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LWÓW, 29-Vill. (Pat). W sobotę dnia 29 b. m. o godzinie 

20 min. 36 zamordowany został w Truskawcu bawiący tam 

na uriopie wypoczynkowym wiceprezes klubu sejmowego 

BBWR pos. Tadeusz Hołówko. Bwaj nieznanł sprawcy, 

wtargnąwszy do pokoju w zakładzie S.S. Bazyljanek, w któ- 

rym pos. Hołówko zamieszkiwał, oddali do niego trzy strzały 

rewolwerowe. Pos. Hołówko poniósź śmierć na miejscu. 

Sprawcy zbiegli. Dochodzenie w toku. 

Jak donosi telefonicznie nasz korespondent warszawski, 

mord dokonany został przez dwóch ludzi, którzy wtargnąwszy 

do pokoju š. p. Hotowki, zastali go w łóżku, czytającego 

książkę. Oddali do niego trzy strzały, poczem, zbliżywszy się 
do łóżka, uderzyli go bagnetem w lewą pierś. Jeden z closów 

trafił w serce i przebił. Zanim się ktokolwiek w pensjonacie 

zdołał zorjentować, mordercy wyszli z pokoju i zbiegli. Władze 

S. p. Tadeusz Hołówko. 
odznaczony, emisarjusz do Rosji 

rewolucyjnej z ramienia obozu nie- 

podległościowego, pracownik pań- 

stwowy na wyższych odpowiedzial- 

nych stanowiskach, świetny publi- 

cysta, pełen temperamentu mówca. 

polityk marzycielski, pełen idealiz- 

mu, gorący niezłomny optymista, 

człowiek bezinteresowny, nie myślą 

cy o sobie, szczery przyjaciel odro- 

dzeńczych ruchów narodowych, 

które chciał dobrowolnym trwa- 

łym węzłem złączyć z państwowoś- 

cią Wielkiej Rzeczypospolitej, głę- 

boki demokrata, lecz nie doktryner, 

wierny druh i towarzysz... Takim 

Go znali, takim Go widzieli i cenili 

znajomi, współpracownicy i przy- 

jaciele, których Mu nie brakło. Zdo- 

bywał sobie bowiem ludzi otwartoś- 

cią serca, zapałem do pracy, pro- 

stotą i szczerością. Na tle War- 

szawy odbijał bezpreten- 

sjonalnym rubasznym i szczerym 

sposobem bycia, swym nigdy nie 

pozbytym „tutejszym, dla nas Wil- 

nian tak znanym i swojskim, ak- 

centem. Mało było na ziemiach Lit- 

wy Historycznej działaczy równie 

popularnych i lubianych. 

swym 

Padł z ręki nieznanych morder- 

ców. W kwiecie wieku, w pełni sił 

i zapału, zwątpienie bowiem było 

Mu obce. Nie chcemy i nie możemy 

w tej chwili roztrząsać posępnej 

tajemnicy Jego niespodziewanej, 

tragicznej w najgłębszem znacze- 

niu śmierci, chociaż cisną się upor- 

czywie ponure, okropne skojarze- 

nia myśli. Odsuwamy je jak ciężką 

przytłaczającą zmorę. 

W okresie wymagającym natę- 

żenia wszystkich sił przez pokolenie 

kładące i umacniające zręby pań- 

    
     
    
    
     
        

       
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

   
   

  

    
   
   

    

   

Echa oświadczenia Litwinowa. 
Tylko wspólnie z Polską I Rumunią. 

PARYŻ 29.8, Pat. — 
złożonych przez Litwinowa deklara- 
cyj w Berlinie i aluzji, twierdzącej że 
w rozmowach francusko-rosyjskich 
nie było mowy o specjalnem położe- 
niu Francji w stosunku do Polski, 

„Le Temps* pisze: Wszystkie dekla- 
racje Litwinowa nie przeszkodzą te- 
mu, że traktat o nieagresji zostanie 
zawarty pomiędzy Francją a Związ- 
kiem Sowieckim (równocześnie, ro- 
zumie się, z umową gospodarczą, 

Na „temat gwarantującą wszystkie nasze prawa 
co do długów i nasze interesy, doty- 
czące wymiany handlowej) jedynie w 
tym wypadku, kiedy Polska i Rumun- 
ja uzyskają również gwarancje—czy 
to przez umowę bezpośrednią, czy to 
przez umowę wspólną pomiędzy trze- 
ma państwami ——przeciwko jakiej- 
kolwiek groźbie agresji ze strony Ro- 
sji sowieckiej. Pozatem nie będzie po- 
między Moskwą a Paryżem żadnego 
paktu o jakimkolwiek charakterze. 

Sprzeczności w oświadczeniu Litwinowa. 
PARYŻ 29.8. Pat. — Omawiając 

pobyt Litwinowa w Berlinie, „Le 
Temps'* pisze: Obecność Litwinowa 
w, Berlinie wzbudza szczególne za- 
ińteresowanie w związku z kwestją 
aktów o nieagresji. Należy w dekla- 

rącjach Litwinowa podkreślić kilka 
widocznych sprzeczności. 

Nie widać dokładnie, do czego 
zmierza twierdzenie Litwinowa, iż 
niema żadnych rozmów pomiędzy 
Polską a ZSRR, podczas gdy przyz- 
naje on, iż istotnie poseł Rzeczypos- 
politej Polskiej w Moskwie wy stąpił z 
nowem oświadczeniem, gdv tymcza- 

sem głosi, że ZSRR pragnie zawrzeć 
pakty o nieagresji ze wszystkiemi pań 
stwami ościennemi Związku Sowiec- 
kiego i przyznaje, że pakt rosyjsko- 

Zaniepokojenie w 
BERLIN 29.8. Pat. — Zaniepokojenia, 

wywołanego w niemieckich kołach nacjona- 
listycznych sprzecznemi ze sobą komunika- 
tami w sprawie rokowań o pakt o nieagres- 
ji, nie zdołały osłabić uspakajające enuncja- 

je, złożone wezoraj przez Litwinowa na 
konferencji prasowej. W dałszym ciągu w 
kołach tych zaznacza się uczucie odosobnie- 
nia, wywołane niepewnością, czy Niemeom 
uda się na dłuższą metę utrzymać w pogo- 
towiu polityczny i militarny front Rosji 
sowieckiej, skierowany przeciwko Polsce. 

polski wykluczałby wszełką możli- 
wość agresji przeciwko Polsce. 

Pan minister Zaleski w oświadcze 
niu, złożonem wczoraj w czasie ban- 
kietu na wystawie kolonjalnej, przej- 
rzyście i wyraźnie wszystko wyjaśnił. 

Dziennik zadaje sobie pytanie, czy 
dwuznaczne oświadczenia Litwinowa 
nie zmierzały do uspokojenia Niem- 
ców co do ewentualnych konsekwen- 
cyj układu francusko-rosyjskiego i 
polsko-rosyjskiego. Również z niepo- 
koju niemieckiego co do możliwości 
takiego układu wyciągnąć można 
wniosek, że traktat niemiecko- rosyj- 
ski, zawarty w Berlinie, posiada is- 
totnie ostrze, skierowane przeciw Pol- 
sce. 

= 
Niemczech trwa. 
Podnoszą się głosy ostrzegawcze, że uwaga 
Rosji zanadto pochłonięta jest sprawami 
Bliskiego i Dalekiego Wschodu, któremi, 
mimo pozorów milezenia, rząd sowiecki w 
ost. latach nie przestawał się głęboko in- 
teresować. W pewnych kołach niemieckich 
podejrzewają nawet, że ostatnie rozmowy 
ZSRR z Francją i Polską mogą być począ- 
tkiem desinteressement rządu sowieckiego 
wobec ewentualnych konfliktów  europej- 
skich. 

ZAKOPANE—BRISTOL. Najtańszy reprezenta- 
cyjny hotel-pensjonat. 

Zaciszne, zdrowotne i malownicze położenie nad potokiem. Idealne warunki wypoczynko- 
we — pierwszorzędny komfort. 

CENY BARDZO UMIARKOWANE, 

6192 Adres: 

  

Hotel Bristol, Zakopane. 

CENY BARDZO UMIARKOWANE. 

Telefon 315. 

  

sejm litewski, 
mokratów litewskiech. 

zydenta 
bada sytuację na podstawie instruk- 
cyj sekretarza stanu Stimsona. 

6-41. Kumtanigtyczne Koedukatyjae (imajim im. J. |. Kraszewskiego 

Szczegóły wynurzeń 
p. Woldemarasowej. 
We wczorajszym numerze padaliśmy 

krótką depeszę z Rygi o wywiadzie z 
p. Woldemarasową. Dziś wyjmujemy 
z pism kowieńskich obszerniejsze stre- 
szczenie tych „sensacyjnych* wynurzeń. 

(Red.). 

W. francuskim dzienniku prowincjonal- 
nym „Journal de Rouen* ukazała się roz- 
mowa współpracownika tego pisma z Ma- 
tyldą Woldemarasową. Woldemarasowa о$- 
wiadezyła, iż małżonek jej wszystkie swe 

niepowodzenia winien zawdzięczać Purena- 
sowej, która się mściła na nim za dokona- 
nie przewrotu 17 grudnia i usunięcia od 
władzy w Litwie socjaldemokratów, i która, 

jako socjalistka nie może znieść wszystkiego 
co jest narodowe. Od chwili przewrotu gdy 

ster rządów objął prof. Woldemaras, Pure- 
nasowa, mająca w pałaeu Prezydenta wiel_ 
kie wpływy rozpoczęła przeciwko Woldema- 
rasowi, ostrą kampanję. Purenasowa właśnie 
eały czas była winowajezynią różnych za- 
machów na profesora. Pierwszy z nich dn. 

6 maja 1928 roku zorganizowała policja li- 
tewska, inspirowana i pod kierunkiem Pu- 
renasowej. 

Swe oskarżenia Purenasowej Woldemara- 
sowa końćzy różnemi nieparlamentarnemi 
epitetami pod adresem organów władzy li- 
tewskiej, których określa jako bandytów, 
dzikusów ete. 

Podobno w związku z tym wywiadem 
Woldemarasowa nie uzyska pozwolenia na 
wjazd i pobyt w Litwie. 

W związku z wywiadem Woldemaraso- 
wej Purenasowa oświadczyła iż nie ma za- 
miaru reagować na poczynione przez p. 
Woldemarasową wynurzenia, gdyż uważa, 
iż żona b. premjera nie jest normalna: cię- 
żkie przeżycia życiowe fatalnie wpłynęły na 
jej stan nerwowy. 

Sam prof. Woldemaras miał podobno ©- 
świadczyć, iż nie może dać wiary, by żona 
jego mogła powiedzieć w wywiadzie to, co 
zostało opublikowane. 

(Purenasowa, kilkakrotna posłanka na 
wybitna działaczka socjalde- 

Red.). 

Zainteresowanie Heovera 
Sprawą rozbrojenia. 

WASZYNGTON 29.8. Pat. — Pre- 
zydent Hoover zwraca obecnie całą 
uwagę na konferencję rozbrojeniową, 
która, jak wiadomo, ma się odbyć w 
roku przyszłym. Zasiępca sekretarza 
stanu Rogers „który jako gość pre- 

Hoovera bawi w ROBIA. 

Na konferencję prasową. 
BUKARESZT 29.8. Pat. — W dn. 

29 b. m. rano opuściła Bukareszt de- 
legacja rumuńska na konferencję pra- 
sową polsko-rumuńską. W skład jej 

natychmiast zarządziły poszukiwania. 

W pięć minut po dokonaniu zamachu przybyli na miejsce 

zbrodni starosta Porębalski, nadkomisarz Krupa i poseł Bez- 

wchodzą: Clarnet, sekretarz general- 
ny komitetu rumuńskiego Porozumie- 
nia Prasowego Polsko-Rumuńskiego, 
Vion, przewodniczący Związku Dzien 

stwowości Rzeczypospolitej, od 

warsztatu pracy publicznej oderwa- 

ny został rękami niecnych zbrod- 

w Wilnie, ulica Ostrobramska Nr. 27. 

Egzaminy wstępne do kl. I—VII 2 i 3 września. Opłata za naukę od 20 zł. mies. 

Kancelarja czynna w g. 10—13 i 16—17. Przy gimn. Kursy Maturalne dla dorosłych. 

  

    
    

    

   
   

  

     
   

     

     

    

     

   

partyjnego Bicku Wojciechowski. Morderstwa dokonano pod- 
czas ulewnego deszczu, który utrudnia pościg za sprawcami. 

Mord wywołał ogromne wzburzenie we Lwowie i w War- 

szawie, 

agentów płk. Konowalca, 

gdyż opinja ogólna dopatruje się sprawców wśród 

kierującego z Berlina akcją terory- 

stów ukraińskich (Ukraińska Organizacja Wojskowa). 

* 
* 

Późnym wieczorem spadła na 

nas wczoraj wstrząsająca wiado- 

mość o potwornem morderstwie, 

którego ofiarą padła jedna z naj- 

piękniejszych postaci młodej powo- 

jennej Polski. Tadeusz Hołówko nie 

żyje... 

Syn ziemi Nowogródzkiej, choć 

gdzieś w stepach turkiestańskich 

urodzony, gorący, ofiarny patrjota 

nosił w sobie przedziwny zapał i 

ukochanie ojczystej ziemi, od któ- 

rej tak daleko los rzucił jego lata 

dziecinne i młodzieńcze. Wśród po- 

  

kolenia żołnierzy i bojowników o 

niepodległość Polski stał ś. p. Ho- 

łówko zawsze w pierwszym . szere- 

* 

gu. Nie brakowalo go nigdzie tam, 

gdzie w ofiarnym trudzie, wśród 

bierności i zobojętnienia przedwo- 

jennej Polski wykuwał się niepo- 

dległy byt Rzeczypospolitej 

Życiorys Ś. p. Hołówki to jedno 

pasmo zawziętej, niezmordowanej, 

nie cofającej się przed žadnem po- 

święceniem pracy, z początku kon- 

spiracyjnej, później publicznej, dla 

odrodzenia wolnej Polski. Działacz 

niepodległościowy już na ławie 

szkolnej i uniwersyteckiej, strzelec, 

więzień rosyjski i niemiecki, jeden 

z najwierniejszych, najzaufańszych 

żołnierzy Józefa Piłsudskiego, cięż- 

ko ranny w r. 1920 i dwukrotnie    

niarzy pracownik oddany i zasłu- 

żony, który w oczach wielu miał y у 
spełnić zadania sięgające daleko 

wgłąb zagadnienia zgodnego współ- 

życia i współpracy z Polską naro- 

dów jej pobratymczych. Tem więk- 

szy staje się tragizm Jego nagłej 

śmierci. 

Grono ludzi skupione wokoło 

„Kurjera Wileńskiego* w odstępie 

niespełna roku przeżywa po raz dru 

gi bolesną chwilę straty szczerego 

przyjaciela, wyznawcy wspólnych 

haseł, połączonego z nami wiarą w 

jasną przyszłość całej Rzeczypospo- 

litej i najbliższego nam kraju. . W 

październiku r. ub. odszedł od nas 

nagle ś. p. Stanisław Zaćwilichow- 

ski, dziś tracimy Ś. p. Tadeusza Ho- 

łówkę. 

Cześć Jego jasnej pamięci. 

Kazimierz Okulicz. 

  

CHORZY! Żądajcie we wszystkich aptekach 

i składach aptecznych 

O mi TT COO i Je BRAD a a a TATO TACO DCTZĄO 

  

DYREKCJA 
Prywatnego Seminarjum Nauczycielskiego Żeńskiego 

SS. Benedyktynek w Nieświeżu 
podaje do wiadomości, że egzamin wstępny na kurs |, II, il i IV odbędzie się w dniu 

|-go września r. b. Przy Seminarjum jest internat. 
  

  

koedukacyjno- 
humanistyczne GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH 

WILNO, ULICA MICKIEWICZA 22 (lokal gimnazjum E. Dzięcielskiej). 

Przyjmuje kandydatów od lat 18-tu do klas od 4-ej do 8-ej włącznie. Typ 
ż uczelni humanistyczny z oddziałem matematyczno-przyrodniczym. Język 

niemiecki lub francuski. Egzaminy wstępne do wszystkich kias rozpoczną 
się dnia 31 sierpnia. Wykłady odbywać się będą od godz. 16.30 do 21-ej. 

Kancelarja Gimnazjum czynna codziennie w godz. 17—19. 

ROK SZKOLNY ROZPOCZNIE SIĘ DNIA 2 WRZEŚNIA 1931 ROKU.   
im. ks. PIOTRA SKARGI .. 

  

  
  

SMACZNA 
POŻYWNA | 

czekoLasa R PLUTOS 

  

nikarzy, p. Totxu i delegat biura pra- 
sowego prezydjum rady ministrów 
Jan Dragu. 
PEEETORSTET RSD SEEZ NPR WEPYZCTE CE DEWYZE, 

    

Popierajcie Ligę Morską 

|pRoszek KATOL 
adykalnie tępi muchy, komary, 

'pchły, płuskwy, prusaki, 
szyce na kwiatach i wszelkie 

inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w Skła- 

a dach Aptecznych i Aptekach. 

   
:%. Przedstawiciel Katolu H. Wojt- 

kiewicz, Wilno, Kalwaryjska 21 

  

    

POLSKA 

Szkoła Początkowa 
Haliny Siewiczowej 

ulica Uniwersytecka Nr. 1. 

SQ Przyjmuje zapisy dzieci od lat 7 do 11 

B codziennie od godz. 12 do 3 po peł.   
      

  

  

  

  

Roczne KoediKacyjie 

KURSY 

W WILNIE Pani nie wierzy? 
Wiąc przekonam Panią, że najmodniejszą torebkę, lekką i mocną | 

parasolkę i najładniejszą apaszkę dostaniemy 

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 
| FRANCISZKA FRLICZKI zamkowa 9, tel. 6-46. | 

4-KLASOWA MĘSKA 

SZKOLA HANDLOWA 
STOWARZYSZ. KUPCÓW i PRZEMYSŁ. CHRZEŚCIJAN 

w Wilnie, (Biskupia 4—4). 

Program nauki wprowadza obowiązkowe nauczanie ma- 

ZIÓŁ LECZNICZYCH 
Oskara Wojnowskiego 

przeciwko: 
cierpieniom przewodu pokarmowego „IRO- 

TAN", wymiotom i atonji kiszek „GARA*, 
chorobom płuc i blednicy „EIMIZAN“, re- 
umatyzmowi, artretyzmowi, padagrze i ischi- 
asowi „ARTROLIN*, chorobom nerek i pę- 

UL. DĄBROWSKIEGO 5. 

Sekretarjat czynny od g. 5—6. 

HANDLOWE d 
НЫ 
  

  

  

W szkole „DZIECKO POLSKIE“ KOEDUKACYJNE KURSY 
tematyki, fizyki, chemji i przyrody. cherza „UROTAN“, niedomaganiom skrofu- 

* licznym „TIZAN*, chorobom nerwowym przygotowawczej do gimn. e Absolwenci Szkoły korzystają ze skróconej służby wojsko i Gpilśpsji GEPILOBIN?/ chóroBóW narządów iw PRZEDSZKOLU STE JI P l S A N I A 
wej i mają prawo wstępu do Szkół Podchorążych. 

Do kl. I przyjmowani są kandydaci ze świadectwem ukoń* 
czenia 7 kl. Szkoły Powszechnej lub 3 klas Gimnazjum. Po- 
dania przyjmuje Sekretarjat Szkoły (Biskupia 4—4) w godz. 
od 10 do 14. 

Początek roku szkolnego 3-go września. 

trawienia i wątroby „CHOGAL*, oraz ką 
piele siarkowo-rošlinne „SULFORAL“. 
Na żądanie broszurę o zioło-lecznictwie 

wy żytżbółptktjć 
Biuro sprzedaży specyfików 

OSKARA WOJNOWSKIEGO 
Warszawa, Plac. Krasińskich 8, telefon ZAŁ 

Zapisy dzieci od 4 do 11 lat codziennie w godz. od | do 2 i od 4'/; do 5'/» po południu. 

Warunki płatnicze uwzględniają możliwie obecne ciężkie czasy. 

Mickiewicza Nr. 11, m. 11, (wejšcie gdzie kino „Lux“). 

Ol ki la ki S a a as 000 

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

NAMASZYNACH 
64% | Ww Wilnie, Dąbrowskiego 5. 

Sekretarjat czynny od @. 5— 6-е). 

  

 



KUR B B 

Co mówi dyr. Zelwerowicz o „wojnie teatralnej" 
i o Wilnie. 

  

Zatarg Zaspu ze Związkiem Dy- 

rektorów oraz powstanie wskutek te- 

go 2-ch kategoryj teatrów w Polsce: 

zrzeszeniowych i dyrektorskich, od- 

biły się głośnem echem w teatralnych 

sferach wileńskich. Jakkolkiek Bogu 

dzięki Wilno jest zgoła w innej sy- 

tuacji — teatry prowadzi Zasp i na 

wojnę bynajmniej się nie zanosi, jed- 

nakże teatr dla wilnian jest czemś 

zbyt bliskiem, ażeby jego losami się 

nie interesować. Korzystając tedy z 

obecności w Wilnie znakomitego re- 

żysera i organizatora dyr. Aleksandra 

Zelwerowicza, redakcja Kurjera Wi- 

leńskiego zwróciła się do Niego z proś- 

bą o oświetlenie zatargu. Przedstawi- 

cielowi naszego pisma dyr. Zelwero- 

wicz udzielił następującego wywiadu. 

Różniea pomiędzy Zaspem i Związ- 

kiem Dyrektorów *. 

Przedewszystkiem, rozpoczyna 

swój wywiad dyr. Zelwerowicz prag- 
nąłbym sprostować jedno zasadnicze 

nieporozumienie. Znaczna część pra- 

sy polskiej; omawiając wypadki tea- 
tralne stawia niejako narówni Związek 

Artystów Scen Polskich, czyli t. zw. 
„Zasp* i „Związek Dyrektorów". Tym 
czasem 0 ile Zasp jest organizacją je- 
dnolitą powstałą przed 13 laty o nie- 
przerwanej ciągłości z normalną linją 
rozwojową powołaną do życia przez 
życie samo w momencie powszechnej 

konsolidacji społeczeństwa i ma w swo 
ich założeniach i ofenzywę i defenzy- 

wę, o tyle Z. Dyr. jest objawem raczej 
patologicznym i dorywczym. Jest zlep 
kiem bardzo różnorodnych elementów 

mobilizowanych ad hoe do walki z na- 
mi przez jednego z dyrektorów przed- 

siębioreów ilekroć jego interesy są w 

złym stanie. Nas stworzyło życie — 
ich niepokój wobec naszej konsolida- 

cji. 

Jest to niejako nabój dynamitowy 

tylko wtedy potrzebny, kiedy się chce 
wysadzić w powietrze Zasp. Podczas 

kiedy do Związku Dyrektorów należą 
jednostki o interesach neutralnych, 

lub sprzecznych, bo i cóż może łączyć 

administratorów teatrów miejskich z 
właścicielami, teatrzyków rewjowych 

o tyłe Zasp jest związkiem pracowni- 

ków o zupełnie wyraźnych interesach 

zawodowych. 

Obywatelski duch artystów. 

Pod wpływem niewątpliwych in- 
spiracyj płynących ze sfer dyrektor- 

skich, ciągnie dyr. Zelwerowicz znacz 
na część prasy polskiej traktuje spór 
teatralny z wyraźną  stronniczością! 

Zarzuca się nam przytem dość często 

nawet na teraźniejszość. 

„nieobywatelskość , dlatego tylko, że 
nie chcemy się wyrzec całorocznego 
wynagrodzenia, do którego wszak 
ima prawo nietylko urzędnik, nauczy- 
ciel, oficer, czy dziennikarz, ale i ar- 
tysta. Bo muszę podkreślić z całym 
naciskiem, że wszyscy lepiej sytuowa- 
ni artyści godzili się na znaczną zniż- 

kę swoich gaż. 
„Dam tylko parę jaskrawych przy- 

kładów — mówi dyr. Zelwerowicz, 

z za kulis życia teatralnego. Oto np. 
personel teatrów Szyfmanowskich pra 
cował w ostatniem półroczu, pobie- 

rając gaże drobną kapaniną z zaległo- 

ściami siegającemi do 2 i pół miesięcy. 

A jednak przedstawienia były na da- 
wnym poziomie pomimo tego, że na 

biurkach artystów piętrzyły się nie- 

opłacone rachunki i głód zaglądał do 
mieszkań. Zresztą niedaleko szuka- 
jąc i w Wilnie płaciliśmy od kwiet- 
nia zdołu, a od lipca po pięć złotych 

dziennie, bez względu na wysokość 
gaży! A jednak pracujemy nie gorzej 

niż w czasach, kiedy nam się działo 

lepiej. 
Nie potrzebuję dodawać chyba, że 

wiele dyrekcyj posiada jeszcze znacz- 
ne zobowiązania wobec artystów. W 

jednym z teatrów zaległości te sięgają 
200.000 zł. Mam wrażenie, że artyści 
w tym teatrze nigdy tych należności 
nie zobaczą. 

Na zakończenie pozwolę sobie przy- 
pomnieć, że nigdy w najcięższych cza- 

sach nie usuwaliśmy się od czynnego 

życia społecznego i nie odmawialiśmy 

naszego bezinteresownego udziału w 

imprezach dobroczynnych i społecz- 

nych! Czy tak postępują ludzie nieo- 
bywatelscy ?! 

Istota konfliktu. 

„Zdaje mi się, że istota konfliktu 
tkwi gdzieindziej. Większość t. zw. 
„Związku Dyrektorów ' — stanowią 
ludzie nieraz o znacznych zasługach 
wobec przeszłości, ałe absolutnie bez 

widoków nietylko na przyszłość, ale 
Gdyby nie 

byli dyrektorami nie byliby w społe- 

czeństwie teatralnem niczem. Tymcza- 

sem muszą ich niedołężnym dyrekty- 

wom ulegać ludzie młodzi, pełni ener- 

gji i sił twórczych, którzy czują naj- 

wyraźniej, że ta opieka jest raczej pa- 

sożytnictwem. Nikt nie kwestjonuje 

zasług ludzi tej miary co Osterwa lub 

Schiller, ale iluż jest obok tego wy- 

raźnych spekulantów w dodatku nie- 
nadałych spekulantów?! 

      

Błędy Zaspu. 

Nie chcę jednak bynajmniej kwes- 
tjonować i niewątpliwych błędów Za- 

NAD POLSKIEM MORZEM. 
VI. 

Karwia jest to wieś kaszubska, po- 
łożona w nizinie, niedlatego t. zw. 
Karwińskich Błot. 200 mtr. spaceru 
przez lasek sosnowy prowadzi nas do 
morza. Urokiem niezwykłym Karwi 
jest wprost nadzwyczajna plaża: bia- 
ły piasek, niezmieszany ani z kamie- 
niem, ani z wodorostami i namułami, 
czysty, głęboki, prowadzi do morza, 
którego dno również nie posiada ani 
kamieni ani wodorostów, słowem — 
wymarzone miejsce kąpielowe. 

Tegoroczny sezon pod względem 

pogody nie był nadzwyczajny. Pierw- 

szy tydzień lipca skwarny, słoneczny, 
ustąpił niepogodzie, która od 12 

gdzieś do 20 lipca mogła obrzydzić 

nietylko morze, ale wogóle wypoczy- 
nek letni. Położenie letników było 

nadwyraz przykre. W małej chatce 
rybackiej, często z pleśniejącemi od 
wilgoci kątami, trzeba było znosić tę 
niepogodę. Lektura zawodziła z bra- 
ku wygodnego fotelu lub kanapki— 

tych nieodzownych mebli do dłuższe- 
go czytania. Pozostawał nieustanny, 
od rana do wieczora, bridge, z pania- 
mi i bez pań, w pełnym składzie i z 
dziadkiem. 

Wieczorem — raz lub dwa w ty- 
godniu wycieczka do Jastrzębiej Gó- 
ry, gdzie w modnym pensjonacie 
„Bałtyk* zbierało się „całe towarzy- 

stwo”. 
Pod koniec lipca wprawdzie pogo- 

da się ustaliła, gdzieś do 8 sierpnia. 
A potem znów deszcze. I tak z małemi 

odmianami stale, jednak z predomi- 

nacją dni pochmurnych. Nie będzie 

zbytniej przesady w określeniu, że 

tegoroczny sezon nad morzem minął 

w oczekiwaniu na słońce... 

Miejmy nadzieję, że władze admi- 
nistracyjne polskiego wybrzeża ure- 
gulują ten paradoks handlowo-ży- 

ciowy. 

VII. 

Ale nie to, nie brak stałej pogody 

był zmartwieniem wypełniających 

szczelnie Karwię letników. Biorąc na 

zdrowy rozum, jakie warunki powin- 
na mieć zapewnione miejscowość nad- 
morska, by ściągnąć z całego kraju 
rzesze, żądne zdrowego wypoczynku? 

Przedewszystkiem dobrą komunika- 

cję, następnie unormowane stosunki 

gospodarcze, nie mówiąc  ocźywista, 

© uroku samej przyrody. 

Jeżeli chodzi o Karwię i Jastrzę- 
bią Górę, to dwóch kolejnych warun- 
ków nie posiadają. 

W wyobraźni przeciętnego czło- 
wieka pobyt nad morzem łączy się za- 
zwyczaj ze wzmożonem wycieczkowa- 
niem. Proszę teraz z tego rodzaju za- 
miarem ruszyć się z takiej, powiedz- 
my, Karwi. Od najbliższej stacji ko- 
lejowej odległa jest Karwia o 6 klm. 
Stacja ta — Sławoszyno — ma jeden, 
najwyżej, dwa pociągi ; w kierunku 
półwyspu i do Gdyni. 

Pociągi te mają za zadanie przy- 
wożenie i odwożenie letników na wa- 

spu — stwierdza dyr. Zelwerowicz. 
Należało jeszcze rok temu, kiedy te- 

atry stawały się coraz pustsze przewi- 

dzieć katastrofę: i а 

gwiazd. Wówczas można byłoby te 

rzeczy rozważyć na chłodno. Z chwi- 

lą kiedy kasy i żołądki stały się puste 

musiało dojść do zaognienia atmosfe- 

ry. Należy jednak zawsze rozróżniać 

winy zarządów od racji istnienia da- 

nej organizacji. 

Likwidacja konfliktu. 

Jestem oczywiście za likwidacją 

konfliktu, na zasadzie procentowego 

udziału artystów w kasie  —brutto, 

z zachowaniem dawnego minimum 

dla najmniej zarabiających. Uwalnia 

to dyrektorów od wszełkiego ryzyka 

w okresie kryzysu, w czasach zaś lep- 

szych daje artystom możność rekom- 

pensaty. 

Muszę dodać, że wszelkie projekty 

werbunku zespołów z pośród amato- 

rów przez dyrekcje uważam za niepo- 

ważne. O ile w czasach Teatru Sta- 

nisławskiego poziom kółek amator- 

skich stał na bardzo wysokim pozio- 

mie, o tyle dziś szerokie rozpowszech- 

nienie teatru zawodowego uczyniło je 

tylko cieniem dawnej chwały. Któż, 

zwłaszcza w okresie kryzysu, mając 

do wyboru Junoszę-Stępowskiego, czy 

Modzelewską będzie oglądał na des- 

kach scenicznych początkujące panie- 

neczki, czy nieznanych amantów?! 

Prędkie zakończenie konfliktu leży o 

wiele więcej w interesie dyrektorów 

niż artystów! 
Jeżeli chodzi o Wilno? 

Jeżeli chodzi o Wilno — znaznacza 

dyr. Zelwerowicz — to utrzymuję w 

dalszym ciągu, iż frenkwencja publi- 

czności nie jest tu wystarczająca dla 

2-ch teatrów. W ciągu roku ubiegłego 

frekwencja Teatru na Pohulance prze- 

wyższała o 20 proc. frekwencję Lutni. 

Natomiast daje się odczuć gwałtowna 

potrzeba teatru objazdowego. Po trans 

formacji Reduty na Instytut Polska nie 

posiada obecnie żadnego teatru ob- 

jazdowego. 
Tymczasem  objeżdża na Kre- 

sach Wschodnich nasze miasta i mia- 

steczka trzy koncesjonowane teatry u- 

kraińskie, dwa żydowskie i jeden ro- 

syjski. Ten dobry przykład mniej- 

szości powinien być naśladowany 

przez większość. Pozatem niezmiernie 

pożyteczne byłyby przedstawienia dla 

mas na wolnem powietrzu. 

O Wilnie i o sobie. 

Z jakiem uczuciem porzuca Pan 

Wilno, zapytuje nasz współpracownik 

na zakończenie wywiadu. : 

Z uczuciem bardzo glębokiego i bar- 

dzo szczerego żalu. Chwile jakie spę- 

dziłem w Wilnie były nie tylko bardzo 

dobre, ale i najlepsze w mojem życiu. 

Nie będę już miał zapewne tak miłego 

posterunku nigdy w życiu, Wilno jest 

niewątpliwie najbardziej teatralnem 

miastem w Polsce, najżywiej i najgo- 

ręcej interesującem się problematami 

Sztuki scenicznej, ludźmi i życiem 

teatru. Jestem jednak tego zdania, że 

częste zmiany zarówno aktorów jak i 

kierowników są bardzo pożądane dla 
rozwaju зсепу“. 

Jakie są pańskie plany na przy- 
szłość? — zapytuje na odchodnem 

nasz współpracownik. 

Nie nie wiem. Narazie wracam do 
Warszawy, bo tam posiadam mieszka- 

nie. Wyjeżdżam z Wilna około 8-go 

września, po całkowitem ukończeniu 

czynności likwidacyjnych. Prosiłbym 

ażeby pan za pośrednictwem „Kurje- 

ra Wileńskiego” zechciał przesłać Wo- 

jewództwu, Magistratowi, Wydziało- 

wi Sztuki, Prasie, Społeczeństwu i 

wszystkim moim przyjaciołom wyrazy 

serdecznej wdzięczności na pożegna- 

nie“! : 
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Otwarcie zjazdu mniejszości 
narodowych w Genewie. 

Polacy z Niemiec i Żydzi nie biorą udziału. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Z Genewy donoszą: Wczoraj roz- 

poczęły się obrady kongresu mniejszoś 

ci narodowych. Nie wzbudza on więk- 

szego zainteresowania i jest słabo obe- 

słany. Dominująca na kongresie jest 

grupa przedstawicieli mniejszości na- 

rodowej niemieckiej z różnych państw, 

natomiast nie przybyli delegaci naro- 

dowości polskiej z Rzeszy Niemieckiej 

Koleje dały w r. ub. 

również nie bierze udziału w kongre- 

sie delegacja żydowska. 

Na wczorajszem posiedzeniu prze- 

mawiał delegat Rosjan polskich, poseł 

Pimonow, który wykazał lojalny sto- 

sunek mniejszości narodowej rosyj- 

skiej do rządu polskiego i doskonałe 

odnoszenie się rządu do Rosjan w Pol- 

sce. 

114 miljonów zysku. 
(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

Wpływy z eksploatacji przedsię- 
biorstw polskich kolei państwowych 
z roku 1930-31 wynoszą 1.439.476.892 
złotych.  Rozchody eksploatacyjne 

wynoszą 1.324.602.615 zł. 78 gr. Zysk 
eksploatacyjny wynosi 114.874.276 zł. 
30 mil. zł. P. K. P. wpłaciły już do 
skarbu państwa. 

Delegacja chińska w Warszawie. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Przedwczoraj przyjechała do War- 
szawy delegacja chińska na zgroma- 

dzenie Ligi Narodów. Delegaci w dniu 

wczorajszym przyjęci byli przez p. 

min. Becka. poczem zwiedzili miasto. 
Wieczorem pociągiem berlińskim wy- 
jechali do Genewy. 

Przed konferencją Okrągłego Stołu. 
Przyjazd delegatów. 

LONDYN 29.8. Pat. — Pierwsza 

grupa delegatów na konferencję O- 

krągłego Stołu przybyła do Londynu 

w sobotę po południu. Konferencja 

rozpoczyna się w dniu 5 września. 
Przyjazd Gandhiego spodziewany jest 
dnia 12 września. 

Gandhi odjechał do Londynu. 

BOMBAY 29.8. Pat. — Gandhi wsiadł na 

pokład okrętu i odpłynął do Londynu. Przed 

wyjazdem wygłosił on mowę do zebranych 

tłumów, które zgotowały mu entuzjastyczne 

pożegnanie. 
Bezpośrednio potem miało miejsce krwa- 

we starcie pomiędzy manifestującym tłu- 

mem a pochodem t. zw. Związku Sztandaru 
Czerwonego. W pochodzie tym niesiono tran- 
sparenty z napisami: „Potępiamy Gandhie- 
go, kongres panindyjski oraz imperjalizm 
angielski*. Podczas walk kilkunastu ezłon- 
ków wzmiankowanego Związku zostało cię- 

żko rannych. 

Jakie kredyty otrzyma Anglia. 
LONDYN, 29. VIII. (Pat). Minister- 

stwo skarbu zawiadamia o zawarciu 

układu z amerykańską grupą finan- 

sistów, który przewiduje udzielenie 

kredytów, nie przewyższających 200 

miljonów dolarów. Jako formę poży- 

czki układ przewiduje wypuszczenie о- 

bligacyj dolarowych skarbu. Układ, za- 

warty z Francją, daje do rozporządze- 
nia Anglji sumę, nie przewyższającą 5 
miljardów franków, częściowo w for- 
mie kredytu, udzielonego przez Bank 
Francuski, częściowo w postaci emisji 
obligacyj frankowych z terminem ro- 
cznym. 

Przewaga zainteresowań gospodarczych 

w obradach Ligi Narodów. 
Tel. od wł, kor. z Warszawy. 

Z Genewy donoszą: Nadchodząca 

sesja rady i zgromadzenia Ligi Naro- 

dów pozostawać będzie pod znakiem 

zagadnień gospodarczych. W kołach 

zbliżonych do Sekretarjatu Ligi twier- 

dzą, że poza Niemcami prawdopodob- 

nie u wszystkich państw sprawy go- 

spodarcze będą widocznie górowały 

nad politycznemi. 

Dokoła procesu prof. Woldemarasa. 
Na wczorajszem posiedzeniu Sądu Wo- 

jennego po prof. Stankiewiczu przemawiał 

przys. adw. Skipitis, obrońca cywilnego ad- 

jutanta prof. Woldemarasa Butkiewiczusa 

oraz b. urzędnika policji kryminalnej Ged- 

minasa. Następnie zkolei z 4-godzinną mo- 
wą występował adw. przys. Pożeło, który 
bronił b. sędziego śledczego w Worniach 
Pożełę, b. płungiańskiego rejenta Milimasa 
oraz b. urzędnika M. S. W. Szyłejkę. Podo- 
bno adw. Pożeło między inn. dowodził, że z 
oskarżonych nikt nie myślał o powstaniu, 

do wywołania którego nie było nawet sił, 
i że organizacja „Żelaznego Wilka* po u- 

stąpieniu Woldemarasa rozpadła się. 

W. dalszym ciągu wczoraj przemawiał adw 

przys. Naszlunas, który występował w obro- 

nie oskaržonych — b. adjutanta prof. Wol- 

demarasa kap. Wirbiekisa, Swietlauskasa i 

Weżysa. 

Wreszcie przemawiał obrońca Wirbieki- 

sa i Pokarklisa, adw. Żajnius, który wska- 

zał, że Pokarklis niesłusznie został oskar- 

żony o kolportaż z Tylży agitacyjnej lite- 
ratury Woldemarasa. 

Woldemaras zamierza mówić kilka go- 
dzin. Wyrok spodziewany jest najwcześ- 
niej w poniedziałek wieczorem. 

Wisła wystąpiła z brzegów. 
BIELSKO 29.8. Pat. — Wskutek trwa- 

jących od kilku dni opadów atmosferycz- 
nych Wisła wystąpiła z brzegów, zalewająe 

większą przestrzeń na terenie powiatu biel. 

skiego. Również i rzeka Iłobniea, stanowią- 

ca dopływ Wisły, wyłała zalewająe łąki w 

gminie Ligota i Bronów. Kilkanaście za- 
budowań zostało zalanych wodą. Starostwo 

m. Bielska zarządziło akeję ratunkową oraz 
przygotowanie do ew. ewakuacji ludności 
z zagrożonych terenów. 

Oddział saperów stoi w pogotowiu. 

Powódź w Chinach wzmaga się. 
SZANGHAJ 25.8. Pat. — Wody rzeki 

Yang-Tse w dalszym ciągu się podnoszą. 
Przybyły tu tysiące uciekinierów z Hankou. 

Według krążących pogłosek, zostanie nie- 

bawem wypuszczona pożyczka pomocy dla 

poszkodowanych, wynosząca 80 miljonów 

dolarów. 
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Obiad na cześć min, Zaleskiego 
na terenie wystawy kolonjalnej 

w Paryżu. 

PARYŻ, 29. VIII. (Pat). Wczoraj 

około godz. 9-ej wieczorem został wy- 

dany na terenie wystawy kolonjalnej 

przez dyrekcję wystawy w osobach 

ministra kolonij Paul-Reynaud i mar- 

szałka Lyautey'a obiad na cześć mi- 

nistra spraw zagranicznych Polski p. 

Augusta Zaleskiego. Obecni byli przed 

stawiciele rządu z premjerem Lava- 

lem na czele oraz przedstawiciele świa- 

ta politycznego, gospodarczego i pra- 

sy. Ministrowi Zaleskiemu towarzy- 

szyli m. in. dyrektor Szumlakowski, p. 

Muhlstein, charge d'affaires ambasa- 

dy polskiej i radca ambasady Frankow 

ski. 

Wygłosili przemówienia: Minister 

kolonij Reynaud, oraz marszałek Ly- 

autey, który mówiąc o swych wspom- 

nieniach z czasów dziecięcych, powie- 

dział, iż były one dla niego niezatar- 

tym dowodem więzów, łączących Fran 

cję i Polskę. „W czasie mej 35-leiniej 

pracy w kolonjach miałem zawsze Po- 

laków pod swemi rozkazami. Należeli 

oni do mych najlepszych żołnierzy”. 

W odpowiedzi minister Zaleski po- 

dziękował za serdeczne przyjęcie i wy- 

raził swój podziw dla olbrzymiego 

dzieła Francji w dziedzinie koloniza- 

cji, podkreślając zasługi ministra ko- 

lonij Reynauda i marszałka Lyautey'a. 

Zwracając się do ministra Reynauda, 

p. minister Zaleski wspomniał o jego 

zasługach na stanowisku ministra skar 

bu, który przyczynił się w zdecydo- 

wany sposób do sfinansowania budo- 

wy kolei Śląsk — Bałtyk. Zkolei p. 
minister Zaleski, zwracając się do 

marszałka  Lyautey'a powiedział: 

„Pan jest, Panie Marszałku, jedną ze 

sław Francji. Z tego tytułu Pan jest 

także bohaterem narodowym i dla 

Polski. Pan, jako Lotaryńczyk, ko- 

cha swój kraj rodzinny, związany 

specjalnemi węzłami z Polską i jej 

królem Stanisławem Leszczyńskim, 

którego pamięć jest tak żywą wśród 

nas. Związani tą pamięcią, jesteśmy, 

Panie Marszałku, trochę współziom- 

kami*. Następnie p. minister Zaleski 

podkreślił, że minister spraw zagrani- 

cznych Polski zawsze z radością ko- 

rzysta z okazji, jaka mu się nadarza, 

aby wejść w kontakt z francuskimi 
mężami stanu, spotkanie zaś dzisiej- 

sze jest specjalnie cenne, nietylko ze 

względu na wystawę, ale także ze 

względu na możność podkreślenia raz 

jeszcze przed otwarciem sesji Ligi Na- 

rodów przyjaźni polsko-franeuskiej, 

oraz solidarności, z jaką dążą obydwa 

kraje do podtrzymania pokoju. Ostat- 

nio w pełnej zgodzie rządy Francji i 

Polski rozpoczęły, każdy ze swej stro- 

ny pertraktacje o pakt o nieagresji. 

Inicjatywę tę głęboko zrozumiałą, 

obydwa kraje, tak bardzo pacyfisty- 

* czne, przyjęły z wielką radością. Pol- 

ska z największem zaufaniem i naj- 

głębszą sympatją powitała wysiłki 

Francji w tym kierunku. W zakoń- 

czeniu przemówienia p. minister wy- 

raził nadzieję, że mimo trudności, na 

jakie ta akcja pokojowa natrafiła, wy- 

siłki obu rządów nie pozostaną bez 

skutku i wzniósł toast za pomyślność 

imperjum kolonjalnego Francji i za 

wieczystą przyjaźń Francji i Polski. 

kacje zpowrotem do domu. Nie są 
więc przeznaczone do t. zw. pod- 

miejskiej komunikacji. Tak tedy je- 
den środek komunikacji odpada. Dru- 
gim — zdawałoby się zasadniczym 
powinien być statek, boć przecież je- 
steśmy nad morzem. Niestety, molo, 
a więc i komunikację morską posia- 
da tylko Hel. Kto więc na północ od 
Helu ulokuje się na czas lata, pozba- 
wiony jest wodnej drogi. Nie mając 
komunikacji morskiej i kolejowej ca- 
ła nadzieja letników mieści się w ru- 
chu autobusowym. Ale tu czeka nas 
zawód i rozczarowanie, tem  przy- 
krzejsze, że autobusy są, ale taksa 
autobusowa nie wytrzymuje krytyki 
zdrowego rozsądku, zastosowania za- 
sad najprymitywniejszej logiki. Dość 
powiedzieć, że przejażdżka  autobu- 
sem z Karwi do Gdyni kosztuje 12 zł. 
od osoby tam i 12 zpowrotem, ra- 
zem 24 zł. za przestrzeń 50 klm.! 
(W obie strony koło 100 klm.) Dwie— 
trzy osoby płacą w obie strony za sa- 
mą jazdę ponad 70 zł. i to za kilku- 
godzinną przyjemność / zwiedzenia 
Gdyni. Paradoksalność sytuacji cha- 
rakteryzuje fakt, że 4 osoby wynajmu- 
jące taksówkę — środek komunika- 
cji przyjemniejszy od autobusu—pła- 
cą mniej za tę samą drogę, niżby za- 
płaciły jadąc autobusem. I niech nikt 
nie dowodzi, że nowy podatek dro- 
gowy zmusza do tego pasku przedsię- 
biorstwa autobusowe. Tam, gdzie kal- 
kulacja handlowa nie może się ostać 
w prostem rozumowaniu. w świetle 
zwykłej logiki tam widać niezdro- 
we są podstawy tej kałkulacji: jest 
albo złośliwa tendencja do nadmier- 
nych zysków, albo niezrozumienie 

  

  

własnego interesu; taksy te ustaliło 
Towarzystwo Miejskiej Komunikacji 
w Gdyni, do którego należą te wspa- 
niałe autobusy. 

VIII. 

Jest jeszcze inna dziedzina stosun- 
ków, wymagająca pilnego uregulowa- 
nia przez te same władze. Mówię o 
stosunkach gospodarczych. 

To nic, że w Karwi droższa jest 
niż gdzieindziej czekolada Wedla. To 
nic, że do owoców dorzuca się kilka 

groszy więcej, bo długa jest droga ich 
wędrówki nad morze. To nic, że ceny 
na ciasta i cukry na dancingach są 
dość wygórowane. 

Gorzej już jest, że kochani kaszu- 
bi zdzierają za mały pokoik 250 zł. 

та & zw. sezon, który sprowadza się 

co najwyżej do 6—7 tygodni pobytu 

nad morzem. Że każą płacić sobie od 
wszelkich posług, związanych, zdawa- 
łoby się, z zamieszkaniem w takim po- 
koiku, a eo znajduje swój wyraz sym- 
boliczny w ustaleniu opłaty dla po- 
sługaczki 60 gr. od osoby dziennie. 
Trzy—cztery osoby płacą wobec tego 
miesięcznie koło 100 zł. za to, że umo- 
rusana kaszubka z rana i wieczorem 
przyniesie wody i sprzątnie pokój. 

Źle jest, że w Karwi dzienne utrzy- 
manie w pensjonacie kosztuje koło 
12 zł., w Jastrzębiej zaś Górze koło 
20 zł. Gorzej jest, że w jednej wę- 
dzarni w Karwi płaci się za funt wę- 
dzonej flonderki 1 zł. a za funt wę- 
dzonego węgorza 3. zł, zaś w dru- 
giej wędzarni w tejże Karwi ta sama 
flonderka kosztuje 1,20 gr., węgorz 
zaś 4 zł. 

Szczytem dowolności w wyciska- 

niu z letnika gotówki przez poczci- 

wych kaszubów jest pobieranie za pu- 

dełko zapałek monopolowych 15 gr., 

przy obowiązującej cenie w całej Pol- 

sce 10 gr., wybrykiem zaś dobrego hu- 

moru jest „,opuszczenie* 5 gr. na 

dwóch pudełkach, za które liczą 

25 gr.! 

Jest widocznie coś w atmosferze 

nadmorskiej, jakiś niezdrowy osad 

dawnych czasów, kiedy piraci 

morscy dokonywali napadów i rabun- 

ku na podróżujących po morzu kup- 

ców, wysłanników i t. p. podróżników, 
zmuszonych przez burzę czy inne oko- 
liczności do lądowania na Helu, który 

został przezwany piekłem przez bry- 
tyjskich i waregskich żegłarzy. Żad- 
nych względów nie mieli ówcześni pi- 
raci morscy dla podróżnika. A jak o- 
powiada legenda nadmorska, kiedy 

legaci jednago z papieży wieźli w da- 

rze dla któregoś z władców Pomorza 

czaszkę Św. Barbary i kiedy trafili 
do rąk zbójów nadmorskich i wyśpia- 

rzy, rabujących ich bezlitośnie, jedy- 

nie kości Św. Męczennicy nie dały pi- 

ratom spokoju i gryzły ich sumienie, 

aż nie zwrócili czaszki Św. Barbary 

w godne i powołane ręce. $ 

Względy polityczne nakazują U- 

znać słuszność zasady wzbogacania 

ludu kaszubskiego, by mógł spokoj- 

nie rok przetrwać i czuć się w Polsce 

dobrze, Ale powinny być granice tego 

wzbogacania się. Bo jeżeli tak dalej 

pójdzie, to będzie się mówiło o mo- 

rzu, że opłókuje człowieka nietylko 

z miejskiego kurzu, ze zmęczenia i od- 

rętwienia, ale wypłókuje z gotówki, 

a i obdziera ze skóry (dosłownie i w 

przenośni). 
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IX. 

W tych kilku wrażeniach z nad 
polskiego morza sporo się nanarzeka- 
ło na niektóre stosunki tam panujące. 
Rzecz prosta, niczem one nie są w po- 
równaniu z urokiem i twórczemi wła- 
Ściwościami morza. Zarówno jak się 

nie widzi w umiłowanej osobie żad- 
nych wad, które posiada, tak się też 
przymyka oczy na te braki polskiego 
wybrzeża, tyle pociągającego i tak po- 
pularnego. 

Twierdził Żeromski, że morze daje 
hart i tężyznę fizyczną. W równej mie- 

rze daje ono i tężyznę moralną i tę- 
żyznę nerwów. Kiedy się patrzy na 

nieprzebraną ilość golasów, rozsypa- 
nych na plaży, przychodzi na myśl 
teorja znakomitego filozofa angiel- 
skiego Bertranda Russella, który w 
ciekawej książce swej p. t. „Małżeń- 
stwo i moralność* dowodzi, że dla 
czystości naszego życia płciowego po- 
trzeba przyzwyczajać dzieci i mło- 
dzież od wczesnych lat do patrzenia 
na żywe ludzkie otoczenie w takim 
stanie, w jakim stworzyła je natura. 
Stąd morze może się stać bardzo do- 
datnim . czynnikiem wychowawczym 
w nowoczesnej teorji moralności. Ma 
ono dar uodporniania człowieka w 
sposób niezwykły na wdzięki i po- 
waby... innego człowieka. Bo ukazuje 
nietylko piękno, lae i brzydotę. Prze- 
ważnie brzydotę. 

W. Piotrowicz. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Ujęcie zbója i dywersanta. 

Funkejonarjusze P. P. zostali po- 
wiadomieni, iż w stodole mieszkańca 
wsi Tordziewieze gm. kozłowskiej An 
toniego Adamowicza ukrywa się zna- 
ny zbój i dywersant Gawrył Domar- 
czenkow. Na wieść o tem policja oto- 
czyła ze wszystkich stron stodołę i 
wezwała bandytę do poddania się. 
Gdy przez dłaższy czas ze stodoły 
nikt się nie odzywał, funkcjonarjusze 
P. P. przy zachowaniu wszelkich środ 
ków ostrożności dostali się do stodo- 
ły, w której już nie znaleźli poszuki- 
wanego. Domarczenkow zauważyw- 
szy zbliżających się policjantów opu- 
ścił stodołę i czemprędzej ukrył się 
na strychu domu W. Gruzdowa. U- 

   

cieczkę bandyty spostrzegł pies Gruz- 
dowa, który począł ujadać, usiłując 
dotać się na zamknięty strych. Ujada- 
nie psa naprowadziło policję na ślad 
ukrytego bandyty. 

Na widok zbliżających się polie- 
jantów, bandyta począł strzelać. Osa- 
czony bandyta, widząc, iż niema ra- 
tunku, gdyż ucieczka jest niemożliwa 
wohee otoczenia donrau, podpalił bu- 
dynek, sam zaś rzucił się do ucieczki. 
Za uciekającym oddano kilka strza- 
łów raniąc zbiega w nogę, co zmusiło 
bandytę do poddania się. Domarczen- 
kow przybył przed kiłku dniami z 
terenu Rosji sowieckiej. 

Ucieczka 14-letniego obywatela sowieckiego 
pod gradem kul sowieckich. 

Z Wilejki donoszą, iż ubiegłej nocy wpo- 
bliżu wsi Czerwiaki przepłynął rzekę Ilję 
14-letni Zygmunt Rozalewicz, który zbiegł 
z terenu Białorusi sowieckiej. 

Rozalewicz przeprawiał się przez rzekę 
z ojczymem 45-letnim Adamem. Gdy znaj- 
dowali się na środku rzeki otoczeni zostali 
nagle przez trzy łodzie sowieckie, skąd so- 
wieccy strażnicy pod groźbą lub karabino- 

wych zmusili uciekinierów do powrotu. Mi- 
mo tej groźby 14-letni Rozałewicz wyskoczył 
z łodzi, którą płynął, i rzucił się wpław w 
kierunku przeciwległego brzegu, Za zbiegiem 
oddano kilkanaście strzałów karabinowych, 
dzielny chłopiec jednak przepłynął rzekę i 
szczęśliwie przedostał się na teren polski. 

(m). 

Runięcie ze 100-metrowej wysokości 
samolotu sowieckiego. 

Z Dzisny donoszą, iż w piątek 28 b. m. 
© godz. 5 raso wpobliżu granicznej wsi Ko- 
walowo ukazał się samolot wojskowy es- 
kadry sowieckiej, który przez dłuższy czas 
wykonywał loty ćwiczebne na pograniczu. 
Po pewnym czasie samolot opadł na poła, 
lecz po chwili ponownie uniósł się w górę 
z zamiarem odlecenia do Wołyńca. Kiedy 

  

samolot znajdował się na wysokości 100 m. 
błyskawicznie aparat runął na pobliskie po- 
la wsi Kuszliki. Lotnik w ostatniej chwili 
wydostał się ze spadającego aparatu i szczę. 
śliwie wylądował przy pomoey spadochro- 

nu. Aparat został zupełnie strzaskany. 
(m). 

Katastrofa samochodu wojskowego. 
Onegdaj wpobliżu szosy Wiłno—Grodno 

wydarzyła się katastrofa samochodu woj- 
skowego, który wiózł sekcję żołnierzy z 14 
DAK. Pędzący samochód w kierunku Sie- 
miatycze skutkiem zepsucia się kierownicy 
auta runął wraz z żołnierzami do pobliskie- 
go rowu. Samochód przewrócił się do góry 
kołami grzebiąc pod sobą pasażerów. Z pod 

rozstrzaskanego samochodu wydobyto 2-ch 
żołnierzy ciężko poranionych. Kilku innych 
odniosło lżejsze pokałeczenia. Powiadomione 
© wypadku władze wojskowe wysłały nie- 
zwłocznie samochód sanitarny, który prze- 
wiózł rannych do szpitala. 

Na miejsce wypadku przybyła 
śledeza, która prowadzi dochodzenie. 

komisja 

(e). 

Tragiczna śmierć pod kołami pociągu. 
Dnia 28 b. m. około godziny 22-ej pod 

pociąg zdążający z Turmont do Wilna, przy 

stacji Podbrodzie, trafił przez nieostrożność 
mieszkaniec Podbrodzia Stankiewicz Mau- 
rycy. 
7 Wypadek powyższy miał miejsce na przej 

ściu przez tor kolejowy w miasteczku. Stan- 
kiewicz, Śpiesząe Się, usiłował przeskoczyć 
przez tor przed przejściem pociągu, łecz nie 

zdążył i trafił pod koła lokomotywy. Śmierć 
nastąpiła natychmiast, gdyż Stankiewicz do- 
znał pęknięcia czaszki, złamania żeber, i le- 
wej nogi. ч 

Po dokonaniu oględzin policyjno-lekar- 
skich zwłoki z toru usunięto, zabezpiecza- 
jąc je do decyzji władz sądowych. Maurycy 
Stankiewicz był zatrudniony w magistracie 
miasta Podbrodzia w charakterze woźnego. 

Wykrycie tajnych gorzelni. 
W tych dniach władze bezpieczeństwa 

publicznego wykryły dwie tajne gorzelnie 
w gminie bieniekiej pow. mołodeczańskiego. 
Pierwszą gorzelnię zdybano w krzakach 
koło wsi Trzaski. Wódkę pędziłi ojciec z 
synem, Stanisław i Jan Wialowie. Obu a- 

resztowano i skonfiskowano aparaty. 
Druga gorzelnia została wykryta we wsi 

Wielki Ług. Aresztowano braci Jana i Mi- 
chała Czujkiewiczów i Leona Barana. Apa- 
raty i pewna ilość wyprodukowanego Sa- 
mogonu uległy konfiskacie. (C). 

Eksplozja ciężkiego pocisku. 
Oficer i kanonier ciężko ranni. 

Wczoraj na polu ćwiczebnem koło wsi 
Leśna wpobliżu Baranowicz odbywały się 
ćwiczenia  artylerji. Strzelano z ciężkich 
dział. Nagle jeden z ciężkich pocisków wy- 
buchł u lufy armaty i straszliwie okale- 
<zył por. Czapelskiego i kan. Kardelca. Ek- 
splozja i odłamki pocisków poszarpały im 

Nowe starcia 
Wezoraj na pograniczu polsko-sowieckiem 

w rejonie Rakowa znów 5 osób padło ofiarą 
gorączki emigracyjnej, która ogarnęła w 
swoim czasie włościan pogranicznych wsi. 

W godzinach wieczornych grupa  włoś- 
«ian przekraczała granicę z zamiarem prze- 
dostania się z Sowietów do Polski. Dostrze- 
żono ich jednocześnie ze strony polskiej i 
sowieckiej. Ze strony polskiej zagrzmiały 
wołania ostrzegawcze, ze strony sowieckiej 
strzały. W rezultacie 5 osób zostało zabi- 
tych, z nich dwaj, którzy niedawno przeszli 
z Polski do Sowietów, obecnie zaś uciekali 

boki, pokaleczyły ręce, nogi i twarze. W sta- 
nie bardzo ciężkim odwieziono obu do szpi- 
tala. 

Jak przypuszczają eksplozja nastąpiła 
wskutek pewnych usterek w konstrukcji 
działa. Pozatem, sam pocisk również musiał 
posiadać jakieś detekty. (C). 

na pograniczu. 
zpowrotem, Część uciekających z Sowietów 
grupy przedostała się na terytorjum polskie 
i tu zostła ujęta. 

Zbiegowie opowiedzieli, że ci, którzy prze 
szli do Sowietów i zostali osadzeni w Kraj- 
sku, zaczęli się burzyć, odgrażać i zdradzali 
wyraźny zamiar ucieczki. Bolszewicy, oba- 
wiając się fermentu, któryby mógł źle po- 
działać na komunistów, przewieźli Białoru. 
sinów do obozu w Połoeku i otoczyli ich 
tam strażą pędząc jednocześnie na roboty 
przymusowe. (m). 

Oto 

MiCKUNY š 
-- Rozwiązanie Rady Gminnej. 

Zarządzeniem p. Starosty pow. wi- 
leńsko-trockiego została rozwiązana 
rada gminy mickuńskiej. Postępowa- 
nie wyborcze do nowej rady rozpo- 
częło się z dniem 27 sierpnia. (x). 

BARANOWICZE 
+ PAN PREZYDENT PRZYZNAŁ RO- 

WER BIEDNEMU UCZNIOWI Z POW. BA. 
RANOWICKIEGO. Kilka miesięcy temu An- 
toni Łazarczyk, syn biednego gospodarza ze 
wsi Kuliki, gminy dobromyskiej, zwrócił się 
z prośbą do Pana Prezydenta Ignacego Moś- 
ciekiego, prosząc 6 przydział roweru. W po- 
daniu swem motywuje, iż jest uczniem i 
chciałby nadal uczęszczać do szkoły, która 
jest oddałona o 6 kilometrów od miejsca 
zamieszkania jego rodziców. Pan Prezydent 
przychylił się do prośby biednego ucznia i 
przydzielił do dyspozycji Urzędu Wojewódz- 
kiego w Nowogródku jeden rower turysty 
<zny z Państwowej Wytwórni Uzbrojenia. 
Rower ten Łazarczyk w najbliższym ezasie 
otrzyma drogą urzędową na czas trwania 
jego nauki we wspomnianej szkole. 

+ Handlarz baranowicki pod kołami 
auta ciężarowego. Onegdaj handlarze świń 
z Baranowicz przewozili w kierunku War- 
szawy transport świń autem ciężarowem 
Na kilkanaście kilometrów przed Warszawą 
jedna ze świń wyskoczyła z auta i poczęła 
uciekać w pole. W tym momencie jeden z 
handlarzy Sołtyniec z Baranowicz w pogoni 
za świnią wyskoczył z auta ,w czasie biegu 
i dostał się pod koła auta ciężarowego, od- 
nosząc bardzo ciężkie obrażenia na całem 
ciele, W stanie beznadziejnym Sołtyniec tem 
samem autem został przewieziony do szpi- 
tala Dzieciątka Jezus w Warszawie. 

_„ -+ Kradzieże. W nocy z 27 na 28 sierpnia 
nieznany sprawca usiłował włamać się do 
kiosku przy ul. Miekiewicza w Baranowi- 
czach, należącego do Ottona Łapina. Zło- 
dziej zdążył już oderwać kłódkę od drzwi 
kiosku i prawdopodobnie spłoszony przez ja- 
kiegoś przechodnia zbiegł nie zabierając nic 
z kiosku. 

Tejże nocy do piwnicy przy uł. Mickie- 
wicza 51 w Baranowiczach, włamał się nie- 
znany sprawca i skradł na szkodę Poplaw- 
skiego Wincentego 100 kg. kartofli i 6 bu- 
telek szczawiu marynowanego. 

  

-- Brutał—syn pobił swą matkę. Szoło- 
wicz Boruch zamieszkały w Baranowiczach 
przy ul. Narutowicza 20, od dłuższego cza. 
su maltretował swoją matkę staruszkę Jo- 
chę Szołowiczową. Onegdaj Szołowicz po- 
bił dotkliwie i wyrzucił ją z mieszkania, wo- 
wobec czego powyższą sprawą 

a się bliżej policja. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

    

Uprzejmie proszę o umieszczenie w po- 
czytnem piśmie pańskiem, niniejszego wy- 
jaśnienia. 

W| związku z ukazaniem się w druku 
notatki p. t. „Przywłaszczył pieniądze”, w 
N-rze 192 „Kurjera Wiłeńskiego* z dnia 
22 b. m. komunikuję, iż to co o mnie było 
napisane, jest nieprawdą. 

Nie przywłaszczyłem na szkodę p. Bro- 
nisława Łukociejewskiego (Wileńska 25), 
700 zł. gotówką, danych mi na wykonanie 
obstalowanych kredensów, oraz materjału 
stołarskiego łącznej wartości 1200 zł., lecz 
otrzymałem od p. B. Ł. 700 zł. nie gotówką, 
tylko w dwóch wekslach kilkumiesięcznych, 
po spieniężeniu których na czarnej giełdzie, 
straciłem na ich wartości 45 zł. Materjał 
stolarski na wykonanie tychże kredensów 
otrzymałem, lecz jak zwykle systemem so- 
wieckim t. j. kartkami do poszczególnych 
firm. 

Nieprawdą też jest, że zaniówienia nie 
wykonałem, gdyż kredensy wg rysunku p. 
B. Ł. są wykonane i czekają na odbiorcę. 
Po wykonaniu tych kredensów, jestem wi- 
nien p. В. Ł. 630 zł. które są mi zadatkiem 
i tych pieniędzy nie można liczyć za przy- 
właszczone, gdyż p. B. Ł. wykonuję dalszy 
obstalunek, cztery szafy i dwa kredensy, na 
ogólną sumę 800 zł. 

Gdzież więc jest prawdomówność „,posz- 

kodowanego* p. B. Ł., który o rzekomem 
przywłaszczeniu doniósł policji i dlaczego 
tak niesłusznie rości do mnie pretensje. 
Pozatem co miał na celu podważając opinję 
swego rzemieślnika? Kto i co przywłaszczył 
p. B. Ł. spodziewam się wyjaśnią to odnośne 
władze. 

Łączę wyrazy szacunku i poważania: 

Stanisław Łapko 
(stolarz) 

Wilno, 28 VIII 1931 r. 

zaintereso 

KERI ER 

Akcja walki z bezrobociem. 
Posiedzenie sekcji dostarczania 

i podziału pracy. 
Dnia 25-go sierpnia b. r. odbyło się 

w lokalu Izby Przemysłowo-Handlo- 
wej w Wilnie posiedzenie Sekcji do- 
starczania i podziału pracy Komitetu 
Obywatelskiego Zwalczania Bezrobo- 
cia pod przewodnictwem p. dr. Male- 
szewskiego, na którem obecni byli 
przedstawiciele urzędów i instytucyj 
państwowych, organizacyj gospodar- 
czych, inspekcji pracy, związków za- 
wodowych robotniczych i inni. Roz- 
ważano możliwości zatrudnienia bez- 
robotnych w związku z robotami ka- 
nalizacyjnemi oraz remontem domów 
w Wilnie. W rezultacie dyskusji, obec- 
ni przedstawiciele Związku właścicieli 
nieruchomości obiecali przedłożyć kon 
kretne wnioski na następne posiedze- 
nie, po przestudjowaniu i przedysku- 
towaniu sprawy w swoim związku. 

Dłuższe debaty zawiązały się nad 
memorjałem Centrali Chrześcijańskich 
Związków Zawodowych w sprawie 
terminatorów i czasu pracy; uporząd- 
kowanie powyższych zagadnień, zda- 
niem memorjału może się przyczynić 
do złagodzenia bezrobocia. Uchwalono 
porozumieć się z Izbą Przemysłowo- 
Handlową oraz Rzemieślniczą, celem 
uzyskania szeregu dodatkowych da- 
nych do wyświetlenia. tej sprawy. 
Zagadnienie czasu pracy będzie przed- 
miotem obrad na kilku następnych 
posiedzeniach, gdzie będzie rozważane 
pod kątem widzenia możliwości zwię- 
kszenia zatrudnienia w poszczegól- 
nych warsztatach pracy w związku 
z ewentualnem skróceniem ilości go- 
dzin zatrudnienia w ciągu dnia lub 
też ilości dni pracy w tygodniu. Szcze- 
gółowe zestawienia różnych kategoryj 
bezrobotnych, dostarczone przez Pań- 
stwowy Urząd Pośrednictwa Pracy 
będą rozesłane do centralnych organi- 
zacyj przemysłowych, handlowych i 
rzemieślniczych celem opracowania 
konkretnego planu zatrudnienia bez- 
robotnych. 

Następne posiedzenie sekcji odbę- 
dzie się dnia 1-go września r. b. 

Raid motocyklowy 
Warszawa— Wilno. 

Wczoraj w godzinach popołudnio- 
wych, na szosie im. Marszałka Piłsud- 
skiego, pod Ponarami zakończyła się 
pierwsza połowa raidu motocyklowe- 
go Warszawa— Wilno. 

Uczestnicy wyjeżdżali kolejno z 
Warszawy od g. 5-ej rano z przepisa- 
ną szybkością od 35-iu do 40-u klm. 
na godz. zależnie od litrażu (pojem- 
ności cylindrów). Pierwsi z nich przy- 
byli na metę między 15 a 16 g. Pierw- 
szy przybył p. Rom. Dąbrowski na 
Harley'u (15.35), drugi Stefan Rutski 
na francuskiej „Panthere*, trzeci kpt. 
Szympliński na BSA. angielskiej ma- 
szynie, która to marka przeważa w 
dużej większości. Z innych należy 
wymienić polski motocykl CWS. (Cen- 
tralne Warsztaty Samochodowe) wy- 
różniający się swoją solidną budową. 
Bardzo wdzięcznie wyglądają belgij- 
skie F. N. 

Pierwszą połowę drogi mieli za- 
wodnicy bardzo ciężką, wyjechali z 
ulewnym deszczem, dopiero od Grod- 
na pogoda się poprawiła, pomimo to 
wszyscy (w tem dwie panie) przyjeż- 
dżają w dobrej formie. 

Kilku następnych po pierwszej 
czwórce przywiozło smutną wiado- 
mość o katastrofie jakiej miał ulec u- 
czestnik raidu mjr. O. już za Grodnem 
na motocyklu z przyczepką. Mjr. O. 
podobno ma poważnie uszkodzoną 
czaszkę zaś jego pasażer złamany oboj 
czyk, wiadomość ta jednak wymaga 
jeszcze potwierdzenia, przyczem we- 
dług dotychczasowych danych życiu 
mjra O. nie grozi większe niebezpie- 
czeństwo, choć stan jego ma być dość 
niebezpieczny. 

Wyniki z tej pierwszej połowy 
raidu jeszcze nie są znane, ponieważ 
są obliczane w punktach karnych 
przez jego kontrolerów, podamy je we 
wtorek. Jutro dalszy ciąg raidu, na 
tej samej trasie w drodze powrotnej. 

Na przywitanie zawodników wy- 
jechał cały niemal wileński klub mo- 
tocyklowy i szereg osób interesują- 
cych się, tym sportem. Z osobistości 
oficjalnych zauważyliśmy p. p. in- 
spektora Izydorczyka, oraz starostę 
Iszorę. Komandorem raidu jest p. 
Kossowski z Warszawy, wicekoman- 
dorami p. p. por. Krupiński i Surów- 
ka. Na mecie p. p. Komisarz raidowy 
z Warszawy mjr. Bułhanowski i Ko- 
misarz raidowy z Wilna mjr. Goler. 

Wśród zawodników przeważają 
członkowie Wojsk. KL Sport. Legji z 
Warszawy, są też zawodnicy ze Lwo- 
wa, Kielc i Łodzi („Union*) a także 
podobno i Krakowa. - 

Sol. 
—- 

OD REDAKCJI. 
Ponieważ z powodu trudności te- 

chnicznych nie mogliśmy załączyć 
naszego „„Dodatku Ilustrowanego* do 
numeru dzisiejszego, załączymy go 
do numeru wtorkowego z dn. 1 wrześ- 
nia r. b. 

   

    

Popyt na sery „litewskie“, 
„ „Sery litewskie wyrabiane na Wileńszezy- 
źnie, cieszą się coraz większą popularnością 
i popytem na rynkach zagranicznych. Os- 
tatnio serowarnie kresowe otrzymały wię- 
kszą ilość zamówień specjalnie na sery li- 
tewskie z Algieru i Anglji. Część zamówień 
dwa wagony serów, już zostały wysłane z 
Lidy i Dzisny zagranicę. (m). 

KRONIKA 
ay —. jp Dziś: Feliksa. 
Niedziela 
30 Jutro: Rajmunda. 

| Sierpień 

  

  

Wschód słońca —g, 4 m, 43 

Zachód s "=g, 16m.31 

Spostrzeżenia Zakładu Metoorelogii U. S. B 

w Wilnie z dnia 29/VII1—1931 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 760 

  

  

  

Temperatura średnia  -+- 17° С. 

. najwyższa: -|- 200 C. 

$ najniż: + 16° С. 

Opad w milimetrach: 

Wiatr przewažający: północno-wschodni. 

Tendencja barom.s wzrost. 

Uwagi: rano pochmurno, wiecz. pog. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Lustracja warsztatów pracy. Wi bież. 

tygodniu Izba Skarbowa przystąpi do prze- 
prowadzenia lotnej lustracji (kontroli), róż 
nych zakładów i warsztatów pracy. Celem 
kontroli będzie ustalenie, czy wszystkie te 
warsztaty posiadają odnośne zezwolenia i 
patenty. 

W wypadku nieposiadania niezbędnych 
dokumentów, zakłady będą zamknięte, właś- 
ciciele zaś ich pociągnięci do odpowiedzial. 
ności. (m) 

— Systematyczne wysiedlanie komuni 
stów. W celu oczyszczenia miasta od żywio- 
łów antypaństwowych, starostwo grodzkie 
podjęło energiczną akcję w tym kierunku. 
Każdego miesiąca z Wilna wysyła się ko 
munistów, w pierwszym rzędzie zaś tych, 
którzy najbardziej zaangażowali się w dzia- 
łalności wywrotowej i zostali skompromi- 
towani pod tym względem. 

Akcja, oprócz komunistów, ma się roz- 
szerzyć i na inne żywioły antypaństwowe. 

(m) 

SAMORZĄDOWA. 
— Posiedzenie sejmiku Wil.-Trockiego. 

W sobotę, 5 września, odbędzie się posie. 
dzenie sejmiku Wil.-Trockiego. Porządek 
dzienny sejmiku przewiduje między inn. 
sprawozdanie roczne z wykonywania budżetu 
powiatu za rok 1930-31. Pozatem, sejmik 
poruszy szereg innych spraw, pozostają- 
cych w związku z ciężką sytuacją gospo- 
darczą. (m) 

— Podróż inspekcyjna starosty  Wil.- 
Trockiego. Onegdaj starosta Wil-Trocki p. 
Radwański odbył lustrację gmin: mickuń. 
skiej,  gierwiackiej i _ niemenczyńskiej, 
zwiedzając urzędy gminne i badając ich 
sprawność. Szczególnie dużo uwagi poświę- 
cił p. Starosta wzorowym młleczarniom w 
Adamczukach i Ryndziunach, które mają 
przed sobą szerokie widoki rozwoju. (m) 

MIEJSKA 
— Ostateczne zakończenie robót kanali- 

zaeyjno-wodociągowych. W końcu ubiegłe- 
go tygodnia zostały ostatecznie zakończone 
roboty kanalizacyjno-wodociągowe. Robot- 
nicy w liczbie 170, zgodzeni akordowo, za 
sypali wykończone już urządzenia kanali- 
zacji i wodociągu na ul. Zygmuntowskiej i 
Łotoczek, al. Syrokomli i zauł. Ś-to Michal 

skim. Prace te ukończono w sobotę. Magi- 
strat wydał należne robotnikom pieniądze, 
zaopatrzył wszystkich w zaświadczenia do 
Pośrednictwa Pracy—i nad robotnikami po- 
stawiona kropkę. Wszystek materjał i na- 
rzędzia pracy zostały zwiezione do składów 
Obeenie - zostało tylko wybrukować skanali- 
zowane odcinki. 

Wznowienie robót w roku bież. niemal 
napewno nie jest przewidziane. Mowa o tem 
będzie mogła być dopiero w roku przysz- 
łym, gdy do kas miejskich wleją się nowe 
kredyty. m 

— Kino miejskie pozostanie „nieme“, 
Kino miejskie, którego otwarcie po remon- 
cie nastąpi w pierwszych dniach września, 
wbrew przewidywaniu wielu, pozostanie nie 
me. Na udźwiękowienie go, o czem myślano 
z początku, niema środków, a tem bardziej 
na budowę drugiego kina, gdyż mówiono i 
o tem. 

„Zasadniczych zmian bywalcy kina miej- 
skiego nie znajdą w niem po remoncie, za 
wyjątkiem chyba jednej: orkiestra kina po- 
większona zostanie do 13 osób. Będzie to 
przyzwoita orkiestra symfoniczna, która pod 
czas wyświetlania obrazów będzie dawała 
koncerty. 

Pozatem, nowego nic: odnowiono ekran, 
odświeżono ściany i t. p. (m) 

— Redukcje w magistracie. W związku 
z przerwaniem robót kanalizacyjno-wodo- 
ciągowych, w wydziale tym nastąpi „re- 
dukcja personelu nadzorowego robót Z 
dniem 1 go września zostaną zwolnieni nad- 
zorcy, tabelarze, rachmistrze i inn. — w 
łącznej liczbie 14 osób. 

Pozatem, mają być przeprowadzone re- 
dukcje w sekcji technicznej magistratu. Ma- 
ja one objąć 20 osób. (m) 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Lieeum Handlowe z działem przemy- 

słowo-gospodarczym i Liceum ogólno-kształ- 
cące-im. Filomatów (z prawami szkół pań- 
stwowych) przyjmują zapisy codziennie od 
godz 12—2 (Wilno, ul. Żeligowskiego 1—2). 
Egzaminy wstępne odbędą się dnia 2 i 3 
września. 

Dla życzących od kl. IV gimnazjalny 
kurs łaciny i matematyki, a od kl. V nauka 
pisania na maszynach. Od kł. III można też 
się uczyć drugiego języka (francuskiego i 
niemieckiego). 

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

  

Z POLICJI. 
— Komendant P. P. m. Wilna mianował 

kierownika IV komisarjatu P. P. inspek 
rem sanitarnym wszystkich szpitali miej- 
skich dla zwiedzania chorych policjantów 
od 30 sierpnia do 6 września wł. (m). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie lekarzy szkolnych. W zwią- 

zku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, 
dnia 3.go września, o godz. 18-ej, odbędzie 
się w Magistracie posiedzenie lekarzy szkół 
powszechnych m. Wilna (x) 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
Uwdze - właścicieli warsztatów rze- 

mieślniczych. Zarząd Izby rzemieślniczej w 
Wilnie przypomina, iż dnia 1 września r.b. 
rozpoczyna się rok szkolny we wszystkich 
szkołach dokształcająco-zawodowych w Wil- 
nie według następującego wykazu: 

Szkoła Zaw. dokszt. Stow. Techników 
Polskich w Wilnie, ul. Kopanica 1 @а gru- 
py budowlanej, metalowej i drzewnej. 

Szkoła Zaw. dokszt. im. „Promienistych* 
w Wilnie ul. W. Pohulanka 14 dla grupy 
włókienniczej (krawiectwo, czapnietwo i 
inne). 

Szkoła Zaw. dokszt. im. „M. Konopnie- 
kiej* w Wilnie ul. Królewska Nr. 8 dla 
grupy włókienniczej (krawiectwo, czapni- 
ctwo, kapelusznistwo i inne). 

Szkoła Zaw. dokszt, im. „Św. Teresy* 
w Wilnie, ul. Połocka Nr. 2 dla grupy włó- 
kienniczej. 

Szkoła Zaw. dokszt. T-wa „Pomoc Pracy* 

    

  

w Wilnie, ul. Subocz Nr. 19 dla wszyst- 
kich zawodów. 

Publiczna Szkoła dokszt. Zaw. Nr. 1 
Miłosierna 2 (dawn. Kilińskiego) dla 

metalowej, skórzanej i spożywczej. 
Wszyscy mistrzowie rzemiosł,  właści- 

ciele warsztatów rzemieślniczych, lub ich 
zastępcy obowiązani są w myśl art. 117, 118 
Ustawy Przemysłowej, oraz par. 9 przepisów 
regulujących sprawy terminatorskie w O- 
kręgu Izby Rzemieślniczej w Wilnie 
wszystkich zatrudnionych u siebie termina- 
torów, bez względu na ich wiek i wykształ- 
cenie, posyłać do szkoły zawodowej do- 
kształcającej w czasie trwania nauki w ter- 
minie. 

Przypominając o powyższym obowiązku, 
Zarząd Izby jednocześnie zaznacza, iż od 
września poczynając będzie prowadził, z 
udziałem przedstawicieli władz administra- 
cyjnych i przemysłowych, kontrolę war- 
sztatów rzemieślniczych na terenie m. Wil. 
na. Niewykonanie obowiązku posyłania do 
szkoły dokształcająco-zawodowej terminas 
torów będzie w myśl art. 126, 129, i 192 
Ustawy Przemysłowej (Dz. U. R. P. Nr. 53, 
poz. 461 z dnia 7.VI 1927 r.) karane grzyw- 
ną do 1000 zł., lub aresztem do 14 dni. 

Rodzicie i opiekunowie terminatorów, ja- 
ko też i sami terminatorowie w wypadku 
udowodnionej złej woli w wykonaniu powyż 
szego obowiązku posyłania i uczęszczania 
do szkoły dok.-zaw. tak samo będą pocią- 
gnięci do odpowiedzialności administr. kar- 
nej w myśl tychże art. Ustawy Przemysło- 
wej. 

ul. 

grupy 

  

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Zarząd gminy żydowskiej przejmuje 

inwentarz synagogi. Jak wiadomo od dłuż. 
szego czasu istnieje zatarg między zarzą- 
dem głównej synagogi, a wyznaniową gminą 
żydowską zatarg, który doprowadził do 0- 
pieczętowania przez władze biura zarządu 
głównego synagogi. 

Przed kilkoma dniami zwróciła się do p. 
wojewody Beczkowicza delegacja o inter- 
wencję w tej sprawie. P. wojewoda po do- 
kładnem zapoznaniu się ze sprawą tego ken 
fliktu i po wysłuchaniu opinji obu stron, 
polecił Staroście Grodzkiemu w Wilnie za- 
rządzić zdjęcie pieczęci z lokalu biura za- 
rządu głównego synagogi oraz ułatwić za- 
rządowi gminy wileńskiej przystąpienie do 
objęcia zarządu synagogi na zasadach zawar- 
tych w protokóle porozumiewawczym. (m). 

RÓŻNE. 
— Przegląd pojazdów. Od 14 do 26 wrześ 

nia na rynku Kalwaryjskim będzie się od- 
bywał przegląd pojazdów: dorożek, wozów 
ciężarowych i t. p. Właściciele pojazdów 
pod rygorem powinni stawić się z niemi do 
przeglądu w oznaczonym terminie. (m) 

— Z targowiska mięsnego. W ubiegłym 
tygodniu na targ miejski spędzono 1875 szt. 
bydła. Na konsumcję miejscową zakupiono 
1840 sztuk, 9 sztuk komisja zbrakowała, zaś 
pozostałe bydło zakupiły pobliskie gminy 
pow. wileńsko-trockiego. Spęd bydła oży- 
wiony, popyt znaczny. Ceny niezmienione. 

(m). 

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

przedstawienia „Mam prawo odejść*. Dziś 
o godz. 8 m. 15 wiecz. ukaże się doskonała 
sztuka Maughama „Mam prawo odejść* w 
wykonaniu Małyniczówny, Sawickiej, Seve 
rinówny,  Szurszewskiej,  Mileckiego, Ła- 
cińskiego, Łubiakowskiego, oraz dyr. Zelwe- 
rowicza, który arcyciekawą nowość tę wpro- 
wadził na scenę wileńską, dając jej niezwy- 
kle oryginalne ujęcie reżyserskie. Jutro po 
raz ostatni „Mam prawo odejść”. 

— Dzisiejsze przedstawienie popołudnio 
we w „Lutni*. Dziś o godz. 4 m. 30 pp. od- 
będzie się w Teatrze „Lutnia przedstawie- 
nie popołudniowe po cenach zniżonych. 
Graną będzie pełna humoru i sentymentu 
komedja Connersa „Roxy* w koncertowem 
wykonaniu Detkowskiej, Niwińskiej, Sa- 
wickiej, Szurszewskiej; Mileckiego, Pichel. 
skiego, oraz dyr. Zelwerowicza. „Roxy*, któ- 
ra ukaże się dzisiaj nieodwołalnie po raz 
ostatni w sezonie, będzie pożegnalnym wy- 
stępem Zofji Niwińskiej. 

— Pożegnalny występ Aleksandra Zelwe- 
rowicza i jego zespołu. Jutro, w poniedzia: 
łek dnia 31-go b. m. ukaże się w Teatrze 
„Lutnia* o godz. 8 m. 15 wiecz. doskonała 
komedja Maughama „Mam prawo odejść”. 
Będzie to ostatni występ dyr. Zelwerowicza 
oraz jego zespołu na terenie Wilna. 

— Występ zespołu Teatrów Miejskich z 
udziałem dyr. Zelwerowicza w Druskieni- 
kach. Wie wtorek, dnia 1-go września odbę- 
dzie się o godz. 8 m. 45 w sali „Oaza* w 
Druskienikach występ zespołu Teatrów Miej- 
skich w Wilnie z dyr. Zelwerowiczem na 
czele. Graną będzie „Roxy*, jedna z najlep- 
szych współczesnych komedyj — атегуКой- 
skich. 

— Występ Leona Wyrwitza w „Lutni*, 
Wszechświatowej sławy humorysta, dosko- 
nały odtwórca monologów, Leon Wyrwicz 
wystąpi we wtorek dnia 1_go września o g. 
8 m. 30 w sali Teatru „Lutnia* w nowym, 
bogatym repertuarze, który pozwoli nam po- 
dziwiać humor, bogactwo pomysłów i skalę 
talentu tego świetnego artysty. 

RABJO 
NIEDZIELA, DNIA 30 SIERPNIA 

10.15: Transmisja dzwonów i nabożeń- 
stwa z Bazyliki Wileńskiej. 11.35: Odczyt mi- 
syjny. 11.58: Sygnał czasu. 12.00: Bicie ze- 
gara i hejnał z wieży katedralnej w Wilnie. 
12.05:Koncert popularny z płyt gramofono- 

  

   

    

  

  

wych. 13.10: Komunikat meteorologiczny. 

13.20: Muzyka. 13.40: Odczyty popularne i 
muzyka. 15.00: „O nasionach leśnych* — 
ode 15.20. Odczyty rolnicze i muzyka. 

   16.25: Audycja żołnierska. 17.05: Program 
dla dzieci starszych. 17.35: Komunikat. 17.40: 
Koncert. 18.00: Finały meczu lekkoatletycz- 
nego Polska Węgry. 18.30: Dalszy ciag 
koncertu. 19.01 O pewnym nieboszezyku“ 
(Zmierzch opery) felj. 19.20: Program i roz- 
maitości. 19.40: Skrzynka techniczna. 195. 
Komunikaty meteorologiczne. 20.00: Wiado- 
mości przyjemne i pożyteczne. 20.15: Reci- 
tal foriepjanowy St. Jagodzińskiej - Nie- 
kraszowej. 21.00: „Dokąd prowadzi nas mu- 
zyka nowoczesna?* — feljeton. 21.15: Tran- 
smisja II aktu operetki Lehara „Carewicz*, 
22.00: „Obyczaje żniwne w Polsce* — felje- 
ton. 22:45. Koraunikaty, koncert solisty i 
muzyka taneczna. z Warszawy. 

      

  

Poniedziałek, dnia 31 sierpnia 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12.05: Muzyka operowa (płyty). 13.10: Kom. 
meteorologiczny. 16.40: Program dzienny. 
16.45: Komunikat żeglugi. 16.50: Pogadanka 

  

literacka w języku francuskim. 17.10: Mu- 
zyka franeuska (płyty). 17.35: „Ludzie go- 
dni uznania i pamięci'* odczyt. 18.00: Mu- 

yka lekka. 19.00. Walka rządu rosyjskiego 
inteligencją litewską odczyt. 19.15: 

„Ciężkie czasy” — feljeton. 19.25: Komuni- 
katy w języku litewskim i poradnik gospo- 
darczy.19.30: Wileński komunikat sportowy. 
19.45: Program i rozmaitości. 19.55: Komu- 
nikaty. 20.15:,Wybór głośnika i jego przy- 
stosowanie do aparatu odbiorczego? — po- 
gadanka. 20.30: Koncert wieczorny. 21.45: 

      

3 

Przy otyłości, artretyźmie i chorobie eu- 

krowej, naturalna woda gorzka „Franciszka 
Józefa* wzmacnia czynności żołądka i ki 
szek oraz ułatwia trawienie. Do nabycia w 
aptekach i składach aptecznych. 
atk TERZ A RS L io LOS Mi IA OSA AIA 

Feljeton. 22.00: Transmisja III aktu operet- 
ki Lehara „Carewicz“. 23,30: Muzyka ta- 
neczna z płyt gramofonowych. 

W/TOREK, DNIA 1 WRZEŚNA. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12.05: Muzyka taneczna z płyt gramofono- 
wych. 13.10. Komunikat meteorologiczny. 
16.40: Program dzienny. 16.45: , Komunikat 
żeglarski. 16.50: „W dolinie Prądnika" — 
odczyt. 17.10: Muzyka wokalna (płyty). 17.35: 
„Djabolik franeuski* —odczyt. 18.00: Kon. 
cert popularny. 19.05: Kom. Zw. Młodz. Pol- 
skiej. 19.15: „Olimp w Soplicowie* — odczyt 
19.45:  „Osobliwa literatura* odczyt. 
19.50: Program na dzień następny. 19.55: 
Komunikaty. 20.15: „Aida* — opera Ver- 
di'ego (płyty). 23.00: Kom. 23.10: Koncert 
symfoniczny (płyty). 

NOWINKI RĄDJOWE. 
MSZA. 

Niedziela, 30 spierpnia 1931 roku godz. 
10.15 (transmisja na całą Polskę). Usłyszy- 
my Mszę z Katedry, i bicie dzwonów. Chór 
katedralny pod dyr. prof. Wł. Kalinowskie- 
go przyda nastroju nabożeństwu, które dzię- 
ki Radju jest udostępnione dła tych wszy- 
stkich, którzy nie mogliby z przyczyn róż. 
nych wysłuchać go wcale. 

Z.ZAGADNIEŃ LEŚNICTWA. 

Niedzieła, 30 spierpnia o godz. 15 (aud. 
lokalna). Inżynier Tadeusz Kulesza zapozna 
interesujących się zagadnieniami leśnictwa 
z kwestją zbioru i przechowania nasion leś- 
nych .Prelegent specjalnie uwzględni spra- 
wę wpływu odmian klimatycznych na me- 
tody stosowane przy nasiennictwie leśnem. 

O PEWNYM NIEBOSZCZYKU. 

Niedziela, 30 sierpnia o godz. 19 (aud. 
lok.). „O pewnym nieboszczyku tak brzmi 
tytuł feljetonu dr. Tadeusza Szeligowskiego. 
Makabryczny tytuł zapowiada treść conaj- 
mniej dramatyczną. Nie zawsze jednak 
po zapowiedzi następuje spełnienie. Tak się 
stanie i tym razem. Nie jest bowiem trage- 
dją, że pewna szacowna instytucja zakońs 
czyła po długich i ciężkich cierpieniach swój 
pełen godności żywot. Instytucją tą jest 
Opera. 

  

   

  

  

        

KONCERT 
NIEKRASZOWEJ-JAGODZIŃSKIEJ. 

Niedziela, 30 sierpnia o godz. 20.15 (aud. 
lok). Transmitujemy z sali Konserwatorjum 
Muzycznego w Wilnie recital fortepianowy 
St. Niekraszowej-Jagodzińskiej. Partję orkie- 
strową odegra na I fortepianie Eugenja 50- 
łomonówna. W| programie koncertu utwory 
Chopina, Różyckiego, Moniuszki, Szymanow- 
skiego. Jak widzimy więc wieczór wielkich 
kompozytorów polskich. Znakomitą pointą 
koncertu będzie „Wielka fantazja* Chopi- 

na. : 

AUDYCJE W JĘZYKU LITEWSKIM. 

Poniedziałek, 31 sierpnia o godz. 10 
(aud. lok.). Jerzy Dowiat wygłosi w języku 
litewskim odczyt p. t.. „Walka rządu rosyj- 
skiego z inteligencją litewską*.  Prelegent 
opowie nam o smutnych czasach poprzedza- 
jacych wojnę wszechświatową, które zresz- 
tą do niej doprowadziły. Dla tych, którzy 
zainteresują się tematem, a nie posiadają 
języka litewskiego do audycji zostanie do- 

łączone krótkie streszczenie w języku pol- 
skim. 

Poniedziałek, 31 sierpnia o godz. 19.25: 
(aud. lokalna). Usłyszymy „Ciężkie czasy 
Raorta w przekładzie na język litewski. 

Poniedziałek, śl sierpnia o godz. 19.25 
(aud. lok.). Stacja wileńska nadaje między 
innemi komunikatami poradnik gospodarczy 
w języku litewskim w układzie p. „Toma- 
szunasa”. 4 

  

“ 

| KINA IFILMY 
„WALC MIŁOŚCE* 

(Casino) 

W „Casinie* pełno. Deszcz łejąc już dru- 
gi dzień bez przerwy, szukających rozrywki 
pod dach, zaś właścicielom kin monetę do 
kas, wpędza, Tłoczno. Szczęściem przerwa i 
jasno, mimo to z trudem szukamy miejsca. 
Pomaga nam uprzejmy biłeter — oto są 
dwa nareszcie w jednym rzędzie, choć o- 
sobno. „Komasujemy* sąsiadów 1 mamy już 
dwa razem. Masz ci los! Jakieś dwie damy 
dość młodociane, jakby czekały na nie i 
zajmują je nam „przed nosem* momental- 
nie, przenosząc się skądinąd.  Pomrukuję 
półgłosem na temat: „Gdzie djabeł nie może 

tam... etc.“ szczęście jednak w post. wspom- 
nianego grzecznego  biletera (pomimo, że 
przedtem nie kupiłem od niego programu, 
którego nie znoszę) nie opuszcza mnie na- 
dal i oto są nowe dwa miejsca gdzieindziej. 
Ludzi grzecznych jest niewielu, przeto jeśli 
się zdarza, warto o nich wspomnieć 

Uff — gorąco na sali, pomimo że kino 
to ma najlepszą wentylację ze wszystkich 
kin w Wilnie, Nie mamy jednak nic prze 
ciwko temu, żeby była jeszcze lepsza... 

Film. Najpierw odwieczny Pat, jeszcze 
zimowy. Przegląd Foxa. Dodatek muzyczny, 

orkiestra z drugą .,Papsodją  Węgierską* 
Liszta. Nakoniec „Walc miłości*. Ach prze- 
cież, to już widziałem w zeszłym sezonie w 
Hollywood. Ale to nic, patrzę z ta samą pra- 
wie co i wtedy przyjemnością. Doskonale 
zrobiona kino_farsa, czy kino-operetka z 
Liljan Harvey i Willy Fritschem. Patrzę na 
to i myślę, że szczytem marzeń moich jest 
w tej chwili, żeby w Polsce zrobiono coś 
podobnego (ale kiedy będzie polska ko- 
medja filmowa?...). Takie to miłe, dowcip- 
ne, wesołe, skomponowane przytem i wy- 
konane bez zarzutu, z niezwykłym umia- 
rem efektów, doskonale dobranym zespołem 
wykonawców, świełnemi, bez najmniejsze 
go zarzutu zdjęciami, znakomicie skonstru- 
owaną fabułą, pełną werwy, lekką, o pew- 
nem zacięciu satyrycznem, wysoce przytem 
kulturalną; summa  summarum — najlepsze 
co można zrobić w tym gatunku, przy obec- 
nym stanie danego tworzywa. Niektóre sce- 
ny, np. wale Willy'ego z Liljanka—prze- 
śliczne i w pomyśle i wykonaniu. Liljan Har- 
wey oczywiście króluje tu prawie niepodziel- 
nie. Całe dwie trzecie (od końca) filmu są 
pod jej znakiem, chociaż wszyscy jej towa- 
rzysze, partnerzy 1 Но, są najzupełniej na 
wysokości swoich zadań. Można zatem 
to wszystko z przyjemnością, nawet drugi 
raz oglądać. 

      

    

   

  

pro : 

Popierajeie przemysł krajowy 
HL LL L d 

Podziekowanie. 
Wszystkim tym, kt6rzy z zainte- 

resowaniem, życzliwością i bezstron- 

ną krytyką odnosili się do naszej 
skromnej dwuletniej pracy na terenie 
Wilna, najbardziej teatralnego miasta 
na ziemiach Polski — składamy ser- 
deczne podziękowanie. 

W imieniu zespołu artystów Teat- 
rów Miejskich Z. A. S. P. w Wiłnie 

M. Zelwerowicz. 
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Dźwiękowe Kino SD ae ać WIECENGO SBS 2 we MIARE EOS Ogłoszenie. KONCESJONOWANE Dr. GINSBERO 

C6/INS 
ul. Wielka 47, tel. 15-41 

Walc miłości 
w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

Udział biorą: Julja Serda, 
słynna tancerka Marjanna Wink oraz dwa znakomite Jazz-bandy. 

NAD PROGRAM: Wszechświatowy przegląd dźwiękowy Foxa. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, 
NASTĘPNY PROGRAM: Przebój dźwiękowy Niebezpieczny romans. 

Hans Junkiermann, G. Aleksander, 

  

Dziś i dni następnychł 

  

  

mezo 552 Głos z Oddali Gi ii iii 
06N IŠ KO ай A, ŁBOUZ аер di ażaklitaodci wykonała adjóżysteaa. Daejpiękalaicza kość. > 
<ebek śworsa kolejow.) Ko umić dodzieńnie: - Kochick mumżw о даЧЬ (Gej, w modziele ( święta olej pni 

LO Via. RoZzkoszna dziewczyna 
„AU | 2; Anna, Ondra., 225984 oś rymokowy | gda Plaanuna 
DŹWIĘK. KINO-TEATR | pz js! smi aa, Ramon Norarro RL A R A RZ 

z udziałem 
prześlicznej 

„AELIOS“ 
Wileńska 89, tel. 9-28 

Alice Terry. Nap PROGRAM; Atrakcje dźwiękowe. 
Na | seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na poz. sesa. Balkon 60 gr. Parter od | zł. Seansy od g. 4-ej, w niedz. i św. od 2-ej 

  

Dfwiękowy Kino-Teatr A kinematografji został udźwiękowiony i 

STYLOWY Zz Wieczny płomień   alles Wielka 36. 

  

Najnowsze 100% dźwiękowe arcydzieło, jakiego jeszcze Wilno 'nigby nie oglądało! 
sfilmowany 

  

MASZYNY DO SZYCIA 
sgstemu SINGERA, pierwszorzędnej dobroci, nagrodzone złotemi medalami 

psl--. JÓZEF ANKUDOWICZ 
WARSZAWA, NOWOGRÓDZKA Nr. 2. 

Nożne bębenkowe | gat. 270 zł., gabinetowe kryte 320 zł., 
duże krawieckie 330 zł. Tylko te są najtrwalsze i najodpo- 

wiedniejsze na prowincję. 
6347 

15-letnia gwarancja. Wysyłamy 
ma prowincję za zaliczeniem kolejowem po otrzymaniu poez- 
tą 50 zł. zadatku. Przesyłka i opakowanie na koszt firmy. 

Uwaga: Firma chrześcijańska. Maszyn tańszych o słabszej konstr. oraz czółenek 
nie polecamy jako nieodpowiednie na prowincję. Żądać cenników i objaśnień. 

    

  

   
    

   

  

     

   

I eozi 

Reprezentacja : 
   

OSTRZEŻENIE! 2 

| 

Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje mało- 
@ wartościowe piwo w używane butelki „Patent* 

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 

simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ:ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

'ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 
   

- NIE ZAPOMNIJ 
nabyć 

Wielkiej 5 Klasy 23 Lot. Państw. 
Ciągnienie rozpoczyna się już 9.VIII. i trwa 

5.000 wyzranych na sumę około 
8 „Główna 

* wygrana 

Polowa losu i wysrywal 

ć będzie do 17.IX. włącznie. 

28.006.000 zł. 

1.000.000 . 
| Do kupna | losów szczęścia wzywa. 

  

Wilno, Wielka 44. 
Zamiejscowe zlecenie załatwiamy odwrotną pocztą. 

P. K. O. 85.051. 

  

J. PRUZAN 
SKŁAD APTECZNY 

fEgzystuje od 1890 r. 

w Wilnie, Mickiewicza Nr. 15 
vis-a-vis hotelu „Georges*. 

Przedst. firmy „VINUM*. 

Wszystko do wyr. Wina w domu. 

Drożdże, prasy, korki etc. 

Angielskie Auto-Syfony 

„SPARKLET“ 
6480 

rurki, 

  

Telefo 42—82 

  

" 
  

Od roku 1843 istnieje | 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sy pialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szaty, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
na dogodnych warankach 

I NA RATY. 

NĄDESZŁY NOWOŚCI. | 
6181   

Po raz pierwszy 
miezbadany kraj Nowa Zelandja wraz ae 

Egzotyczny dzamat w 8 aktach na tle autentyez- 

nych przeżeć plemien tubylczych, przecudne 

typy o Maui nagich ksztaltach! — NAD PROGRAM: Najnowsza sensacja ulubionego bohatera Wiljama 
Desmonta p. t. POŚCIG W PŁOMIENIACH. Przepiękny dramat w 8 aktach. 

Ogłoszenie. 
Komisja Zgrojowa w Druskienikach ogłasza kon- 

kurs na dokonanie p ów i sporządzenie planu 
pomiarowego miejscowości kuraeyjnej Druskieniki w-g 
wumagań Ministerstwa Robót Publicznych. 

Firmy upoważnione przez Ministerstwo do wyko- 
mania powyższych robót mogą składać oferty do Ko- 

misji Zdrojowej w Druskienikach do dnia 20 września 
r. b. godz. 12 w poł. 

Administracyjna granica m. Druskienik wykosi 
około 836 ha w tem przestrzeni zabudowanej 143 ha. 

Komisja Zdrojowa zastrzega sobie prawo wolnego 
wyboru oferenta. 

  

   

  

(—) W. Abramowicz 
Przewodniczący Komisji 
(—) Dr. Rymkiewicz 

Sekretarz 6487 

Sensacyjna nowość! 
Wodacjar adi aina ste a al EO 

robków szerszych warstw społeczeństwa, ceny wyro- 
bów Krajowej Produkcji zostały zniżone do ostatecz- 
ności, dając mimo zredukowanych cen dobre materja- 
ły, nie jak naśladownictwa innych firm, które zniżając 
ceny swoich artykułów, dają towar najgorszego ga- 
tunku. Prosimy więc zwrócić uwagę na nasze niskie 

ceny, za które dajemy jak dotychczas materjały naj- 
lepszej jakości, bo 

Tylko za zł. 13.50 
wysyłamy: | parę spodni wizytowych w najnowszych 
pasach i deseniach, stosowne do każdego garnituru, 
lub I komplet trykotów męskich zim. dużych, elegancki 
wyrób (t. j. koszula i kalesony), | pullower męski, 
elegancki, duży w najnowszych deseniach, | ręcznik 
waflowy, 2 pary skarpetek deseniowych, bardzo moc- 
nych, 3 chusteczki do nosa białe z kolorowemi kan- 
tami, | krawat jedwabny, modny, wzorzysty, | pod- 
wiązki męskie z dobrej gumy, | para naramienników 
gumowych, | para spinek do koszuli wierzchniej i 
1 spinacz do krawatu. Koszta przesyłki zł. 2.50 płaci 
kupujący, lub 

Tylko za zł. 24.50 
wysyłamy: 3 mtr. sukna gładkiego bez połysku ną 
ubrania męskie oraz na mundury uezniowskie w ko- 
lorze granat, czarny, bronz i zielony, lub 3 mtr. bo- 
stonu na ubranie męskie oraz uczniowskie w kolorze 
granat i czarny, 3 i pół mtr. rypsu półweł. na suknie 
damskie oraz na mundurki szkolne dziewczęce (kolor 
według życzenia), 1 pullower męski, elegancki duży 
w najnowszych deseniach, | ręcznik waflowy, 2 pary 
aka de Ri Ry dBar dzoć mazych. 3 chuj 2 
ki do nosa białe z kolorewemi kantami, | podwiązki 
męskie z dobrej gumy, | krawat jedwabny, modny, 
wzorzysty, | para naramienników gumowych, | para 
apinek do koszuli wierzchniej i | apinacz do krąwatu. 
Koszta przesyłki zł. 3 płaci kupujący. Bez ryzyka. 
W razie niespodobania się towaru przyjmujemy go z 
powrotem i pieniądze zwracamy. 

  

Zamówienia prosimy adresować: 

Firma „KRAJOWA PRODUKCJA" 
ŁÓDŹ, Skrzynka pocztowa 34. 

UWAGA! Do każdego kompletu dodajemy bezpłat- 
ny kupon premjowy. Cenniki najnowsze na sezon je- 

sienno - zimowy wysyłamy na żądanie bezpłatnie. 

lajlepoza Cegl 
bo z cegielni „Dworczany* 

tanio sprzedaje inżynier F. Koch 

  

  

dzierżawca tej cegielni. 

Osobiście w godz. 5—6 po poł. 

Wilno. ulica Mickiewicza 22—40.   

Powiatowa Kasa Chorych w Równem 
Oddział w Zdełbunowie poszukuje felczera, 
który ukończył szkołę felczerską i posiada 
prawo praktyki felczerskiej. Wynagrodzenie 
od umowy. Pobyt stały w Zdołbunowie— 
konieczny. 6517 

Ulełe onduiowanie zbyleczne! 
Trwała ondulacja za pomeeą grzebienia 

omdulacyjnego! Tylko zwykłem uczesaniem! 
Jednorazowy wydatek! W razie niespodo- 
bania zwrot pieniędzy za zwrotem grzebie- 
nia. Cena 5 zł. Wysyłka za poprzedniem 
nadesłaniem (franko) lub za zaliczeniem 
(60 gr. na porto przy zamówieniu O: 
Skład główny R. Schulz, Poznań, Rybaki 7 

Ee от 

  

  

NAJTANIEJ 
kupuje się dobre towary u GŁOWIŃSKIEG60. 
Polecamy: wełny, jedwabie, jedwabie sztuczne, 
jedwabie bieliźniane, perkale w pięknych de- 
seniach, markizety deseniowe oraz jedwabie 
plaszezowe. 

6503 UWAGA — WILEŃSKA 27. 

ОН — ігі|| 
  

  

ZAKEAD ZDROJOWO - KĄPIELO- 
WY I STACJA KLIMATYCZNA 

(województwo lwowskie) 

ze słynną „NAFTUSIĄ* 
!! otwarty cały rok !! 

Sezon jesienny: wrzesień-październik, 

Przysłowiowo piękna jesień — 

idealny wypoczynek i kuracja. 

Wszelkich informacyj udziela — 
zgłoszenia na mieszkania przyjmuje 

Zarząd zdrojowy — TRUSKAWIEC. 

me" 

6500 

  

sa racownia 
rzeźbiarsko - kamieniarska 

ul. Rossa Nr. 15, tel. 17-29 
istnieje od roku 1885 

Gotowe Pomniki i Płyty Pamiątko” 
we z Granitu Szwedzkiego i Krajow. 
/Balzstu Labradoritu i Marmuru. 
kus Lo, 
nictwa wchodzących na wszystkich 
cmentarzach wileńskich i prowin- 
cjonalnych w-g projektów własnych 

i otrzymanych. 

UWAGA: Obejrzenie wystawy pomników — 
do kupna nie obowiązuje. 

    

OTRZYMANO 
ostatnie nowości 

w wielkim wyborze 

nalerjały damskie i męgtie 
na sezon jesienny i zimowy. 

Sklep sukna i jedwabiu 

CALEL NOZ 
ul. Niemiecka 19. 

Telefon 890. 

Sprzedaż 

niskich cenach. 

— PROSZĘ PRZEKONAĆ SIĘ. — 

podług teražniejsžych   

  

Potrzebny 

LUKI 
I 

ai da 7 pok 
z dużą salą 

w centrum miasta. 

Oferty proszę skła- 

dać do Administr. 

„Kurj. Wileńsk.* 

pod „Biuro“. 
6458 

GOTÓWKĘ| 
na "/o*/o 

lokujemy bezpłatnie. 
D O MY dochodowe o- 
kazyjne. MAJĄTKI, 
ośrodki, wille, działki, 

mieszkania. 

Dom H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza 1, tel. 9-05 
6365 

  

  

  

  

Ksiegarnia 
W. Mikulskiego 
Wileńska 25, tel. 664 
Kupuje podręczniki 
używane, płacąc naj- 
wyższe ceny oraz za- 

mienia. 6461     
  

Hurtowa sprzedaż 

CEMENTU 
Syndykatu cement. polsk. 

po cenach fabrycznych 

M.DEULL 
BIURO: 

Jagielońska 3, 

SKŁADY: 
Słowackiego 27, tel. 14-46 

Tanie 
meble 
Polska pracownia 
poleca meble koszy- 
kowe, miękkie, twar- 
de, lampy, żandieicr. 
ki, dziecinne mebel- 
ki oraz najrozmait- 

sze wyroby 

W. Słonicz 
W. Pohulanka 5. 
Nagr. zł. med, na II T.P. 

6511 

„Bratnia POMOC” 
słuchaczy 

Instytutu Nauk 

Handlowo-Gospodarcz. 

w Wilnie, poszukuje dla 
swych koleżanek i kole- 
ZW CASE Fześniac Je: I 
wolnych pokoi 
bez utrzymania i stancyj 
z całkowitem utrzymaniem 
Łaskawe zgłoszenia przyj- 
muje Zarząd Bratniej Po- 
mocy — Wilno, Miekiewi- 
cza Nr. 18 (dom B-ci Jabł- 
kowskich, Il piętro), w go- 
dzinach od 9-ej do 13-ej 
codziennie oprócz dni 
świątecznych. 6397 

telef. 811. 

  

„dzień   

KURSY KALIGRAFICZNE 
prof. М. KACZORA 

w WILNIE, ul. Ignacego Mr. 14 mieszk. 9. 
Gwarantuję poprawianie najbrzydszych charakte- 
rów pism w jednym miesiącu. Program obej- 
muje również pisme: rondowe, 
i ozdobne. Plata za kurs zł. 25. Zapisy od 5—8 w. 

6522 

gotyckie, frakturę 

Do wynajęcia 

mieszkanie 
3 pokoje z meblami lub 

a używalnością kuchni ze 

wszelkiemi wygodami 

Pańska 4—7 6520 

PRZYJMĘ 
uczenice 

ma mieszkanie z utrzyma- 
niem. Opieka troskliwa, 

fortepian, wygody. 
Informacje w Księgarni 
W. MIKULSKIEGO 

Wileńska 25. 6460 

Mieszkanie 
do wynajęcia 

z 5-ciu pokoi z wszelkiemi 
wygodami pray ulicy Fa- 
brycznej 32. 6491 

  

Do wynajęcia 

2 POKOJE 
duże, jeden mały, kuch- 
mia, spiżarnia z wszelkie- 
mi wygodami i z ogród- 

kiem od 1 września. 
Zaułek Montwiłłowski 1 

оё 2 — 6. 6513 
  

Do wynajęcia 

2 mieszkania 
z 2-ch i 3-ch pokoi 

ze wszelkiemi wygodami 
(wanna, water). Rėg Mi- 
łosiernej i Safjanej 3, 

dow. się u dozorcy. 

Mieszkanie 
ax 3 pok. ze wszelkiemi wy- 
godami kanaliz. i elektr. 
świeżo odremont. do wy- 

najęcia. 6523 
Popławska 28 m. 'l. 

Mieszkanie 
z 5 pokoi z kuchnią ze 
wszelkiemi wygodami do 

wynajęcia 

u!. Wiłkomierska 5-a m.9 
6507 

Mieszkanie 
7 pokojowe do wynajęcia 
od |-go września r. b. ze 
wszelkiemi wygodami, 
świeżo odremontowane, 

  

choroby skórne, weme 
ryczne i moezopłciwwe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 i 4—8, 

tel. 5687. — 6998 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
i moczopłeiowę, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 1 

od godz. 9—12 1 4—8. 

Ir. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 
skórne i moczopłci 

ul. Wielka e. 2 
tel. 9-21, od 9—ł i 

W.Z.P. 29. 

Di. |. Romanowski 
akuszerja i chor. kobiese 
powrócił, g. 1—3 i 5—7 
Wileńska 25, tel. 11-68 

6422 

Akuszerka 

Marja Lakaerom 
przyjmuje od 9 do 7 wieez. 
ulica Kasztanowa 7, m, 5 

W. Z. P. Nr. 69. 

  

        

Akuszerka 

Marja Вг 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 1. 
W. Zdr. Nr 3093. 

  

D nowošč amery- 
kańska! Każdego fo- 

tografujemy w 6-u różn. 
pozach zamiast 6 zł. tylko 

1.50. Fot. „Rekord”, Szo- 
pena 5. P. S. Przy okaz. 
ogłosz. niniejsz. otrzymu- 
je się 7-mą fotogr. gratis. 

6494 

Wzorowe przedszkole 
z początk. nauczaniene 
dla dzieci od lat 4 8 bez 
różnicy wyznania, otwiera 
od połowy września b. r. 
Synod Ewangel. - Reform. 
Zapisy przyjmuje kierow- 
niczka przedszkola w po- 
niedziałki i czwartki od 

godz. 5—6 po poł. 
Zawalna |, m. 2, front. 
I-e piętro. 6485 

Papier, szpagat 
i materjały pisarsko-kreś- 

larskie poleca 
M. Rodziewicz 

  

  

słoneczne, z widokiem na | Wilno, ul. Wielka Nr. 9 Nie SOBA Dia trrzędów "1 skienow 
Mickiewicza 62—10, PROCE "6510 

Prz im Zakład krawiecki 
уите dasz Bi 

na mieszkanie z całodzien- 
nem utrzymaniem uczni 

: 2 lub 3. 6508 

ul. Sołtaniska Nr. 23 m.5. 

PAROWA MLECZARNIA 

J. HEJBERA 
Mickiewicza 9, tel. 14-77 
Śmietanka pasteryzowana, 
również mleko pasteryzo- 
wane, najświeższe,  co- 

wyborowe masło 
prasowane. Filje: |) Ostro- 
bramska 5 m. 15, 2) Lud- 
wisarska |, 3) Zamkowa 
14, 4) Szopena 6. 6521 

Przyjmuje się 

na mieszkanie 
starszych uczni z cał: 
kowitem utrzyman. 
100 złot. miesięcznie., 
światło elektryczne, 
ulica Połocka 4—12. 

6492 

Sprzedają się 

salono meble 
patefon, otomana 

i inne rzeczy. 

Ulica Polocka 4—12. 
6493   

A. WISZNIEWSKI 
Zamkowa 20-a (wejście 
z zaułka św. Michała 1) 
przyjmuje, roboty fanta- 
zyjne i angielskie. 6410 
  

Wytwornetowarzystwo po- 
znaje automobilizm tylko 
na kursach Froma, 
inżyniera 

Jagiellońska 3/5, tel. 18-46, 
Samochody, motocykle, 

warsztaty, 

PODRĘCZNIKI 
używane 
nabywa 

na dogodnych warunkach 

KSIĘGARNIA 
Józefa Zawadzkiego 

Zamkowa 22. 6478 

Poszukuję 
posady 

rządcy domu 
w domach rządowych 
lub prywatnych, po- 
siadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe o- 
ferty proszę nadsyłać 
do adm. „Kurj. Wil.* 

pod Nr. 6872. 

    

FILIP MACDONALD. 
  

5 White nie odpowiedział bo nie 
było potrzeby. Wypadł na dwór, zo- 
stawiając swoich państwa w powital- 

— To znaczy, że postąpiłaś nie- 
rozsądnie. 

Lucja usiadła prosto. 

Zapadła chwila milczenia i zielone 
oczy Antoniego utonęły w aksamit- 
nych mrokach oczu żony. 

szczą łzy. 
i zobaczył, że w czarnych oczach bły- 

Objął ją ramieniem i zapytał: 

  
CZTERY DNI. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Rozdział I. 

CZWARTEK. 

Ё. 

Nad Londynem wisiała mokra gę- 

sta mgła. Antoni Ruthven Gethryn, 
- jadąc do dómu ze stacji Wiktorja, 
drżał z zimna. Trudno bowiem o przy- 
krzejszy kontrast niż beznadziejna, 
listopadowa mgła londyńska po słoń- 
cu południowej Hiszpanji. 

Taksówka posuwała się bardzo 
wolno, wolniej niż to usprawiedliwia- 
ły białe ciemności. Antoni dygotał i 
klął pod nosem. W prawej kieszeni 
płaszcza miał depeszę, która spowo- 
dowała jego przyśpieszony powrót. 
Od chwili gdy ją otrzymał, przed 
czeterdziestu ośmiu godzinami,  gło- 
wił się, co mogła znaczyć. 

Auto zgrzytnęło i stanęło. Opatulo- 
my ciepło szofer wysiadł, otworzył 
drzwiczki i wsunął w nie głowę. 

TAVE IO SIA E M STT I II TO ATS T NS A ATI, SSE TIPAI TRIO III STS 

-t0 Jafska. 1 

— Chyba ten dom, proszę pana? 
—rzekł , wskazując poza siebie wiel- 
kim paleem. — Nie widzę dobrze nu- 
merów. Psiakrew, mgła! — pociągnął 
wymownie nosem. 

Antoni wyjrzał, skinął głową, owi- 
nął się szczelnie płaszczem i wysiadł, 
zgięty we dwoje. Znalazłszy się na 
chodniku wyprostował się, tupnął 
zmarzniętemi nogami i zapłacił za 
kurs. 

— Dziękuję panu! — rzekł radoś- 
nie szofer, myśląc, że i mgła ma swoje 
dobre strony. 

Antoni skierował «się ku bramie. 
— Przyślę zaraz po rzeczy—rzu- 

cił przez ramię. 
Poszedł do domu, wbiegł po stop- 

niach i sięgnął do kieszeni po klucz. 
Ale drzwi otworzyły się same. 

— Jak się masz White — rzekł. — 
Biegnij po rzeczy do taksówki. Gdzie 
pani? 

+. Młydawnieiwo „Kurjex Wileński" 5-ka z ogi: odp. 

nym uścisku. Po chwili pani Antonio- 
wa rzekła trochę zadyszanym  gło- 
sem: 

— Mój drogi, przyjechałeś o dwa- 
naście godzin wcześniej, niż się spo- 
dziewałam. Doprawdy... 

— Doprawdy! — powtórzył z u- 
śmiechem Antoni. — Taki już jestem! 
—1 wziąwszy ją za łokieć, skierował 
się ku drzwiom, z których wyszła. 

Zatrzymała go. 
— Nie tam, kochanie — rzekła 

zniżonym głosem. — Do salonu! 
W salonie gorzał na kominku roz- 

koszny, trzaskający ogień. Antoni 
stanął plecami do Przy, jemnie promie- 
niującego ciepła i wyjąwszy z kiesze- 
ni depeszę, potrząsnął nią lekko. 

— Teraz mi się pani wytłumaczy, 
co to miało znaczyć — rzekł żarto- 
bliwie. 

Lucja osunęła się na fotel, założy- 
ła lewą nogę na prawą i nerwowo za- 
częła wybijać w powietrzu takt bron- 
zowym pantofelkiem. 

Mąż spojrzał z uśmiechem na ma- 
łą nóżkę. 

Druk. „Zaicz“, Wilno, ui 

   

— Nie — oburzyła się. — Musia- 
łam cię wezwać, tylko... tylko... 

— Nie wiesz, od czego zacząć — 
Antoni rozwinął pogniecioną depeszę. 
—To źle. Odwołałaś mnie z kraju 
słońca, zamiast siebie przysłałaś ten 
kawałek papieru i teraz nie chcesz mi 
nic powiedzieć. — Podszedł i usiadł 
na poręczy jej fotelu. 

Popatrzyła na niego serdecznie. 
— Jesteś kochany — szepnęła — 

Powiem ci. To jest... 
— W bibljotece—rzekt Antoni — 

Co to jest takiego? 
Lucja pokazala pokazala mu r6- 

żowy języczek. 
— Kobieta, mój drogi! — Podnio- 

sła nagłym ruchem wysmukłe ręce i 
położyła mu na kolanie. Spoważniała 
i jej Śliczny głos stał się głębszy niż 
zwykle. 

— Kobieta — powtórzyła. — Nie- 
szczęśliwa kobieta, która potrzebuje 
pomocy. I tylko jeden człowiek może 

jej j pomóc. — Białe palce zacisnęły 
się kurczowo na kolanie. — To zna- 
czy ty, Anteczku. 

fon 3-40 

— Ja — rzekł. No, jeżeli tak mó- 
wisz... W czem rzecz? 

Białe palce zacisnęły się mocniej 
na znak wdzięczności, a czerwone u- 
sta zapytały: 

—Czytywałeś w Hiszpanji pisma 
angielskie? 

— Tylko w Anglji nie czytuję 
pism angielskich — odparł Antoni. 

— (Czy przypominasz sobie sprawę 
'Bronsona? 

Antoni zmarszczył brwi. 
Bronsona?  Bronsona?... Bron... 

Owszem. Daniela Bronsona, byłego 
zapaśnika, który zabił gajowego, czy 
coś takiego? kilka miesięcy temu. 
Zwykłe morderstwo, nie więcej. 

Łucja skinęła ciemną główką. 
— Tak zwykłe morderstwo, ale 

teraz właśnie odrzucono jego prośbę 

o łaskę. 
— Tak — rzekł Antoni i wskazu- 

jąc głową w stronę bibljoteki, zapy- 
tał: — A tam pewnie czeka matka 
albo żona, albo obydwie. 

— Żona — odparła z wysiłkiem 
młoda kobieta. Antoni spojrzał na nią 

— (o więcej? 

Milczała chwilę, poczem odpowie- 

działa: 
— Była petycja o odroczenie wy- 

roku, podpisana przez ileś tam tysię- 
cy ludzi i została odrzucona. I... i... 
za pięć dni Bronson zawiśnie na szu- 
bienicy. Za pięć dni! Za pięć dni! 
Chyba, że... 

Urwała. Antoni spostrzegł, że za- 
nosi się na wielki płacz i rzekł umyśl- 
nie brutalnym tonem: 

— Chyba, że kto zrobi cud, czy 
tak? 

— Ty — odparła Łucja, łykając 
łzy. 

— Nie moja specjalność — rzekł, 
przyglądając się jej ukradkiem. 

— Najcudowniejsze w cudach jest 
to, że się czasami zdarzają — zacy- 
towała Łucja. — Ty musisz teraz do- 
konać cudu — dokończyła pewniej- 
szym głosem. 

(Mice) 

gy 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 

 


