sobie plastyką 

i finezją pisarską maluje w listach na- 
strój wyspy i klasztoru. W celi wspom 

nianej dziś jeszcze widnieje pod sufi- 
tem „filigranowa rozasa maurytańska”. 
Tu zatem w burzliwe dnie deszczowe i 
w łagodnym blasku wiosennego słoń- 
ca (drzewa na majorce kwitną w sty- 
czniu) — przybrały ostateczną formę 
24 Preludja, tu i w Palmie wykończył 
Chopin Balladę f-dur, Połonezy a-dur 
i e-moll, Scherz0 cis-moll, tu pracował 
nad Sonatą b-moll i nad  Nocturnami 
g-dur i g-moll. Na Majorze wreszcie 
połwstał nowy utwór: Mazurek e-moll, 
przez Chopina nazwany „Palmijskim*. 

Wychódzimy do ogródka, otoczo- 
nego grubemi murami. Pięknie utrzy- 
mane róże, lewkonje, goździki i moc 
kwiatów, których nazwy nie znam. Go- 
spodarzami są kulturalni i przemili pań 
stwo Ferra: majorkanin, malarz, do- 
skonały pejzażysta, żona Francuzka i 
córeczka 13-letnia. Mieszkają nad pa- 
miątkowemi celami, o piętro wyżej, a 
parter wraz z ogródkiem otaczają wiel- 
kim pietyzmem. 

Witold Hulewicz. 

(DOK. NAST.) 

przeszło zagranicę. Chłopc biegli za by- 
e: a mę zaieł = as sp 
j zosi przez straż graniczną sowiecką 

zabrani wraz z bydłem. я 
W dniu 22 sierpnia na skutek interwencji 

oficerów KOP. władze sowieckie zwróciły 
zajęte bydło, obaj zaś wyżej wymienieni 
chłopcy dotychczas nie powrócili. 

N. EPSZTEJNOWA 
powróciła z Paryża 

  

  

  

tel. 138. __ Mickiewicza 62. 

mea. L. ŁUKOWSKI 
(chor. dzieci) przyjechał 

Zawalna 2. Telel. 592 

FILM i KINO 
„NIEBEZPIECZNY ROMANS* 

„ (Kino „Casino“) 
„Wznowiono obecnie w „Casino“  obraz 

„Niebezpieczny romans“. jest to niewątpli- 
wie najlepszy, pod każdym względem fikn 
polski, czego dowodem może służyć między 
innemį ta okoliczność, że ten właśnie obraz, 
— po raz pierwszy w dziejach kinematogra- 
fji polskiej — zakontraktowany został na 
ekrany angielskie! 
Zarówno frapująca fabuła (podług powie 

ści Struga opracowana), jak i pierwszorzęd- 
na obsada, doskonałe zdjęcia i świetna ilu- 
stracja muzyczna — składają się na wyjat- 
kową całość! 

Tragiczne dzieje kasjera Śpiewankiewicza 
i jego nieszczęsnej miłości do kochanki mła- 
mywaczy, sprawiają wyjątkowo silne wraże- 
rie, do czego przyczynia się bardzo poważ- 
nie — świetna, jak się rzekło -— ilustracja 
muzyczna z pełnym beznadziejnego smutku 
i tęsknoty lejtmotywem (boston Warsa „Kie 
dyś musi przyjść ostatni dzień”..) Mamy tu 
pozatem i chór Dana i orkiestrę Golda. | 

Jeśli coś można temu obrazowi zarzucić, 
to chyba zbytnią drastyczność niektórych 
scen miłosnych, oraz dość luźnie doczepiony 
do obrazu wątęk humorystyczny, w wyko- 
naniu Dymszy i Pogorzelskiej, ale ponieważ 
te ustępstwa na rzecz poziomych gustów 

części publiczności są potraktowane epizo- 
dycznie j nie odciągajge zbytnio uwagi wi- 
dza od tragicznych perypatyj wątku zasad- 
niczego, chętnie się je wybacza ze wzeęlęd 
na wysoką klasę tego filmu jako cało: 

Przechodząc do poszczególnych  wyko- 
nawców, trzeba tu przedewszystkiem pod- 
kreślić wspaniałą, kapitalną kreację Sambor- 

skiego w roli kasjera Śpiewankiewicza, oraz 
— czarującej Betty Amann, jako jego ko- 
chanki, lecz i członkowie bandy włamywa- 
czy tworzą godną uwagi galerję typów.„Ars* 

      

    

  

  

Witold Gołebiowski 
artysta malarz,„uczestnik walk wolnościowych 1905 — 1920, b. ko- 

mendant naczelny P. O. W. na Litwie i Białorusi, porucznik rezerwy 

wojsk polskich, kawaler crasru Virrui Militari, Krzyža Niepudlegj- 
łości z mieczami, Krzyża Walecznych, 

zmarł w Warszawie dnia 2 września 1931 r. 

o czem życzliwych Jego pamięci zawiadamia Żona i Rodzina 

Pogrzeb odbędzie się w piątek, dnia 4 b. m. w Warszawie 

KR 
CZWARTEK 

Dziś 3 W. s. g..4 m. 12 

ZR Z, s. g. 6 m. 29 
Rozaiji 

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 2 września 1931 r. 
Ciśnienie średnie 760. 
Temperatura średnia --18. 

Temperatura najwyższa Ą-24. 
Temperatura najniższa -- 9. 

Opad — 
Wiiatr:. południowy. 

Tendencja: lekki spadek, potem lekki 

wzrost. 
Uwagi: pogodnie. 

KOŚCIELNA 
— Nabożeństwa za duszę š. p. min. 

Czerwińskiego. W piątek dnia 4 b. m., 
o godzinie 10 rano, w kościele św. Ja- 
na, staraniem Wil. Kuratorjum Szkol. 
odbędzie się nabożeństwo żałobne za 
duszę ś. p. min. Czerwińskiego. 

Obecni będą przedstawiciele władz 
i organizacyj społecznych. Również w 
tym samym dniu odbędą się nabożeń- 
stwa żałobne dla młodzieży szkolnej, 
uczęszczającej do wszystkich zakła- 
dów naukowych w Wilnie. 

URZĘDOWA 
— Powrót p. wojewody. W dniu 2 b. 'm. 

P. wojewoda Beczkowicz powrócił z Warsza 
'wy, dokąd wyjeżdżał na pogrzeb ś. p. posła 
Tadeusza Hołówki. 

` OSOBISTE. 
— Prezes Sądu Apelacyjnego w Wilnie, 

Wacław Wyszyński udał się w dniu 2 b. m. 
w towarzystwie p. prezesa Sądu Okręgowe- 
go wileńskiego, Michała Kaduszkiewicza w 
podróż inspekcyjną do. Lidy i Nowogródka. 

WOJSKOWA 
— Do byłych oficerów i szeregowych 

1 p. p. Legionów. Wszyscy b. oficerowie i 
szeregowi 1 p.p. Legjonów z okresu wojny 
światowej (1914—1918 rok), którzy dotych 
czas nie złożyli życiorysów, proszeni są o 
składanie ich na ręce płk. Langnera — Biu- 
ro Ogólno-Administracyjne M, S$. Wojsko- 
wych, Warszawa, Nowowiejska 1/3 — 5. 

— Przy zarządzie okręgowym Zjednocze- 
nia Kolejowców Polskich w Wilnie, organi- 
zuje się Spółdzielnia Budowlana, która ma 
na cełu nabywanie działek tak w Wilnie, 
jak i przy stacjach kolejowych, położonych 
w pobliżu Wilna, oraz budowy demów dla 
naszych członków. 

Informacyj w sprawie nabywania działek 
udziela, oraz zapisy członków przyjmuje czło 
nek Komitetu Organizacyjnego p. Wacław 
Stankiewicz w lokalu Zarządu Okręgowego 
przy uż. Wiwulskiego 4 — 3 codziennię w 
godzinach wieczorowych oprócz Świąt. 

Przy słabem trawieniu,  małokrwistości, 
wychudnięciu, blednicy, chorobach gruczo-. 
łów, wysypkach skórnych i czyrakach, regu- 
luje naturalna woda = |- Jó- 
zefa* tak ważną obecnie działalność kiszek. 
Żądać w aptekach i drogerjach. 

SZKOLNA 
— Dyrekcja Kursów Rysunku i Malar- 

stwa im, Fi Szmuglewicza Wil. 
T-wa Art. Plast. podaje do wiadomości, że 
zajęcia na kursach rozpoczną się w dniu 28 
września. Zapisy będą przyjmowane poczy- 
nając od dnia 16 września, w: lokalu Szko- 
ty (Św. Anny 13) w pon.edziałki, środy i 
piątki, od godziny! 18 do 19. 

Szkoła Ćwiczeń przy Państw. Sem. 
Naucz. Żeńsk, o programie Szkoły Pow 
szechnej przyjmuje zapisy dziatwy na oddz. 
I, II, III i [V-ty w godz. od 10—12 i od 4—5, 
przy ul. Augustjańskiej 4. Szkoła mieścić 
się będzie na Łukiszkach, ul. Filipa 3. 

— 2-letnia Szkoła Pracownic Gospodar- 
czych Z. P. O. K. w Wilnie, przy ul. Jagiel- 
lońskiej 3/5—3, wobec remontu otwartą 
zostanie z dniem 14 września 1931 r., o go- 
dzinie 8-ej rano. Zapisy tamże codziennie od 
10—1 рр. - 

  

ONI KA 
RÓŻNE 

— Dziennikarze włoscy w Wilnie. 
W drodze powrotnej z państw bałtyc- 
kich bawili wczoraj w Wilnie dwaj 
dziennikarze włoscy dr. Mario de Man- 
dato z Citta del Vaticano i dr. Carlo 
Magnino z Rzymu. Zwiedzali oni Wil- 
no podczas poprzedniego swego tu po- 
bytu. W dniu wczorajszym zwiedzali 
Troki, wieczorem zaś wyjechali do Bia- 
łowieży, skąd udadzą się do Warsza- 
wy. 

— Cyrk w Wilnie. Dziś, 3 września, na- 
stąpi uroczyste otwarcie cyrku Barańskich 
na placu przy ul. Mickiewicza 55. Początek 
punkt. 8,30 wiecz. Szczegóły w og'osze- 
niach i afiszach. 

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

Bogusława Samborskiego.. Znakomity arty- 
sta dramatyczny Bogusław Samborski, po- 
pularny już i zagranicą jako krół połskiego 
ekranu, zorganizował zespół młodych, uta- 
lentowanych aktorów, z którymi rozpoczyna 
w dniu I września objazd całej Połski. Dnia 
7 1 8 września b. r. wystąpi w Wilnie w 
Teatrze „Lutnia”. 

Zęspół grać będzie oryginalną, arcycieka- 
wą komedję autora węgierskiego Lajos La- 
rjo p. t. „Prawda, czy kłamstwo" w roli 
głównej z Samborskim na cze!e, który tę 
sztukę wyreżyserował. 

Zespół wyjeżdża w objazd Zz wiasnemi 
dekoracjami i rekwizytami scenicznemi. W 
ciągu trzech miesięcy zespół Samborskiego 
odwiedzi 70 miast na terenie całego kraju. 

Traktory szwedzkie 

„MUNKTELLS“ 
na ropę naftową. 

Najtrwalsze, najprostsze i 
najtańsze w użyciu 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadek samochodo- 

wy. Taksówka, której numeru ani na- 
zwiska szofera niepodobna było dotąd 
ustalić, przejechała na ul. Kalwaryj- 
skiej, koło domu Nr. 71, przechodzące- 
go przez ulicę p. Józefa Ławińskiego, 
zamieszkałego przy ul. Słomianka 
Nr. 20. Doznał on ogólnego potłucze- 
nia. Lekarz Pogotowia Ratunkowego 
po udzieleniu pierwszej pomocy od- 
wiózł Ławińskiego do szpitala św. Ja- 
kóba. 

— Okradzenie mieszkania. Do mieszka- 
nia Anatola Mirowicza, Kolejowa 17, dobrali 
się zapomocą podrobionego klucza jacyś 
1zezimieszkowie i unieśli garderobę męską i 
bieliznę wartości 326 zł. 

— Złodzieje w garażu. Z nie- 
zamkniętego garażu Jagiellońska 16 na szko 
dę Mojżesza Żaka skradziono dniy 1 b. m. 
opony wartości 500 zł. Sprawcy kradzieży 
Konstanty Dubowski Krakowska 38 i Ed- 
ward Zemglas (ul. Stracharska) ukryli opony 
w auto-garażu przy Jagiellońskiej 11. Zwró- 
cono je właścicielowi a za amatorami cudzej 
wa” którzy zbiegli, wdrożono poszuki- 

  

    

  

— Na rynku Łukiskim z wozu skradzio- 
no jermiak wartości 50 zł., na szkodę Jana 
Jachimowicza, z zaśc. Szeszkucie, gm. nie- 
menczyńskiej, Dow. wil.trock. Zatrzymano 
wraz z tym jermiakiem niejakiego Ryszarda 
Ławrynowicza, Raduńska 5. 

— Ма dworcuosobowym w Wil- 

nie z kieszeni marynarki Zyseła Wajnracha 

tStefańska 22, skradziono 44 zł. gotówką. 
Sprawca tej kradzieży nazwiskiem Zajdakon 

(W. Stefańska 25) zbiegł. 
— Pod halą miejską z kosza Rozalji Mar 

cinkiewiczowej (wieś Biedubnie, gm. tur- 

gilskiej) skradziono chustkę i masło warto=— 

ści 30 zł. Dokonał tego Antoni Gryszkiewicz, 

Słoneczna 17, zatrzymane go, lecz skra- 

dzionych przedmiotów nie odnaleziono. 

Rabin skazany na więzienie 
Przed Sądem Okręgowym stawał 

wczoraj redaktor żydowskiej gazety 
„Das Wort', rabin Szub, oskarżony o 
obraze w druki działacza  sjonistycz- 
nego M. Gierpowskiego przez umie- 
szczenie w maju 1929 roku  artyku- 
łów „Kto powiada kłamstwo” i „Pro- 
tokuły starców Sjonu w sjonistyczno- 
mizrachistycznem wydaniu'* zarzucają- 
cych Gierpowskiemu zwyczajne kra- 
dzieże i oszustwa. 

Świadkowie w osobach* b. senato- 

Įznanych 

sportsmenów Cyrk 

na plzcu przy ul. Mickiewicza 55. 

  

Przybył do Wilna tylko na 6 dni, 

jedyne tego rodzaju przedsięciorstwo egzyst. od 1892 r. posiadające 
najlepszy zespół artystyczny w Polsce. 

uroczyste otwarcie cyrku "75.96 września: 

— 25 przeboi światowej sławy 25 — 
Na czele programu: Trupa Du-Mond, 6 Barańskich 6, Truha Germin, 

4 Ostrowskich 4 oprócz wielu innych numerów sił krajowych i zagranicznych 

7 ONKNERZEZ ROUTE PREZ DOS TOTEM 

ra Rubinsztejna, dr. Danermaana i 

adw. Stuczyńskiego stwierdzili, że za- 
rzuty przeciwka Gierpowskiemu są 
pozbawione wszelkich podstaw, wo- 
bec czego Sąd skazał Szuba na 6 mie- 
sięcy więzienia, 3 tys. zł. grzywny i 80 
złotych kosztów sądowych, * 

Jako środek zapobiegawczy zasto- 
sowano kaucję w wysokości 500 zło- 
tych, którą skazany odrazu złożył, w 
przeciwnym bowiem razie powędro= | 

wałby do więzienia. 

—- 

nrańskich 

o godz. 8.30 wiecz 
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— Awantura na zauł. Rajskim, Wczoraj 
wi nocy grupa pijaków wszczęła awanturę 
na zauł. Rajskim i policji z trudem udało się 
zajście zlikwidować. Awanturnicy  dobijali 
się do jednego z domów, zamieszkałego 
przez córy Koryntu. W tym czasie nawinęła 
się im pod rękę jakas iana grupa również 
starająca się dostać do upragnionego loka- 
lu i to dało asumpt do bijatyki i wzajemne- 
go obrzucania się kamieniami. 

— Z lokalu szpitaia Św. Jakóba 
fartuch wartosci 20 zł. Ani far- 

tucha, ani sprawcy kradzieży, którym jest 
Zygm. Namcza z Krawczun, gm. rzeszań= 
skiej, narazie nie odnaleziono. 

— Amator owoców. Na gorącym uczyn- 
ku usiłowanej kradzieży owoców z ogrodu Jana Puchalskiego, Nowa Aleja 6, zatrzy- 
a> został Michał Grygalun, Tyzenhauzow 
s . 

— Podrzutki, Podrzuconą we wtorek iwi 
zaułku Kiejdańskim trzymiesieczną  dziewa 
czynkę z kartką w jęz. żydowskim, umiesz- 
czono w przytułku TOZ, a dziewieciomie- 
sięczną dziewczynkę, znalezioną w kościele 
Wszystkich Świętych oddaio do Przytułku 
Dzieciątka  Jęzus. Dochodzenia prowadzi 
1 Komisarjat P. P. 

BRASŁAW 

— Utonęło 2-letnie dziec 
ko. W zaścianku Plantówka gm. jodz- 
kiej, utonął w sadzawce na łące Wik- 
tor Łabecki, liczący 2 lata, pozostawio 
ny bez opieki. Wdrożono dochodzenie. 
_ "— Groźny pożar. We wsi Krasno 
sielce gm. brasławskiej srożył się groź 
ny pożar, który zniszczył dom miesz- 
kalny Salomei Katkowskiej i dwa chle- 
wy Józefa Koładyńskiego, dom Ignace- 
go Kołodyńskiego, oraz dwa jego chle 
wy i spichrz, dalej dom, dwa chlewy. 
i przybudówkę Piotra Katkowskiego. 
Ogólne straty wynoszą 15.000 złotych. 

Kołodyński Józef podczas akcji ra- 
tunkowej odniósł poparzenia twarzy i 
rąk. Przypuszczają, że pożar powstał 
wskutek wadliwej budowy komina. 

BIAŁOWIEŻA 
— Mordercy nadleśnicze- 

"go z Białowieży. Przed paru 
dniami notowaliśmy morderstwo, doko 
nane na osobie nadleśniczego puszczy 
białowieskiej, Chorążego. 

Znaleziono go w gąszczach leśnych, 
z czterema ranami postrzałowemi, już 
bez życia. Wszczęty natychmiast po- 
ścig doprowadził do ujęcia sprawców, 
którymi okazali się dwaj gajowi, zwol- 
nieni niedawno ze służby. › 

Mszcząc się za wydalenie, urządzi- 
li oni zasadzkę na Chorążego, mordu- 
ląc go w podstępny sposób. 

ы DZISNA 
— Napad na drodze. Na Cecyl 

Michalewiczównę lat 21 ze wsi eh 
cze gm. porpliskiej, kiedy wracała z Porplis, 
napadł jakiś nieznany osobnik i grożąc re- 
wolwerem, zażądał od niej pieniędzy, Micha- 

lewicaówna oddała napastnikowi recepis 
agencji pocztowej w .Porplisie, zawiadamiają 
cy Jadwigę Wachowicz we wsi Makarewi- 
czę, że posiada do odbioru w tej agencji 137 
zł. Napastnik pozatem nic więcej nie zabrał, 
aczkolwiek Michalewiczówna miała przy S0- 
bie 100 złotych, ukryte na głowie we wło- 
sach. Policja wdrożyła poszukiwania za na- 
pastnikiem. 

MOŁODECZNO 
‚ — Spłonęła stodoła. W folwarku Korbo- 

tówka gminy gródeckiej, spaliła się stodoła 
z tegorocznemi zbiorami, sprężynówką i siecz 
karnią. Właściciel Ignacy Kozioł poniósł stra 
tę 5 tysięcy zł, 

Z POGRANICZA 
— Konierencja graniczna. Ko- 

ło wsi Łozowicze, w pow. nieświeskim, mia 
ła miejsce konferencja polsko .. sowiecka dla 
załatwienia lokalnych incydentów granicz- 
nych. Z naszej strony w rozmowach brali 
udział: referent bezpiecz. Starostwa p. Ma- 
lukiewicz i kapitan KOP. Kukla. Władze so- 
wieckie reprezentowali: dowódca 17 pogran. 
oddziału Berner i kilka urzędników. 

— Uciekł z Bolszewji, Koło Zaostrowicz, 
uciekł do Sowietów sekretarz rejonu Komu- 
nistycznej Partji pow. nieświeskiego Grze- 
gorz Kiszko, mieszkaniec wsi Morocz. 

— Ku uwadze właścicieli samochodów. 
Starostwo Grodzkie w Wilnie stwierdziło, 
że bardzo często właściciele pojazdów me- 
chanicznych nie wykonują swoich obowiąz- 
ków. Ważniejsze obowiązki te uwidocznio- 
ne są na stronie wewnętrznej okładki cera- 
towej dowodów rejestracyjnych pojazdów 
mechanicznych 

Wobec powyższego Wileńskie Starosttwio 
Grodzkie wżywa poszczególnych właścicie- 
li pojazdów 'mechanicznych do  bezzwłocz- 
nego i dokładnego przejrzenia swoich samo- 

dowych dowodów - rejestracyjnych i w 
razie gdyby uwidoćznione w poszczególnych 
rubrykach dane w szczególności dotyczące 
obecnego mieisca postoju  (garažowania) 
samochodu, obecnego właściciela oraz jego 

+ JENNY—DETEKTYW 

BITWA NA ŚMIERĆ I ŻYCIE 

Sarn pobiegł na dół. Zdawał sobie 
sprawę z tego, że od wyniku walki, za- 
leży dalsze istnienie jego szajki i jego 

-. własne życie. W. Chicago takie walki 
były na porządku dziennym, Sarn by- 
wał nieraz ich świadkiem, a nawet i 
uczestnikiem. Wódz przyjął jego wyz- 
wanie i oto stanął jako groźny nieprzy- 
jaciel u wrót jego twierdzy. „Ci, którzy 
zwyciężą nie będą znali litości”. 

Z sali dolatywały odgłosy wystrza- 
łów. Ludzie z szajki „Wodza“ wpadli 

„_ do sali przez rozbite okna i zacięta wal 
ka toczyła się dokoła stołów bilardo- 
wych. 

Na jednym ze stołów zwisał trup 
człowieka z czterema ranami w piersi. 

Sarn ujrzał Hogana i podniósł re- 
wolwer. Ale w tej chwili błyskawica 
mignęła przed Hoganem, rewolwer Sar 
na wypadł mu z ręki, a on sam ledwie 
zdążył odskoczyć w bok za drzwi. Ho- 

Marin 1 nia Duuusta w ZEE 

prawował 

ЭВО © 

Jak piekarz Lietze 
się o wiatr 

ijak mu w tem pomógł: król pruski 
Historja zadzierżystego młynarza 

z-Sanssouci, który wedle anegdoty sa- 
memu Fryderykowi pokazał zęby i go- 
tów był „podać J.K. Mość do sądu“, 
powtórzyła się obecnie w formie 
nieco zmodernizowanej. Nawet powtó- 
rzyła się na miejscu nie tak znowu 
odległem od Sanssouci, bo nad Hawe- 
lą. Bohaterem jest młynarz i piekarz 
Lietze — rolęk róla pruskiego Gdegrał 
(tempora mutantur!) magistrat miasta 
Werder. 

Willi Lietze był młynarzem z dzia- 
da pradziada i z dziada pradziada po- 
siadał spory, na holenderską modłę sta 
wiany wiatrak. Wiatrak stał na szczy- 
cie lekkiego zbocza, tak, by stosownie 
do swego celu i nazwy, mieć możliwie 
jaknajwięcej wiatru. Przez całe dzie- 
siątki lat miał go dużo i miałby go je- 
szcze. gdyby nie wielkomiejskie pre- 
*ensje mieściny Werder. Mieszczanie 
zbogaceni na handlu i hodowli owoców 
-— (a Werder niemi słynie od Renu po 
Niemen) -— zapragnęli ozdobić swoje 
miasto rodzinne. Między innemi zało- 
żyć park miejski. Jako miejsce dlań 
wybrali owe zbocze, u którego szczytń 
stał dziedziczny wiatrak Lietze'ów. 
Gdy zasadzono pierwsze drzewa parku 
był rok 1908. 

Młynarz Willy nie oponował i za- 
pewne nie myslał nawet, że przyjdzie 
mu oponować. Ale drzewa rosły. Co- 
raz wyższe, coraz bardziej rozłożyste 
poczęły „zabierać wiatr* zbocza. Gdy 
dawniej przelatywał on tylko przez po- 
le i całą swą siłą dął w skrzydła wia- 
traku, to teraz wiązł. w gałęziach i 
gęstwinie drzew, trwoniąc tu bezpłod- 
nie swój pęd. Skrzydła wiatraku pana 
Lietze kręciły się coraz leniwiej, żarna 
mełły coraz wolniej i coraz mniej, a w 
rezultacie dochody młynarza malały z 
każdym rokiem. Mówiąc matematycz- 

nie, wielkość drzew była odwrotnie 
proporcjonalna do rentowności wia- 
traka. 

Nie czekając aż ta rentowność zu- 
pełnie spadnie, Willy Lietze zażądał 
od miasta wycięcia parku, a następnie 
zaskarżył je sądownie. W proces ten 
włożył wszystkie swe nadzieje, siły i 
pieniądze. — Ą wreszcie juryspruden- 
cję. Długa szperał i badał czy Prusy 
mają jakiś paragraf, któryby poparł je- 
go obronę. I wreszcie znalazł. W sta- 
rym „Landrechcie'* pruskim z 1794 r. 
istniało _ postanowienie królewskie 
„nikt również nię jest uprawniony — 
brzmiało ono dosłownie — zabierać 
wiatr wiatrakowi przez sadzenie wy- 
sokich drzew, tam, gdzie przedtem nie 
rosły”. 

Pokrzepiony tym dowodem monar- 
szei przenikliwości, Willy Lietze wyto- 
czył skargę. Przegrał w werderowskim 
„Amtsgerichcie*, ale wygrał w Land- 
gericht w Postdamie, wygrał w Kam- 
mergericht w Berlinie. Miasto zlękło 
się nie na żarty o swój park i podnio- | 
sło larum, głosząc, że nie uznaje za- 
pleśniałych przepisów prawnych z 
XVII wieku. Dwudziestowiecznym po- 
stępowcom replikował Lietze twierdze 
niem, że przepis nie odwołany i nie 
zmieniony, nie traci wskutek upływu 
czasu mocy prawnej. 

Wkońcu stanęły obie strony przed 
sądem Najwyższym Rzeszy w Lipsku. 
Długo salomonowe kolegjum ważyło 
prawa i roszczenia stron. Ale wreszcie 
wydało wyrok. Był on skazujący. Wszy 
stkie drzewa parku miasta Werder, za- 
garniające bezprawnie cudzy wiatr, 
mają zostać wycięte! 

Jednym pociągiem wróciły z Lip- 
ska obie strony do domu; pokonani oj- 
cowie miasta do Werder, triumfator 
pan Lietze dc obronionego  wiatraku. 

  

Rozgrywki o 
Tegoroczne rozgrywki tenisowe o puhartowa opinja Stanów Zj. chciała widzieć na- 

Davis'a — według przewidywań opinii 
sportowej — zakończyły się w Paryżu zwy- 
cięstwem Francji, która po raz 4-ty z rzę- 
du zabrała puhar. W rozgrywkach roku bie 
żącego zdarzyły się jednak dwie niespo- 
dzianki, których nie przewidywane—dojście 
do finału w grupie europejskiej międzygru- 
powej zespołu Stanów Zjąę A. P., któremu 
nawet  przepowiadano w roku bieżącym 
zdobycie puharu. 

Czesi dojście do finału zawdzięczają do- 
skonałej formie swego reprezentanta Rode- 
ricka Mentzla, jak również z tygodnia na 
tydzień coraz lepiej rozwijającemu się talen 
towi młodziutkiego Hechta. 

Po zwycięstwach nad Hiszpanją, Grecją 
i Danją w półfinale nie bez szczęścia wy- 
grywają z Włochami, aby wi finale stanąć 
przeciwko Anglji. Anglicy są faworytami 
tego spotkania, które też bez trudu wygry- 
wają 4 : 1. Jedyny punkt Czechom oddał 
znany w Warszawie Austin, który będąc 
niedysponowanym. — przegrał do ambitne- 
go Hechta. Drugi natomiast reprezentant 
Anglji — Perry okazał się bez konkurencji. 
Następuje rozgrywka  międzygrupowa An- 
glja — Stany Zj. A. P. 

Już przed tem spotkaniem-—turniej o nie- 
oficjalne mistrzostwo świata w Wimbledo- 
nie wykazuje kapitalną formę reprezentan- 
tów Stanów Żj. A. P. 

Nic dziwnego zatem, że 100-procento- 
wymi faworytami rozgrywki międzygrupo- 
wej byli Yankesi, w barwach których grał 
nowokreowany mistrz świata, Sydney Wood 
i niemniej od niego utalentowany dwumet- | 
rówy olbrzym F. Schields, w którym spor- 

RENNES ETZ WORT UT PY LC ÓRRIEW TARETRCO 

obecnego adresu nie odpowiadały  rzeczy- 
wistości, należy niezwłocznie napisać za- 
wiadomienia do Starostwa Grodzkiego w 
Wilnie (ul. Żeligowskiego Nr. 4, dział run 
chu kołowego, okienko Nr. 2), w godzinach 
od 10 do 12 i złożyć te zawiadomienia u- 
rzędnikowi Starostwa, załatwiającemu spra- 
wy ruchu kołowego. Zawiadomienia składa 
ne w tej sprawie wolne są od opłat stem- 
plowych. Termin do dnia 17 września, 

. gan strzelił po raz drugi i kula utkwi- 
ła we framudze. 

— Daj rewolwer! — krzyknął Sarn 
do jednego z podwładnych. 

Ten kiwnął głową, pokazując na 

podłogę: 
— Bierz! Mało ci jeszcze tego, co 

narzucali chłopcy? : 
Sarn nachylił się i wyrwał rewol- 

wer z ręki rannego. 
Ludzie wodza otoczyli tymczasem 

drugie skrzydło domu. Zamknięci w 
sali Jenny i Tretano słyszeli hałas i od 
głosy bitwy, ale nie mogli zrązumieć, 
co się stało? 

— Policja?... — szepnął z nagłym 
błyskiem nadziei Tretano. — Nie to 
druga szajka... tak... ta oni! Wiem, co 
to znaczy! 

Jenny drżała, wsłuchując się w krzy 
ki i strzelaninę. Nazewnątrz sali, w 
której zamknięto więźniów Hills czekał 
niecierpliwie na Wragga. 

Sarn znalazł Wragga na dole przy 
oknie, mordującego z zimną krwią wro 
gów. 

— Dość tego, — rozkazał dowód- 
ca, — biegnij na górę do Hillsa. On 

  

puhar Davisa 

stępcę wielkiego Tildena. 

Wynik tego spotkania jest wręcz rewe- 
lacyjny. Anglicy rewanżują się swym po- 
gromcom z Wimbledonu. Sydney Wood 
przegrywa oba swoje spotkania, Franck 
Schields zdobywa jeden tylko punkt — dri- 
gi jest zasługą najlepszego doubla na świe.. 
cie Lott - Van Ryn. Ostatecznie Amglja wy 
grywa 3 : 2. Bohaterem spotkania był mło- 
dy Anglik Perry. 

Anglja stanęła do ostatecznej rozgrywki 
4 obrońcą puharu Francją. Zdawało się, że 
spełnią się nareszcie marzenie ambitnych sy 
nów Albionu — puhar Davis'a po tylolet- 
niej przerwie znajdzie się w rękach Angli 
ków, gdyby... w drużynie francuskiej nie 
grał Cochet. Drugi reprezentant Francji — 
Borotra nie jest już młody, nie wytrzymuje 
fizycznie ciężkiej, pięciosetowej walki — 
przegrał też obie swe gry, tracąc na ko- 
rzyść Anglików dwa punkty. — Cochet jed 
nak, mimo wykazanej ostatnio słabej formy 
— spowodowanej niedawno przebytą grypą, 
w chwili decydującej zagrał tak, jak tego 
wymagała cała Francja. Mimo heroicznej 
walki Anglików, będących o krok od osta-- 
tecznego triumfu —  Cochet wygrał obie 
swoje gry pojedyńcze i grę podwójną wraz 
z „weteranem** Brugnonem, zdobywając 
dla barwi francuskich konieczne 3 pumkty. 
Francja wygrała 3 : 2. Puhar pozostał w 
Paryżu. 

— 

  

wre FR 

Z „Sokola“ 
Zarząd T-wa Gim. „Sokół” w Wilnie zaw 

wiadamia, że vo przerwie letniej, już się roz- 
poczęły ćwiczenia na sali pod kierownictwem 
iachowych instruktorów (gimnastyka grup 
męskich i żeńskich, dorostu męskiego i żeń... 
skiego, gry ruchowe i ciężkoatletyka). 

Zapisy przyjmuje sekretarjat Gniazda, ul. 
Wileńska 10, codziennie, w godz. 19—21, o- 
prócz niedziel i świąt. Jednocześnie Zarząd 
komunikuje, że wynajmuje sałę na sezon zi- 
mowy dla grup ćwiczących i do gry iw te- 
zisa. (t) 

powie ci, co masz robić. Śpiesz się! 
Wragg odszedł spokojnie od okna: 
— Myślę, że ich jest więcej, niż 

nas! — zauważył. — Chyba nie wyle- 
ziemy żywi! 

— Rób, co ci kazałem, — syknął 
Sarn, odbiegając w innią stronę. 

Tak biegał od jednego bandyty do 
drugiego, wydając rozkazy i dodając 
odwagi tchórzliwym. 

Nie było sensu walczyć dłużej. Licz 
ba przeciwników była przeważająca. 
Mimo zaciekłego oporu, jasnem było 
że za kilka chwil, niktz broniących 
się nie zostanie pirzy życiu. 

Sarn zawiadamiał więc kolejno 
wszystkich, gdzie i kiedy mają się spot 
kać. Bandyci słuchali jego rozkazów z 
zaciśniętemi kurczowo szczękami. Na 
dany znak mieli się rozbiec i każdy 
miał się ratować na własną ręką. Ale 
i Hogan okazał zdolności na wodza. 
Nie pierwszy to raz brał udział w bit- 
wie tego rodzaju. Na ulicach Chicago 
zdarzały się o wiełe poważniejsze na- 
pady. Nie tracąc zimnej krwi strzelał 
ze zwykłą celnością. 

Udało mu się wślizgnąś do domu. 

  Od dnia 2 do 6 b. m. włącznie będą wyswietlane Lily: 

  

  

KINO m й : у 2 
&& wielki Irapujący dramat wschodni w 10 aktach, na przepięknem tle bezbrzeż- 

MIEJSKIE „PIEŚŃ PUSTYNI nej Sahary, Główną rcię odtworzy nowe cudowne dziecko ekranu Nadzla 
SALA MIEJSKA | Syblrskaja. Podczas wyświetlania filmu z dostosowaną do akcji muzyką, wystąpi nowa orkiestra pod batutą p. 
Ostrob ka 5 M. Salnickiego. Nad program: MOJE AUTO w 2 aktach. Ceny miejsc: Balkon 30 gr., parter 60 gr. Początek 

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

Dźwiękow. Premjera! Wielkie w najnowszym przeboju 
adnie arcydzieło dźwiękowe Greta Garbo dźwiękowym 

„MEL 10 ANRA CHRISTIE u/. WILEŃSKA 38. ; Е 8 
Tel. 826. Nad program: Atrakcje dżwiękowe. Początek o g. 4, 6, 8 i 10.15, Na pierwszy Seans ceny zniżone   
  

  

GŹWIĘKOWE Ki:0 

CG/INe 
WIELKA 47. tal. 15-41 

PIANINA, FORTEPIANY| > 
i FISHARMONIE — 9710 

KRAJOWE | ZAGRANICZNE 
& 

TYLKO, GWARANT 
SPRZEDAŽ 

L 

K. DĄBROWSK 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

  

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

Obszerne lale w Śródmieścia 
widne i ciepłe 

z elektrycznością i wodą, 

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

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

RADJO WILEŃSKIE 
CZWARTEK, DNIA 3 WRZEŚNIA 

11,58 Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12,05 Muzyka popularna z płyt gramo- 

fonowych. 
13,10 Komunikat meteorologiczny z War 

szawy. 
16,40 Program dzienny. 
16,45 Kom. żeglarski z Warsz. 
16,50 „Psychologja szkoły — tragiczne 

konilikty“ — odczyt z Krakowa wygłosi 
Józef Reiss. 

17,10 Utwiory Chopina z płyt. 
17,35 Odczyt z Warszawy. 
18,00 Koncert popołudniowy. 
19,00 Skrzynka pocztowa nr. 165 — listy 

rakdojstuchaczy omówi Witold Hulewicz, dyr. 
progr. R. W. 

19,20 „Przemysł, handel, składowe czę-- 
ści organizmu, gospodarczego"* — odczyt 
wtygłosi Stefan Rucki. 

19,35 „Ze šwiata radjowego“ — pogad. 
wygłosi Alfred Daun. В 

19,50 Kom. z Wiarsz. 
20,15 Koncert z Warsz. 
21,30 Słuchowisko z Warsz. 
22,00 „Dusza żołnierza” — feljeton 

Warsz., wygłosi kpt. A. Zarychta. 
22,15 Komunikaty z Warszawy. 
22,50 Melodje śląskie z Katowic. 
23,00 Muzyka taneczna z Warszawy. 

Giełda Warszawska 
WALUTY I DEWIZŻY: 

z dnia 2 września 1931 r. 

Dolar, 8,92 i pół — 8,94 i pół — 8,90 i 
pół. 

Holandja 360,00 — 360,90 -— 359,10. 
Londyn 34,39 i pół — 43,50 — 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. 
Szwajcarja 173.83 — 174,26 — 173,40. 
Wiedeń 125,83 — 125,81 -— 125,19. 
Belgja 124,44 — 12475 — 124,13. 

PAPIERY PROCENTOWE: 
Pożyczka budowlana 31,25 — 31. 4 proc. 

pożyczka inwestycyjna 83,25 — 83,50. 
proc. konwersyjna 44,50. 6 proc. dolarowa 
68—69. 7 proc. stabilizacyjna 68—69,25, 7 
proc. stabilizacyjna 83,25. 8 proc. L. Z. 
BGK i BR, obl. BGK 94. Te samę 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 49,50 
49,75. 4 i pół proc jwarszalwskie 49,75. 5 
proc. warsz. 52,50. 8 proc. warsz. 60—69,25 
— 69. 8 proc. Częstochowy 59. 8 proc. Ło” 
dzi 64,50. 10 proc. Siedlec 70,75. 

AKCJE: 
Bank Polski 112. Lilpop 14,50. 

TRAGIZM GŁODNEGO I BEZ DACHU 
NAD GŁOWĄ DZIECKA NIECHAJ 
NIE CIĄŻY NA TWOIM SUMIENIU. 

    

z 

  

Nie wątpił teraz, że zwycięstwo będzie 
pa jego stronie. Jack miał w pogotowiu 
bomby, któremi miał być  wzniecony 
pożar. Gdyby Hogan miał na sobie 
mundur wojskowy i gdyby działał z 
polecenia rządu, dostałby niczawodnie 
za tę nocną bitwę nagrodę i podzięko- 
wanie. Ale on nie miał inuych ambi- 
cyj, prócz tych, jakie żywić mógł za- 
wodowy bandyta. 

Szajka wodza ogarniala druzie 
skrzydło. Kule wyrzeźbiły niesa-:owi 
tym deseniem mury  staroświeckiego 
gmachu, w żadnem oknie: nie zostało 
ani kawałka szyby. Jedna« szajka Sar- 
na broniła zaciekie każdej piędzi ziemi, 
każdego zakiłka, z którczo musieli 
ustąpić. 

Dławiący zapach karbidu. nie da- 
wał złapać tc': zmęczonym watką lu- 
dziom. Strzały zlały się w jeden, nie- 
przerwany grzmot. 

Sarn rzucał się, brzniąc się i Strze- 
lając na wszyszkie strony. Trzeba by- 
ło dać czas Hillsowi i Wraggowi do 
ucieczki z więżniami. Musieii przebiec 
przez mały dztedziniec od drzwi piwni- 
cy, do garażu, w którym ukryto włas- 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo* Zamkowa 2. 

  

    

    
   

5 Mickiewicza 4, 

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

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

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

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

i irzęsy 

długoćrwa 

ie przyciemnia henną 

i reguluje. Maquillage. 
OWANEJ JAKOŚCI |] Gabinet У 

Kosmetyki 2 WVNAJĘCIE alis Ce di 

I. Hryniewiczowej. 

ul, WIELKA Ne 18 m9. 
Przyj.wg.10-1i 4-7 

W. Z. P, M %6, 

ajleprzą (eglę 
bo z cegielni „DHORCZANY 

tanio sprzedaje inżyner F. KOCH 

dzierżawca tej cegielni. 

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

ŻĄDAJCIE 
we _ wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanege 

środza od odcisków 

Prow. A. PAKA 
5006086650608 

Tylko u Głowińskiego 
dostać można płótna lniane surowe we 
wszystkich szerokóściach, oraz wielki 
wybór kreponów, muślinów, jedwabi, 
markizet  deseniowych oraz crepe 
meteor, georgette, mongol i jedwabie 

surowe 
—WILENSKA 27. 

  

    
    

          

    

  

  

    

D 

Łukiewicz 
choroby weneryczne i 

skórne 

  

KOSMETYKA 

GABINET 
RACJONALNĘJ 

KOSMETYKI 
LĘCZNICZĘJ 

CZA $1 m. 4. 
kobiecą 

powrócił IR konserwa- 
ul. Mickiewicza 44, Urodę:: doska- 
Przyjmuje chorych pry- sali, edświeża, uaawa 

watnych 5 — 7 jej skazy i braki, Masaż 
twarzy i ciała (panie. 

  

DOKTOR = ae ee) 
fypadanie  wiorėw 

Blumowicz tapież. Najnowsze zde- 
choroby weneryczne, bycze kosmetyki racjo- 

  

skórne i moczopłciowe nalnej 
WIELKA 21 Cedziennie od g. 19—5 

tel. 921, od 9—1i3—5 W Zz. P. ś3. 
W Z.P. 26 

DOKTOR 

tkoroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 3 pokojowe 
Wielka 19, od 9 do 1 mieszkanie ze wszy- 

stkiemi wygodami do 
wynajęcia, Krakowska 
51. Pokazuje dozorca. 
Informacje: tel 15-10 

Pokój 

3—7 

Br. Kenigsberg 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

  

  

tel. 10-90. umeblowany do wy» 
najęcia. _ Mickiewicza 

08 PA ŻA oz da SOdlądać 04 
4 do 6 pp. 

Dr. Wolfson _ ———— 
weneryczne, moczopł, Umeblowany 
i skórne, nl. Wileńska pokój 

Abi ze wszystkiemi wygo- 
dami z osobnem wej- 
ściom do wynajęcia, 

POPIERAJCIE Na życzenie z prawem 
korzystania z gabinetu 
Dowiedzieć się w go- 

L 0 P P dzinach ed 3—6. 3-go 
EEE BS M Maja 11—6, 

    

WILNO, MICKIEWI- 

  

„Potęga miłości'. 

przy ul. Ba- Zakład Krawiecki 
om gatela z „damski 

ogrodem _ warzywnym A, Wiszniewski 
za 6.500 zł. do 'sprze- Zaka a 2042 

Šanis Ads ista? przyjmuje zamówienie 
z własnych i powie- 

skiego SE, rzonych materjałów. 
  

    

Do wynajęcia 
pokój z niekrępującem 
wejściem. | Ul. Garbar: Gospodyni k 
ska 3 m. 12, potrzebna do majątku 

__... pod Wilnem. Wymaga- 
na znajomość hodowli. 

2 pokoje Konieczne referencje, 
TT ul. Jagiellońska 9 m. 

nie- 1 
krępującem wejściem 
Mickiewicza 62 m. 8. 

  
  

  

  

  

  

2.000 dolarów 

posiadamy do ulo- 
kowania w każdej 
chwili na dobrą hi- 
potekę domu w 

Wilnie 
Dom H. K. „Za- 

Sala koncer- 
towa 

na 600 miejsc do wy- 
najęcia na koncerty, 

    widowiska, = odczyty,| chęta“ Mickiewi- 
zebrania it, p. "Wia-| cza 1, tel. 905. 
domość: Wielka 47,   

  

Wejście od uł; Koń- 
skiej. (Sekretarjat Kon- 
serwatorjum), 

Sprzedaje się 
biurko, szafę, żyrandol 
trykotażową maszynę 
(50 cm.), łóżka i inne 
sprzęty domowe, tanio 

powodu wyjazdu. 
Mieszkanie Jegiellońska 3 m. 24, 
2 pokoje duże, jeden 2 
maly, kuchnia, skład U WAGA 
na drzewo, spiżarnia z OBUWIE,pantofle dam- 
wszelkiemi ; wygodami skie i męskie, różne 
i ogródkiem, zaraz do materjały wełniane i 
wynajęcia Zaułek'Mont- kamgarnowe, damskie 
wiłłowski 11 od 3—5.i męskie, różne jed- 

wabie, bielizna, swetry 
4 5 i 7 i trykotaże, letnie pal- 

pokojowe 
ta damskie i męskie, 

mieszkania garnitury, różne futra 
ze wszystkiemi wygo-i skórki futrzane, dy- 
dami do wynajęcia. wany perskie, różne 
Pokazuje dozorca. lu-meble stołowe i salo- 

        

tormacje: tel. 15-10 nowe, elektroluxy, kasy 
"za ognio-trwałe, serwis an- 

2 uczenice gielski, maszyny do 
szycia i pisania, piani- 

inteligentne z dobrej nai fortepjany, młynek 
rodziny przyjmę na śrutownik, turbiny, sa- 
mieszkanie z utrzyma- mochody, motocykle, 
niem. Pańska 4 m. 4. brylanty, zegarki i wie- 

le różnych pozostałych 

Dla 2 m 3 z licytacji fantów sprze- 

uczenic 
daje LOMBARD Bisku- 

niedrogie utrzymanie 

pia 12. 

i troskliwa opieka w 
komfortowem _ miesz- Gonty Iski 
kaniu w śródmieściu Ais 
na I piętrze. Wileńska 
34 m. 8, 
z _ Fortepian 
Przyjmę tanio krótki niedrogo do 
na mieszkanie sprzedania, Łaskawe 

k . 
z utrzymaniem dwóch PRE 1 ME 
uczniów lub dwie ucze- -.. m 

Pianino 
nice. Opieka troskliwa, . 
Mała Pohulanka 10—2, 
———— Zegraniczne dO Sprze- 
w rejonie dania niedrogo Śpiesz- 

początku Zakret. ul, do WS" Kalwaryjska 12m.5. 
wynajęcia 2 — 3 słon. S 
pok. wann., elekt., mo- 
žna z kuchnią. Wiad. 
w redakcji. 

    

tanio 
sprzedaje 

Lloyd — пНса 
—5 

      

  

  

Poszukuję 

fortepjanu 
lub pianina do wyne- 

Wzorowe przed- jęcia. Zgłoszenia do 
szkole z początko- administracji „Słowa* 

Nem nauczaniem REM, 
а dzieci od lat 4—8 

bez różnicy wyznania, Wielka 
otwiera od połowy młocarnia 
września b. r. Synod я 

do lokomobili, okazyj- ew. reformowany. Za Kėdės sprze: Фнн 

py przyjniaje Kierów. Zgłoszenia: _ majątek niczka przedszkola, w 
poniedziałki i czwartkį BOltup Oszmiana, 
od godz. 5—6 po poł, 
Zawalna 1 m. 2 front Zgubioną 

pn 

  

3 Pa: książkę NY az 
rzez P. K. U. Wilno- 

Poszukuję Miasto na imię Przyby- 
posady gospodyni w laka Walentego rocz- 
Wilnie lub na wyjazd.nika“ 1900 zamieszka- 
Mam świadectwa, ul.łego Równe - Pole Nr. 
Mostowa Nr. 10—19. 33, 

  

ne auto Sa:na, 
Sarn wa'czył z odwagą szaleńca, 

chociaż wiedział, że bitwę przegrał. 
Ludzie jego rozbiegli tię go bezpiecz- 
niejszych kątach domu i z ukrycia strze 
lali do ciemniejących na dziedzińcu po- 
staci. Promienie |!atarń samochodo- 
wych przecinały cieraności długiemi 
smugami, po za któremi ciemności wy- 
dawały się jeszcze gęstsze. Była to wal 
ka na śmierć i życie... 

'Wragg podbiegł do Hillsa, wysłu- 
chał rozkazu Sarna i gwałtownie otwo- 
rzył drzwi do sali więźniów. 

— Hej tam, piękna pareczko, za 
mną! — krzyknął. — Jeśli spróbujecie 
jakichś kawałów, to skończyiy ż wa- 
mi, bez ceregieli! Zrozumiano? Zacho- 
wujcie się spokojnie, to  wyjdziecie 
cało! 

Więźniowie usłuchali w milczeniu. 
Hills przeszedł naprzód, pokazując dro 
ge. Wragg szedł z tyłu, z rewolwerem 
na pogotowiu. Tretano milczał. Nerwy 
jego były napięte do ostatnich granic. 
Nie bardzo orjentował się, co się dzie- 
je dokoła niego, ale w sercu jego bu- 
dziła się szaleńcza nadzieja. 

  

PAŃSTWO ŚMIERCI 

Na dolnem piętrze domu Sam wy- 
dawał ostatnie rozkazy przed ostatecz- 
ną klęską i ucieczką. Hogan zwyciężał, 
a nie był to człowiek, od którego moż- 
naby było oczekiwać litości; z rozko- 
szą znęcałby się nad zwyciężonymi. 
Sarn bywał obecny przy takich zakoń- 
czeniach walki i wiedział do czego Ho- 
gan jest zdolny. : 

Śmiało i z uporem przesuwał się 
Sarn ku wyjściu. Zagrodził mu drogę 
bandyta z rewolwerem w ręku. Sam 
zbił go z nóg i stanął niespodzianie twa 
rzą w twarz z Hoganem. Bez namysłu 
pociagnął za cyngiel: krwiożerczy mor 
derca upadł jak długi na podłogę. Czy 
był to z jego strony chytry podstęp, 
czy też potknął się może, dosyć, że zer 
wał się natychmiast, ale Sarna już nie 
było. 

Z poza domu Sam wydał ostatni 
rozkaz: gwizdnął przeciągle, był ta 
znak ucieczki. 

(D.C.N.) 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyńsk. 

  

 


