
    

pp
, 

" A
Z
   

ROK X. 46 204 (2712; 

SŁOWO 
WILNO, Niedziela 6 września 1931 r. 

Redakcja i Administracja, Wilno. Zamkowa 2. Otwarta od g. 9 i do 4. Tel.: Redakcji 17-82, Administr. 228. 

  

PRENUMERATA miesi 

Czyż naprawdę tak wszechmocną 
jest potęga śmierci. Pomiedzy nami a 
krainą zmarłych — dźwiga się nieprze- 
nikliwy, niebotyczny mur wielkiej ta- 
jemnicy i mie przemówi już do nas ten 
co go Fatum za nim zawarło. 

A jednak są istnienia, których 
czyn przerasta tajemnicę śmierci, któ- 
rych postać z poza tamtego brzegu 
długo jeszcze rzuca cień na skłębione, 
barwne nasze życie, których myśli — 
jak srebrzysty ślad meteoru długo 
jeszcze kreślą świetliste drogi na na- 
szem niebie. 

Śmierć staje się wtedy towarzysz- 
ką życia. Z niemej, straszliwej Parki, 
która przedwiecznym nakazem rządzo- 
na, przecina nić życia, przeobraża się 
ona w oną wielką Žniwiarkę Życia, 
którą złocistą garść zżętych, pełnych 
dojrzałego ziarna kłosów unosi w cud- 
nym ruchu nad głowy, trzymając ją 
wysoko ponad życiem i śmiercią. 

Takiem widzę zakończenie żywota 
tego, komu hołd przyszliśmy oddać. 

To nic, że złowirogie błyskawice stra- 
szliwej tragedji oświetliły jego chwi- 
le ostatnie. 

Tem wyražniejszą, tem dostojniej- 
szą, tem jaśniejszą i zrozumialszą sta- 
nie się droga jego żywota. 

Drogi życia, to to wszystko, z czego 
powstała, i wyrosła ona, to znikłe już 
odaawna lub kruszące się powoli zam- 
czyska i świątynie przeszłości, tej da- 
lekiej, raz wspaniałej, a potem tragi- 
cznej, i ciężkie, trudne drogi tej naj- 
bliższej, to wreszcie ten niespokojny, 
pełen jednak słońca i barw dzień dzi- 
siejszy i szare, dalekie, niepewne ju- 

tro. et 
Na drogach tych, jak na złocistej 

kanwie, snuje się piękne Życie, takie 
przepojone najszlachetniejszemi uczu- 
ciami, takie całe w dążeniu do piękna. 

Budzi się dusza polska w młodym 
chłopcu, synu zesłańca politycznego, 
gdzieś w sercu Azji — w Siemipała- 
tynsku, w krainie z za siedmiu gór i 
rzek, ‚ 

Przesłania on ręką oczy przed pa- 
lącem słońcem południa, odwraca się 
ad niebotycznych gór, marzy, śni o 
szarej Nowogródzkiej ziemi i o wiel- 
kiej przeszłości dalekiej ojczyzny. 

A potem stolica Rosji, imperjum 
obejmującego  półświata północna 
Semiramida. 

I tu i tam wszystko, 
może wyobraźnię, pociągnąć 
wziąć w niewolę człowieka. 

Ale w chłopcu jest gorące polskie 
serce. 

I wiedzie ono go tam, którędy 
szedł cały prawie bez wyjątku zastęp 
tych, którzy zachowali gorące pragnie- 
nie czynu, tęsknotę za walką, żywą 
nadzieję zwycięstwa i tę rasową, pol- 
ską. nieokiełznaną odwagę i fantazję, 
której dewizą jest Mickiewiczowskie 
„mierz siły na zamiary”. 

To nic, że skupia się ona, ta pol- 
skar młodź, wokoło wsżechświatowego 

zawołania, to nic, że staje w szeregu 
tych, co świat przebudować chcą na 
szare, jednostajne zbiorowisko ludzkie. 
Zachowają oni w głębi dusz gorące, 

żywe ukochanie Ojczyzny, dla niej pój- 
dą, dla jej losów i dobra rozwalać te 
mury i fortece, które zbudował nam 
tragiczny wiek niewoli. ' 

„Kaskadę tyraństwa* przyszli roz- 
bijać oni, nie doczekawszy się wiosny 
ludów. 

A kiedy zaczęło się ono kruszyć, 
kiedy w wielkiej zawierusze dziejów 
narody za narodami, odziane w szary 
płaszcz żołnierski, stanęły do kierowa- 
nej ręką losu walki, wtedy oni dźwi- 
gnęli w jej zamęcie wyrażny symbol 
narodu i jego niepodległości. 

Legjony!. Na wielkiem bojowisku 
narodów  przeciągnęło ich tyle, tych 
szarych zastępów, skupionych wokół 
swoich sztandarów. Lecz nigdy chyba 
nie stanęła wokół ukochanego Sym- 
bolu taka potężna, taka ofiarna moc 
ducha. 

Ona to stworzyła podwaliny współ- 
czesnej Polski, do jej zastępów, jak do 
wielkiej skarbnicy sięga Polska i te- 
wąz jeszcze, gdy trzeba ludzi o harcie 
woli i mocy ducha. 

Hołówko był tam wśród tej mło- 
dzieży P.P.S., wśród pracy bliskiej Le- 
gjonom, ścigany, wieziony naprzemian 
przez Rosję i przez Niemcy — jeden 
z tych nieulęknionych. pełnych zapa- 
łu i żądzy czynu ludzi, których nie po- 
trafiły zgnieść więzienia caratu i 
Prus, którzy walczyli konspiracyjnie i 
otwarcie piórem, słowem i szablą, 

co pokonać 
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z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zi., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O, 
Nr. 80259, W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20" gr, 

śmiało nadstawiając pierś kulom wro- 
gów. 

Oto lata, kiedy Hołówko jest w 
Strzelcu, pisze w „Widnokręgu”, zesła 
ny w obozie koncentracyjnym niemiec- 
kim, i wreszcie pada na polach bitwy w 
roku 1920, ciężko ranny. 

Czarno, niebieska wstążeczka, Vir- 
tuti Militari jest tego widomym wspom- 
nieniem. 

Przechodżą lata wielkiej burzy. Ty- 
le ich było tych dzielnych chłopców, 
którzy walczyli za Polskę, tyle ich od- 
dało swe młode życie, tyle legło od 
kul wroga. 

Hołówko był tylko jednym z wielu, 
jednym z wielu dzielnych żołnierzy 
młodej Polski. 

I jeśli wpatrujemy się w tą postać, 
jeśli żal taki ogromny ogarnia nas, 
że los ją z pośród nas zabrał, to nietyl- 
ko dlatego, że zginął pełen poświęce- 
nia i odwagi patrjota polski. 

Są ludzie, którzy potrafią wielkie 
idee ukrycie i niewidomie krążące w 
duszach, we krwi narodów, przeczuć, 
ukochać, światłem własnych uczuć 
przepoić i rozjaśnić i podnieść wy- 
sako, wysoko. 

Chorążowie z Bożej łaski! Niewolą 
oni innych urokiem swego uczucia, po- 
tęgą swych uniesień. 

Takim chorążym myśli 
polskiej był ś. p. Hołówko. 

Nikt nie zliczy tych szybkich, jak 
błyskawica, gorących, jak płomień, a 
ostrych, jak cięcie szpadą, myśli jego, 
które przemknęły w niezliczonych jego 
artykułach i pismach. 

Przemknęły i poniosły w głąb spo- 
łeczeństwa gorące ukochania ich twór- 
cy. 
” A te nieskończone rozmowy, ta ca- 

ła robota polityczna, która pochła- 
niała młodego członka P. O. W., emi- 
sarjusza do Rosji, działacza o wielkim, 
nieodpartym wpływie? : 

Rozbudziły one niejedno serce i su- 
mienie i skupiły niejedną myśl woko- 
ło zwycięskiego sztandaru. 

Sztandarem tym była Niepodle- 
głość, a potem w latach państwowe- 
go bytu walka o silną władzę. 

Obie te idee łączyła i łączy w so- 
bie postać Wielkiego wodza współ- 
czesnej Polski, tego, któremu genjusz 
niespożyte zasługi i hart ducha oddały 
w ręce losy narodu. 

Z całym entuzjazmem gorącego pa- 
trjoty, z instynktowną siłą jasnowidze- 
nia, z nieustępliwą wiarą, miłością i 
oddaniem walczył Hołówko na szero- 
kiej arenie politycznej o ten kult dla 
wielkiego człowieka, o tę uległość sil- 
nej władzy, którą mocną dłonią On u- 

jął. 
Działalność jego polityczna w tym 

okresie jest idea tą przeniknięta na- 
wskroś. 

Lecz obok niej rozkwita umiłowane 
przez zmarłego wielkie, tragiczne za- 
gadnienie Polski. 

Polska i te narody, które los połą- 
czył z nią wspólnym wiekowym  by- 
tem. 

Jak ułożą się tch przyszłe drogi -i 
czy jest jakaś wspólna droga, 

Przed wskrzeszoną Polską stoi owo 

wielkie zadanie wewnętrzne. A  roz- 
wiąaznie pomyślne to nietylko wxzmo- 
żenie potęgi materjalnej Państwa, u- 
gruntowanie jego podstaw, zjednocze- 
nie jego sił. : 

To wszystko, co się w Państwie 
Polskiem od wieków złączyło, to wnio- 
sło wnie swe najcenniejsze pierwiast- 
ki, to przywarło do przeszłości i te- 
raźniejszości polskiej i wżarło się w nią 
głęboko. 

Drogami wspólnemi szedł duch pol- 

politycznej 

ski od stuleci i zapomnieć tych dróg 
nie może, chyba dobrowolnie łamać 
sobie skrzydła zezwoli. e 

Wielki proces dziejów kruszy i 
zmienia państwa i narody, ale niezdol- 
ny jest zniszczyć głębi ducha narodu. 

Oto w ponurej dobie rozbiorów po- 
walony naród polski zachował  nie- 
tknięte swe wielkie tradycje, swe po- 
tężne porywy ponad ciasny egoizm, 
do wyżyn szczytnych braterstwa lu- 
dów i miłości. 

Czyżby się miał ich wyrzekać te- 
raz, kiedy zakwitła doba wolności, kie- 
dy w niepodległej Ojczyźnie urządzać 
musi własne życie. 

Nie brak zdradzieckich, kuszących 
orzykładów. Nie brak metod, ideologji, 
programów. Nie brak wzorów rozwią- 
zań państwowych, w których sami u- 
legaliśmy doświadczeniom, jak  pań- 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 
ja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

stwa gnębić, ciemiężyć, uciskać potra- 
fią słabsze narody. 

Czyżbyśmy mieli iść tą drogą, któ- 
rą idzie pół Świata? 

Czyżbyśmy mogli dźwignąć mur 
niechęci i nienawiści pomiędzy nami a 
nimi, zamknąć życie polskie, ogołocić 
je z piękna wspólnych przeżyć, zapo- 
mnieć o unjach, Grunwaldzie, wspól- 
nych bojach z turkami, 0 wspólnych 
naszych wielkich mocarzach ducha? 

Napróżno. Wielka przeszłość  złą- 
czyła nas na zawsze. Nietylko prze- 
świadczenie o posłannictwie Polski i 
wielkich jej zadaniach, nie idea spra- 
wiedliwości, nie oderwane  zagadnie- 
nia moralne budują nasz stosunek do 
innych narodów. 

Polska od wieków stała się synte- 
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zą wspólnego naszego i ich życia i 

na straży jej Stoi instynkt narodowy, 

duch Polski. 
I nie metodami walki, nie siłą i prze- 

mocą Polska wzmocnić utrwalić tę 
syntezę będzie usiłowała. Trzeba od- 
rzucić precz cały arsenał współczęzne- 
go uzbrojenia. 

Zapewne Polska współczesna. mu- 
si się odziać w pancerz  militaryzmu, 

musi się najeżyć bagnetami, ziemię za- 
ludnić armatami i tankami, niebo ste- 

rowcami i samolotami. Musi się stać 
współczesną potęgą. Dlaczego? To 
jasne, aby bronić swego istnienia, aby 
nie uledz wielkim egoizmom świata. 
Ale czy należy opancerzyć, zakuć w 
nowe formy duszę polską? Nigdy. Każ- 
dy naród ma swój sen o potędze. Są 

  

Śladami morderców T. Hołówki 
Aresztowani w Rydze ukraińcy nie są 

mordercami.—Na złej drodze 
WARSZAWA, 5.9 (tel. wł. „Sło- 

wa”). W zwfązku z aresztowaniem na 
statku norweskim dwóch Obywateli 
polskich — Piatkowskiego i Jabłonow- 
skiego, dowiadujemy się, że ze spra- 
wą zamordowania ś. p. Tadeusza Ho- 
łówki nie mogą oni mieć nic wspólne- 

0. 
= Jak nas iniormują, statek norweski 
wyszedł z Gdyni przed 10 dniami, a 
więc przed morderstwem w Truskaw- 
cu, z którym aresztowani nie mogą 
mieć związku. 

Część prasy dzisiejszej podała w 
sensacyjnej formie wiadomość o aresz- 
towaniu dwóch podejrzanych osobni- 
ków w Rydze, którym imputują, że oni 
są mordercami ś. p. Tadeusza Hołów- 
ki 

Władze śledcze zwracają uwagę, 
że niektórym kołom zależeć może spe- 
cjalnie na odwracaniu uwagi prowa- 
dzących śledztwo od właściwych 
sprawców, by ułatwić im ucieczkę za- 
*ranicę. 

Tak też sądzić možna dziesiejszy 
manewr, który wykorzystano, aby od- 
wrócić uwagę od właściwych przestęp 
ców, którzy znajdują się gdzieindziej i 
może starają się przekroczyć granicę 
w innem miejscu. 

O okolicznościach, w jakich -zatrzymano 
w Rydze dwóch zbiegłych z Polski Ukraiń- 
ców, nadeszły obecnie szczegóły. 

Glenas a: w w A org gn popołu- 

rw ili Cia brzegu or 
tu ryskiego okrętu SiZWÓRdRZO Eseredo", 

jącego aodróż z Gdyni do Rygi, ka- 
pitan okrętu powiadomił natychmiast  рой- 
cję jak również poselstwo polskie, że zatrzy 

mał w jednej z kajut dwóch młodych męż- 
czyzn, nieposiadających wiz wjazdowych 
do Łotwy. 

Przedstawicielom policji jeden z zatrzy- 
manych okazał paszport zagraniczny na na- 
zwisko Piatkowskiego Jana, drugi zaś przed- 
stawił jedynie książeczkę wojskowa, wysta- 
wioną Janowi Jabłonowskiemu. 

Podczas przesłuchania podali się oni za 
studentów i wyjaśnili, że znaleźli się na 
„Evereno* omyłkowo, bowiem mieli zamiar 
odjechać do Brazylji, gdzie rzekomo mają 
krewnych. 

Mimo, że w dokumentach są adnotaty, 
że Piątkowski jest handlowcem, zaś Jabło- 
nowski — bakterjologiem, zbiegowie nie- 
wiadomo dłaczego upierają się i twierdzą, 
że są studentami. 

Obaj są Ukraińcami, 
W czasie szczegółowych zapytywań 

'wyszło na jaw cały szereg niedokładności i 
nieścisłości, co do ich powodów ucieczki i 
zamiarów nadal, więc wynikło podejrzenie, 
że są to jacyś przestępcy, tembardziej, że 
policji ryskiej wydało się nieprawdopodob- 
nem, by ludzie inteligentni i dość jak widać 
rozgarnięci niogli ulokować się na  Okręt, 
który jechał w przeciwnym kierunku. 

Poselstwo polskie w chwili aresztowania 
Piątkowskiego i Jabłonowskiego natych- 
miast poczyniło odpowiednie kroki u władz 
łotewskich, w kierunku przekazania zatrzy- 
manych w ręce władz polskich, na co władze 
ryskie wyraziły swą zgodę. 

RYGA (tel. wł.). Policja politycz- 
na zakończyła w dniu 5 b. m. badanie 
Jabłonowskiego i Piątkowskiego, za- 
trzymanych na statku „Everena* i po 
stwierdzeniu braku wszelkich cech prze 
stępstwa, zarówno politycznych, jak 
kryminalnych, przekazała ich  pretek- 
turze celem wysłania poza granice pań 
a. jako niepożądanych cudzoziem- 

ców. 

  

Hojna ofiara na rzecz bezrobotnych 
WARSZAWA, 5.9 (tel. wł. „Sło- 

wa"). Prezes Rady Ministrów p. Alek- 
sander Prystor przyjął w dn. 4 b. m. 
hrabiego Komorowskiego, prezesa 
Tow. Zachęty do Hodowli Koni w Pol- 

sce i Tow. Wyścigów Konnych. - 
‚ „Hr. Komorowski zadeklarował w 
imieniu reprezentowanych przez nie- 
go Towarzystw — 75000 zł, na rzecz 
Komitetu do walki z bezrobociem. 

  

Fundusz kultur.-oświatowy dla robotników 
WARSZAWA, 5.9 (tel. wł. „Sło- 

wa”). Dowiadujemy się, że na ostat- 
niem posiedzeniu Rady Ministrów 
przyjęto projekt ustawy o utworzeniu 
funduszu _ kulturalno - oświatowego 
dla robotników. 

Projekt ma na celu stworzenie fun- 
duszu jako osoby prawnej. 

W funduszu tym byłyby skoncentro 

wale wpływy z kar regulaminowych 
pieniężnych, nakładanych na robotni- 
ków na podstawie rozporządzenia p. 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16.3 
1928 r. o umowie o pracę robotników. 

Rząd opracowując projekt ustawy, 
wychodził z założenia, iż sumy, zebra- 
ne z kar winy być racjonalnie zużytko- 
wane na akcję kult.-opiek. robotników. * 

  

Żywiciele rodzin m ają pierwszeństwo 
przy wolnych posadach 

WARSZAWA, 5,9 (tel. wi, „Slowa“), 
Min. Pracy i Opieki Społecznej wydał pole- 
cenie, aby państwowe oraz związków — Ко- 
munalnych pośrednictwa pracy kierowały 
na wołne miejsca przedewszystkiem żywi- 
cieli rodzin, zwłaszcza tych, którzy korzysta 

ja z zasiłków ustawowych. 
Jednocześnie Pan Minister polecił woje- 

wodom użycie swych wpływów, aby skło- 
nić pracodawców, aby przyjmowali tę właś 
8 kategorję pracowników, t. į. żywicieli 

Zuchwały napad na dyrektora bankų 
KATOWICEt PAT. — Dnia 4 b. m. w po 

łudnie, pod pretekstem spisu ludności, we- 
szło do mieszkania dyrektora Banku Ludo- 
wego w Królewskiej Hucie, Franciszka Któt 
kiego, 4 osobników i pod groźbą użycia 
broni steroryzowali służącą, którą za ręce i- 
nogi osotinicy ci przywiązali do krzesła, Na 
stępnie w pokoju sypialnym przywiązali dyr. 

: mn 

Krótkiego do fotelu, zakładając mu na ręce 
specjalnie przyniesinone ze -sobą kajdanki. 
Wreszcie zakneblowali mu usta. Z nieząm- 

"kniętych szaf i szuflad bandyci zabrali 70 
mk. rentowych i 283 złote oraz  biżuterję, 
Po obszukaniu mieszkania zasiedli do kola- 
cji, zmuszając dyrektora Krótkiego do picia. 
Po dwugodzinnym pobycie sprawcy opuści- 
li mieszkanie, Śledztwo w toku. 

| NIESWIEŻ — ш. Ratuszowa — arnia jaźwińskiego. | 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Mic! 

PIŃSK — Ksi 

cały, ślady ich pochodu i słyszy chrzęst 
kroków ich niezwalczonych kohort. 

Są inne, dla których Świat cały 
jest niczem innem, jak wielkiem żero- 
wiskiem. Zakuci w zbroję egoizmu, о- 
pancerzoną pięścią chcieliby wy- 
drzeć wszystko, zniszczyć  wszyst- 
kich — byleby zrobić więcej miejsca 
dla siebie. 

Są i takie, które dźwigając przed 
sobą hasła ideałów, są niczem innem, 
jak ich zaprzeczeniem. Taką jest oto 
ta wielka potęga, która nie widzi in- 
nych dróg na świecie, jak pożogę i 
zatratę dusz — i z okrucieństwem Ta- 
merlana na piramidach czaszek i pust- 
ce odartych z uczuć dusz, budować chce 
nowy świat. 

Są wreszcie państwa, które swój 
byt zawierają w pięknej wewnętrznej 
walce o własny rozwój, które .zapa- 
trzone w wielką przeszłość ducha ludz- 
kiego, szukają dróg dla osiągnięcia 
wszystko przed sobą w imię potęgi 
nad światem. Dotąd jeszcze czuje świat 
ustepliwy taran, gniotąc i krusząc 
takie, które szły przez Świat, jak nie- 
tego, co zwiemy pomyślnością, szczę- 
ściem, nietylko dla wybranego ludu, ale 
dla wszystkich tych, którzy pod jego 
dachem rozłożyli swe siedliska. 

A jeśli oni, ci blizcy od wieków, 
jątrzeniom obcym ulegną i dłoni po- 
danej nie przyįmą 

To: 
Trzeba rozbroić ich dusze 
Nie siłą oręża, nie grozy — 
Trzeba pokonać je umiłowaniem 

własnej wspólnej naszej i ich prze- 
szłości i przyszłości. 

Trzeba wskazać im wspólne, wiel- 
kie cele, trzeba je odczuwać, trzeba je 
ukochać. 

Trzeba iść śladami naszych wiel- 
kich duchów, śladami idei Jagiellonów, 
nie dać zgasnąć temu, co na świat ca- 
ły głosili nasi wieszczowie. 

Trzeba iść i walczyć. W imię tej 
wiellriej duszy współczesnej Polski. W 
imię potężnych wzlotów myśli polskiej, 
dźwięczącej gorąco w dziełach Żerom- 
skiego, Wyspiańskiego i realizowanej 
z takim genjuszem przez Piłsudskiego. 

To: 
Trzeba rozbroić ich dusze. Trzeba 

iść naprzód tak oto, jak cudny chorą- 
ży w Lituanii Grottgera przez pełen 
błędów las życia, wśród zgiełków i dy- 
mów walki, z wysoko wzniesionym, 
rozwianym wspaniałym _ odruchem 
sztandarem, z piersią odkrytą, z ocza- 
mi utkwionemi w przyszłość naprzód, 
naprzód. To nic, że zdradzieckie kule 
kruszą ten bohaterski zastęp, że oto 
kłoni się ukochana głowa ku wielkiej. 
milczącej pocieszycielce. 

Z pod upartego czoła, cudne oczy 
odpowiadają całemu światu: zginie mo 
że niejeden w dzisiejszej walce, ale w 
końcu ta wielka myśl, co jaśnieje z 
naszych serc — zwycięży. 

Tak było niegdyś w walce o zie- 
mię naszą ojczystą, gdy staliśmy tu 
ramię przy ramieniu: Litwin, Białoru- 
sin i Polak. 

" I tak też musi być w tej walce o du- 
chową przyszłość Polski. 

Taką jest idea Polski, taką była i 
jest głębia jej ducha. 

I trzeba bronić tej duszy polskiej. 
Wara, aby zeszła ona na manowce walk, 
zawiści, niechęci lub chociażby obojęt- 
ności. Trzeba prowadzić ją starą, cud- 
ną miedzą, pośród rozmaitem kwieciem 
obsianych vó! Rzeczypospolitej, nie ni- 
szcząc nic, ciesząc się wzorzysta Jej 
szatą i bujnem |ej pięknem. 

Trzeba, aby ukochanie tego piękna 
rozwoju stało się Jej hasłem i prze- 

wodnikiem. 
Takim pięknym, wyśnionym chorą- 

"m. zapatrzonym w przyszłość, z nie- 
złomną wiarą, z gorącem: sercem, był 
Hołówko. Przedzierał się on przez na= 
stroje społeczeństwa polskiego, przez 
niechęć społeczeństw innych, dźwigał 
wysoko niezapomniane hasła naszych 
wielkich myślicieli, walczył, otaczając 
ukochaną sprawę sercem własnem i 
duszą. ; 

Walczył i zwyciężał. 1 wyciągnęła 
sie ku niemu niejedna dłoń, zabiło go- 

ręcej niejedno serce, poznała piękno 
duszy polskiej niejedna myśl. 

Któż to, jeśli nie oni przyszli rzu- 
cić na grób jego wieńce żywych kwia- 
tów i gorące słowa. 

Hołówko szedł drogą wierną idea- 
łom najwznioślejszym, ukochał je, słu- 
żył im aż do Śmierci. 

Śmierć jego stała się jeszcze 
nym pięknym czynem. 

Nigdy piękniej ofiarność nie prze- 

jed- 
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ciwstawiła się nienawiści ludzkiej i zło- 
ści. 

Niemasz większej zbrodni, niż mord 
braterski, mord kainowy, mord ni- 
szczący gorące serce, bo ono zbyt ja- 
sno płonie, piękna myśl, bo ona zbyt 
wysoko wzlata i dusze bratnie za sobą 
pociąga. 

Nie znajdzie się chyba nikt z na- 
rodu ukraińskiego, ktoby zbrodni tej 
nie potępił. 

Mrok, tragiczny mrok, okrywa po- 
stacie morderców, niech zawiśnie nad 
nimi karzący, surowy miecz sprawie- 
dliwości, niech zginą one nazawsze z 
pamięci ludzkiej. 

Lecz ślad pięknego życia nie zgi- 
nie. Ogniska, które takie dusze wznie- 
ciły, nie gasną. 

I pójdzie od nich w głąb naszej na- 
rodowej przyszłość, w głąb tragiczną 
naszych stosunków narodowościowych 
daleko, daleko potężna smuga dobre- 
go, miłością przepojonego światła! 

Nieudolne, słabe, bezsilne są słowa, 
gdy chodzi o zarys tej przepięknej po- 
staci. 

Weźmy do ręki jego pamiętnik: 
Jakże wzruszającemi są te słowa z pa- 
miętnika zmarłego, gdy przyrównywa 
on siebie do uniesionego w daleką 
głąb świata, gdzieś w serce Azji, do 
niebotycznych gór Tian Szania liścia 
polskiego odwiecznego dębu. 

Tak polska wielka myśl państwo- 
wa, to ten prawiekowy dostojny ol- 
brzym, a zmienne losu koleje, to szata 
naszych listków, którym okrywał co 
wiosnę swe potężne konary, które wy- 
ciągają się na świat mocarny, peł- 
ne swoistego wyrazu i poezji. ` 

A my to pokolenie współczesne, któ 
re wyrosło z soków tego przedwiecz- 
nego pnia, które w każdym listku 
przeżywa wielką tajemnicę jego istnie- 
nia, tworzymy jego dźwigającą się 
pod niebo rozłożystą koronę. 

Jeszcze Polska nie zginęła, szumiał 
on zawsze i wtedy, gdy nikczemne po- 
wrozy pętały dębu konary i wtedy, gdy 
łamano w nim gałąź po gałęzi, rwano 
liść po liściu. 

Burza przeszła i stary dąb Polski 
niepodległej rozwija ten sam kształt w 
swych konarach, ten sam kształt w 
każdym listku i każdej gałązce i szle 
w ślat te same wielkie hasła. 

Z głębin prawieków, z nieznanych 
skał i tajemniczych źródeł krąży w nim_ 
ta sama wielka moc i przenika wszyst- 
ko. Ta moc którą zwiemy duchem Na- 
rodu. Nie zgasi jej nic i w daleka przy- 
szłość poniesie zerwany liść prawiecz- 
nego dębu tajemnicę potęgi Polski: jej 
wielkie, nigdy nie pokonane ideały. 

Liść ten zerwał ze szczytów myśli 
Polskiej zły wicher, lecz nie stłumi on 
wielkiej idei porozumienia i wiary w 
braterskie współżycie narodów. 
Hołówko był jednym z tych, który 

ideę tę podniósł i siły swe Jej poświę- 
cił. 

Odszedł. A z nim zamknęła się kar- 
ta żywota przepięknej polskiej duszy. 

Twardo, po żołniersku, w prostym 
rytmie pobudki, która zadźwięczała 
nad jego otwartą mogiłą, trzebaby że- 
gnać postać tego Żołnierza Rzeczypo- | 
spolitej. 

Twardo, po żołniersku. 
A w sercu tuli się gorący żal, a w 

sercu brzmią przedziwne smętne tony, 
które aureolą poezji otaczają postać 
zmarłęgo. Dlaczego? 

O, bo dusza połska nie składa się 
tylko z potęgi, energji, woli, wysiłku, 
z niemego poświęcenia i cichej ofiary. 

Dusza polska ma drugą swą prze- 
piękną strone, potęgę uczucia i fanta- 
zji, pogardę poziomej rzeczywistości, 
szalony rozpęd myśli i dążeń, wiecz- 
ni epłonące serce, tę wielką moc, co 
świat cały zwie romantyzmem. 

Romantykiem był Mickiewicz, ro- 
mantyzmem przesiąknięte było życie 
szeregu pokoleń i wraca jego fala z 
powrotem. 

Na wielkim łanie pracy państwo- 
wej polskiej stanął człowiek o nieska- 
zitelnej duszy i gorącem sercu. 

Gdy trzeba było walczyć — wal- 
czył, gdy trzeba było cierpieć, cier- 
piał. gdy przyszedł czas pracy twór- 
czej. tworzył i z głębin duszy wysnuł 
najpięknieiszy sen o Polsce. 

Szedł z nim do ludzi, szedł do ota- 
czających go braci i porywał za sobą. 

Lecz jakże trudnem jest zwycięstwo 
ideału! 

Złe moce kulami przeszyły piękne 
polskie serce. : 

Cześć wielkiej polskiej duszy! 
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KRONIKA BARANOWICKA 
— „Życie Nowogródzkie* przenosi się 

z Nowogródka do Baranowicz. W niedzielę 
dn. 6 września ma się tu ukazać pierwszy 
numer tego pisma. 

— Lotnisko gotowe. W poniedziałek 
dn. 7 września wyląduje na wykofńczonem 
lotnisku baranowickiem pierwszy samolot 
pasażerski z Warszawy. Przyleci nim major 
Kwieciński, prezes Aeroklubu, celem ostatecz- 
nego wypróbowania i zbadania lotniska. 

W SŁO 
— Dalsze prace nad budową sta- 

djonu w Słonimie. Pomimo ciężkich wa- 
runków finansowych, Komitet Powiatowy 
WF. iPW. w Słonimie w bieżącym roku do- 
konał szereg ważnych spraw, związanych Z 
budową stadjonu, przez kompletne ogrodze- 
nie go i zniwelowanie bieżni. 

Z chwilą ukończenia budowy bram wszel- 
kie imprezy sportowe będą się odbywały na 
sładjonie. Szybkie tempo prac w jakiem one 
się odbywają przypisać należy niestrudzo- 
nej energji komendanta pow. pw. por. Li- 
pińskiego, który jest faktycznym kierowni- 
kiem prac na boisku, 

— Zaraza | pomór trzody chlewnej 
w Słonimie. Wobec urzędowego stwierdze- 
nia zarazy i pomoru trzody chlewnej w m. 

— Wypadki. Dn. 3 września na ul 
Szosowej wskutek przewrócenia się wozu na- 
ładowanego sianem. złainała nogę mieszkan- 
ka m. Baranewicz Rywka Minc (ul. Naruto- 
wicza). Poszkodowaną przewieziono do szpi» 
tala miejskiego. 

Dn. 3 września wóz wiejski, kierowany 
przez Aleksandra Kiśluka ze wsi Derewna, 
przejechał ośmioletniego Wiktora Czujko 
(Kołpienfcka 4), którego w stanie ciężkim 
przewieziono do szpitala miejskiego. 

Słonimie, władze wydały zarządzenie zabra- 
niające odbywanie tu targów i jarmarków z 
trzodą chlewną. Zarządzenie to, wydane do 
odwołania, wzywa jednocześnie ludność Sło- 
nima, by o každem zachorowaniu lub pad- 
nięciu na terenie Słonima zawiadomiano sta- 
rostwo powiatowe względnie komisarjat P.P. 

— Ostatnie 
Komisji Wyborczej w Słonimie. Przed 
kiłku dniami podaliśmy na mocy  prowizo- 
rycznego obliczenia skład nowoobranej rady 
miejskiej m. Słonima. Obecnie dowiadujemy, 
się, że na ostatniem posiedzeniu Głównej 
Komisji Wyborczej co rady miejskiej m. Sło- 
inma został stwierdzony wynik wyborów 
który w niczem nie różni się od poprzednio 
podanego przez nas w komunikacie. 

  

„Warszawski Młyn і 
Przedgiaicel poszakiwany 

na m. Wilno i okolicę 
do sprzedaży kasz, grochu, płatków i innych wyrobów 

młynarskich. 
Oferty z podaniem referencyj 

do firmy 

Warszawa 
Parowy“ Sp. Akc. 

  

Strzeleckie mistrzostwa Świata we Lwowie 
(Od własnego korespondenta). 

— Którędy na strzelnicę? 
— Ta jaka strzelnica? 
— No, mistrzostwa Świata... wie 

pani. ; 
-- Nie, ja nie słyszał 0 niczem... 
Trzeba przyznać, że reklamy nie- 

ma wcale. Nikt nie wie, że mistrzowie z 
całego Świata zjechali do Lwowa, że 
pukają od 9-ej rano do 6-ej wieczór. 
Gdyby nie było sierżantów na ulicy, 
nie możnaby się strzelnicy doszukać. 

Jest na Kleparowie — i to wspa- 
niała. Stanowisk masa. Kilka wielkich 
pawilonów, parę mniejszych dla broni 
małokalibrowej, pistolet, jeleń i tor 
łuczny na świeżym lufcie. 123 ludzi 
może grzmieć jednocześnie. 

Wejście bezpłatne. Pierwszy raz 
widzę zawody sportowe bez kopytko- 
wego. Ale też pierwszy raz widzę 
tak poważne zawody w asyście tak 
znikomej ilości widzów. Bez zdejmo- 
wania butów można wszystkich na 
palcach policzyć. 

Na meczu piłkarskim  Baliurja— 
Kadimach o mistrzostwo klasy C na 
Grochowie jest trzy razy tyle spekta- 
torów. Mają rację, że nie założyli ka- 
sy— musieliby do innych kosztów do- 
liczyć dniówkę kasjera—i tyle! 

Cudzoziemców bardzo dużo. Oczy- 
wiście zawodnicy. Słychać gardłowe 
chrząkanie anglo-sasów, trajkotanie 
Francuzów, bratnie stękanie Czechów, 
poszczekiwanie Skandynawów. Super 
asy nie sprawiają wrażenia elity to- 
warzyskiej. Szwajcarzy w grubych 
buciskach z gwoździami, w zielonych 
kapelusikach, w brudnych majtasąch 
i zabłoconych kurtkach wyglądają 
jakby przyszli z Alp pieszo. 

Szwedzi w koszulach na spinkę 
zapiętych, bez kołnierzyków i krawa- 
tów—takie nasze Witosy. Ten z po- 
kaźnym brzuszkiem, czarnemi wąsami 
i opaloną twarzą to Żulauf—wielokrot- 
ny mistrz świata /z rewotweru. Zu- 
pełnie kmiotek, co przy niedzieli wy- 
szedł sobie na spacer przed karczmę. 
Norwegowie nie są bardziej dystyn- 
gowani. Findlandczyków jest sporo— 
chłop w chłopa. Najmłodszy, przy- 
stojny choć ociężały — to Lindgren, 
ich mistrz. Przygląda się, jak strzela 
Amerykanin Keith Boles, a by nie 
pozostać bezczynnym —dłubie w no- 
sie. Jego przyjaciel Linttula otworzył 
na ościerz gębę i oczy: po każdym 
strzale Keitha wzdycha i mówi z u- 
znaniem: hoooo! 

Strzelanie z łuku. 

Ładnie wyglądają przychyleni w 
tył, w obcisłych swetrach, z ręką na 
na cięciwie. Krótki świst i--widać jak 
leci pierzasta strzała. Przyjemnie, że 
niema tego huku, dymu, smrodu i że 
samemu widzi się rezultat—nie jak z 
bronią palną, gdzie sygnalizują z od- 
dali: 10-ka czy 8-ka, 

Mistrz świata Heilborn zręcznie i 
szybko wyciąga strzały z kołczaru— 
posyła je niezawodnie w samo  czer- 
wone koło. Wszysey są pewni, że 
Szwed znowu zdobędzie 1-sze miej- 
sce, on sam jest chyba o tem rėw- 
nież przekonany: technika wspaniała, 
rutyna, pewność imponująca. 

Kobiery startują narówni z męż- 
czyznami, żadnych forów, rėwno- 
uprawnienie kompletne. Nareszcie— 
choć raz. Zobaczymy jak sobie da- 
dzą radę. 

Są trzy serje: na 30, 40 i 50 mtr. 

Zaczynają od najkrótszego dystansu. 
Heilborn nie chybia — albo w sam 
środek albo tuż obok. Wybija 92 
punkjy (na 100 możliwych) i ma 
pierwsze miejsce. Drugim jest niespo- 
dziewanie Sawicki, na próbnych za- 
wodach miał słabe wyniki, toteż 
obęcna jego forma jest sensacją. 

Na 40 mtr. Sawicki jest pierwszy. 
Heilborn dopiero szósty. Kurkowska- 
Spychayłowa, łuczna miss Polonja, 
trzecia. Zdumiewająca kobieta — wy- 
gląda, że i trzech nie zliczy, a soli z 
tego łuku tak, že š. p. pan Muszal- 
ski wziąłby ją za ;żonę. Inne nasze 
panie — startuje ich ogółem 6 — też 
dobrze się spisują. 

Na 50 mtr. pierwszym jest Fran- 
cuz Rene, drugą niedoszła pani Mu- 
szalska, Sawicki trzeci, a Heilborn 
siódmy. Konsternacja Szweda. Nie 
powodzi mu się we Lwowie — mistrz 
Świata może ponieść porażkę, ale tak 
haniebną. Nikt się tego nie spodzie- 
wał. 

Ostatecznie Sawicki został mi- 
strzem świata, bo w trzech konku- 
rencjach wybił 478 pkt. Drugą pani 
Kurkowska-Spychayłowa, trzeci Rene, 
czwarty Heiborn. 

— Trudna rzecz te ciachanie z 
łuku, myślałem sobie, że się też w 
dzisiejszych  skretyniałych czasach 
znajdują tacy bohaterzy. 

Patrzę aż tu jakaś facjata w bia- 
łym swetrze i orzełkiem na brzuchu 
jest mi znajoma. Ależ tak — to -Ta- 
raszkiewicz Mirosław (Polska). 

Mój Boże! Więc ta oferma repre- 
zentuje Polskę. Parę lat temu pozn4- 
łem Taraszkiewicza na treningu pił- 
karskim—wyekwipowany niczem an- 
gielski zawodowiec kopał gorzej od 
prowincjonalnego pastucha. Zawsze 
szpic, zawsze kiks, zawsze na 3 me- 
try. Rozpędzi się biedak — buch, 
przewalił się przez piłkę. Gdy raz 
szykował się do efektownej główki, 
a palnął nosem w samo sznurowanie 
—zniechęcił się i przerzucił na pły- 
wanie. 

Nie tonął — to prawda, ale i nie- 
„wiele więcej. Trener Deutch, pokazu- 
jąc na łomolającego się w wodzie 
Mirosława, mówił nowicjuszom: „pa- 
trzcie—oto jak pływać nie należy, oto 
parodja erawlal* ! 
Niezmordowany Taraszkiewicz prze- 

rzucit się na wiošlerkę. Gdy złamał 
12-ste wiosła i "przedziurawił 4-tą 
łódź, wyproszono go na suszę. Bieżni 

nie zepsuł, ale dojnej krowy by na 
niej nie prześcignął. Dyskiem rzucał 
—o mato nie zabił podziwiającej te ; 
harce Konopackiej. W rezultacie tyle 
tylko było z niego pociechy w A. Z. 
Sie, że świetnie fotografował. 

. No i proszę! Znalazł odpowiednią 
gałąź sportową. Reprezentant Polski 
—phi, phil Zajął wprawdzie dopiero 
ll-ste miejsce, ale i to coś znaczy. 
„Gdyby nie ci dziesięcioro — byłbym 
mistrzem Świata* zapewniał łaska- 
wych słuchaczy. Bezwątpienia, zna- 
komity mistrzu. Karol. 

posiedzenie Głównej. 

w sprawie 
GENEWA. PAT. — Agencja Reute 

ra donosi, iż Stały Trybunał Sprawie- 

dliwości Międzynarodowej orzekł 8 

głosami przeciwko 7, iż projektowana 

unja celna austrjacko - niemiecka nie- 

zgodna jest z protokółem genewskim. 

Na 8 sędziów, którzy orzeczenie to wy 

dali, 7 orzekło również, że projekt ten 

niezgodny jest z art. 88 traktatu w St. 

Germain. Pozostałych 7 sędziów, a 

między innymi sędzia angielski Harst i 

amerykański Kellog, podpisali wspól- 

ną deklarację, uznającą projekt austrja 

eko - niemieckiej unji celnej za zgod- 

ny z protokółem genewskim i art. 88 

traktatu w St. Germain. 

HAGA. PAT. — Decyzja Trybuna- 

łu większością 8 głosów przeciwko 7, 
pozostawiając otwartą kwestję niezgo 

dności unji celnej z traktatem w St. 

S LL MO 

Anschiussu 
Germain, stwierdza niezgodność unji z 

protokółem genewskim 1922 roku. 

Większość powyższą stanowią: Guer- 

rero (Salvador), Rrostworowski (Pol- 

ska), Fromageot (Francja), Altamira 

(Hiszpanja), Urrutia (Kolumbja), No- 

galescu (Ruumnja), Anzilotti (Wło- 

chy) i Bustamente (Kuba). 6 sędziów 
większości, w ich liczbie i Rostworow 

ski, wypowiedziało się w formie osob- 

nej noty również za niezgodnością unji 

z traktatem w St. Germain. 7 sędziów 

stormułowało opinię odrębną, uznając 

zgodność unji celnej z traktatem w St. 

Germain i protokółem genewskim. О- 
pinję tę podpisali: Adatci (Japonia), 
Kellog (Ameryka), Jacquemyns (Bel- 
gja), Harst (Anglja), Schueking (Niem 

cy), Eysing (Holandja) i Wang-Czung- 

Hai (Chiny). 

Narady nad sowieckim projektem 
PAKTU O NIEAGRESJI 

GENEWA. PAT. — Na posiedze- 
niu komisją europejskiej w dniu 5 b. m. 
omawiana projekt paktu o nieagresji 
gospodarczej, przedłożony przez dele- 
gację sowiecką. Minister Flandin о- 
świadczył, że Francja aprobuje tę pro- 
pozycję, lecz sądzi, że forma zapropo- 
nowana przez Sowiety nie może dopro 
wadzić do pomyślnych rezultatów. Dla- 
tego też przedstawi  kontrpropozycje, 
gdyż pragnie przeciwstawić się mane- 
wrom, które umożliwiły państwom 0 
specjalnym systemie gospodarczym u- 

GOSPODARCZEJ 

krywanie się poza monopolem handlu 
zagranicznego celem atakowania sy- 
stemów państw cudzoziemskich, przy 
jednoczesnem podawaniu się za ofia- 
rę zarządzeń ochronnych, wydawa- 
nych przez inne państwa. 

Ostatecznie komisja postanowiła 
utworzyć komitet specjalny dla rozpa- 
trzenia projektu paktu o nieagresji go- 
spodarczej i wszelkich innych ewen- 
tualnych propozycyj w tym względzie, 
z zastrzeżeniem aprobowania ich przez 
Zgromadzenie. Na tem sesja komisji 

' została zamknięta. 
  

Nieznana choroba na Litwie 
KOWNO. PAT. — W powiatach 

trockim, wiłkomirskim i birżańskim wy 
buchła epidemja nieznanej dotychczas 
choroby żołądkowej. Dotknięci tą cho- 
robą odczuwają bardzo silne bóle w 

kiszkach. Choroba trwa kilka tygodni, 
przyczem, jak dotąd, w większości wy 
padków wynik choroby był śmiertelny. 
W dn. 5 b. m. z Kowna wyjechała spe 
cjalna komisja lekarska dla przeprowa- 
dzenia na miejscu badań, 

Nowe dziwactwa sowieckie 
STUDJA LEKARSKIE DROGĄ „KORE:SPONDENCYJNĄ „NA ODLEGŁOŚĆ 

Wyższe szkoły lekarskie w ZSSR, 
fakultety medyczne i wydziały farma- 
ceutyczne, kursy służby zdrowotnej, 
nie podlegają komisarjatowi oświaty, 
ale komisarjatowi zdrowia publicznego. 
Zdaniem rady komisarzy ludowych licz 
ba lekarskich oddziałów naukowych 
jest w ZSSR niewystarczająca 1 @а- 
tego rada komisarzy ludowych poleciła 
komisarjatowi zdrowia poczynić odpo- 
wiednie zarządzenia, aby podnieść licz- 
bę przyjmowanych słuchaczy szkół le- 
karskich, a zarazem, aby założone zo- 
stały nowe zakłady lekarskie i farma- 
ceutyczne. 

Nowością jednakowoż jest, że w 
ZSSR zaprowadza się korespondencyj- 
ne studia lekarskie ,,na odległość”, aby 
w ten sposób uzyskać większą ilość 
pracowników lekarskich. Tą drogą wy- 
kształci się 4.000 osób. Tą samą drogą 
korzystać będzie z nauki 15.000 osób, 

mających objąć służbę sanitarną w szpi 
talach i innych zakładach medycznych. 

Studja korespondencyjne organizu- 
je komisarjat zdrowia a nauka drogą 
korespondencyjną rozpocznie się już w 
roku bieżącym: Przy wydziałach le- 
karskich w Moskwie i Leningradzie 
utworzone zostaną specjalne oddziały 
wychowania fizycznego. 

Wreszcie postanowiono rozszerzyć 
sieć lekarskich instytucyj naukowych 
w rejonach przemysłowych, których 
zadaniem będzie kształcenie personelu 
lekarskiego. 

Szczególną uwagę zwraca się na 
kwestję utworzenia kadrów lekarzy, 
składających się z przedstawicieli po- 
szczególnych narodowości, zamieszku- 
jących Związek Sowiecki, co przyczy- 
nić się ma do szerzenia higjeny w Кга- 
jach, zamieszkałych przez mniej kultu- 
ralne narody ZSSR. 

  

Kancelarja Gimnazjum czynna: we wto! 

Rok szkolny rozpocznie się 

| Gimnazjum 

| 

koedukacyjne 
humanistyczne 

im. ks. PIOTRA SKARGI 
Wilno, ulica Mickiewicz? Ż2. (iotal gimnazjum E. Dzięcielskiej). 
Przyjmujs kandydatów od la' t8:tx da klas od 4—8-ej włącznie. Typ 
uczelai humanistyczny z oddziaszm matematyczno-przyrodniczym. Język nie- 

misca: lub francuaki, Wykłady odbywać się »ędą od godz. 16.30 do 21. 

dla dorosłych 

gki, czwartki i soboty w g. 17—19. 

dnia 4 września 1931 roku. 
  

Aresztowanie niedoszłego podpalacza 
LIDA, PAT. — Swego czasu został pod 

rzucony na podwórku jednego z gospodarzy 

wsi Gieddzgały, gminy bielickiej, list anoni- 
mowy tej treści: „Zawiadomienie. 25-g0 bę 

dzie spalona giedzgalska wioska. Nikt nie 
pali, tylko Polsza*, Przeprowadzone docho- 

dzenie ustaiiło, że autorem owego anonimu 
jest mieszkaniec tej wsi, Marcin Samolenko, 

  

Dr. Šeli med. EU. KIRACZYŃWI ginskotcg 
wznowił przyjęcia. — Kalwaryjska 6 

m. 16, tel. 15-45, 

Od godz. 6—7 wiecz.     
  

który prawdopodobnie przygotowywał się do 

podpalenia swoich budynków, zupełnie zni- 
szczonych i przedstawiających małą wartość, 
a zaasekurowanych na większą stunę, Chciał 
on w ten sposób widocznie upozorować pod 
palenie przez rzekomych złoczyńców w na- 

dziei otrzysnajaia asekuracji. Pomysł ten je- 
dnak nie udał się, gdyż ujawniono na pod- 
stawie pisanych przez niego notatek identy- 
czność charakteru jego „pisma, koloru dłów- 
ka, jakim był pisany anonim itd. Anonim i 
notatki przesłano do ekspertyzy do prokura- 
tora w Lidzie. 

Wędrujący piorun 
We wsi Gawejki pod, Olkienikami, w cza 

sie burzy, piorun kulisty uderzył w stajnię 
i zabił konia Jana Maglickiego. Ten sam 
piorun wpadł następnie do sąsiedniego mie- 
szkania, gdzie poraził 15-letnią Jadwigę 

Masłowiczównę, zabił psa, wypadł przez 
okno i trafił do stodoły, gdzie znowu pora- 
ził dwie kobiety, zatrudnione przy lnie. 

Wreszcie wędrujący ten piorun uderzył 
w drzewo i podpalił je. 

Młodociani mordercy 
SZYKOWALI ZAMACH NA OJCA 

Jan i Wacław Hajrowscy, ze wsi Pleba- 
nówna, gm. Nowy Dwór, uplanowali za- 
mordować rodzonego ojca, który stale za- 
pędzał ich do pracy, podczas gdy| chłopcy. 

  

Wielki znany w Polsce 

CYRK 
BARAŃSKICH 
ul. Mickiewicza 55.   

Dziś w niedzielę 6 września 
Po poł. o godz. 4-ej, wiecz o godz. 8 

25 przeboi światowej sławy 25 
oraz wiele innych numerów sił krajowych i zagranicznych, 

INa popoł. przedstawienia, ceny na wszystkie miejsca 2niżone 
do połowy. Przy 

2 PRZEDSTAWIENIA 2 

cyrku zwierzyniec i menażerja. Oglądać 
można od 9 rano—10 wiecz. 

(liczą 17 i 18 lat) woleli wałkonić lub 
tłuc się z łobuzami ze wsi. 

Hajrowscy, uzbroiwszy się w siekiery, 
żakradłi się w nocy do stodoły, gdzie spał 
ojciec, i młodszy z nich zadał śpiącemu cios, 
lecz miast w głowę trafił w rękę. Ranny 
zerwał się z posłania i okazał się na tyle 
przytomny, że rzucił się do drzwi i Od ze- 

wnątrz zamknął niedoszłych zabójców w 

stodole. m. 

Przy pomocy sąsiadów Hajrowski 510 

ręcznie związał wyrodnych synów i oddał w 

ręce policji. 

  

Powozik zatrzymał się wśród potężnego 
starodrzewiu, — dalej jechać nie można. 

Koła wrzynają się po osie w. grzązki, 

mchem porosły grunt, 

Opodal w zielonym gąszczu ginie linja 

kładek, na brzozowem  belkowaniu, ale i to 
niedaleko się skończy, 

Spojrzałem na mój sportowy  kostjum i 

żółte półbuciki. 

O ironjo. 

By brnąć przez ten rojst, 
uzbroić się w skafander nurka. 

No, ale trudno. 

Ostatni papieros (bo dalej palić nie wol- 
no), ostatni rzut oka na zegarek, 

Jest godzina czwarta po obiedzie i słońce 

złoci już tylko wierzchy potężnych jodeł. 
Strzelec kroczy "przodem, ja, żonglerując 

laską, sunę z tyłu. «© 

— Czy to daleko? 

— Ts... 8.8, cicho, mówić 

trzeba 

Idziemy dalej, milcząc, ja oganiam się 

od rbi komarów, niemiłosiernie obsiadających 

twarz i szyję. 

— (Cicho — nie trzeba klaskać rękoma. 

I tego nie wolno. 

Tortura. 

Zaczynam żartować, żem dał się wciągnąć 

na tę eskapadę, klnę chwilę, gdy z zapałem 

przyjąłem propozycję pokazania mi łosia w 

porze godowej. 

— Rykowisko. 
Kiedyś na wsi Poleskiej, nocą do domu 

wracając, postyszałem niesamowity stęk, we 

mgle bagien, co jak mi później objaśniono, 

było zewem miłosnym łosia, 

Okazja nigdzie w Europie nie spotykana. 

Więc pojechałem. 

Oj, zaczyna być coraz gorzej; kładki za- 

czynają bałansować, skrzypięć, wyraźnie oka 
zując wstręt do profana we „frantowskiem* 
ubraniu. : 

Pęc! gałęż jakaś chlasnęła mnie w twarz. 
Puszcza umie strzec swoich tajemnic. 

Krajobraz powoli z wysokopiennego lasu, 

przechodzi w tak zwany „bór, bagno". 
Poduchy mchu, w które powtykane co 

kilkadziesiąt kroków, tkwią anemiczne jakieś 

sosny. 
Tu kończą się i kładki. 

Stąpam 'wi mech i zapadam w cupu wil- 

gotnym wyżej kostek, Okropne. 

— Czy to już tu? 
Przeczący ruch głowy starego strzelca 

który mojem zachowaniem się, jest więcej 

niż zgorszony. 

Komary są tu więcej, niż bezczelne. 

Aż wreszcie po godzinnem błądzeniu, gi- 

niemy w po ramiona sięgających gąszczach. 

— To tu. 

Zmęczony siadam na nieco suchszym pa- 

górku. 
Strzelec zginął o dwa kroki odemnie, po- 

za ścianą zieleni. 

Spojrzałem na niebo. Na wschodzie, ciem 

ne zwałiska chmur. barwiły się na kolor fio- 

letu. Zachód płonął całą gamą czerwieni. 

Jesienne niebo. 

Z nad roist6ėw i bagien, powstały mgły 

lekkie, wodząc korowody i szarpiąc Swe 

białe tuniki o krzewy i rosochate gałęzie. 

Gdzieś poza nami, ptak jakiś zakwilił na 

dobranoc, koniki polne zawtėrowaty skrzyp 

kową nutą chorałom żab. 

Jak tu cicho. Z ziemi wraz z mgłą pow- 

stawały odurzające aromaty bagien. 

— A—ha—ha—ha—zawołało coś opodal. 

trzeba się 

głośno nie 

  

. b, przyjmuje zapisy na rok szkolny 

typ matematyczno-przyrodniczy 

LIST DO REDAKCJI 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze. 

W kilku artykułach, umieszczonych w 

niektórych pismach wileńskich były podane 

nieślisłości, uwłaczające mojej osobie, po- 

nadto niektóre egzemplarze z owemi arty- 

kułami były rozsyłane nietylko abonentom, 

ale i innym osobom mnie życzliwym z nad- 

pisem: nadawca X. F. Markowski. ke 

Przeto proszę Pana Redaktora w imię 

prawdy o umieszczenie w najbliższym nu- 

merze swego poczytnego pisma następują- 

ego wyjaśnienia: 
S D, „S“ w swych artykułach 

zarzucał mnie, że ja, rzekomo w mojej książ 

ce „Kresy Polskie w niebezpieczenstwie“, 

napisałem fałsz w sprawie Ś. p. prałata Skir- 

munta „De mortuis aut bene aut nihil . (O 

zmarłych dobrze, albo nic). Przeto zaintere- 

sowanych w tej sprawie odsyłam do św. 

Kongregacji w Rzymie, gdzie ta sprawa była 

wyjągniona w 1925 roku, na co i sam Š pi 

X. prałat Skirmunt Się zgodził. ; ? 

Pozatem ktoś informował mylnie, że ja, 

izekómo byłem 3 lipca b. r. wysiedlony z 

Łotwiy na stację Turmonty. Dotąd nigdy 

mnie z Łotwy nie wysiedlano, owszem, gdy 

tam szowinizm łotewski krzywdził moich 

rodaków, jako b. proboszcz w, Waranowi- 

czach, sprawdzitem fakty i osobiście je 3-g0 

lipca roku bieżącego w Sejmie w Rydze 

odnośnym czynnikom zakomunikowałem i 

odpis tego przesłałem naszemu posłowi w 

Rydze p. Arciszewskiemu, Poczem przez sta 

cię pograniczną Matuliszki, we własnem au- 

cie przybyłem na Kresy Wiłleńskie. : 

Wobec ukazania się iw prasie Zaprzeczen 

nawet urzędowych, że moja nominata „na 

kanonika Kapituły Wileńskiej nie była nig— 

dzie, ani w aktach Kapituły, ani w jej pamię 

ci notowana, wyjaśniam: kanonikiem Kapi- 

tu.y Wileńskiej zostałem ia S 

š.p. J. E. Biskupa Zwierowicza W 1902 roku 

na Stanowisko w Żoślach przy nominacie 

do Kluszczan. Ponieważ ze względów na 

prześladowanie ze strony rządów carskich, 

biskup swych czynów sekretnych nie mógł 

gakomunikowač Kapitule, tytulu kanonika, 

ja, ani inni księża podobnie odznaczeni nie 

używali i w Kapitule zasiadać nie mogli. 

i humanistyczny, system półroczny. 

Zakres: Duża matura, mała matura, szkoła powsz. y 

Nauka rozpocznie się dnia 3-go września. 

Sekretarjat Kursów czynny od godz. 15 do 19 prócz świąti niedz. we własnym 

lokalu przy ul. Uniwersyteckiej 9. E 

  

(UWADZE PAŃI 
  

NOWOOTWARTY 
GABINET COSMETIQUE 

„LADY“ 
ul. MICKIEWICZA 9 (wejście 

z ul. ŚNIADECKICH) 

Kultywowanie ciała 

pielęgnacja 

2 2 

Nowoczesne urządzenie, 

zabiegi 

konserwujące, 

fachowe porady 

m 
w godź. 10—14 1 17-— 20 

Bai TYCZENENKA 

A] 
Drgnąłem i znów cisza. 

Sowa, lub jakiś nocny ptak, 
Aż zdaleka doszedł mnie ciężki 

nóg; trzasnęła gałązka. Ktoś idzie. 

Masz ci bal. 
Chłop jakiś ze wsi pobliskiej, łazi po le- 

sie i spłoszy nam łosia, którego tak bardzo 

zobaczyć chciałem. 

Zły wsłuchuję się w odgłos kroków. Z 

dwu taktowego przechodzi powoli w cztero- 

taktowy. 

Nie, to nie człowiek. 

To koń. 

W ciszy słyszę wyraźnie, jak mu gra śle- 

dziona. Okrąży! nas, jest teraz na moich ty- 

łach, 

Odwracam głowę. 
Pole widzenia sięga tu kilkunastu me- 

trów. 

Boże jedyny! 
Cóż to za monstrum. 
Ciemna masa cielska, 

krótka do wysokich nóg, pysk duży, 

ksztalitny i broda. 
Łoś! łoś! 

Na niewielkich rogach, kołtun połamanych 

gałęzi i mchu. 

Oto przystanął na chwilę. 
Wsłuchuję się. 

Wyciąga pysk i ryczy. 

Nerwowy rzut głową. 

Zamigotały białe „portki”. 

— P0—0—0—szedł. 

Strzelec wynurzył się z gąszczu. 

— Poszedł panoczku — to nie ten stary, 

to trzylatek, ot trudno go teraz w puszczy 

obaczyć, samotne chodzą — tak ich ta chęć 

do „paszkuctwa“ po rojstach gania, 

Gdym wracał, już oma: że po omacku. 

Po mgłach popłynął miłosny stęk łosia. 

Gdzieś bardzo daleko. 

Legenda puszczańska mówi, że na roz- 

rożu tosia obrał sobie legowisko djabeł Ro- 

kita... może mu tam i wygodnie nosić się po 

puszczy. Ale gdy jesień zaczerwieni pierwsze 

listowia — zrzuca łoś djabła. 

Na rozrożu cwałuje wtedy Kupido. 
F. Dangel. 

ty: -a 

    

stupot 

nieproporcjonalnie 

nie- 

WS
 AA, 

Koncesjonowane przez Kuratorjum Qkręgu Szkolnego 

Wileńskiego, Koedukacyjne Kursy Wieczorowe 

(z programem gimnazjów państwowych) 

im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 
ul. Uniwersytecka 9 

pod protektoratem Polskiej Macierzy Szkolnej w Wilnie od dnia 20 sierpnia 

r 1931—32 do wszystkich klas gimnazjum 

Odczyty. Lekarz szkolny. 

Stąd pochodzi brak pamięci u niektórych 

czynników o mojej nominacie na kanonika. 

Gdyby więc J.E. Biskup Zwierowicz był 

zakomunikował swej Kapitule, że sekretnie 

zanominował mnie kanonikiem za odbyte ka- 

ry w więzieniu carskiem w Grodnie, za zbu- 

dowanie kościoła w Żoślach, księdza kan. 

Sperskiego w Twerze, lub św. p. „Biskup 

Hryniewiecki, nominując ks. Jana Bujnę ka- 

nonikiem — byliby oni to odpokutowali cięż 

ko za wynoszenie do tej wysokiej godności 

księży nieprawomyślnych i skompromitowa- 

nych wobec caratu, jak ja. 

* Jaki był cel tych artykułów trudno zro- 
zumieć inaczej, jak chęcią szkodzenia mej 

opinii. z: 

Mój 70-cio letni wiek, kilkanaście zbudo- 

wanych świątyń i praca kapłańsko - obywa 

telska mówia same za siebie. 

Przybywam co lata ze San Remo na Kre- 

sy Wileńskie i pracuję w obronie kościoła i 

polskości nad Dźwiną. Tu bowiem bolsze- 

wizm przez swoich wysłańców lud najbar- 

'dziej demoralizuje. Jeszcze przed paru tygo 

dniami autami i motocykłami agenci Sowie- 
tów tu na pograniczu rosyjskiem, totew- 

skiem i litewskiem zasiali wsie wywrotową 
bibułą. : až : 

Dodaję dla informacji, że i nadal piastu- 
ję godność kanonika, albowiem J. E. Biskup 

Dafira z Riviery obdarzył mnie jeszcze w 
1914 r. kanonją za zbudowanie kościoła pol 
skiego w San Remo. 

Racz Panie Redaktorze przyjąć wyrazy 
należnego szacunku, w jakim dlań zostaje. 

Ks, Kan. Józei Borodzicz. 
Dnia 3 września 1931 r., poczta Miory, 

pow. brasławski. 

    Rolnicy! zaprawiajcie ziarno przed 
siewem suchą zaprawą 

„Zlarnik“ lub „Uspulun“, 

które całkowicie niszczą wszelkie za: 
rodki chorobotwórcze na nasionach. 

Do zaprawienia 100 kg. żyta lub psze- 
uicy potrzeba zaledwie 200 grm. za- 

prawy. 

Wysyłka pocztą. — Poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna Nr. 11-a. 
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NA POSTERUNKU 
Przeszło miesiąc temu opuścił Wil- 

no p. o. wojewody wileńskiego p. 
Stefan Kirtiklis, będąc odwołany z ur- 
lopu wypoczynkowego celem niezwło- 
cznego objęcia stanowiska wicewojewo- 
dy łódzkiego. Społeczeństwo wileń- 
skie nie miało wówczas możności po- 
żegnania. Go w sposób  umożliwiają- 
cy zaakcentowanie uczuć, których 
sprawdzianem było Нитпе stawienie 
się na dworcu, gdy odjeżdżał do Ło- 
dzi. Korzysta ono obecnie z zadość- 

  

P. St. Kirtiklis. 

uczynienia przez b. wojewodę wileń- 
skiego jego zapowiedzi, —że przerwa- 
ny urlop zakończy w Wilnie w mie- 
Siącu wrześniu, —by podczas organi- 
zowanego w dniu dzisiejszym rautu 
podkreślić i zaznaczyć tą sympatję, 
uznanie i wdzięczność, jaką wszyscy 
mieszkańcy Ziemi Wileńskiej żywią 
doń za Jego pracą na ostatniem od- 
powiedziałnem stanowisku w Wilnie, 
I-nie tylko na tem stanowisku — ale 
na wszystkich poprzedzających obję- 
cie, po wojewodzie Wł. Raczkiewiczu, 
rządów nad województwem wileń- 
skiem. 

Wilno zna p. Stefana Kirtiklisa od 
roku 1919-go. Po stoczeniu walk o 
Wilno i uwolnieniu naszego miasta 
od najeźdźców dowodził tu bataljonem 
milicji połowej, następnie zaś zajmo- 
wał kierownicze stanowiska w  żan- 
darmerji połowej. Później, po zajęciu 
Wilna przez wojska generała zeli- 
gowskiego w roku 1920, jest szefem 
służby bezpieczeństwa Litwy Srodko- 
wej; od roku 1921 — dowódcą 1-g0 
dyonu żandarmerji polowej, w latach 
1922—1926 zajmuje kierownicze sta- 
nowiska w służbie żandarmerji woj- 
skowej. W roku 1927 mianowany z0- 

  

Posłanka p. ĮTanina Kirtiklisowa, 

staje naczelnikiem wydziału  bezpie- 
czeństwa w wileńskim urzędzie wo- 
jewódzkim, w roku 1928—wicewoje- 
wodą, wreszcie w początkach grudnia 
ubiegłe go roku — p. o wojewody wi- 
leńskiego. 

Zasłużył się p. Stefan Kirtiklis 
ziemi wileńskiej podwójnie: jako ten, 
który bronił jej niezależności i czu- 
wał nad jej bezpieczeństwem w okre- 
sie wrogich zakusów od wschodu i 
zachodu, — i jako ten, który po speł- 
nieniu pierwszego zadania nie szczę- 
dził sił, zdrowia i czasu dla stworze- 
nia warunków umożliwiających zgod- 
ną współpracę wszystkich obywateli 
kraju, a jednocześnie ułatwiających 
kulturałne i gospodarcze odrodzenie. 
| w pierwszym i drugim wypadku był 
zawsze wierny ideologji marszałka 
Piłsudskiego. 

Za pracę niepodległościową od lat 
szkolnych a później w P. O. W., za 
udział w walkach, za zasługi na polu 
pracy społecznej i państwowej—p. "St. 

Kirtiklis kilkakrotnie był odznaczany. 

Złote medale! 

PIANINA 
najwybitniejszej 

fabryki 
uznane za najlepsze w kraju, O dobroci instrumentów firmy W. Jahne, na 
które daje się długoletnią gwarancję świadczą liczne uzvania ze sfer artystów, 

jak również na każdej wystawie uzyskane 

ZŁOTE MEDALE GRAND PRIX 
Wyłączna sprzedaż 

w salonie wystawowym N. KREMER 
TROCKA 9. 

simy przekonać się! Oglądanie nie zobowiązuje do kupna! 

  

Ceny reklamowe 

  

Lecz słusznie powiedział Jego po- 
przedntk, marszałek Wł. Raczkiewicz, 
gdy się żegnał ze społeczeństwem 
wileńskiem, że „jeżeli jest jakaś na- 
groda, która zdoła być należytą oce- 
ną. pracy, to jest nią niewątpliwie 
tznanie, jakie się zdobywa w sferach 
tej społeczności, wśród której danem 
jest komuś pracować”. 

Takiego uznania ze strony społe- 
czeństwa wileńskiego b. wojewoda 
wileński St. Kirtiklis może być pewny 

Niejednokrotnie podnosiliśmy wy- 
jątkowo ciężkie i skomplikowane wa- 
runki pracy ma miejscu. Pomimo 
wszystko stosunki między b. woje- 
"wodą St. Kirtiklisem z poszczególne- 
mi warstwami ludności, czy to w 
odniesieniu do zagadnień wyznanio= 
wych, narodowościowych, gospodar- 
czych, czy jakichkolwiek innych, — 
układały się zawsze więcej niż po- 
prawnie. Ludność odczuwała i ceniła 
stałą troskę o jej potrzeby kulturalne 
i gospodarcze. W czasie powodzi p. 
St. Kirtiklis wykazał nie tylko zdol- 
ność opanowywania niebezpieczeństwa, 
ale i prawo do ogólnej wdzięczności. 
Posiadał znakomitą znajomość terenu 
i ludzi, szalony zapał do pracy, wy- 
bitny zmysł organizacyjny, umiejęt- 
ność orjentowania się i szybkość de- 
cyzji, nigdy nie mijający się z jego 
ideologją polityczną lub zasadą, że 
nie dobro społeczeństwa należy pod- 
porządkowywać przepisom  formali- 
stycznym, lecz odwrotnie. 

Pomimo nawału pracy związanej 
z zajmowanem stanowiskiem, znajdo- 
wał jeszcze czas na inne sprawy. Był 
głównym organizatorem i prezesem 
Federacji Polskich Związków Obrony 
Ojczyzny w Wilnie, z jego inicjatywy 
i przy jego współpracy zorganizowa- 
ny został Zjazd uczestników walk o 
Wilno i tp. 

Jako wojewoda wykonywał swe 
obowiązki na odcinku zadań admini- 
stracyjnych i pracy społecznej, by- 
najmniej nie przywiązując wagi do te- 
go jak długo ma pozostać na wyzna- 
czonym mu stanowisku. Przytaczam 
tu ustęp z przemówienia p. Kirtiklisa 
na Radzie Wojewódzkiej z dnia 19 
grudnia ubiegłego roku, a więc w kil- 
ka dni po objęciu obowiązków p. o. 
wojewody wileńskiego. 

— ,... dla mnie jest rzeczą o- 
bojętną czy moje władze przeto- 
żone każą ml trwać na tem sta- 
nowlisku dzień, mlesiąc, czy rok. 
Wykonywać swoje zadania mu- 
szę i będę. Panów zaś będę pro- 
sić o współpracę opartą na wza- 
Jemnem zaufaniu, o tę współpra- 
cę, która na terenie naszego wo- 
jewództwa przybierała dotąd tak 
niesłychanie mile formy, była tak 
trwałą | tak dobroczynną w skut- 
kach dia zlemi wileńskiej". 

Tem większe zatem należy się b. 
administratorowi Ziemi Wileńskiej uz- 
nanie od miejscowej ludności, że 
wszystkie swe czynności kojarzył 
zawsze z pojęciem obowiązku wobec 
społeczeństwa i swej władzy  przeło- 
żonej. „Wykonywać swoje zadania 
muszę i będę*—tak więc, pełniąc o- 
bowiązki wojewody wileńskiego, trwał 
jakby na wyznaczonym posterunku, 
na straży interesów i potrzeb tego 
odcinka Rzeczypospolitej, w którego 
odzyskaniu tak bezpośredni i ofiarny 
przyjmował przedtem udział. 

Na Jego nowym posterunku w 
Łodzi, życzymy Mu zyskania takie- 
goż uznania, jakie zdobył wśród wi- 
leńskiego społeczeństwa. Z. Harski. 

Р. 5. Dzisiejszy raut pożegnalny nie 

jednego pana wojewodę Kirtiklisa wymienia, 

Na raucie tym żegnać mamy również panią 

wojewodzinę Janinę Kirtiklisową, nie tylko 
jako wojewodzinę, lecz także jako posłankę 
wileūską, 

Zanim węzeł małżeński połączy ją z p. 

Stefanem Kirtiklisem już pracuje w organi- 
zacjach niepodległościowych młodzieży. Już 
od czwattej klasy gimnazjalnej bierze w nich 
udział, Również w tym młodocianym okre- 
sie jest redaktorem „Znicza*, pisma młodzie- 
ży niepodległościowej szkół średnich, wycho- 
dzącego w Radomiu, 

Podczas wojny czynna w-P. O. W.w 

Królestwie, później w Wilnie, następnie jest 
komendantką P. O, W. w Grodnie, później 
znowu w Wilnie. 

W r. 1927 zakłada w Wilnie Związek 

Pracy Społecznej Kobiet i rozszerza wszech - 

stronną i energiczną działalność na tem polu. 

Później związek założony przez nią, pod jej 

przewodnictwem przekształca się w związek 

Pracy Obywatelskiej Kobiet. 

W r. 1930 wybrana posłanką na Sejm, 
gdzie uczestniczy w pracach komisji ochrony 

pracy i emigracyjnej, 

Wieloma nićmi związana jest z Wilnem i 
Wileńszczyzną. Miejmy nadzieję, że nici tych, 
wyjeżdżając, nie rozrywa i Że czuć się bę- 
dzie nadal posłem z ziemi wileńskiej. 

Listy uznanial 

W. JAHNE 

  

SŁOW O 

P.Zbigniew Śmiałowski 
OPUSZCZA SWE STANOWISKO 

Z oficjalnego komunikatu teatrów miej. 

skich dowiedzieliśmy się, iż p. Zbigniew Śmia 
łowski, długoletni administrator teatru, opu- 

ści: swe stanowiisko, 
Nie możemy nie wyrazić z tego powodu 

szczerego żalu. 

P. Śmiałowski należy do ludzi, najbar- 

dziej zasłużonych wobec polskiego teatru w 

Wilnie i jest jakby żywą jego  personifika- 
cją. 

Działalność swą rozpoczął w r. 1905, ja- 

ko organizator i kierownik Sekcji Dramatycz- 
nej t-wa „Lutnia“, 

Odznaczający się wielką energją, ruchli- 
wością i dużą inicjatywą, dźwigał p. Śmia.. 
łowski ciężar pracy jako kierownik sekcji, 

reżyser, aktor... 

Wytrwale, z wiarą w lepszą przyszłość, 

walczył o teatr polski «w szeregu innych en- 

tuzjastów polskiej sztuki i polskiej sceny, 

Był i jest jednak jedynym artystą, który 
przetrwał wszystkie burze i zawieruchy. 

Nie opuszczał Wilna w ckresie okupacji 

niemieckiej, znajdował się w Wilnie i pod- 
czas najścia bolszewików, w, warunkach 

najniepomyślniejszych, prowadząc pracę w 

polskim teatrze. 

Zasługi p. Śmiałowskiego pod tym wzglę 
dem są wyjątkowe i szkoda, że nie wszyscy 

wiilnianie zdają sobie z tego sprawę. 

Od nie-wilnian, którzy nie mają pojęcia 
o tem, jak wyglądały tutejsze stosunki 

przed wojną i podczas wojny, — już i nie 
wymagamy tego!... 

W r. 1919 zorganizował p. Śmiałowski 
Teatr Ludowy w budynku pocyrkowym, 
później zaś objął dział administracyjny i pro 

wadził tę żmudną, odpowiedzialną, nie- 
wdzięczną i niewidoczną dla szerszych mas 

  

ROCZNE KURSY HANDLOWE 

  

STANISŁAW WĘCŁAWOWICZ 
B. Właściciel Wysokiego w gub. Mohylewskiej 

Po ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentarni spoczął w Bogu dn. 5 września w wieku lat 79. 

Eksportacja zwłok z Kliniki Litewskiej odbędzie się w niedzielę dnia 6 września, 
parafjalnego w Rudominie o godzinie 1.30 pp. 

Nabożeństwo żałobne odprawione będzie o 10.30 rano, poczem nastąpi pogrzeb na miejscowym 
cmentarzu. 

Na te smutne obrzędy zapraszają л 

do Kościoła 

Żona i rodzina 

  

pracę — aż do dni ostatnich. 
Jest p. Śmiałowski nawskroś „tutejszym”, 

naszym człowiekiem, tkwiącym z korzenia- 

mi w Wilnie i znającym doskonale miejsco 
we stosunki, 

Dlatego też obecniość p. Śmiałowskiego 
w teatrze wileńskim wydaje się nam wprost 

koniecznością, tembardziej, że na stanowi- 

skach kierowniczych w ostatnich zespołach 

dramatycznych, widzimy coraz mniej ludzi, 

związanych z Wilnem, co, naturalnie, utru- 
dnia nawiązanie bliższych stosunków — К- 
rowników teatru z szerszą publicznością. 

Jesteśmy pewni, że nie nadługo rozsta- 

jemy się z p. Śmiałowskim, jako z kierow- 

nikiem administracji i z artystą, który ze 

szkodą dla publiczności ostatnio za rzadko 
się ukazywał na scenie, 

  

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

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

Buchalterja 
Ogólno handlowa 
Bankowa 
Przemysłowa   

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

Jako przedmioty dodatkowe będą wykładane języki: 
niemiecki. WYKŁADY WIECZOROWE. 

angielski, francuski i 

    

KRONIKA 
Eugenji 
jutro 
Reginy 

  

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

z dnia 4 września 1931 r. 
Ciśnienie średnie 754. 

Temperatura średnia --18. 

Temperatura najwyższa 4-27. ` 
Temperatura najniższa +16. 

Opad w mm. 17. 
Wiatr: połud. 

Tendencja — suadek, nast. lekki wzrost. 

Uwagi: rano chmurno, wieczorem burza. 

NABOŻEŃSTWA 
— W dniu 8 b. m, w rocznicę koronacji 

cudownego obrazu Najświętszej Marji Pan- 
ny Święto Michalskiej, odbędzie się w ko 
ściele św. Michała w Wilnie, uroczyste nabo- 
żeństwo z wystawieniem Przenajświętszego 
Sakramentu z porządkiem następującym: 

O godz. 7 rano primarja, o godz. 9 rano 
wotywa, o godz. li rano suma, o godz, 6 
wiecz. nieszpory. : 

Słowo Boże podczas uroczystości wygło 
szą Ojcowie Karmelici. 

  

MIEJSKA 
— Doradca ogrodowy z Warszawy. Ba- 

wił w Wilnie kierownik plantacji miejskich 
w Warszawie, który oglądał tereny  Ałtarji 
i inne, przeznaczone pod park miejski, oma- 
wiając z przedstawiciełami miasta projekt 
utworzenia wielkiego parku. : 

Roboty w tym kierunku będą rozpoczę- 
te jak wiadomo na wiosnę. 

— Jakie ulice będą wyasfaltowane. Ze 
względu na porę roku i brak funduszów 
Magistrat zdecydował definitywnie wyasfał- 
tować w roku bież. jedynie część ul. Wiel- 
kiej, Zamkowej i Mickiewicza, 

Inne ulice będą asfaltowane wi przyszłym P 
roku. 
‚ — Co jest z lombardem miejskim. Pro-. 
jekt otwarcia w Wilnie lombardu miejskie- 
go jakoś dziwnie napotyka na różne trud- 
ności i zrealizowania jego nie można jakoś 
doczekać się. 2 

Krążą na ten temat różne i, wii а pogłoski, więc 
dobrzeby było, gdyby Magistrat wyjaśnił 
tą sprawę. 

— Podatki we wrześniu, W b. m. płat- 
ne są podatki: do 15 b. m. — państwolwiy 
podatek przemysłowy od obrotu, osiągnię- 
tego w sierpniu r. b. przez  przedsiębior- 
stwa handlowe pierwszej i drugiej katego- 
gorji i przedsiębiorstwa przen:ysłowe | — V 
kategorji, prowadzące prawidłowe księgi 
handlowe oraz przez przedsiębiorstwa spra- 
wozdawcze; 2) do 7 b. m. — podatek do- 
chodowy od uposażeń służbowych, emerytur. 
i wpnagrodzeń za najemną pracę potrąco- 
ny w sierpniu r. b. Nadto płatne są we 
wrześniu r. b. zaległości odroczone na ra- 
ty z terminem płatności we wrześniu r. b., 

1 na które płatnicy otrzyma- 
li nakazy płatnicze również z terminami płat 
ności w tym miesiącu. 

— Bezrobocie. Liczba pozbawionych pra 
cy na terenie woj. wileńskiego wynosiła w 
ub. tygodniu 3215 osób, w tem 1040 ko- 
biet. Zakończenie różnych prac wpłynie bez- 
względnie na powiększenie bezrobocia. 

— Regulacja brzegów Wilji W Magi 
stracie odbyło się posiedzenie w sprawie 
robót przy uregulowaniu brzegów  Wilji. 
Chodziło o uzgodnienie stanowiska z Dyr. 
Dróg Wodnych i omówienie kwestji finanso 
wania tych robót. 

      r 

  

SZKOLNA 
— 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 pp. 

— Koedukacyjne wieczorowe kursy ma- 
turalne dła dorosłych przy gimnazjum J. I. 
Kraszewskiego w Wilnie ul. Ostrobramska 27 
założone w r. 1926. 

Uprawnionę przez Kuratorjum O. $. W. 
Nr. II — 31078 typ humanistyczny i mat.- 
przyrodniczy, System półroczny. Początek ro 
ku szkolnego 5 września o godz. 17. Kance- 
larja czynna w godz.: 10 — 13 i 17—19 

— Specjalne grupy przy Wieczorowych : 
Kursach, W związku z zamieszczonym we 
wczorajszym numerze komunikatem o Wie- 
czorowych Kursach z programem 7-klasowej 
szkoły powszechnej, Rada Pedagogiczna po 
iwiiadamia, że przy Kursach są utworzone 
specjalne grupy dla wojskowych, policjan- 
tów, pocztowców, kolejarzy i inne. 

Oprócz grup męskich są specjalne _żeń- 
skie grupy. Kandydaci(tki) są przyjmowani 
od lat 14. 

POLICYJNA 
— 1 "uinienie co do zmian w policji. — 

Obecnie wyjaśniło się, że zmiany na stano- 
wiskach komendantów policji nie dotyczą m. 
in. komendanta p.p. na woj. wileńskie p. Lum 
dwikowskiego, lecz komendanta P. P. w 
Kielcach, nazwisko którego jest jednobrzmią 
ce z nazwiskiem komendanta wojew. w 
Wilnie, 

. Stąd też wynikło to przykre nieporozu- 
mienie. 

/ U ludzi, cierpiących na żołądek, kiszki i 
= materji stosowanie naturalnej wo- 

y gorzkiej  „Franciszka-Józefa* pobudza 
Koa: funkcji narządów trawiennych 

| kieruje odżywcze Фа organizmu soki do 
krwiobiegu. Żądać w aptekach i drogerjach. 

RÓŻNE 
— Podzi Komitetowi, oraz or- 

ganizatorom wieczoru tanecznego, jaki się 
odbył dn. 22-VIII b. r. w maj. Kościeniewie 
JWP. Kostrowickiej, z którego dochód cał- 
kowity przeznaczono na odbudowę kościoła 
w Murowance (Skrzybowce), składam niniej 
szem serdeczne „Bóg zapłać” w imieniu swo 
ich parafjan i własnem. Bezinteresowna bo- 
wiem troska o odbudowę prastarego zabyt- 
ku osób zupełnie postronnych, nie należących 
do tutejszej parafji było @а 'mnie wielkiem 
poparciem moralnem. 

Ks. Paweł Czapłowski 
proboszcz parafji Skrzybowce, 

— IX Zjazd Towarzystwa  Intemistów 
Polskich odbędzie się w Krakowie w dniach 
od 24 do 27 iwrześnia b. r. 

Zgłoszenia uczestnictwa uprasza się kie- 
rować do biura Zjazdu, Kraków ul*Koperni- 
ka 15, II Klinika Chorób Wewn. už 

— Kupcy a zmiana termometrów. W myśl 
rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu, 
począwszy od 1.go stycznia 1932 r., dozwo 
lora jest sprzedaż w handiu termometrów 
tylko o skali Celsjusza. Gdyby rozporządze- 
nie to weszło w życie, kupiectwo, prowadzą 
ce sprzedaż tego artykułu, byłoby bardzo 
pokrzywidzone wskutek posiadanych więk- 
szych zapasów zarówno termometrów Rea- 
mura, jak też i termometrów ©0 podwójnej 
skali — Celsjusza i Reamura, 

Jeśli chodzi o stosunki, panujące w wo- 
jewództwach wschodnich to na termometry 
»okofowę o skali Reamura jest większe za” 
potrzebowanie, niż inne. 

W związku z tem Stowarzyszenie Kup- 
ców i Przemysłowców! Chrześcijan w Wil.. 
nie zwróciło się w imieniu zainteresowanego 
kupiectwa do Izby Przemysłowo - Handlowej 
w Wilnie z prośbą o interwencję celem spo 
wodowania prolongaty zezwolenia na sprze- 
daż termometrów o podwójnej skali przy- 
najmniej na okres półtoraroczny. 

6596006088886 
Związek 

Absolwentów Gimv. Jeznitów 
w Wilnie, Wielka 58 

oleca korepetytorów 
wtorki i piątki od 17 de 8 wiecz. 

ssee0©00006680 
TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w „Lutni“. Występy 
B. Samborskiego. Jutro, w poniedziałek 7-go 
i'we wtorek 8-go b. m. odbędą się w Tea- 
trze „Lutnia* dwa występy znakomitego ar- 
tysty, Bogusława Samborskiego. 

Wielki ten artysta wystąpi w otoczeniu 
własnego zespołu, w sztuce węgierskiej La- 
rjo „Prawda, czy kłamstwo”, 

Bilety już są do nabycia w kasie Teatru 
„Lutnia“ od 11 — 9 wiecz. 

UG GRAJA W KINACH? 
Miejski: Spętana miłość. 
Hołływood: Niebezpieczny raj. 
Helios: Księżyc w Montanie. 
Casino: Niebezpieczny romans. 
Stylowy: Krwawy sztabs-.kapitan Guba- 

niew. 

Światowid: Po zachodzie słońca. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
-— Okradł sąsiadkę. Z mieszkania 

Tekli Sierkuć, przy ul. Połockiej Nr. 8, skra- 
dziono torebkę damską z gotówką. P. Sier- 
kuciowa poniosła stratę na 48 zł. i zwróciła 
się do policji, przy której pomocy ustalono, 
że torebkę zabrał Feliks Rynkun, mieszkają- 
cy w tym samym domu. Sprawca kradzieży 
zbiegł i poszukują go. 

— Pajęczarz. Z niezamkniętego strychu 
domu przy ul. Sawicz 4, Konstanty Wojdek 

  

Ukrzyżowany leśniczy 
OKRUTNA ZEMSTA WIEŚNIAKÓW ZA ZAJĘTE BYDŁO 

Pod Filipowem na pograniczu 
olsko-iitewskiem w wyniku za- 

targu o pastwisko na wyrębach 
leśnych, leśniczy lasów należą- 
cych do foiw. Zagniewo Andrzej 
Chwastko polecił zająć bydło pa- 
sące się na wyrębach. 

Chłopi, bydło których znalazło 
się w chlewach folwarcznych, 
urządzili zasadzkę na: Chwastko 
i zatrzymali w chwili gdy tego 
samego wieczoru "przechodził 

przez las. 
Napastnicy zbili leśniczego ki- , 

jami a gdy ten stracił przytom- 
ność, zawiesili”gona drzewie w 
ten sposób, że zawisł na rękach, 
przywiązanych powrozami do ga- 
łęzi. 
” Uratowa! nieszczęšliwego pa- 
robek, przechodzący nieco potem 
przez to miejsce. 

Winnych aresztowano. 

  

Dwaj mieszkańcy wsl Mali- 
nówka gm. Zaleskiej kochali się 
w  19-letniej sąsiadce Heienie 
Szymczakównie. 

Chcąc rozstrzygnąć powstały 
między chłopcami na tem tle 
spór, Szymczakówna zapropo- 
nowała Im pojedynek z tem, że 
ten kto wyjdzie z pojedynku ca- 
ło, będzie jej mężem. 

Wielbiciele pięknej dziewczy- 
ny zgodzili się bez namysłu na 
tego rodzaju rozstrzygnięcie i 
właśnie przedwczoraj w pobliz- 
kim iesie osobliwy ten pojedy- 
nek odbył się, przyczem w roli 
świadka występowała sama Ini- 

Chłopski pojedynek o dziewczynę 
cjatorka spotkania t. j. Szymcza- 
kówna. 

Ona też dostarczyła broni w 
postaci flowerów, nie zgadzając 
się stanowczo, by pojedynek od- 
był się na siekiery, jak to obaj 
rywaie narazie projektowali. Re- 
zultatem Spotkania była ciężka 
rana postrzałowa, jaką otrzymał 
20-letni Antoni Stefczyk z ręki 
przeciwnika Wł. Markiewicza. 

Szymczakówna musi zrezyg- iii 
nować narazie z dotrzymania da- 

nego przyrzeczenia, co do ożen- 
ku, bowiem Markiewicz powędro- 

wał za kratę. 

Maturalne Koedókacyjne Kursy Wieczorowa „Rozpowszechniania Śre- 
dniego Wykształcenia*— Wilno, ul, Biskupia4 — 6, Typy: umanistyczny i ma- 
tematyczno-przyrodniczy, Kursv są zaopatrzone we wszejkie pomoce nauko- 
we: gabinet fizyczno-chemiczny, przyrodniczy z pracownią oraz bibljotekę, 
Sekretarjat czynny codziennie opróczświąt od godz, 11 rano do 7 wiecz, 

al QE 

Zygmunt Nagrodzki, Moje wspomnienia.. 
We wczorajszej notatce o broszurze p. 

Nagrodzkiego, zostało przy łamaniu numeru 
opuszczone jedno zdanie, którego brak nieco 
zniekształcił cały jej sens, 

Należy więc dodać: 
„Uwagi te (p. Nagrodzkiego o działalno- 

Ści ś. p. ]. Montwilła) odznaczają się wielką 
ostrością, lecz nie są przekonywujące, gdyż 
powszęchnej opinji przeciwstawia się autor 
zapomocą doś mglistych oskarżeń. 

FILM i KINO 
„JASKRAWE MOTYLE* 

(Kino „Stylowy“) < 
Dość przeciętny obraz z życia artystów 

wędrownego teatrzyku rewjowego, 
Najbardziej  wartościawym momentem 

obrazu, są odtworzone w naturalnych koło- 
rach produkcje rewjowe, z któremi mamy 
do czynienia w początku i przy końcu oma- 
wianego przez nas filmu. 

Milutka Bessy Love ma tu bardzo odpo- 
wiednią dla siebie rolę dziewczęcia o złotem 
serduszku, lekceważonej i niedostrzeganej 
przez mężczyznę, którego kocha i który jej 
właściwie zawdzięcza swą pozycję życiową. 

Nad program żydowski obraz historyczny 
„Rabi Lów*, — którego akcja rozgrywa się 
w Pradze Czeskiej za czasów cesarza Ru- 
dolfa. 

Obraz sprawia wrażenie wyprodukowa- 
nego tanim kosztem i zagrany jest w znacz- 
nym stopniu po amatorsku, jednak środowi- 
sko żydowskie oddane zostało barwnie i in- 
teresująco, у 

Ilustracja muzyczna melodyjna i ładna i 
tylko wydzieranie się jakiegoś małego ży- 
dziaka przed ekranem irytowało, tembardziej 
że, by dać mu większe połe do popisu, pod- 
czas jego produkcyj, przerywano właściwą 
ilustrację muzyczną. „Ars“. 

  

  

  

— Zniżka cen wobec kryzysu. Obecnie 
panujące trudne warunki ekonomiczne unie- 
możliwiają niestety niejednemu z 'miłośni- 
ków muzyki posiadanie dobrego pianina. 
Uwzględniając ogólne trudne położenie wy 
tknęła sobie fabryka fortepianów W. Jahne ja 
zadanie budowę dobrego, wszelkim wymam 
ganiom artystycznym odpowiadającego i 
drogim nawet wyrobom zagranicznym  do- 
równywującego pianina po cenie nader przym 
stępnej. Salon wystawowy, Trocka 9, 

HEMOGEN KLAWE naśladują 

jednak tylko oryginalny z f-mą KLAWE 

leczy 

osłabienie, wycieńczenie, nerwy. 
PETER POETY PROT NYRORETOZW"TRZASORZZA 

z Murarskiej Nr. 10 unióst bieliznę męską i 
damską Teofili Bylińskiej. Skradziona bieli- 
zna miała wartość około 30 zł. Wojdek zo 
stał zatrzymany, !ecz bielizny na razie nie 
odnaleziono. ы > 

— Wiamanie do Wedla, Do sklepu 
z cukierkami znanej warszawskiej fir- 
my Wedła, położonego przy ulicy Mi- 
„ckiewicza, w domu Nr. 5, dostali się 
zapomocą dobranego klucza de 

  

w nocy z 3 na 4 września i skradli 
skrzynki czekolady, wartości 400 z 
tych. Władze bezpieczeństwa mają już 
na oku domniemanych sprawców kra- 
dzieży. o 

DZISNA 
— Obłąkany przeciął matce gar- 

dło. — We wsi Andrzejewo, pow. dzi- 
śnieńskiego, umysłowo - chory. Józef 
Koroszudza podkradł się w nocy do 
łóżka śpiącej matki i przeciął jej brzy- 
twfą gardło. Zatrzymano go. 

— 

Pr. ZARCYN cwrre 
powrócił 

ul. Słowackiego 24. 

DE GŁOBUS 
choroby skórne i weneryczne 

ul. Wiieńska 22 
powrócił. 

mea. L. ŁUKOWSKI 
(chor. dzieci) przyjechał 

Zawalna 2. Те!е!. 592 

  

  

  

  

  
    

  

   

    

     

Państwowy Roczny Kurs 
Tkactwa 

zostanie otworzony 15 września przy 

Państwowej Śr. Szkole Przem. | 
Handl. im. E. Dmochowskiej 

| Zapisy bez ograniczenia wieku i ced 

zusu przyjmuje sekretarjat Szkoły 

     Obszerne 'okale w śródmieścia 
widne i ciepłe 

z elektrycznością i wodą, 

zdatne na szkołę, kurs i t. p. 
Do wydzierżawienia od 1 paźdz. 
Wiadomość: ul. Św. Anny 3 

w biurze drukarni 
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RADIO WILEŃSKIE 
NIEDZIELA, DNIA 6 WRZEŚNIA 1931 R. 

10.30: Transm. uroczystości korpusu ka- 
detów ze Lwowa. 

11.35: Odczyt misyjny z Warszawy. 
11.38: Sygnał czasu z Warszawy. 
12.20: Koncert popularny z płyt gram. 
1300: Transm. z Łowicza obchodu Do- 

żynek. 
13.40: Muzyka i odczyty z Warszawy. 
15.00: Odczyt rolniczy „Chów zwierząt 

futerkowych" — wygłosi inż. Terlecki. 
15.30: Odczyty rolnicze z Warszawy 
16.20: Finał mistrzostwa Polski w piłce 

wodnej. Transm. z Krakowa. 
16,40: Program dla dzieci 

młodzieży z Warszawły. 
16.55: „Radość wymarszu* — felj. z War 

szawy, prof. Leona Rygiera. : ; 
17.10: Reportaż z Targów Wschodnich 

ze Lwowa. 
17.40: Komunikat z przed „Stu lat“ i kon 

cert popularny z Warszawy. 
19.00: „Kukułka wileńska* — mówiony 

dwutygodnik humorystyczny. 
19,40: Skrzynka techniczna z Warszawy. 
19.55: Komunikat i pogad. z Warszawy. 
20.15: Koncert wieczorny z Warszawy. 
22.00 — „Życie i zegarek" — felj. z War 

szawy wygłosi H. Buczyńska. 
22.15: Komunikat z Warszawy. 
22,30: Koncert solisty z Warszawy. 
23.00: Muzyka taneczna z Warszawy. 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 7 WRZEŚNIA 1931 

12.05: Muzyka operowa (płyty). 
11,58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
13.10: Komunikat meteorologiczny z War 

szawy. 
16.45: Komunikat żeglugi z Warszawy. 
16,50: Pogad. liter. z Warszawy w języku 

francuskim 
17.10: Utwory polskie z płyt Pieśni Kar- 

łowicza, Niewiadomskiego i irn. 
17.38: „Polonia na fiordach" — odczyt z 

Warszawy, wygłosi prof. Aleks. Janowski. 
18.00: Muzyka lekka z Warszawy. 
19.00: „Połacy na „Wileńszczyźnie" — 

odczyt z cyklu „Stosunki narodowościowe 
na Wileńszczyźnie" — pira red. Janusza 
Ostrowskiego w języku litewskim, w stre- 
szczeniu polskiem. 

19.30: Wileński komunikat sportowy. 
20.15: Pogad. radjotechn. z Warszawy. 
20,30: Operetka „Polska krew* — Oscara 

Nedbala Transm. z Warszawy. 
22.45: Komunikaty z Warszawy 
20.00: Muzyka lekka i taneczna z War- 

szawy. wy = 
БЕООРОНИЧОНИЕИУСРЕСОДЫТТОИТРЫЫ ЛСДЯКВЕЫ САИЗБАЧЦЕСОТ SETA 

e | ® || 

Górnośląski konc. Zjedn. Kop. Górn. 
„PROGRESS* Katowice wagonowo i 
od jednej tonny w szczelnie zamknię- 

tych i zaplombowanych wozach 
dostarcza 

M. DEULL wro. 
EGZ. od 1890 r. 

Biuro: ul. Jagiellońska 3, tel. 8-11. 
Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46. 

starszych ii 

    

     

   
    

  

RRONRCEZENOZUGZEGNANASTEKM 

Otrzymano 

OSTATNIE NOWOŚCI 
w wielkim wyborze 

materjały damskie i mę- 
skie na sezon jesienny 

i zimowy. 

SKLEP 
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-А. LEONAKO ММ i SM 
WILNO, UL. WIELKA Nr. 7, TEL, 11-55 

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

Kamgarny i szewioty na kostjumy, smokingi i fraki 

Dział damski. NOWOŚCI na płaszcze, pokrycie futer i kostjamy 

Na suknie; wełny i jedwabie. 

Towary lniane i bawełniane, bieliźniane i 

pościelowe, koce, kołdry, pledy i chustki. 

Dla uczącej się młodzieży na mundurki szkolne 

Dążąc do cen minimalnych z dn. 1 września b.r. wprowadziliśmy 

ceny stałe obniżone od 20 proc. do 30 proc. 

Prosimy przekonać się, że ceny są niskie Šš 

2а EE 
U i A 

, “2 TANIO 
wielki wybór 

        
  

    

  

Walerjan Charklewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Blałorusi—szkice historyczne zł. 6,—     

  

   Placyd Jankowski (John oł Dycalp)—- Ё z poleca 
życie i twórczość . . zł. 10— Ma Е sklad mebli 

Bez Lis 2 zo Ё i 
х рго!. chaia Bobrowskiego) — ° z 

sio lata gnije Pa. B. Łoku iewski Wileńska 3 
pieskiego w nie . 0.63 

„Žyrowice—task krynice . oso IŠ AAM) 
  Plerwsze trudy I walki wl- 

leńskich kolejarzy . « Tanie meble 
Polska pracownia koszykarska 

poleca: 
meble miękkie. twarde, laceny, žardi- 

  

Malarze pokojowi = nierki, dziecinne mebelki oraz najroz- 
1 tapicerz maitsze wyroby y 

e mogą rocznie setki złotych 
2 ubocznie zarobić, przez w. S Ł 0 N l c z 
=Э Й ропсгаше swych klientów o W. POHULANKA 5. 

zasadach czystości i uwolnie- Nag. złot. med. na II Targ. Półn. 
nia mieszkań od pasożytów. Wyjaśnie- > 3   

  KINO Od dnia 7 do 11b. m. włącznie będą wyświetlane filmy: 
MIEJSKIE Šš E A żę o$ Porywający dramat lotniczy w 8 aktach. 
SALA MIEJSKA | T a RiŁ € W rołach gł. czarująca Chirley Mason 

młodzieńczy piękny Ben Lyon. Karkołomny skok ze spadochronem z wysokości 2000 metrów nad ziemią Ostrobramska 5 Nad program: BACZNOŚĆ ŁYSI komedja w 2 aktach. Początek seansów: od godz. 4, 6, 8 i 10. Ceny miejsc: 

  

  

  
Balkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od godz 3.30 po poł. 

Dźwiękowy Premjera! Wielkie w najnowszym przeboju 
KINO-TEATR arcydzieło dźwiękowe Greta Garbo 4 д„„ё{о“};ш‹ ! 

„MELIOS: ANNA CHRIS uł. WILEŃSKA 38. Ei E T Ę 2 
Tel. 926. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o g. 4, 6, 8 i 10.15, Na pierwszy seans ceny zniżone 
  

  

Dźwiękowe kino Dziś! Polski Przebój Dźwiękowy „KOLLYWOOD- Ulubieńcy publiczności. Bogusław Samborski, Marja Malicka i Adam Brodzisz 
w przebojowym i skinasi № dźwiękowo-mówionym p. NIEBEZPIECZNY RAJ pos nowspoti śpiew 

ai program atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8, i 10.15. Na pierwszy seans ceny zniżone 
  

  Dziś ostatni dzień! Pierwszy Polsko-Europejski Film Dźwiękowo spiewny i Mówiony! 
NIEBEZPIECZNY ROMĄNS 

Według zn. pow. Andrzeja Struga. Rekordowa obsada: Słynna gwiazda europejska przepiękna 
Betty Amann, mistrz Pema cepa Zula Pogorzelska, Kazimierz Krukowski, 

. о, 
C6/INS 
  

Adam Dymsza i inni. 
WIELKA 47. tal. 15-41 Piosenki chóralne w wykonaniu chóru DANA. Orkiestra jazzbandowa słynnego H. Gołda. 

Nad program: Dodatek dźwiękowy „Foxa“. Początek o g.4 6, 8 i 10.15 
KINO Jutro uroczyste otwarcie sezonu! Po raz pierwszy w Wilnie 

Porywający dramat weilkiego serca, 
króre poprzez krew i zgliszcza osiąga 

„CASINO*| POTĘGA RIŁOŚC   
  

  

  

  

cel wymarzony, Nad program: Dodatek dźwiękowy „Foxa*. Na 1-szy seans ceny zniżone. 
Początek o godz. 4-ei, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

Dźwiękowy Dziś! Najnowsza 100 proc. dźwiękowa sensacja 1931 r., podług powieści Edgara Rice Burroughs'a 

mae ARZAŃ WŁADCA DŹUNG sni. | pt TMRZ ŁADCĄ D Lt 
Wielka 36 epokowy przepiękny dramat w 16 aktach pierwszy udźwiękowiony film TARZANA. Dla szotęgowania wrażeń wy- elka Świetlamy całość w jednym seansie. W roli głównej Frank Merrile I Natalja Kingston 

KINO Dziś najwspanialszy  arcyfilm! 2 

„SWIATOWID“ p.t „PO ZAGHOÓDZIE $ŁOŃCĄ 
W rolach główn. czarvjąca MARY DUNCAN i niezapomniany bohater „Siódmego nieba* i „Anioła ulicy* CHARLES Mickiewicza 9. FARRELL. Ilustracja muzyczna i kierownictwo M. Wołkońska. я,   
  

    

ISTYTUT de BEĄDIE Do wynajęcia 
„KEVA“ (Paris) 2—3 pokoje z używal- 

Mickiewicza 37, tel. nością kuchni. Sapie- 

  

OSTRZEŻENIE! 
[LEKARZE т 
mm 

  

    

  

  

nia wysyła za nadesłaniem Įznaczka 
pocztowego 

Fabr. Chem. Farmac. „SANATOR* 
Bydgoszcz, ul. Stroma 4.     ŻĄDAJCIE 

we wszystkich epiekach i 

składach aptecznych znanego 
šrodaa od odcisków 

Prow. A. PAKA 

  

Z powodu powiększenia organizacji 
poszukuje poważna firma współpraco- 
wników, jako zastępców i to od zaraz, 
Zgłoszenia w dniu 7 i 8-ym od 11—13. 
Mickiewicza 28 —3, wraz z dokumen- 

tami. 

  

  

DOM HANDLOWY 

K. RYMKIEWICZ 
WILNO, UL. A. MICKIEWICZA 9. 

Poleca w wielkim wyborze: 
ceraty, ilnołeum, chodniki kokosowe 
i inne. Wycieraczki szczotki własn. 
wyrobu. Pantofle gimnastyczne, 

tornistry, teczki. 

CENY NISKIE 

  

  

Poszukuję nauczycielkę wyhowaw- 
czynię. konieczny francuski, pożądana 
muzyka. Dobre referencje. Jagiellońska 

9 m. 2. — Niedziela od 12 do 4-tej. 

STYLOWE 
Meble i nowoczesne 

  

  

  

  

    Fabryka I skład mebli 

W. Wilenkin i 5-ka 
Spółka z ogr. odp. 

wine, ul. Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jsdslnie, sypialnie, salony, gsbinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 

pierwszorzędnej jakości 
= 

w wielkimi 
wyborze B“ Olkin poleca a 

Wilno, ul. Niemiecka 3, tel, 362. 
£Nadeszto dużo nowościł 

Ceny zniżone. 
Dar 

  
  SUKNA i JEDWABIU 

CALEL NOZ 
ul. Niemiecka 19.—Telef. 890. 

Sprzedaż podług teraźniejszych 
niskich cen. 

I! PROSZĘ PRZEKONAĆ SIĘ |! 
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sy, stoły, szaty, biurka, krzesła dębo- 
we i & р. Dogodne warnnki i na raty, 

LOKAL LUKSUSOWY 
składający się z jedenastu pokoi oraz 
czterech przyległych ubikacyj ze wszy- 
stkiemi nowoczesnemi wygodami i urzą 
dzeniami, zdatny na mieszkanie, bank, 
biuro lub stowarzyszenie — do wynaję- 
cia od 7araz, Wiadomość w zarządzie do- 
mami — Zawalna 28 — 30 telef. 192 

Sprzedaż koni 
|Podaję do ogólnej wiadomości, że w dniach 
11, 15, 18 i 22 września o godzinie 9 ra- 
no odbędzie się na rynku Kalwaryjskin w 
Wilnie sprzedaż z licytacji wybrakowanych 

koni wojskowych. 
Komendant Garnizonu Wiłno 

  

        

POKROWCE NA KOŁDRY 
bieliznę damską i męską z nowego 
olbrzymiego transportu poleca 

Polska Składnica Galanteryjna 
Franciszka Frliczki 

Zamkowa 9, tel. 6-46. 

5 PAT RE TF ENNPIPESTET TE SISTSETSTEENET 

DRZEWKA 

  

I krzewy owo 
polec a w wielkim wyborze na sezon jesienny 

ZAKŁAD OGRODNICZY 

W. WELER wi, 
Zawalna 18 

CENNIKI NA ŻĄDANIE. 

RATUNEK" 
Polska Państwowa Loterja Klasowa wyciąga do Was dłoń w tym 
ciężkim czasie, dając możność pozbycia się waszych trosk 

Sadowa 8. telef. 10-57 
CENY PRZYSTĘPNE, 

   
przez kupno losu do wielkiej 5-ej klasy L. 

Główna 
wygrana 
ogólna 

Suma wygranych 

wpłaceniu 

H. Minkowski 
Wilno, Niemiecka 35, 

tel. 13-17. P.K.O. Nr. 80.928. 

Centrala: Warszawa, Nalewki 40. 
Oddział w Lidzie: Suwałska 28, 

1.000.000 zł. 

32.000.000 zł. 
CO DRUGI LOS WYGRYWA 

Ciągnienie rozpoczyna się 9 września i trwać będzie 
do 17 października włącznie 

Na prowincję wysyłamy losy niezwłocznie po 
należności na konto PKO Nr.80. 928. 

RAPORTACH 

Firma sukienno-bławatnych i jedwabnych 
towarów 

SL KREMER 
Wilno, Niemiecka 27 — tel. 8-18 

OTRZYMANO OSTATNIE 
NOWOŚCI SEZONU 

Towary pierwszorzędnej jakości 

cowe 

  

PIANINA,FORTEPIANY 
: i FISHARMONJE 

KRAJOWE i ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ _ WYNAJĘCIE 

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

Hin FERER 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, 
rewiru ll-go, z siedzibą w Wilnie, przy ul. 
Lubelskiej 1 zgodnie z art. 1030 U.P.C. poda 
je do wiadomości publicznej, że w dniu T7-g0 
września 1931 roku 0 godzinie 10 rano w 
Wilnie przy ul. W. Pohulance Nr. 3 odbę- 
dizię się sprzedaż z licytacji, należącego do 
firmy „Biuro Techniczne Hercog i szka* ma 
jątku ruchomego, składającego się z maszy- 
ny do pisania, gaśnic i innych ruchomości, 
oszacowanego na sumę złotych 2.020. 

Komornik sądowy H. Lisowski 

      
             

P. w kolekturze 

             

          
       

  

Wzorowe  przed- 
szkole z początko- 
wem nauczaniem 

kp SE: od lat 4—8 
lez różnicy znania. 

otwiera Ša“ $oloby. 
września b. r. Synod 
ew. reformowany, Za= 
pisy przyjmuje kierow- 
niczka przedszkola, w 
poniedziałki i czwartki 
od godz. 5—6 po poł, 
Zawalna 1 m. 2 tront 
1-e piętro. 

  

    

         

        

     
        

   

    

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

  

   

    

      
        

      

        

2М = aiš Pewne Firmy w Wilnie rozlewa swoje 
Zeldowicz Rozgładzanie i ias ATA SS małowartościowe piwo w używane butelki 

chor, skórne, wene- zanie twarzy. Leczenie poprze EA „Patent“  ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 
ryczne, narządów mo0- wągrów i _ pryszczy. ią ENLOWA = w ŻYWCU i wprowadza tem w błąd Sz czowych, od 9—do 1, ejektryzacja W.Z.P.  "y kokój do wynaję- ; г 8 wiecz, ko Aa cia. Wileńska 15 m. 2. Konsumentów 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsyfikatam i DOKTÓR Do wynajęcia prosimy uważać i у i k и przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy! 
ZELDOWICZOWA LO X A L E o 4 KE = 

CZ- козтсе, | wene Nanas, PW Ą ZY WIECKIEGO 
NARZĄDO i i i 5:1 

ok Matychmiasi DOJSC: ua oryginalną etykletę I korek z lirmą ! оНО иуупа] сса dwa Gus | 3 Sud. > sd 12-21 od4m3 że "fadne pokole z pokój guz, | Arcyksiążęcy Browar w Żywcu wi. Mickiewicza 24. używalnością kuchni okój uży tel 27.7 można pojedyńczo. Wi- słoneczny z wygodami Reprezentacja: Wilno, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 
ж ое оо 

Dr. 

Łukiewic 

  

i miekrępującem wej- 
ściem do wynajęcia. 

Mieszkania Mickiewicza 48—6. 

2 i 5 pokojowe stone- e 
czne, suche, ciepłe z aa + 

wszelk.nowoczesn, wy- Z 5 pokoi z kuchnią 

Dody SA i godami do wynajęcia Z wygodami do wyna- 
przy ul. Zakretowej Nr. jęcia. Wiłkomierska 5-2 powrócił е 

ul. Mickiewicza 44, ; Qgldsć od 9—11 i 
Przyjmuje chorych pry- .. 

toldowa 7 m. 1. 

  

  

  

Nauczycielki- Žalias RA 
wychowawczyni „ ams 
as opa na w do B. Wiszniewski 

2 dzieci 10 i 6 lat. Zamkowa 20-a 
Mickiewicza 31 — 3. przyjmuje zamówienia 

z własnych i powie- 
majątków rzonych materjałów. 
ziemskich, 

2 uczenice 
inteligentne z dobrej 
rodziny przyjmę na 
mieszkanie z utrzyma- 
niem. Pańska 4 m. 4. 

m. 9, a e CY 

Luksusowe Spok. Sprzedam natych- Plany 

      

watnych 5 — 7 Е 'ОК. п!а5*: lampę kwarco- parcelację oraz wszelkie ———— y 2 lub 1 pokój mieszkanie przy ulicy wą, fortepian, pokój padł st bel wyko- 
DOKTOR do wynajęcia, można z Mostowej Nr. 9 ze stołowy, bieliźniarkę nuje mierniczy przy- utrzymaniem. Plac Ka- wszelkiemi  wygodami biatą, komodkę i inne sięgły 

A. Cymbler tedralny, Arsenalska 4 oraz tamże 3 pokojo- rzeczy, Garbarska 5 m. Włodzimierz ZEJTC 
Choroby weneryczne, m. 6. we mieszkanie do wy-3, Oglądać od 3 do 5. Baranowicze, Sadowa 
skórne i marząda mo- uajęcia od zaraz. Do- .. 11 telefon 222. 

  

wiedzieć się i oglądać 
od godz. 4—5 tamże. 

— Planina I fortepiany 
nowe i używane na 
raty i do wynajęcia 

Kijowska 4—10 

2 ciężarówki 
. іі tonowe Ford lando- 

etka, — maszyny po 
Pokój, wygody, ła- gruntownym remoncie UWAGA! 
zienka.Wiwulskiego 6-0 gotowe do ruchu, bry- OBUWIE, pantofle dam- 
m. 14, czki, uprzęże do sprze- Skie i męskie, różne H. Abelow 

dania, można na raty. poje Soluane „A 
Pokój do wynajęcia Szeptyckiego 5, telef, Famgarnowe, damskie 
z wygodami. Kasztano- ac» 03) walla GÓRCE" „Okazyl nie 
WISZĄ Agenci ‚ l trykotaże, letnie pal- czek w malowniczej W Z.P. 26gody. Park. do wyna- "> g poszuki- ta damskie i męskie, miejscowości, blisko jęcia. Ul. Zakretowa 11. 3-y pokoje wani do ratalnej sprze- garnitury, różne futra Wilaa, budowie w do- 

DOKTOR Spytać u dozzorcy. z meblami lub bez z daży obligacyj na no-i skórki futrzane, dy-brym stanie, las, rzeka, $ i dt używalnością kuchni z Wy System, który umo- wany perskie, różne zjemia dobra. Cena zyrw n 1 lub 2 wygodami. — Pańska Źliwia masowy odbyt. meble stołowe i salo- przystępna, obszar 112 
choroby weneryczne, 4—7. 
skórne i dochpłiewi łączne pokoje umeblo- 

Stały byt zapewniony! nowe, elektroluxy, kasy h . lat 
_ Zgłoszenia do Małopol- ognio-trwałe, serwis an- asi a 

Wielka 19, od 9 do 1 wane z wygodami na Pgkė у 
3—7 1 piętrze do SE duży ŚJ do wynajęcia 

skiej Ajencji Reklamo- gielski, maszyny do Reklamowego Garbar- 

Wileńska 34 m. 8. 2 
Dr. Kenlgsberg - Fraza tl 

czewego. Mickiewicza Pokój 
12, róg Tatarskiej przyj- 
 mije 9—21 3-07 ciepły nieduży z wygo- 

Tel. 15-64. dami. umeblowany mo- 
SHANOKIORC 5% że być z utrzymaniem. 

wydaje się dla panów. 
Blumowicz Portowa 23 m. 24. 
choroby weneryczne = SA 
skórne i moczopi ciowe Mieszkanie 

WIELKA 21 6 pokojowe, przedpo- 
iel, 921, od9—113—gkój kuch. Wszelki wy- 

  

  

  

          

  

  

  

      

nai fortepjany, młynek ‚ 
šrutownik, turbiny, sa- Gotówkę na 

dobre procenta 

wej podNowość, Lwów! szycia i pisania, piani- ska 1, 

Poszukuję 
hody,  motocykie Do wynajęcia aa T e, choroby skórne, wene- yn ję 

lokujemy bezpłatnie ryczne i moczopłciowe niedrogo 1 lub 2 po- 
fortepjanu brylanty, zegarki i wie- 

lub pianina do wyna- le róźnych pozostałych 

  

    

jęcia. Zgłoszenia do zlicytacji fantów sprze- Dom у 
Mickiewicza 4, koie wonoczne Z 0s0D> administracji „Słowa* daje LOMBARD Bisku- | dochodowe tel. 10-90. nem wejściem, Można Qszczędności Air CM ia 12 Od 9-1214—0  zestołowaniem.LWow. „woje złote | dolary A.C pia 12. Domki maie z ы 5ка 18-5—5. ódkami, place. de niokuj na wysokie ogr Е 
Dr Wolfson oprocentowanie. G0- Fortepian Nagrodę Majątki, 

a 3 pokojowe tówka twoja jest zabe- krótki niedrogo  dootrzyma kto wskaże 
weneryczne, moczopł, mieszkania ze wszyst- zpieczona złotem, sre. Sprzedania. Łaskawe miejsce znajdowania | iolwaki, Działki i skórne, nl. Wileńska kjemi wygodami do brem i drogiemi kamie- Zgłoszenia w  Adm.się lub odniesie na| za bezcen, przy mi- 7, tel. 10-67 9—1 i 4—8 wynajęcia, Krakowska niami.Wil. Tow. Handl. »Słowa* _ pod C. M. Tatarską 1 m. 12 za- nimalnej gotówce 

51. Pokazuje dozorca. Zastawowe (LOM- Poszukujemy ginionego dn. 4. b. m.| poleca: 
Biuro Kom. „Za- 
cheta“ Mickiewt- 
cza 1, tei. 9-65. 

m 

przy zbiegu ulic Wi- 
leńskiej i Benedyktyń- 
skiej szczeniaka psa 
doga tygrysowego. 2 z 

Tana. Lokomobila 
Konwersac]i 1215 Н. Р fabryki 

francuskiej uczętdzieci „Badenija“ wymagają- 
i dorosłych. — Metoda cą niedużego remontu. 
łatwa i zajmająca. Or-tanio natychmiast do 
ganizuję Komplety. — sprzedania w Wilnie. 

Intormacje: Tel 15—10. BARD) Plac Katedralny 
Biskupia 12 Wydaje 
pożyczki pod zastaw: 
złota, srebra, brylan- 
tów, łuter, i t. p. —8 

RAA 

Organizuję xom. 
plet (1 rok mauczania). 
Zgłoszenia Zakretowa Do wynajęcia Żgłoszec 

Lekarz-Dentysta 

Bakna-Kieżmewa 
powróciła, Przyjmuje 
od 3-ej do e: ; 
barska 5 m, 3. 

różnych domów mniej- 
szych i większych. 
Mamy zaraz poważ- 
nych nabywców. Dział 
Pośrednictwa Handlo- 
wego S. Grabowskiego 
Garbarska 1. 

z 

  

  4, 5i7 pokojowe 
mieszkania ze wszyst» 

Gar kiemi wygodami do wy- 
najęcia. Ofiarna 2. In- 
formacje: tel, 15—10. 

        

  

        

2 o kilku mieszkaniach A i 5 Pok, z Z RR z toddódkićm Fowoćoć Trock 11 m. 8-a E MaW W Gro- 
GABINET ze ciem, 2 arbar- Nauka pisania wym w dzielnicy An- Kursy kroju 

RACJONALNĘJ NASUWA na maszynie.Orzeszko- tokol, Zwierzyniec, zo y j ” ВЛ 
KOSMETYKI “= wejj11—6. Zakret Szczegółowe SZycia i modelowania 

Mieszkanie 4po. - ołerty w Administracji S. Stefanowiczówny,ul. DO Sprzedania   

  

LĘCZNICZĘJ ‚ ^ Wielka 56 m, 3 j- i i n, koje, kuchnia, wszel- „Słowa* dla Przyjezd- Wielka 56 m. 3. Przyj natychmiast w Zwie- w! a DURA tą w SOS oda e Peas: iego. muje zapisy uczenicrzyńcu 1) okszyjnie 
kobiecą jęcia w pobliżu Dyrek- die Tab A wyjazd.— sna aaa „gedz! domek (osobniak, villa 

Urod konserya- cji Kolejowej. Wiwul- Mam ris "ui, 200 — 300 — 400 nach wieczorowych, dla4 pokoje, wygody, o- je, dosko- skiego 6. — Dozorca Mostowa Ne 10—13, 3 dolarów pań lekcje kroju i szy- gród owocowy, ziemi mali, edświeża, usuwa WSKaŻE. — NL MAMY do ulokowania — S ky „deze 

  

kanie w udz'alowymdo- jej skazy i braki, Masaž —- 
Szkoła tańców muna Antokolu, 7 po 

Do pensjonatu pod domy miejskie po- 
twarzy i ciała (panie, к siadające hipotekę./Wia- 
Sztuczne opakaa cery) Sala koncer- SS. Misjonarek Św. gomość R Podred P. Borowskiego ul. Tro 2 wszelkie wygody. Wypadanie włosów Rodz. ul. Wielka 40 nictwa Garbarska 1.cka 2, otwarta. Zapisy It ormacje: Dział po- 
łapież, Najnowsze zde- towa w Wilnie przyjmuje a- przyjmuje się. rednictwa Garbarska 

  

Nr. 1. kademiczki i uczenice 
z całodziennem utrzy- 
maniem i opieką. 

= 

  

bycze kosmetyki racje- na 600 miejsc do wy- 

nelnej najęcia na koncerty, 
UE e Ę Tę widowiska, odczyty, 

Ž ® zebrania: KG PR WIa S еиненонто 
> domość: Wielka” 47, Do sprzedania 

kobiecą Wejście od ul. Кой- okazyjnie z powodu 
Zro dę konser- do: at Kon- zredukowania — aparat 
waje, dóSkonali, odswie- и 
rza usuwa braki i skazy. | 

Chcesz otrzy- 
mač posadę? 

Musisz ukończyć kursy 
korespondencyjne im. 
Sekułowicza, Warsza- 
wa, Żurawia 42, Wyn- 
czają listownie: buhal- 
terji, rachunkowości, 
korespondencji, steno- 

  

   

      

     

  

   

      

   
   

  

Zgubioną książe: 
czkę wojskową, wyda_ 
ną przez P.K.U. Wil 

„ radjowy zupełnie no» 
wy (trójka Philipsa) ta- CHE, 

  

Gabinet — nio i na dogodną Spła- oratji handlu, prawa, no, na imię Edwarda 
Kosmetyki Cedi6 2 mieszkania teh wiadomość w re-kaligrafji, daktylogra- URTOWA Mołodeckiego, uniewa- 

Leczniczej z 2—3 pokoi odremon- 1AKJi4 tji, owaroznawstwa, SPRZEDA żnia się, : 
J. Hryniewiczowej, towane, ze w szelkiemi języków, pisowni-gra- DEULIL 
ni. WIELKA 6 Na wygodami (wanna wa- Pianino zagranicz- matyki Polskiej, eko ° POPIERAJCIE 

Przyj.w g. 10-11 4-7 ter do wynajęcia, Róg ne do sprzedania, śpie- nomji. Żądajcie pro- LIS") 
Miłosiernej i placu So-sznie. Mickiewicza 44 spektów. 

3% 26, fjanej Nr. 3, dow. się m. 25 od 3 pp.. 
= u dozocy. = 

W. Z. P, 

  

  SL OLP.P. 

  

  

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo* Zamkowa 2. Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. 
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