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Walka z bezrobociem. 
Bezrobocie jest tą klęską społecz- 

ną, która w sposób niezwykle silny 
oddziaływa na sytuację gospodarczą 
kraju. Suma dóbr, wytwarzanych 

przez wszystkich dorosłych członków 

społeczeństwa, stanowi dorobek spo- 

łeczny. Jeżeli więc część ludzi zdol- 
nych do pracy musi próżnować, wów- 
czas dorobek ten kurczy się. Wraz ze 
zmniejszeniem zaś sumy zarobków 
społeczeństwa zmniejsza się jedno- 
cześnie pojemność rynkowa, — a za- 
tem wewnętrzny rynek zbytu może 
pochłaniać mniej produktów. Gospo- 
darstwo narodowe powiązane jest bo- 
wiem jakby łańcuchem przyczyn i 
skutków, wzajem od siebie zależnych. 

Jakie skutki wywołuje zmniejsze- 
nie siły nabywczej społeczeństwa? Oto 
przedewszystkiem na rynku gromadzą 
się zapasy wszelkich produktów, któ- 
re nie znalazły nabywców. Zapasy te 
wywołują zwiększoną podaż, a co za 

tem idzie — zniżkę cen. W ten spo- 

sób dochód producentów maleje, kur- 
czą się obroty handlowe, a więc zmniej 
sza się i suma wpływów z podatków: 
dochodowego i obrotowego. Zmniej- 
szenie dochodów skarbu wpływa na 
zastosowanie przez rząd oszczędnoś- 
ci w wydatkach, co — wobec dużego 
administracyjnego aparatu nowoczes- 
nego państwa — również w znacznym 
stopniu przyczynia się do osłabienia 
tempa życia gospodarczego kraju. Tak 
więc pozostawanie pewnej części spo- 

łeczeństwa bez pracy i bez zarobków 
pociąga za sobą cały szereg ujemnych 
skutków, wobec których nietylko po- 
szczególne jednostki, ale przedsiębior- 
stwa a nawet całe warstwy gospodar- 
cze stoją bezsilne, musząc się podpo- 
rządkować naciskowi osłabionej kon- 
junktury. 

Wydać skuteczną walkę tej potęż- 
niejącej klęsce gospodarczo-społecznej 
może tylko wspólny wysiłek społeczeń- 
stwa, skoordynowany z wysiłkiem rzą- 
du. Zespolenie tych obu wysiłków i 
przystąpienie do walki — samo już 
przez się wywołuje dodatnie skutki 
gospodarcze, przełamując psychozę 
depresji gospodarczej. Moment psy- 
chiczny jest bowiem niezmiernie waż- 
ny dla rozwoju stosunków gospodar- 
czych. Pod wpływem wytworzonego 
w społeczeństwie przekonania o wzra- 
stającem przesileniu całe społeczeń- 
stwo powstrzymuje się przed nabywa- 
niem wielu produktów, które nabywa- 
łoby, gdyby nie oddziaływał na nie 
moment psychiczny. Ten sam czyn- 
nik wywołuje u producentów psycho- 
zę redukcji ich pracowników, co w 
konsekwencji powiększa rzesze bezro- 
botnych i potęguje oddziaływanie ich 
na dalsze kurczenie się rynku zbytu, 
a więc i pracy. Naodwrót, — wytwo- 
rzenie w społeczeństwie przekonania, 
że niebawem stosunki gospodarcze się 
poprawią, powoduje w krótkim czasie 
zwiększenie ruchu w handlu i ożywie- 
nie tętna życia gospodarczego. 

W chwili obecnej, kiedy blisko 
300-tysięczna armja bezrobotnych cią- 
ży na naszem życiu gospodarczem, po- 
wstrzymać nacisk depresji bezrobocia 
i depresji psychicznej może tylko całe 
społeczeństwo. Rząd przystąpił już do 
walki z bezrobociem i opracował nale- 
żyte wnioski, apelując do społeczeń- 
stwa o współdziałanie. Grunt więc do 
zorganizowania tej wałki na szeroki 
zakres jest przygotowany. Obowiąz- 
kiem społeczeństwa więc jest teraz 

przystąpić do akcji zwalczania bezro- 
bocia, a to tem bardziej, że leży to w 

płaszczyźnie obrony własnych intere- 
sów każdego : obywateła. Obowiązek 
ten przedewszystkiem ciąży na przė- 
mysłowcach, a więc na warstwie go- 

spodarczej, zatrudniającej największe 
ilości ludzi. Od zrozumienia donio- 

ci chwili przez nasz przemysł za- 
leży obecnie bardzo wiele. Nie będzie 
wcale przesadą, jeżeli się powie, że 
przemysłowcy polscy powinni dziś 
zdać przed całym narodem i przed hi- 
storją rozwoju stosunków gospodar- 
czych w. Polsce egzamin ze swej zdol- 
ności państwowego działania. 

W jaki sposób należy rozpoczynać 
walkę z bezrobociem? 

Jednym ze środków, skutecznie 

przeciwstawiających się bezrobociu, 
jest sprawiedliwy podział tej sumy 
pracy, jaka w danej chwili istnieje. 

Nie można bowiem wymagać od prze- 

mysłu, aby swą produkcję powiększał 

ponad stan zapotrzebowania rynku 
wewnętrznego i zewnętrznego. Zapo- 
trzebowanie to samo przez się jest 
regulatorem produkcji, a nie ulega 

   

  

vątpliwości, że producent powiększa 
wytwórczość wraz z wzrostem zapo- 

trzebowania. Jednak ta suma pracy, 
jaka istnieje obecnie, powinna być roz- 
dzielona między jak największą liczbę 
zdolnych do pracy członków społeczeń 
stwa. 

W jaki sposób można osiągnąć ten 
sprawiedliwy rozdział pracy? Prze- 
dewszystkiem obowiązujące przepisy 
prawa, dotyczące czasu trwania pra- 
cy, muszą być bezwzględnie przestrze- 
gane. Według danych ankiety Izb 
Przemysłowych, w ogromnej liczbie 
zakładów przemysłowych i handlo- 
wych pracodawcy,. opierając się na 
zezwoleniu ministerstwa pracy, stosu- 
ją godziny t. zw. „nadliczbowe*. Go- 
dziny te muszą przedsiębiorey znieść, 
zamiast nich natomiast winni powięk- 
szyć swój personel pracowniczy. Zda- 
rza się dość często bowiem, że przed- 
siebiorca wobec trudnego położenia 
robotników umawia się z nimi, że bę- 
dzie płacił im za godziny nadliczbowe 
tylko akordowo. Postępowanie takie 
jest błędne, jeżeli chodzi o wywołanie 
skutków gospodarczych w kraju, gdyż 
osłabiając siłę kupna warstwy robot- 
niczej, godzi pośrednio w interesy te- 
goż przedsiębiorcy. Trzeba aby to kie- 
rownicy większych i mniejszych za- 
kładów dokiadnie zrozumieli. 

Drugim środkiem przeciwdziałania 
bezrobociu jest zastąpienie pracy mło- 
docianych przez dorosłych, wykwali- 
fikowanych pracowników, członków 
rodzin bezrobotnych. W zakładach 
mniejszych, rzemieślniczych procent 
młodocianych pracowników dochodzi 
do 30. Jest to zjawisko gospodarczo 
nienormalne i szkodliwe. Decydującą 
też rolę odgrywa sprawa płac. Młodo- 
cianym bowiem często nie płaci się zu- 
pełnie, traktując ich jako uczniów da- 
nego zawodu, a w najlepszym razie 
płace ich sięgają 50 proc. zarobków 
dorosłych. Zastępowanie uczniami 
czeladników rozpowszechniło się szcze 
gólnie w zachodnich dzielnicach Pol- 
ski. Są tam zakłady rzemieślnicze, w 
których liczba pracujących uczniów 
przekracza liczbę czeladników, przy- 
czem-uczniowie ci pracują nieraz po 
kilka lat już zupełnie samodzielnie. Da 
lej można osłabić skutki bezrobocia 
przez zastąpienie jednego z członków 
rodziny pracującej przez bezrobotne- 
go żywiciela rodziny. Tak samo na 
miejsce tych pracowników którzy po- 
siadają jakieś inne stałe utrzymanie 
powinni być przyjęci bezrobotni ży- 
wiciele rodzin. 

Na terenach przemysłowych, gdzie 
panuje duże bezrobocie można przed- 
sięwziąć środki radykalniejsze. Prze- 
dewszystkiem w zakładach o ciągłym 
ruchu należy przejść z 3 na 4 zmiany, 
z 8 na 6 godzin pracy dziennie. W fa- 
brykach pracujących tylko kilka dni 
w tygodniu co drugi lub trzeci dzień 
można zmnienić całą załogę. Oczywiś- 
cie na takie ziniany muszą wyrazić 
zgodę nietylko przemysłowcy, ale i ro- 
botnicy. 

Element robotniczy dał już liczne 
dowody swej dobrej woli, proponując 
sam w wielu zakładach zmniejszenie 
wszystkim pracownikom godzin pra- 
cy dla niedopuszczenia do redukcji 
swych towarzyszy pracy. 

Wszystkie te wskazania powinny 
być wprowadzone dobrowolnie, ponie- 
waż ta właśnie droga realizacji wywo- 
ła należyty odzew w nastrojach spo- 
łecznych. Tutaj więc pracodawcy win- 
ni wraz z pracownikami zgodnie po- 
dać sobie dłoń we wspólnem dążeniu, 
od tego bowiem zależy powodzenie 
walki z bezrobociem i skutkami kry- 
zysu. 

  

Albo bolszewizm, albo 
nacjonalizm. 

BERLIN .' Pał. — Na zebraniu nie- 
mieeko-narodowych we Wrocławiu przewo- 
dni y niemiecko-narodowej frakcji w 
Reichstagu Oberfahren wygłosił wczoraj 
przemówienie, w którem zaatakował poli. 
tykę kanclerza Brueninga, oświadczając, że 
niemiecko - narodowi gotowi są w każdej 
chwili objąć ster rządu w Niemczech. Naród 
niemiecki — podkreślił mówca — rozumie, 

7 eją obecnie dla niego tylko dwie mo- 

źliwości: albo bolszewizm, albo nacjonalizm. 
Następny mówca poseł niemiecko-naro- 

dowy Freytag-Loringhofen ostro wystąpił 
przeciw paktowi o nieagresji pomiędzy Fran- 
cją a Rosją oraz pomiędzy Polską a Rosją, 
twierdząc przytem, že tego rodzaju pakt za- 
graża polityce zagranicznej Niemiec. Urze- 
czywistnienie planu Francji wytrąciłoby 

Niemeom z ręki ostatni atut, jakim rozpo- 
rządza na Wschodzie. 

Popierajcie Ligę Morską 

    

   

  

  

    
czych morderców. 

Pogrzeb odbędzie się w Warszawie w dniu |-go września przy udziale organiza- 
cyj społecznych całej Polski. 

Cześć świetlanej pamięci Wielkiego bojownika współżycia narodowości 

składa Regjonalna Grupa Posłów i Senatorów 
Ziemi Wileńskiej. 

Marszałek Piłsudski i premier Prystor 
u Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Tel. od wł. ker. z Warszawy. 
Pan Prezydent Rzpiitej przybył 

wczoraj rano ze Spały do Warszawy 
O godz. 1i przed poł. przyjął na pó- 
godzinnej audjeneji p. premiera Pry- 
stora. O godz. 12 przybył na Zamek 
Marszałek Piłsudski i spędził na roz- 
mowie z Panem Prezydentem około 
1 godziny. 

Jak słychać p. premjer Prystor w 
czasie konferencji z Panem  Prezy- 
dentem Rzplitej przedstawił cały sze- 
reg spraw państwowych wysuwają- 
cych się obecnie na czoło zagadnień. 

Ożywienie 

Pan premjer przedstawił również P. 
Prezydentowi szczegółowy raport o 
zamachu na Ś. p. Tadeusza Hołówkę. 

Rozmowa Pana Prezydenta Rzpli- 
;tej z Marszałkiem Piłsudskim miała 

" charakter ogólny. Marszałek, który 
od dłuższego czasu nie miał spesob- 
nośki %konferować z Panem Prezy- 
dentem Rzplitej, korzystając z. jed- 
nodniowego pobytu Pana Prezydenta 
w Warszawie udał się na Zamek by 
odbyć z nim dłuższą rozmowę. 

w Sejmie. 
Przewidywana sesja w ll-ej połowie września. 

(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

"W dniu wczorajszym kuluary sej- 
mowe ożywiły się. Jak zwykle przed 
pierwszym przybyło do Sejmu wielu 
posłów i senatorów. W ciągu najbliż- 
szych dwóch dni odbędzie się posiedze 
nie kilku klubów parlamentarnych. 
Tematem rozmów kuluarowych bę- 
dzie kwestja zwołania sesji parlamen- 

tarnej oraz jej termin i porządek. 
Jak się dowiadujemy z miarodaj- 

nego źródła czynniki decydujące w tej 
chwili jeszcze nie przesądziły sprawy 
zwołania Sejmu na sesję nadzwyczaj- 
ną ani też jej terminu. Jak należy przy 
puszczać sesja będzie zwołana nie 
wcześniej niż po 15 września. 

  

Obrady kongresu mniejszości narodowych 
w Genewie. 

GENEWA, 31 VIII. (Pat). Dziś rozpoczął 
tu doroczne obrady kongres mniejszości na- 
rodowych. Przewodniczy p. Wilfan. Kongre. 
sowi przedłożono obszerne sprawozdanie op- 
racowane przez Sekretarjat tej organizacji 
© położeniu grup mniejszościowych w Eu- 
ropie. Odnośnie Polski sprawozdanie to za- 
wiera bardzo nieliczne ustępy, utrzymane w 
tonie względnie objektywnym. Na kongre- 
sie zostaną wygłoszone referaty o położe- 
niu mniejszości w nych krajach. Obrady 
dotyczyć będą również spraw rozbrojenio- 
wych i bezpieczeństwa w związku z zagad- 

   

    

nieniami mniejszościowemi. Obrady trwać 
będą jeszcze dwa dni. Tegoroczny zjazd nie 
zdołał zgromadzić tak jak w latach poprzed- 
nich licznych uczestników.  Zainteresowa- 
nie zjazdami słabnie z roku na rok, szczegól. 

nie wobec braku poważniejszych grup mniej- 
szošeiowych europejskich. Tak więe nie 
biorą udziału od r. 1927 mniejszości narodo 
we z Niemiec: Polacy, Duńczycy, Serbo-Łu- 
życzanie i Litwini. Równ. nie jest reprezen- 
towany związek mniejszości polskiej w Eu- 
ropie. Grupa żydowska jest bardzo nieliczna 
i pozbawiona przywódeów. 

   

Absencja Żydów na kongresie mniejszości. 
GENEWA. Brak specjalnego zain- 

teresowania ze strony Żydów różnych 
państw Europy kongresem mniejszo- 
ści narodowych wywołał wśród człon- 
ków kongresu specjalne wrażenie, a 
nawet poruszenie. 

Usiłowano wszelkiemi sposobami 
w ciągu dnia dzisiejszego skłonić do 
natychmiastowego przyjazdu do Ge- 
newy p. Leona Motzkina. Wysłano też 
specjalne depesze do innych przedsta- 
wicieli Żydów w Europie. Poza dr. 
Marguliesem z Czechosłowacji zjawił 
się jedynie dr. Ebner, przedstawiciel 
Żydów z Rumunji. 

Poseł do Sejmu polskiego p. Gryn- 
baum mimo tego, że jego nazwisko 
figuruje na liście delegatów mniejszo- 

ści żydowskich z Polski, na kongres 
nie przybył i pozostaje nadal na ku- 
racji w Karlsbadzie. Koło żydowskie 
z Polski nie nadesłało depeszy powi- 
talnej na kongres. Istnieje tu przeko- 
nanie, że Żydzi z całej Europy wyco- 
fują się powoli z kongresu mniejszo- 
ści narodowych. Stanowisko Żydów 
motywuje się tu poufnie tem, że w tej 
chwili przygotowuje się plan organi- 
zacji światowego kongresu Żydów, 
którego projektodawca dr. Aberson 
bawi w Genewie i opracowuje płan 
organizacji tego rodzaju kongresu. 
Plan ten ma być w tych dniach przed- 
stawiony delegacji żydowskiego ame- 
rykańskiego kongresu. (ISKRA). 

Kongres mniejszości narodowych wohec zabójstwa 
Tad. Hołówki. 

GENEWA 31.8. Pat. — W dniu 31 
sierpnia zakończył obrady doroczny 
kongres mniejszościowy. Na posiedze- 
niu poniedziałkowem kongresu od- 
czytano deklarację posła mniejszości 
rosyjskiej w Polsce Borysa Pimono- 
"wa treści następującej: 

„Zabieram tutaj głos-w celu wy- 
rażenia naszego głębokiego wzrusze- 
nia, spowodowanego nadesłaną z Pol- 
ski wiadomością, wykazującą istnie- 
jące nienormalne stosunki między na 
rodami Europy, jak również niegodne 
metody walki. Wiadomość ta doty- 
czy zamordowania przez terorystów 
wybitnego polskiego męża stanu Ta- 
deusza Hołówki; dla którego sprawa 
pojednania narodów była głównym 

celem życia. Zmarły był posłem na 
Sejm: i wiceprzewodniczącym Insty- 
tutu Mniejszościowego w Polsce. Śle- 
dził on uważnie działalność naszych 
kongresów i uczestniczył w nich. Akt 
gwałtu, popełniony na osobie ś. p. Ta- 
deusza Hołówki, który był rzeczni- 
kiem pokoju, wzruszył nas do głębi. 
Uważam przeto za swój obowiązek 
wyrażenie na tem zebraniu naszego 
głębokiego oburzenia przeciwko tego 
rodzaju metodom walki, przeciwnym 
duchowi, ożywiającemu naszą dzia- 
łalność w Genewie. 

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

M3 + KOWEWNETRWA 
TADEUSZ HOŁÓWKO 

PISEŁ ZIEMI NOWOGRÓDZKIEJ, 
Wiceprozes Klubu Poselskiego BBWR. i prezes wileńskiej poselskiej i senatorskiej Grupy Regjonalnej 
zginął śmiercią tragiczną w dniu 29 sierpnia 1931 roku w Truskawcu, z rąk skrytobój- 

  

    

  

     
       

    

  

      

  

WIADOMOSCI z KOWNA 
PROJEKT DŹWIĘKOWEGO FILMU 

LITEWSKIEGO. 

Do Kowna powrócił z Hollywoodu zna- 
ny litewski reżyser, aktor i dramaturg — 
Wajczkus. Zamierza on wyprodukować 
pierwszy litewski film dźwiękowy, biorąc za 
temat „Kiejstuła' A. Asnyka. Koszta wypro- 
dukowania filmu nie przekroczyłyby 700.000 
litów. 

ZJEDNOCZENIE ORGANIZACYJ 
KŁAJPEDZKICH. 

W. tych dniach w Kłajpedzie zostało za- 
łożone „Towarzystwo działaczy litewskich 
Małej Litwy*, do którego przystąpiło kil- 
kadziesiąt wybitnych działaczy krajowych. 
Zadaniem nowego Towarzystwa jest uzgod- 
nienie działalności różnych organizacyj na 
terenie Małej Litwy. 

Organizacji tej w kraju Kłajpedzkim na- 
daje się wielkie znaczenie, ponieważ dotąd 
litewscy działacze w kraju Kłajpedzkim, pra- 
cując na terenie różnych politycznych eko- 
nomicznych i kulturalnych organizacyj, nie 
mieli wpływowego ośrodka dla uzgodnienia 
wspólnej 

Dr. ZARCYN 
(chirurg) powrócił 

ul. Słowackiego 24. 

   
   

  

GIMNAZJUM 

į uczelni humanistyczny z oddziałem 

Kancelarja Gimnazjum czynna 

koedukacyjno - 
humanistyczne 

im. Ks. PIOTRA SKARGI .« 
WILNO, ULICA MICKIEWICZA 22 (lokal gimnazjum E. Dzięcielskiej). 

Przyjmuje kandydatów od lat 18-tu do klas od 4-ej do 8-ej włącznie. Typ 

niemiecki lub francuski. Egzaminy wstępne do wszystkich klas rozpoczną 

się dnia 31 sierpnia. Wykłady odbywać się będą od godz. 16.30 do 21-ej. 

ROK SZKOLNY ROZPOCZNIE SIĘ DNIA 2 WRZEŚNIA 1931 ROKU. 
1 ы 

DLA DOROSŁYCH 

matematyczno-przyrodniczym. Język ę 

codziennie w godz. 17 —19. 

  

  ФФФ 

  Mamusiu, nie zapomnij 
kupić mi też fartuszek szkolny, pończochy i kilka chusteczek 

  
  

  

w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ 

6396—0 Franciszka Frliczki, Zamkowa 5, tel. 6-46. 

"BIEOKTITIT SVIS TORY М СОСИа ПУНЕ 

ORGANIZUJE SIĘ 

  

Przedszkole z początkowem nauczaniem 
NA ANTOKOLU 

dla dzieci w wieku od 3 i pół do 8 lat. Zgłoszenia codziennie od 10—13 i od 15—17. 

  

  

nież na każdej 

ZŁOTE MEDA 
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   Uwaga! 
Mickiewicza 11; 

uznane za najlepsze w kraju. 

O dobroci instrumentów firmy W. Jahne, na które daje się długo- 

letnią gwarancję, świadczą liczne uznania ze sfer artystów, jak rów- 

Wyłączna sprzedaż 

W SALONIE WYSTAWOWYM I. KREMER 
ui. Trocka 9. 

Ceny reklamowe! Prosimy przekonać się! 

Oglądanie nie zobowiązuje do kupna! 

Przebojowe Występy Kauaretowe. | 

Antokol, ui. Złoty Róg 13 m. 1. 6544-2 

е į e 

: PIANINA ё = 
Ś um £ 

najwybitniejszej 2 

© fabryki 5 Ń abry! ю в „A 

wystawie uzyskane 

LE GRANDPRIX 

sezonu jesiennecg 
w programie 

  

   Ceny w sali bufetewej b. przystępne. 
Restauracja czynna od godziny 8 wieczór. 

6445     
  

  

Telefon 5-93. ji 
z 
  

Napad na ambulans pocztowy. 
STANISŁAWÓW 31.8. Pat. — 31 sierp- 

nia o godzinie 14 min. 30 trzech niewykry- 
tych osobników napadło na ambułans pocz- 

towy, pomiędzy Kołomyją a Peczeniżynem, 
na terenie gminy Sobów. Napastnicy dali 
z tyłu kilkanaście strzałów. 4 kule ugodzi. 
ły eskortującego ambulans posterunkowego 
polieji państwowej Nowiekiego w plecy, za- 

bijająe go na miejscu. Poeztyljon Ławczuk 
został trafiony w krzyż, a jadąca obok nie- 
go kobieta w nogę. Pocztyljon zaeiąwszy ko- 
nie, zdołał pomimo rany ujść przed napa- 
stnikami i doprowadził ambulans do Pe- 
czeniżyna. Przesyłki pocztowe nie zostały 
naruszone. 

Słup telefoniczny na torze kolejowym. 
WARSZAWIA 31.8.Pat— 31 sierpnia o 

godzinie 21 min. 50 na linji Sapieżanka — 
Wiłodzimierz najechał pociąg osobowy Nr. 
2441, idący z Sapieżanki do Włodzimierza, 
na słup telefoniczny, położony na szynach 

przez nieznanych sprawców. Po zatrzymaniu 
pociągu i usunięciu przeszkody pociąg ru- 
szył w dalszą drogę. Tabor nie uległ uszko- 
dzeniu. Wypadków z ludźmi nie było. 

  

* 
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Po tragicznym zgonie š. p. Tadeusza Holowki. 
Szczegóły morderstwa. 

Š. p. T. Holėwko miai nazajutrz wyjechać. 

TRUSKAWIEC 31.8. Pai. — Szcze 
'góły, poprzedzające zamordowanie Ś. 
p. posła Hołówki, przedstawiają się 
następująco: Dnia 29 b. m. w godzi- 
nach popołudniowych Ś. p. poseł Ho- 
łówko zwrócił się do przełożonej pen- 
sjonatu ss. Bazyljanek, w którym 
mieszkał, S. Augustyny z prośbą o wy 
stawienie mu rachunku, gdyż 30 b. 
m. miał opuścić Truskawiec. Przeło- 
żona poprosiła przy tej sposobności 
o wpisanie się do księgi pamiątkowej 
Poseł Hołówko zanotował tam co na- 
stępuje: „Pobyt w pensjonacie SS. 
Bazyljanek zachowam w miłej pa- 

Co wykazała. 

TRUSKAWIEC 31.8. Pat. — W 
ezasie przeprowadzonej @218 sekej 
zwłok posła Hołówki stwierdzeno, iż 
poseł Hołówko ugodzony został 6 ku- 
lami z broni krótkiej. Strzały oddane 
zostały w sposób skrytobójczy i z 
bezpośredniej bliskości. 4 strzały ugo 
dziły Ś. p. Hołówkę w głowę, 2 zaś 

  

mięci. Jestem bardzo wdzięczny za 
opiekę, troskliwość i życzliwość, któ- 
rej tyle dowodów miałem ze strony 
Siostry Przełożonej i całego zgroma- 
dzenia. (—) Tadeusz Hołówko, Tru- 
skawiec 30 sierpnia 1931 r.*. Jak z 
powyższego wynika „poseł Hołówko 
umieścił już datę swego odjazdu. 

Po wpisaniu się do księgi i uregu- 
lowaniu rachunku poseł Hołówko u- 
dał się do swego pokoju, gdzie czy- 
nił przygotowania do wyjazdu, po- 
czem spożył kolację. Na 3 minuty 
przed dokonaniem zamachu służąca 
przyniosła mu kompot. 

sekcja zwłok. 
w okolicę obojczyka. Zakwalifikowa- 
ne pierwotnie przez lekarzy jako 
pchnięcia sztyletem okazały się przy 
sekeji zwłok pęknięciami skóry, spo- 
wodowanemi przez nagłą jej pręż- 
ność pod wpływem posisków, które 
nie zdołały wydostać się z ciała. 

Wrażenie w Truskawcu. 
TRUSKAWIEC, -31. VIII. (Pat). 

Wiadomość o morderstwie rozeszła się 
lotem błyskawicy po małem Zagłębiu 
Naftowem i wywołała niebywałe po- 
ruszenie. Od rana przybywa do Tru- 
skawca z Borysławia, Drohobycza i 

okołicy wielu mieszkańców żywo ko- 
mentując ohydny mord. Willa SS. Ba- 
zyljanek oblegana jest przez kuracju- 
szy i przybyłą publiczność, głęboko 
przejętych krwawem wydarzeniem. 

Poszukiwanie merderców. Ludność ukraińska 
potępia mord. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Z Truskawca donoszą, że w ciągu 
nocy ub. przeprowadzono szsreg re- 
wizyj w Truskawcu i okolicy. Aresz- 
towano 4 osoby wśród nich portjera 
pensjonatu ss. Bazyljanek. 

Według dotychczasowego docho- 
dzenia stwierdzono, że w zamachu 
brało udział prawdopodobnie kilka o- 
sób, które podzieliły pomiędzy siebie 

rolę wykonawców, obserwatorów i 
ochrony. Wzburzenie w zagłębiu naf- 
towem jest bardzo wielkie. Ludność 
demonstruje przeciw terorystom. Rów- 
nież ludność ukraińska potępia mord, 
dokonany na osobie św. p. Hołówki. 
Zwracają uwagę na fakt, iż w ełzspor- 
tacji w Truskawcu brał udział członek 
Unda z Drohobycza. 

Odezwa wojewody lwowskiego 
wzywa ludność do spokoju. 

LWÓW 31.8. Pat. — Wojewoda 
1twowski dr. Rożniecki ogłosił nastę- 
pującą odezwę: 

Opinja publiczna została wstrząś- 
nięta faktem skrytobójstwa, dokona- 
nego na osobie Ś. p. posła Tadeusza 
Hołówki, w którym cale spoleczen- 
stwo polskie słusznie widziało cho- 
rążego idei pojednania i współpracy 
wszystkich obywateli Rzplitej Pols- 
kiej. Nikomu w Polsce nie może być 
obcem istnienie poza granicami pań- 
stwa czynników, uważających za cel 
swych aspiracyj unicestwienie tej tra- 
dycyjnej w naszych dziejach idei. 
Również świadomi jesteśmy, że owe 
czynniki obce usiłują zamącić życie 
wewnętrzne Rzplitej Polskiej. Wstrzą 

sająca sumienie zbrodnia, przypisy- 
wana przez opinję tym właśnie czyn- 
nikom, nie powinna stać się ciosem 
dla idei, reprezentowanej z taką szla- 
chetnością przez Ś. p. posła Tadeusza 
Hołówkę. Społeczeństwo nie może dać 
się unieść odruchom gniewu, ałbo- 
wiem władze państw. uczynią wszy- 
stko, by dać należytą satysfakeję in- 
stynktowi sprawiedliwości. Wzywam 
więc społeczeństwo do zachowania 
spokoju i powagi oraz podporządko- 
wania się z zaufaniem władzom. bez- 
pieczeństwa. 

Lwów, dn. 30 sierpnia 1931 r. 

Wojewoda. lwowski. 

(7 dr. Rożniecki. 

10.000 nagrody za wskazanie morderców. 
TRUSKAWIEC 31.8. Pat. — Starosta dro- 

hobycki wydał do ludności powiatu odezwę 
następującej treści: 

„Obywatele! Ostatnie zbrodnie na terenie 
tutejszego powiatu dokonano przez niezna- 
nych złoczyńsów, a przypieczętowane ohy- 

' dnem skrytobójeczem morderstwem na osobie 
5. P- posła Hołówki, poruszyły do głębi 0- 
pinję wszystkich warstw społeczeństwa, nie- 
mogocych się pogodzić z faktami podstęp- 
nych zbrodni. Liczne dowody potępienia 
spraweów, składane na moje ręce, nie mo- 

gą wystarczyć i zapobiec na przyszłość zbro- 
dniczym poczynaniom. Wzywzm całą: lud- 
ność powiatu do wspomagania wysiłków or- 
ganów bezpieczeństwa w trogieniu spraw- 
ców. Nie wątpię że wspólne wysiłki i czuj- 
ność doprowadzą do uwolnienia naszego po- 
wiatu od zmory zbrodni ii podstępu. Kto 
przyczyni się w ten sposób do wykrycia i 
ujęcia sprawców ohydnej zbrodni na 0580- 
bie Ś. p. posła Hołówki otrzyma nagrodę w. 
wysokości 10 tys. zł.*. 

U trumny 
TRUSKAWIEC, 31. VIII. (Pat). 

Od wczesnego ranka zdążają do Tru- 
skawca liczne delegacje stowarzyszeń 
i związków oraz nieprzebrane tłumy 
publiczności, udające się na pogrzeb 
Šš. p. posła Tadeusza Hołówki. Willa 
SS. Bazyljanek otoczona jest tłurmem 
ludzi, pragnących wziąć udział w po- 
grzebie. Przybyli m. in. dowódca O. 
K. X gen. Tessaro, posłowie Polakie- 
wicz, Car, Wojciechowski, minister 

pełnomocny Arciszewski i wielu in- 
nych. 

TRUSKAWIEC, 28.VIII. (Pat). De- 
legacje związków i stowarzyszeń przy 
bywają coraz liczniej. Latarnie na uli- 
cach Truskawca owinięte są krepą. 

zmarłego. 
Na budynku zakładu zdrojowego po- 
wiewają czarne chorągwie. Na trurm- 
nie zmarłego złożono bardzo wiele 
wieńców. Przed domem żałobnym u- 
stawiła się kompanja honorowa woj- 
ska oraz oddziały Związku Strzelec- 
kiego z Borysławia, Drohobycza, Tru- 
skawca i innych bliższych i dalszych 
miejscowości. Prócz tego przybyły od- 
działy Federacji Związku Obrońców 
Ojczyzny zagłębia naftowego. O go- 
dzinie i1-ej rozległy się od strony Во- 
rysławia i Drohobycza głosy syren ko- 
palnianych, poczem kondukt pogrze- 

Eksportacja zwłok z Truskawca. 
TRUSKAWIEC, 31.VIII. (Pat). Ek- 

sportacja zwłok Ś. p. posła Tadeusza 
Hołówki w Truskawcu zamieniła się 
w olbrzymią manifestację żałobną, 
jakiej dotychczas Truskawiec, ani za- 
głębie naftowe nie widziało. 

O godzinie 11-ej przed południem 
wyniesiono trumnę ze zwłokami z do- 
mu żałoby. Po odśpiewaniu pieśni 
przez chór wygłosił przemówienie pa- 
stor dr. Kesselring, poczem kondukt 
żałobny ruszył ulicą Stebnicką ku 
dworcowi. Na czele pochodu jechał 
oddział  cyklistów przysposobienia 
wojskowego z Borysławia, za nim po- 
stępowała kompanja honorowa 6-g0 
pułku „strzelców podhalańskich, od- 
działy Związku Strzeleckiego z Bory- 
sławia, Drohobycza, Stebnika i Schod- 
nicy, Oddziały Federacji Związku O- 
brońców Ojczyzny z Borysławia i 
Drohobycza ze sztandarem i dwie or- 
kiestry. Dalej postępowały delegacje, 
niosące kilkadziesiąt wieńców. Uwa- 
gę zwracało kilka wieńców od ludnoś- 
ci ruskiej z okolicznych wsi z napisem 
„„Twórcy współżycia narodów — włoś- 
cianie. Za trumną postępowała żo- 
na zmarłego, a dalej przedstawiciele 
władz w osobach dyrektora departa- 
mentu Ministerstwa Spraw Wewnętrz- 
nych Hauke-Nowaka, dowódcy O. K. 
X gen. Tessaro, naczelnika wydziału 
MSZ Schaetzla, radcy Kellera z Mini- 

bowy wyruszył na dworzec przy 
dźwiękach orkiestry. 

sterstwa Spraw Wewnętrznych, po- 
słowie BBWR. Car, Polakiewicz, Woj- 
ciechowski i Zdzisław Stroński, prezes 
Sądu Apelacyjnego we Lwowie Wóy- 
cicki, adwokat z Drohobycza członek 
Undo Ilnicki, reprezentacja żydow- 
skiej gminy wyznaniowej, a dalej li- 
czne delegacje wszystkich organizacyj 
społecznych, politycznych i zawodo- 
wych zagłębia naftowego oraz kilku- 
nastutysięczny tłum publiczności. 

Po przybyciu na dworzec trumnę 
umieszczono w wagonie, udekorowa- 
nym zielenią i pokryto ją wieńcami i 
kwiatami. Przemówienia wygłosili dr. 
Jarosz, reprezentant ludności żydow- 

skiej Tannenbaum, przewodnicząca 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 
w Drohobyczu Chomsowa oraz w imie 
niu ludności zagłębia naftowego po- 
seł Wojciechowski. W chwili zamknię- 
cia wagonu oddz. wojskowe i Związ- 
ku Strzeleckiego sprezentowały broń 
O godzinie 12 min. 15 pociąg ruszył 
do Lwowa, dokąd przybędzie o godzi- 
nie 16 min. 30. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Pogrzeb św. p. Tadeusza Hołówki 

odbędzie się w Warszawie we wtorek 
1-go września. Wyprowadzenie zwłok 
z Dworca Głównego na cmentarz ewan 
gelicko-reformowany nastąpi o godzi- 
nie 3 po poł. 

  

„Wilno pamięci bojownika współżycia 
narodowości. 

Z inicjatywy wileńskiej Grupy Re- 
gjon. posłów i senatorów BBWR od- 
było się wczoraj o godz. 1-ej po połud- 
niu liczne zebranie reprezentantów 22 
organizacyj społecznych Ziemi Wiłeń- . 
skiej w celu omówienia sposobu ucz- 
czenia pamięci zmarłego naskutek 
skrytobójczych strzałów morderców 
w Truskawcu znanego szerokim sfe- 
rom naszego kraju działacza i publi- 
cysty Tadeusza Hołówki. Zebraniu 
przewodniczył wiceprezes poselskiej i 
senatorskiej Grupy B. B. W. R. w W53l- 
nie p. poseł Br. Wędziagolski. Za sto- 
łem prezydjalnym zasiadł również о- 
becny na tem zebraniu p. wojewoda 
wiłeński Beczkowicz. 

W zagajeniu swem przewodniczą- 
cy poseł Wędziagolski w treściwych: 
słowach naszkicował świetlaną prze- 
szłość i wydatną działalność państwo- 
wo-twórczą zamordowanego prezesa 
Grupy poczem udzielił głosu p. posło- 
wi Doboszowi, który zreferował plan 
uczczenia pamięci zmarłego. Po геге- 
racie p. posła Dobosza rozwinęła się 

«dzie 3-ch osób do Warszawy, 

szeroka dyskusja, w której zabierali : 
głos reprezentanci poszczególnych or- 
ganizacyj. 

w wyniku dyskusji zdecydowano 
wysłać w imieniu uczestniczących w 
zebraniu organizacyj delegację w skła- 

która 
obok posłów i senatorów ziemi Wi- 
leńskiej reprezentować będzie na po- 
grzebie w dniu 1 września b. r. spo- 
łeczeństwo ziemi Wileńskiej. Delega- 
cja powyższa złoży jeden wieniec z ży- 
wych kwiatów udekorowany szarfa- 
mi od imienia reprezentowanych przez 
siebie organizacyj. Główny napis ogól- 
ny na wieńcu brzmieć będzie ,„„Wiel- 
kiemu bojownikowi idei współżycia 
narodowości ś. p. Tadeuszowi Hołów- 
ce*, „Organizacje społeczne ziemi Wi- 

lenskiej“. W skład tej delegacji wcho- 
dzą p. p. dr. Hirschberg, Chmielewski 
i delegatka Zw. Pracy Obywatełskiej 
Kob. 

Ponieważ na zebraniu tem wyłoniło 
się kilka wniosków co do sposobu ucz- 
czenia pamięci posła Hołówki powoła- 

ny został do życia Ściślejszy Komitet 
w skład którego weszli pp. Dr. Male- 
szewski — prezes, pos. Dobosz — wi- 
ceprezes,dyr. Hulewicz Witold, Rost- 
kowska, dr. Hirschberg, E. Kozłowski. 
Zadaniem tego Komitetu będzie przy- 
gotowanie dwu akademij ku czci š. p. 
Tadeusza Hołówki oraz utworzenie 
na wniosek posła Kamińskiego stypen- 
djum imienia zmarłego przy jednej ze 
szkół wileńskich oraz zajęcie się spra- 
wą zmiany nazwy ulicy Sosnowej w 
Wilnie przy której mieszkał s. p. Ta- 
deusz Hołówko jego imieniem. 

Wniosek ten wniesiony i umotywo- 
wany przez posła red. Stanisława Mac- 
kiewicza utworzony Komitet prześle 
od imienia reprezentowanych przez 
siebie organizacyj społecznych Magi- 
stratowi m. Wilna z prośbą o przepro- 
wadzenie odnośnej uchwały na Radzie 

Miejskiej. 
Jako żywo zareagokało społeczeń- 

stwo naszego kraju na tragiczną 
śmierć ś. p. Tadeusza Hołówki niech 
świadczy fakt, iż powiat oszmiański 

wysyła wieniec z delegacją od imienia 
tamtejszych organizacyj. 

Poseł Dobosz poinformował rów- 
nież zebranych, iż złożony będzie na 
grobie wieniec od Wileńskiej Regjo- 
nalnej Grupy posłów i senatorów, któ- 
rej prezesem był ś. p. Tadeusz Fiołów- 
ko. Wszystkie organizacje społeczne 
wysłały depesze kondolencyjne do Pa- 
ni Hołówkowej i Prezesa, BBWR 

Walerego Sławka. 

Wrażenie na ziemiach 
naszych. 

Wieść o tragicznym zgonie ś. p. Ta- 
deusza Hołówki wywarła na naszych 
ziemiach wielkie wrażenie i wywołała 
żywy oddźwięk wśród ludności. Świad 
czą o tem uchwały wszystkich rad po- 
wiatowych województwa wileńskiego, 
które wysyłają swych delegatów do 
Warszawy celem wzięcia udziału w 
pogrzebie. Wszędzie odbędą się ob- 
chody żałobne ku uczczeniu pamięci 
Tadeusza Hołówki. Jak donoszą z No- 
wogródka również wszystkie rady po- 
wiatowe województwa nowogródzkie- 
go uczestniczyć będą w pogrzebie 
przez swych specjalnych delegatów i 
zorganizują na miejscu obchody ża- 
łobne. Takie same uchwały o wysła- 
niu delegatów na pogrzeb powzięła 
większość rad „miejskich i gminnych 
na terenie województwa nowogródz- 
kiego. 

Wyjazd na pogrzeb 
do Warszawy 

Rodziny. 

Mieszkająca stale w Wilnie matka ś.p. 
Tadeusza Hołówki dosięgła straszna 
wiadomość podczas chwilowego po- 
bytu w Nowogródczyźnie. W dniu 
30 b. m. p. Hołówkowa przybyła do 
Wilna skąd wraz z synem i córką wy- 
jechała na pogrzeb do Warszawy. 

Wojewody Beczkowicza. 
W poniedziałek dnia 31 sierpnia 

wieczorem wyjechał do Warszawy na 
pogrzeb ś. p. Tadeusza Hołówki woje- 
woda wileński p. Beczkowicz. P. wo- 
jewoda złoży u zwłok wieńce w imie- 
niu województwa i własnem. 

W klubie Bezp. Bloku. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Konferencja przewodniczących kil- 
ku grup senackich i sejmowych B. B. 
W. R., która miała się odbyć 1-go 
września została ze wzlgędu na po- 
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Z DNIĄ NA DZIEŃ. 

System czekowy w produkcji 
i pracy. 

Magistrat wileński powziął bardzo słusz- 

ną myśl pobierania podatków miejskich w 

towarach. Powstał projekt ściągania zaleg- 

łych podatków większej 

własności w naturze. Związek Lokatorów i- 

nicjuje „daninę pracy** na budowę nowych 

domów i t. d. Wszystkie te nader słuszne 

inicjatywy zmierzają w gruncie rzeczy do 

jednego: do uniknięcia zbytecznego obrotu 

znaków obiegowych, do swoistego systemu 

— zwłaszcza od 

czeków na towary i na pracę. 

Padły z tego powodu to tu tam głosy kry 

tyczne. Zwłaszcza znawcy ekonomji polity- 

cznej z połowy 19-go stulecia poczuli się 

zaniepokojeni. Jakto, co to znaczy? Powrót 

do gospodarki naturalnej, 

dt. A. 

Można im na to odpowiedzieć, że gos- 

podarka naturalna jest dzieckiem nie šred- 

niowiecza, ałe wojny światowej i była sto- 

sowana w tak wysoce rozwiniętych państ- 

wach, jak Anglja i Niemcy. 

Nic bardziej naturalnego ponad to, iż w 

czasach straszliwego kataklizmu ekonomicz- 

nego jakim jest kryzys światowy sięgamy 

nie do podręczników i teoretyków, ale do 

metod jakie nam dyktuje nasz zdrowy chło 

pski rozum. 

Jeżeli chodzi o system pracy na kredyt 

i podatki, kto wie, czy nie należałoby stwo- 

rzyć specjalnych obligacyj miejskich i sa- 

morządowych do wypłaty tym drobnym roł- 

nikom i mieszczanom, którzy posiadając sa- 

modzielne środki utrzymania mogą dać pra- 

cę na kredyt. Mylimy się bowiem gruntow. 

nie w naszej ocenie bezrobocia, tylko z pun- 

ktu widzenia słów: Bez- 

robotny musi jeść, na to zgoda, ale i chce 

czuć się potrzebnych. Nie chce być wyrzuco- 

ny poza nawias życia. Przykład zredukowa- 

nych robotników miejskich, którzy sami 

przyszli do pracy, jest pod tym wzgledem: 

niezwykle pouczający: 

  

  

średniowiecze 

„dajeie nam jeść! 

Nie ulega wątpliwości, że idziemy w kie- 

runku pracy na kredyt i wymiany natural- 

nej. Kto wie, może jutro pójdziemy w kie- 

runku powszechnej armji pracy za miesz 

kanie i utrzymanie. Nie należy tego prądu 

tamować. Ileż dróg, mostów, domów, meljo- 

racyj może nam dać bezinteresowny, lub op- 

łacany w naturze system pracy. En. 

grzeb św. p. prezesa Hołówki odłożo- 
na. Termin konferencji wyznaczony 
będzie później. 

Kondolencja Korpusu 
Dyplomatycznego. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Przedstawiciele Korpusu Dyploma- 
tycznego w Warszawie składali w cią- 
gu dnia wczorajszego w Min. Spr. Za- 
gran. kondolencje z powodu Śmierci 
św. p. Tadeusza Hołówki. 

Manifestacja w Rzeszowie. 
RZESZÓW 31.8. Pat. — W nie- 

dzielę 30 b. m., bezpośrednio po na- 
dejściu wiadomości o zamordowaniu 
$. p. posła Hołówki, ludność miasta 
Rzeszowa zebrała się samorzutnie w 
większej liczbie i wraz z członkami 
rady gminnej i burmistrzem miasta 
dr. Krogulskim na czele przybyła do 
gmachu starostwa, gdzie przyjął de- 
legację mieszkańców Rzeszowa sta- 
rosta Friedrich. W imieniu ludności 
przemówił burmistrz dr. Krogulski, 
składając wyrazy żalu z powodu tak 
ciężkiej straty oraz potępiając ohyd- 
ny mord, a zarazem złożył zapewnie- 
nie w imieniu ludności miasta Rze- 
szowa, iż odnosi się ona z całem zau- 
faniem do rządu i jego poczynań. W 
manifestacji wzięły udział tłumy lu- 
dności z rozmaitych sfer. 

Beznadziejność astronomii. 
Od bawiącego na wywczasach w 

Logis du Tertre (Francja północna) 
prof. Lutosławskiego otrzymujemy po- 
niższy ciekawy artykuł, (Red.). 

Mamy przed oczyma niezmiernie 
ciekawy dokument: Pierwszorzędny 

uczony, Sir James Jeans, napisai dzie- 
ło*), w którem zestawia bilans naj- 
nowszych hypotez, zapomocą których 
astronomowie usiłują sobie zdać spra- 
wę z budowy wszechświata. 

Dziwnie śmiałe są te hypotezy. 

Autor nietylko wskazuje odległość ró- 
żnych gwiazd i mgławic, ale ich roz- 
miary, skład chemiczny, nawet wagę 
i wiek. Równie dokładnie opisuje wagę 
atomów, ich ruchy i wewnętrzne prze- 
obrażenia. 

Według tych przypuszczeń ziemia 
powstała wraz z innemi planetami 
dwa miljardy lat temu, wskutek zbli- 
żenia się do słońca innej gwiazdy, któ- 

ra wywołała gwałtowne przypływy i 

odpływy słonecznej materji, podobnie 
jak księżyc powoduje przypływy i od- 
pływy oceanów. 

Przy takim wielkim przypływie 
część materji słonecznej się oderwała, 
i rozpadła się potem na planety sło- 
necznego systemu. Ale było to zjawi- 
sko bardzo wyjątkowe, i ogromna wię- 
kszość gwiazd, wedle autora, nie ma 
planet, a wśród planet naszego syste- 
mu nigdzie prawie życie nie jest moż- 
łiwe, nawet na Marsie bardzo wątpli- 
we, na Wenerze mogłoby się zacząć 
dopiero za miljard lat. 

Wszędzie panują zbyt wysokie lub 
zbyt niskie temperatury, dla organicz- 

*) The Universe around us, 

University Press. 1931. 

nego życia. Marzenia Flammariona o 
wiełkości zamieszkałych światów Sir 

Cambridge 

Jeans potępia jako sprzeczne z naj- 
nowszym rozwojem astronomji. Nie 
rozważa wcale możliwości, żeby ciała 

innych istot myślących składały się 
z innych pierwiastków, niż ludzkie 
ciała, i wskutek tego mogły wytrzy- 
mać wyższe lub niższe temperatury 
niż człowiek ziemski. 

Uważając życie oganiczne za możli- 
we tylko w granicach ziemskich tem- 
peratur, uznaje za nieprawdopodobne 
istnienie życia w całym wszechświe- 
cie, prócz bardzo rzadkich wyjątków. 

Ale i na ziemi to życie nie istniało 
w ciągu pierwszych 1700 miljonów lat 
i dopiero powstało trzysta miljonów 
lat temu. Zaledwie jedną tysięczną 
tego czasu ma istnieć człowiek—trzy- 
sta tysięcy lat. I grozi mu zagłada 
w ciągu najbliższego miljarda lat, 
gdyż słońce wypała się i traci na wa- 
dze trzysta miljardów ton codziennie, 
kurcząc się stopniowo, przyczem sty- 
gnie i coraz to mniej ciepła daje zie- 
mi. Nie starczy tego ciepła na dłużej 
niż miljard lat, a może nastąpić na- 
gle przyśpieszenie promieniowania e- 
nergji takie, że temperatura ziemiby 
się podniosła o kilkaset stopni i wszel- 
kie życieby na niej wyginęło. 

Jeśli takiej katastrofy unikniemy, 

to zczasem zostanie ludzkość wymro- 
żona, najdalej w ciągu tysiąca miljar- 
dów lat, jak mniema, w przystępie ор- 
tymizmu Sir Jeans. Góry i nierówno- 
ści poziomu zostaną stopniowo zmyte 
do mórz, morza zamarzną, powietrze 
skroplone unicestwi wszelkie życie. 

Wszchświat cały, wszystkie gwia - 
zdy i mgławice zajmują przestrzeń 
ograniczoną, jakkolwiek bardzo wiel- 
ką. Światło, przy szybkości 300.000 
kilometrów na sekundę, potrzebuje 

dwóch miljardów lat, by z najdalszych 
granic wszechświata powrócić do cen- 
trum. A cały ten wszechświat ma też 
wiek ograniczony, zaledwie jakieś 
dwieście tysięcy miljardów lat, licząc 
od początku. Większość gwiazd niema 
więcej niż dziesięć tysięcy miljardów 
lat. Powstały one dzięki dziwnej pa- 
tędze, którą autor nazywa grawitatio- 
nal instability czyli niestałość ciąże- 
nia. 

Stopniowo się spałają, materja zni- 
ka i zostaje przeobrażona na promie- 
niowanie, ale autor nie usiłuje wytłu- 
maczyć, czem jest to promieniowanie 
i nie obiecuje nam, że gdy po dwustu 
tysiącach miljardów lat wszełka ma- 
terja zniknie, znów się zacznie proces 
odwrotny, tworzenie nowego wszech- 
świata bez życia i bez ducha. Mówi on 
zagadkowo: „O znaczeniu arcydzieła 
malarstwa może sądzić jedynie arty- 
sta, a nie jakaś okruszyna farby na 
obrazie“, (str. 339) z którą autor po- 
równywa człowieka. Ostateczne rze- 
czywistości wszechświata uważa au- 
tor za niedostępne nauce. 

Ten ponury obraz, w którym „nie- 
stałość ciążenia zastępuje Stwórcę, a 
życie, myśl i duch mógłby być „przy- 
padkowym ubocznym wynikiem pro- 
cesów natury mających inne cele, 
lub „rodzajem choroby materji starze- 
jącej się i pozbawionej wysokich tem- 
peratur, wśród których powstają no- 
we šwiaty“ (str. 344) — jest bardzo 
pouczającym przykładem jednostron- 
ności umysłu, który wyłącznie bada 
materję i podziwia wielkie cyfry, któ- 
remi określa stosuki materjalnych zja- 
wisk. 

Prawdziwym mędrcom nie zaim- 
ponują tryljony lat, ani kwintyljony 
kilometrów, ani nawet wyliczenie ilo- 

šci molekułów w każdej gwieździe. 
Mamy wobec tych wyliczeń jedną hi- 
storyczną pociechę. W ciągu przeszło 

  

tysiąca lat astronomowie za niewąt- 
pliwą prawdę poczytywali, że ziemix 
jest w środku wszechświata, i nawet 
palono tych, co temu śmieli przeczyć. 
A przecież ci dawni badacze nieba nie 
byli pod względem uzdolnień umysło- 
wych więcej upośledzeni, niż ci, na 
których Sir Jeans obecny swój biłans 
astronomji opiera. 

Więc może i oni ulegają złudzeniu. 
gdy za pomocą matematyki, która jest 
wytworem myśli ludzkiej, chcą życie 
i ducha wygnać z materjalnego wszech 
świata? Może myśleć i żyć można tak. 
że w innych, niż ziemskie, warun- 
kach? A może to rodzenie się planet 
ze zbliżenia się gwiazd wynikające, 
nie jest tak bardzo rzadkie, skoro we- 

dług wyznania autora nie moglibyśmy 
dostrzec w żaden sposób planet odleg- 
łych gwiazd, gdyby istniały? 

Inna jeszcze pociecha wynikająca 
z obrazu wszechświata, to stwierdzona 
najściślejszą obserwacją pustka prze- 
strzeni, w której materja zajmuje tak 
mało miejsca wedle autora, jakgdyby 
największy dworzec kolejowy zamiast 
tysięcy pasażerów zawierał tylko sześć 
os.! Czy ta rzadkość materji nie jest 
symbolem istotnej roli, jaką materja 
w rzeczywistości wszechświata ode- 
grywa? 

Książka Jeansa podobno jest tłu- 
maczona na polski język i ma się u- 
kazać w polskim przekładzie. Byłoby 
wielce pożądanem, aby tłumacz ujed- 
nostajnił używane miary, bo autor na 
przemian posługuje się metrycznemi i 
angielskiemi miarami. Także trzebaby 
ustalić nazwy wielkich liczb, bądź jed- 
nostajnie używając notacji arytmety- 
cznej, bądź określając zrozumiale na 
wstępie znaczenie takich wyrazów jak 
biljon, tryljon, quintyljon, decyljon. 
Pod tym względem niema jednomyśl- 
ności. Francuzi tryljonem nazywają 
miljon miljonów, czyli tysiąc miljar- 

dów, Anglicy zaś miljon do trzeciej 
potęgi podniesiony, czyli miljon biljo- 
nów. Dogodniejszą byłaby w astrono- 
mji notacja angielska, więc biljon ró- 
wny miljonowi miljonów, tryljon mi- 
ljonowi biljonów, czyli 10,7 kwarty- 
lion 10,** decyljon 10,” i tak dalej. 

Także przykłady i analogje, któ- 
remi ię posługuje autor, muszą ulec 
nietylko tłomaczeniu, ale przystoso- 
nietylko tłumaczeniu, ale przystoso- 
skiemu czytelnikowi. Więc sześć os. 
na Waterloo station odpowiadać bę- 
dzie trzem samotnym komarom na 
głównym dworcu w Poznaniu—i t p. 

Książka jest tak interesująca, że 
warto ją uprzystępnić i uniknąć nie- 
jasności, wynikających z pomieszania 
miar i przykładów budowli niezna- 
nych w Polsce. Wtedy jej oryginalność 
w pełni zostanie uwydatniona. Autor 
nie uważał za potrzebne wyjaśnić, co 
istotnie znaczą wysokie temperatury 
miljonów stopni. Czytelnik zńa grani- 
ce stu stopni między zamarzaniem 
wody a jej wrzeniem. Ale to wcale nie 
tłumaczy tysięcy i miljonów stopni 
ponad temperaturę wrzącej wody, i 
ogół czytelników polskich jeszcze 
mniej się w takich krańcowościach 
orjentuje, niż czytelnicy angielscy. 
Należy się im również jasna definicja, 
jak podane przez autora definicje pro- 

tonów, elektronów, molekuł, planet, 
gwiazd i mgławice. 

Autor ma nadzwyczajny dar pla- 
stycznych metafor i porównań. Jed- 
nak prócz tej tajemniczej niestałości 
grawitacji, która Boga zastępuje w 
stworzeniu świata, spotykamy inne 
niewyjaśnione pojęcia, jak np. ładu- 
nek elektryczności, promieniowanie i 
t p. Warto, żeby polski tłumacz usi- 
łował dać jasną definicję każdego ter- 
minu, zrozumiałą dla ogółu czytelni- 

ków. : 
Ogólny poziom wykształcenia przy- 

rodniczo-matematycznego czytelników 
takiego dzieła jest niewątpliwie wyż- 
szy w Anglji, niż u nas, a jednak i 
angielskim czytelnikom przydałyby się 
jasne definicje używanych terminów. 
Obraz tej pierwotnej mgławicy, w któ- 
rej miał powstać dziesięć miljonów 
lat temu ruch stwarzający poszcze- 
gólne gwiazdy bez żadnej interwencji 
Stwórcy, jest więcej mglisty od naj- 
ciemniejszego dnia zimowego w Lon- 
dynie. A historja metod, które pozwo- 
liły na pewne wnioski co do rozmia- 
rów, znacznie jaśniej była podana w 
klasycznem dziele Francuza. PJerrin 
przed kilku laty. Rzecz szczególna, że 
Jeans, choć przytacza naukowe bada- 
nia Perrina, pomija milczeniem jego 
zdumiewające dzieło popularne, prze- 
znaczone dla takich samych czytelni- 
ków jak ci, dla których sam Jeans 
podjął się zestawiania najnawszego 
bilansu wiedzy astronomicznej o 
wszechświecie. 

Obowiązek społeczny znakomitych 
badaczy, by uprzystępnili sami wyni- 
ki swych badań najszerszym kołom 
czytelników, nigdzie nie jest w tej 

mierze praktykowanym co we Fran- 
cji. Historja szkolna Francji Lawis- 
se'a, który był znakomitym, oryginal- 
nym badaczem, nie ma sobie równej 
w żadnym kraju. Także znakomici 
badacze przyrody często zwracali się 
do szerszych kół czytelników z nad- 
zwyczajnem powodzeniem. W tym za- 
kresie popularyzacji wiedzy Sir James 
Jeans dziełem swem o wszechświecie 
naokoło nas pozyskał sobie zaszczytne 
stanowisko. Dał obraz naogół nad- 

zwyczaj jasny materjalnego wszech- 
świata, tem jaskrawszy, że pomija zu- 

pełnie rzeczywistości duchowe. 

Wincenty Lutosławski. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Udaremniona ucieczka więźniów 

z więzienia powiatowego w Oszmianie. 

Z Oszmiany donoszą: 

Administracja więzienna w Oszmianie 

zaałarmowana została w dniu wczorajszym 

wiadomością o zuchwałej próbie ucieczki 

kilku więźniów, którą udaremniono w osta- 

tniej ch 
W oszmiańskiem więzieniu powiatowem 

w dwóch sąsiednich celach znajdowało się 

kilku niebezpiecznych przestępców, a mia- 

: Rosławowiez Vel Stanisław Jagien- 

towiez, Feliks Trawieki, Władysław Mojnio- 

sinek i Otto Alfred Hónning, ponury mor- 

derca 4. p. kapitana W. P. i osadnika woj- 

skowego z pow. święciańskiego. 

Wspomniani więźniowie z iniejatywy 

Hónninga postanowili zbiec z więzienia. 

Płan swój opracowali szczegółowo. Przy po- 

mocy antiabki od drzwi więźniowie wyśru- 

bowali otwór w ścianie wychodzącej na u- 

licę. 
k przygotowawcze do ucieczki trwa- 

  

   

    

ły przez kilka dni. 
W ostatniej chwili, kiedy już więźniowie 

szykowali się do ucieczki, ukończywszy pra- 

cę nad otworem, jeden z dozoreów więzien- 

nych posłyszał z celi jakieś podejrzane szme- 

ry. Powziąwszy podejrzenie, że więźniowie 

coś przygotowują, nagle otworzył drzwi i 

zauważył otwór, który miał wyprowadzić 

niebezpiecznych więźniów na wolność. Nim 

więźniowie zorjentowali się w wytworzonej 

sytuacji, na wszezęty przez dozorcę więzien- 

nego alarm zbiegła się straż ięzienna, któ- 

ra sparaliżowała sprytnie obmyśloną uciecz- 

kę. 
Niedoszłych zbiegów zakuto w kajdany i 

ulokowano w osobnych celach. Podczas prze 

prowadzonego badania, więźniowie zeznali, 

że inicjatorem ucieczki był Otto Hónning, 

który już od dłuższego czasu planował u- 

cieczkę z więzienia. (Q). 

   

Tragiczna przeprawa przez jezioro 
Huśtawa. 

Z Brasławia donoszą. 

Tragiczny wypadek wydarzył się w dniu 

wczorajszym na jeziorze Huśtawa w gminie 

jodzkiej pow. brasławskiego. 

Wczoraj z rana 8 mieszkańców wsi Huś- 

tawy w małej łódce usiłowało przedostać się 

na przeciwległy brzeg. 

Na środku jeziora przeładowana łódź wy- 

wrócona została przez silny wiatr i znajdu- 

jące się w niej osoby wpadły do wody. 

Czterech z nich a mianowicie 33-letni 

Hipolit Gradowski, jego żona 30-letnia Bro- 

nisława, 20-letni Piotr Korsak i jego narze- 

czona 19-letnia Anna Gradecelewiczówna u- 

tonęło. Resztę uratowano. 
Dotychczas wydobyto z jeziora jedynie 

zwłoki Gradowskiej Bronisławy. Dalsze po- 

szukiwania zwłok tragicznie zmarłych trwa- 

ją. (©). 

Pociąg zabił 7 koni. 
Na linji kolejowej Nowodruck—Woro- 

pajewo wydarzył się następujący wypadek. 

Szybko mknący pociąg wpadł na stado 

koni przebiegających przez tor kolejowy. 

7 koni zostało zabitych. Nieszczęśliwych 

wypadków z ludźmi na szczęście nie było. 

Podpalenie celem otrzymania asekuracji. 
W folwarku Grynwaldy (gm. kozłowskiej) 

dwaj bracia Leon i Marjan Kuleszowie 

podpalili swój stary dom w celu otrzyma- 

nia premji asekuracyjnej. 
Pomysłowych braci 

dzono w areszcie. 

zatrzymano i osa- 
(C). 

AEO — 

BARANOWICZE 
+ Po sąsiedzku... Niejaki Michał Morski 

mieszkaniec wsi Korzenie, gminy darewskiej, 

mając urazę sąsiedzką do swego sąsiada, a 

w dodatku imiennika, Michała Trzeciaka, 

wszczął z nim onegdaj sprzeczkę, w trakcie 

której uderzył z całej siły Trzeciaka, trzy- 

manym w ręku kołkiem brzozowym w le- 

wy bok. Trzeciak od wymierzonego razu 

padł na ziemię, tracąc przytomność. W bar- 

dzo ciężkim stanie przewieziono go do szpi- 

žala powiatowego, gdzie lekarz pogotowia 

stwierdził złamanie żebra i ciężkie uszko- 

dzenie lewego płuca. Krewkim sąsiadem Mi- 

chałem Morskim zajęły się organy poli- 

cyjne. 

-- Różności z powiatu baranowickiego. 

"We wsi Bracławszczyzna, gminy dobromy- 

skiej, zamieszkuje od dłuższego czasu dość 

zamożny obywatel, który w ostatnim czasie 

anieł nieprzyjemną sprawę z miejscowemi 

władzami bezpieczeństwa za nielegalne po- 

siadanie broni myśliwskiej. Jest to niejaki 

p. Dobrowolski Józef, który mieniąc się przy 

kładnym obywatelem, postanowił wykręcić 

się z nieprzyjemnej sprawy. 

Sytuacja możeby nie przybrała groźniej- 

szych rozmiarów, gdyby p. Dobrowolski do- 

browolnie przyznał się do winy, ale ponie- 

«waż z miejsca postanowił nie dać za wygra- 

mą, za jedną napozór błahą sprawą wylaz- 

ła poważniejsza, która okazała właściwe ob- 

łicze przykładnego obywatela. 

Ponieważ Dobrowolski zaprzeczył temu, 

jakoby miał posiadać broń myśliwską, za- 

rządzono rewizję, która dała nadspodziewa- 

ny rezultat, albowiem w niepokaźnym za- 

kątku znaleziono? dubeltówki. 

Pozatem uchylono rąbek innego rodzaju 

przestępstwa, którego dopuścił się Dobro- 

wolski w końcu zimy b. r. Mianowicie oka- 

zało się, że z zupełnym spokojem i czystem 

sumieniem rozprzedał pomiędzy swoich są- 

siadów osadników około 150 kg. padliny, 

twierdząc, że mięso pochodzi z krowy, któ- 

ra uległa nieszczęśliwemu wypadkowi. 

Wzięty w krzyżowy ogień pytań Dobro- 

wolski przedstawił świadka w osobie p.Fol- 

tyna, mieniącego się felczerem czy też oglą- 

sdaczem, który według oświadczenia Dobro- 
wolskiego miał leczyć krowę, należącą do 
niego. Wezwany świadek zeznał, że faktycz- 
nie został zaproszeny przez p. Dobrowol- 
skiego dla przeprowadzenia kuracji krowy, 
która uległa nieszczęśliwemu wypadkowi. Po 
nieważ wszelkie zabiegi rzekomego felczera 
okazały się bezskuteczne, przeto po naradzie 
z właścielem krowy felczer krowę zarżnął 

poczem dokonał sekcji zarżniętej krowy. Tu 
taj p. Foltyn składa rewelacyjne sprawoz- 

„danie z przeprowadzonej sekcji, które wpro- 

wadziły w niemałe zdiwienie najzdolniej- 

szych lekarzy weterynarji. A mianowicie— 

p. Foltyn podaje, że—,„krowa połknęła z po- 

%karmem gwóźdź, który przez przewody ро- 

karmowe dostał się w okolicę serca i wbił 

się do serca na głębokości 2 cali. Z tego 
powodu serce w miejscu, gdzie znajdował 
się wbity gwóźdź poczęło gnić dookoła w 
promieniu 1 cala. Wobec takiego stanu kro- 
wa w żaden sposób nie mogła być uratowa- 
mą, albowiem prędzej czy później serce mu- 
siało „ulec całkowitemu zgniciu*. 

Tego rodzaju ekspertyza felczera wete- 
rynaryjnego doprowadziła do lego ‚ že wzię- 
to go na spytki co do jego wyksztalcenia fa- 

chowego. P. Foltyn oświadczył, że kiedyś 
tam kończył jakiś kurs weterynaryjny, lecz 
dokładnie nie może określić miejsca i da- 

ty, ponieważ upłynęło już sporo czasu, a 

takie drobnostki nie utkwiły mu w pamięci... 

Zeznanie świadka stało się bezpośrednim po. 

wodem, że poczęto w tej sprawie badać dok 

ładnie służbę Dobrowolskiego i sąsiadów je- 

go. Rezultat dochodzenia wypadł na nieko- 

rzyść Dobrowolskiego i jego niefortunnego 
świadka, albowiem udowodniono im, że kro- 

wa została zarżniętą wówczas, gdy już przez 

<ałą noc leżała w chlewie nieżywa i zdążyła 
nawet dobrze przymarżnąć do nawozu. Do- 
wody bardzo jasne stały się powodem tego, 
iż Dobrowolski skazany został za sprzedaż 

padliny po 60 gr. za kg. na 300 złotych 
grzywny z zamianą w razie niewypłacalnoś- 
<i na 4 tygodnie aresztu. Obecnie Dobrowol- 
ski oczekuje wyroku w sprawie nielegalnego 

posiadania broni myśliwskiej. 
Należałoby również zwrócić uwagę mia- 

rodajnych władz, by wglądnęły w bliższą 
działalność samozwańczego felczera —oglą- 

dacza Foltyna, albowiem do leczenia zwie- 
rząt domowych powołani są jedynie lekarze 
i felczerzy weterynarji. A-wicz. 

+ Ukoūezenie prac Komisji Etatowej w 
Magistracie m. Baranowiez. Późnym wieczo- 
rem dnia 29.go sierpnia prace komisji Eta- 
towej, wyłonionej przez Radę Miejską dla 
unormowania stanowisk pracowników miej- 
skich, zostały zakończone ze zgodnem sta- 
mowiskiem Zarządu Magistratu. Redukcje 

ilościowe są minimalne, a połegają przeważ- 
mie ha zniesieniu niektórych etatów, które 

po największej części zostały zunifikowane. 
Również redukcje w poborach przywiąza- 
mych do poszczególnych stanowisk  służbo- 

    

    

wych, zostały stosunkowo nieznacznie ob- 

niżone. 

fatomiast skreślone zostały etaty: archi- 

wisty, kancelisty wydziału Technicznego, sa- 

modzielnego referenta egzekucyjnego, samo- 

dzielnego referenta działu gospodarczego, 

starszego kontrolera w dziale elektrycznym, 

siły pomocnicze i intendenta miejskiego. 

Zmniejszono ilość godzin przyjęć lekar- 

skich w Miejskim Ośrodku Zdrowia, co w 

dużej mierze przyczyni się do poczynienia 

większych oszczędności w budżecie miej- 

skim. 

Pozatem obniżone zostały stopnie służbo 

we niektórym stanowiskom etatowym, któ. 

re nie odpowiadały właściwemu zajmowane- 

mu stanowisku, jakie uchwalone były przez 

poprzednią Radę Miejską. W dziale Oświaty 

Komisja poczyniła również oszczędności 

przez zlikwidowanie gmachów filjalnych po- 

szczególnych szkół powszechnych i pomiesz- 

czenie ich w jednych budynkach, odpowiada- 

jących wymogom danej szkoły. 

Projekt powyższy w najbliższych dniach 

zostanie przedłożony na posiedzenie Rady 

Miejskiej i po uchwaleniu przez Radę oraz 

zatwierdzeniu. przez władze nadzorcze wej- 

dzie w życie. 

ŚWIĘCIANY 
+ Święto rezerwistów i b. wojskowych. 

W. dniu 16 sierpnia 1931 roku odbyło się w 

Święcianach doroczne Święto rezerwistów 

i byłych wojskowych. Święto to nosiło naz- 

wę „Dzień Rezerwisty”. Program dnia był 

następujący: msza św. w kościele parafjal- 

nym, poświęcenie Sztandaru Federacji, de- 

filada, zawody strzeleckie, wojskowe i spor- 

towe wreszcie zabawa taneczna. Aktu po- 

święcenia , Sztandaru dokonał ks. kanonik 

Mańkowski Piotr Dziekan Święciański, ro- 

dzicami chrzestnymi byli Starosta Poówia- 

towy Stefan Mydlarz z Prezeską Zw. Gos- 

podyń Wiejskich p. Cywińską Marją i major 

Kotowski Stefan Dowódca 20 Baonu K. O. P. 

z prezeską Zw. Pracy Obyw. Kob. Ireną 

Mydlarzową. Po doręczeniu przez ojca 

chrzestnego Sztandaru Prezesowi Powiatowej 

Federacji Wacławowi Jeśmanowi przemawiał 

do zebranych rezerwistów ks. kapelan No- 

wak. 

Następnie odbyła się defilada, w której 

wzięło udział około 250 członków—delega- 

tów 18 Kół S-tnia Rez. i b. Wojsk. egzystu- 

jących na terenie powiatu. W zwartych sze- 

regach przemaszerowały: pluton  asysten- 

cyjny, dwie kompańje piechoty (jedna umun- 

durowana), szwadron kawalerji (60 koni), 

pluton kolarzy (30 cyklistów). W uroczystoś- 

ci i defiladzie wziął udział Sztandar Fede- 

racji Pow. z Postaw wraz z prezesem kol. 

Protassewiczem Kazimierzem. Po defiladzie 

zebrani rezerwiści spożyli obiad z kuchen 

polowych, poczem przystąpiono do zawo- 

dów. 
W programie zawodów. zespołowe i in. 

dywidualne strzelanie, bieg w maskach przez 

zasłonę dymową, bieg w maskach 350 mtr. 
z przeszkodami, trójbój lekkoatletyczny, 
rzut granatem do leju, bieg sztafetowy kola- 

rzy, konkursy hippiczne i wreszcie wyścig 

konny płaski. W wyniku zawodów rozdano 
następujące nagrody: Zarządu Okręgowego 

S-nia Rez. i b. Wojsk., Prezesa Powiatowej 

Federacji, Zw. Ofic. Rez., Zw. Podof. Rez., 

Sejmiku Święciańskiego, Związku Ziemian, 

Okręgowego T.wa Kółek i Organizacyj Rol- 

niczych i dyplomy Zarządu Powiatowej Fe- 

deracji. Po rozdaniu nagród — zabawa ta- 

neczna. 

Podczas zawodów na boisku sportowem 

zebrały się bardzo liczne rzesze ludności 

miejskiej i okolic. Odezuwało się bardzo 
znaczne zainteresowanie zawodami a w szcze 
gólności zawodami w maskach gazowych i 

konnemi, gdyż ludność miała możność po- 
raz pierwszy obserwować tego rodzaju im- 

prezy. 

Z POGRANICZA 
+ KONFERENCJA GRANICZNA. W 

związku z ostatniemi wypadkami na pogra- 

niczu  polsko-sowieckiem w Niniewiczach 
pow. mołodeczańskiego odbyła się konferen- 

cja graniczna. Na konferencji rozstrzygnię. 

to szereg spraw aktualnych. (m). 

+ ZAMORDOWANIE STRAŻNIKA SO- 

WIECKIEGO. Onegdaj na pograniczu w re- 

jonie Chocieńczye po stronie sowieckiej zo- 

stał zamordowany strażnik sowiecki tuż przy 

słupach granicznych. Istnieje podejrzenie, że 

zamordowali go sami chłopi białoruscy 
(m). 

  

  

DDD DODA 

Popierajcie Ligę Morską 

Z—— i Rzeczną!! 
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Starosta dziśnieński ma być mianowany 

wice-wojewodą wileńskim. 

Jak się dowiadujemy z miarodajnego źródła, w najbliższych dniach 

spodziewane jest mianowanie starosty dziśnieńskiego p. Jankowskiego 

wice-wojewodą wileńskim. 

  

Wzburzony tłum kobiet 
usiłował zlinczować morderczynię 7-letniego Lewidańskiego. 

W sobotnim numerze „Kurjera Wileń- 

skiego“ donosiliśmy 0 wstrząsającej zbodni, 

która rozegrała się przy ul. Subocz 9, gdzie 

19 letnia Grynszpanówna, zamieszkała w 

charakterze sublokatorki u Lewidańskich, 

podczas ich nieobecności kilku uderzeniami 

młotka w gławę usiłowała zamordować 7-let 

niego syna właściciela mieszkania, poczem 

  

Grynszpanówna. 

oblała meble kwasem siarczanym i usiło- 

wała popełnić samobójstwo zażywając w 

większej ilości jodyny. 
W. dniu wczorajszym stan Grynszpanów- 

ny o tyle się polepszył, że lekarze uznali za 

możliwe przekazać ją do dyspozycji władz 

śledczych. W. chwili kiedy Grynszpanówna 

w towarzystwie dwóch wywiadowczyń wy- 

chodziła ze szpitala rozpoznana została przez 

jakąś kobietę. W jednej chwili zebrał się 

tłum przeważnie kobiet, który przybrał wo. 

bec Grynszpanówny groźną postawę. Wy- 

wiadowczynie widząc wytworzoną sytuację 

wynajęły dorożkę, usiłując w taki sposób 

ujść przed wzburzonym tłumem. Lecz pod- 

niecone kobiety nie dały za wygranę i jęły 

prześladować dorożkę, wznosząc groźne оК- 

rzyki nienawiści pod adresem morderczyni. 

W. pewnej chwili wzburzone kobiety do- 

goniły dorożkę i po zatrzymaniu jej usilo- 

wały. wywlec Grynszpanównę z dorożki. W 

obronie Grynszpanówny stanęły wywiadow- 

czynie, które stoczyły z tłumem kobiet praw 

dziwą walkę. Na wszezęty alarm przybyła 

polieja, która tłum rozproszyła. 

Trzy kobiety wykazujące najkiększą gor- 

liwość zatrzymano. Po tym incydencie Gryn- 

szpanównę dostarczono do wydziału śled- 

czego skąd przesłana została do dyspozycji 

władz sądowych. 

Powody straszliwego dramatu przy ulicy 

Subocz pozostają nadal owiane mgłą tajem- 

nicy. Według pierwszego orzeczenia leka. 

rza psychjatry Grynszpanówna nie wykazu- 

je większych oznak nienormalności. Niewia- 

rogodnem wydaje się również twierdzenie 

bohaterki ponurej tragedji, że czyn swój 

popełniła rzekomo z zemsty za ojea ofiary, 

który miał ją rzekomo zgwałcić. Natomiast 

cały szereg faktów wskazuje, że ma się tu 

do czynienia z wyrafinowanym czynem №у- 

kolejonej sadystki. 

Jak się obeenie wyjaśniło, oprócz šmier- 

telnych ciosów w głowę Grynszpanówna 0- 

kryła całe ciało swej niewinnej ofiary siń- 

cami i zadała mu szereg ran jakiemś ostrem 

narzędziem. Świadkowie również zeznają, że 

Grynszpanówna stale wykazywała wobec 

małych dzieci sadyzm. 

Stan rannego dziecka, które w szpitalu 

dziecinnym na Antokolu poddano skompli- 

kowanej operacji wciąż jest groźny i pra- 

wie nie rokuje nadziei utrzymania go przy 

życiu. 

Ciekawem jest, że w ostatniej chwili po 

dokonaniu strasznego czynu, kamienne ser- 

ce przestępczyni drgnęło. Pożałowała ona 

widocznie swego czynu, bowiem pierwsza 0- 

kazała pomoc swej ofierze owijając pora- 

nioną głowę mokrym ręcznikiem. 

Widocznie wówczas zrezygnowała .też z 

dalszej zemsty w postaci zatrucia Lewidań. 

skich i podpalenia mieszkania, o czem świa- 

dczy wielka ilość rozlanego po mieszkaniu 

kwasu siarczanego i spirytusu denaturowa- 

nego. (e). 

KRONIKA 
        Dziś: Bronisławy. 

Wtorek 

1 
Wrzesień 

Jutro: Juljana. 

  

Wschód słońca —g. 4 m. 46 

Zachód „ —g [8m.27 

Spostrzeżenia Zakładu Metoorolegi! U. 8. B 
w Wilnie z dnia 31/VII1—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 761 

    

Temperatura średnia ++ 129 C. 

. najwyższa: -|- 16° С. 

w najniżeza: > 7* C. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: północno-zachodni. 

Tendencja barom:s lekki spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

OD REDAKCJI. Redaktor naczelny nasze- 

go pisma p. Kazimierz Okulicz wyjechał 

wczoraj do Warszawy na pogrzeb Ś. p. Ta- 

deusza Hołówki. 

OSOBISTA 

Kurator Okręgu Szkolnego Wileńskiego. 

p. Kazimierz Szelągowski powrócił z urlopu 

i objął urzędowanie. 

URZĘDOWA. 
— Ministerjalna komisja kontrolna. Do 

Wilna wkrótce przybędzie ministerjalna ko- 

misja kontrolna. W skład komisji wejdą de- 

legaci ministerstw skarbu i spraw wewnę- 

trznych. 
Komisja w Wilnie przystąpi do badania 

gospodarki miejskiej. (m). 

SPRAWY SZKOLNE. 
— 8 kl.Hum. Koeduk. Gimnazjum im J. 

Kraszewskiego w Wilnie Ostrobramska 27. 
Egzaminy wstępne do kl. 1—7 2 i 3 wrześ- 

nia, Opłata za naukę od 20 zł. miesięcznie. 

Kancelarja czynna w godz. 10—13 i 16—17. 
Przy Gimnazjum Kursy Maturalne dla 

dorosłych. 
— Komunikat Br. Pomocy 1. N. H. G. 

Zarząd Bratniej Pomocy słuchaczy Instytu- 

tu Nauk Handlowo-Gospodarczych w Wil- 

nie podaje do wiadomości pracowni czapek, 

że prawo robienia czapek dla słuchaczy in- 

stytutu udzielone zostało wyłącznie firmie 
„Polska Pracownia czapek i kapeluszy” ul. 
Wileńska 10. 

Ostrzega się inne firmy przed wyrobem 
czapek Bratniej Pomocy I. N. H. G. 

— Bratnia Pomoc słuch. Kurs. im. „Ko- 
misji Edukacji Narodowej* w Wilnie ul. U- 
niwersytecka Nr. 9, na dzień 1 września r. 

b. godz. 5 po południu zwołuje walne zebra- 
nie członków. Przybycie obowiązkowe. 

— Zapisy do przedszkoli miejskich. Ma- 
gistrat m. Wilna podaje do wiadomości. że 
do przedszkoli miejskich przyjmowane są 
zapisy dzieci w wieku od 3 do 7 lat: 

Przedszkole Nr. 1 — Ostrobramska 5; 
przedszkole Nr. 2 — Św. Anny 2 — (dla 

  

dzieci inteligencji pracującej). przedszkole 
Nr. 3 — Trocka 14 — mury po-francisz- 
kańskie. 

GOSPODARCZA 

— Wymierzanie podatku dochodowego. 

Izba Skarbowa przystąpiła do wymierzania 

podatku dochodowego za rok 1931. Wymiar 

podatki izba opiewa na deklaracjach złożo- 

ph przez podatników do dnia 1-go maja 

kt, 
Od 10 września izba przystąpi do rozsy- 

łania nakazów płatniczych. Potrwa to do 1-go 
listopada. (m). 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— (Centralny Zarząd Polskiej Macierzy 

Szkolnej Z. W. podaje do wiadomości, iż za- 
pisy kandydatów na kursy wieczorowe dla 
Dorosłych przyjmowane są w lokalu Biura 
Polskiej Macierzy Szkolnej ul. Wileńska 23 
m. 9 od dnia 1-go września r. b. w godzi- 
nach od 10-ej do 15-ej. 

— Baczność „Kaniowczycy i Żeligowczy- 

ey*! Zarząd Wileńskiego Oddziału Związku 

Kaniowczyków i Żeligowczyków niniejszem 

wzywa tych wszystkich członków, którzy nie 

złożyli dotąd swoich życiorysów, aby to u- 

czynili najpóźniej do dnia 2 września bór. 

Sekretarjat Związku począwszy od 2 

września b..r. będzie czynny regularnie we 

środy każdego tygodnia, od godz. 4—6 w 

lokalu Federacji P. Z. O. O., przy ul. Želi- 
gowskiego 4. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— ostrzeżenie. Rada Robotniczych Związ- 

ków Zawodowych ziem Północno-Wschod- 
nich podaje do wiadomości opinji publicz- 
nej a także Urzędów i instytucyj, że w os. 
tatnim czasie kręci się nanowo na terenie 
robotniczego ruchu zawodowego niejaki Ban 
cerewicz rzekomy inżynier, podając się za 
przedstawiciela robotników. 

W! związku z powyż. Rada Rob. Zw. Zaw. 
Ziem Półn. - Wschodnich stwierdza ,że po- 
wyższy osobnik od chwili, od której ciążą 
na nim zarzuty natury kryminalnej w zwią- 
zku z jego działalnością w Spółdzielni „Rob- 
Bud* — z ruchem robotniczym nie ma nic 
wspólnego. 

RÓŻNE. 
— Zniżka cen wobec kryzysu. Obecnie 

panujące trudne warunki ekonomiczne u- 

niemożliwiają niestety niejednemu z miłoś- 
ników muzyki posiadanie dobrego pianina. 
Uwzględniając ogólne trudne położenie wy- 
tknęła fabryka fortepianów W. Jahne jako 
zadanie budowę dobrego wszelkim wyma- 
ganiom artystycznym odpowiadającego i dro 
gim nawet wyrobom zagranicznym dorów- 
nywującego pianina po cenie nader przy- 

stępnej. 
Salon wystawowy Trocka 9. ‘ 

KOMUNIKATY. 
— Spółdzielnia autobusowa w Wilnie ko- 

munikuje: Z powodu katastrofalnych defi- 
cytów jakie ponosi Spółdzielnia Autobusowa 
w Wilnie w związku z ogólnym kryzysem 
gospodarczym, Zarząd tejże Spółdzielni po- 
stanowił z dniem 1 września r. b.. 

1) Obniżyć ceny biletów za przejazd au- 
tobusami na linjach 5 i 6 z 30 gr. na 20 gr. 
oraz na linji 4 od ul. Mickiewicza do ul. 
Sołtańskiej też na 20 zamiast 40 gr. 

2) Jak również dła zwiększenia frekwen- 
cji jadących —przedłużyć termin ważności 
biletów ulgowych do godz. 23. 

Na pozostałych i przesiadkowych linjach 
ceny biletów pozostaną bez zmian. 

O ile w ciągu 2 tygodni frekwencja pa- 
sażerów na linjach 5 i 6 oraz części 4-ej od 
Mickiewicza do Sołtańskiej nie zwiększy się, 
Spółdzielnia Autobusowa będzie zmuszona 
ruch na tych linjach wstrzymać, gdyż do 
każdego autobusu dokłada się na tych lin- 
jach od 30 do 40 zł. dziennie. 

(Z dniem zaś 3 IX r. b. wstrzymany 
będzie ruch autobusowy do Kolonji Magi- 
strackiej i Wołokumpie. Pozostanie jedynie 
odcinek linji 3 do Pośnie*-ki. 

TEATR ! MUZYKA 
— Teatr miejski w „Lutni*. Występ Le- 

ona Wyrwieza, Dziś o godz. 8 m. 30 w. 
odbędzie się w Teatrze .„Lutnia* jedyny wy- 
stęp znakomitego humorysty polskiego, Le. 
ona Wyrwicza. W jego artystycznej inter- 
pretacji ujrzymy szereg zabanych typów cha- 
rakterystycznych, w odtwarzaniu których 
Leon Wyrwicz jest wprost niezrównany. Bo- 
gaty program wieczoru zawiera arcydowcip- 
ne monologi, zabarwione dużą dozą humo- 
ru i satyry. 
% „Nienaležy wątpić że dzisiejszy występ 
świetnego artysty cieszyć się będzie równie 
wielkiem powodzeniem jak i poprzednie je- 
go gościny w Wilnie. 

RABJO 
WTOREK, DNIA 1 WRZEŚNA. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 

  

   

      

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 francuski* —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). 

ŚRODA, DNIA 2 WRZEŚNIA. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krak. 12.05: 

włoska z płyt. 15.10: Kom. Meteor. 

15. Program dzienny. 16.00: Audycja dla 

dzieci. 16.30: Koncert dla młodzieży. 16.45: 

Kom. žegl. : „Radjokronika“. 17.1 _Re- 

ciłał skrzypcowy. 17.35: Odczyt. 18.00: Kon- 

cert. 19.00: „Sytuacja na Litwie przed pow- 

staniem 63 roku“ —odezyt. 19.15: „Opo- 

wiadanie z czasów wojny Z bolszewikami”. 

Kom. w jęz. litewskim i piosenki lite- 

      

      

      

19.30: Kom. LOPP. 19.45. Program 

na czwartek i rozm. 19.55: Komunikaty. 

Koncert. W przerwie kwadr. liter. 

  

U progu moich wspomnień* — felj. 

: Kom. 22.30: Muzyka lekka i taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
W STAJNI AUGJASZA. 

19.15 Tadeusz Łopalewski przed mikro- 

fonem wileńskim stawi się tym razem Z od- 

czytem z zakresu „Wielkiej literatury". Tak 

nudzą nas i nieraz drażnią tasiemcowe e- 

lukubracje ad usu scholarum utytułowanych 

i nieutytulowanych „historyków literatury", 

że z radością przyjmujemy, jak świeży po- 

wiew wiadomość, że żywy człowiek będzie 

mówił o rzeczach minionych (ale nieśmier- 

telnych). Chyba... że kogo odstraszy sam te- 

mat. Ale to już nie jest wina prelegenta. In- 

ni tu zawinili. 

NOWY RODZAJ LITERACKI. 

19.35 Styliści i'retorówie zręcznie pokla- 

syfikowali gatunki literackie, epos nazwali 

eposem, sonet sonetem, nowelę nowelą i 

dumni są z dokonanej pracy. Istnieje jed- 

nak pewien gatunek osobliwy, który um- 

knął się z pod ich przenikliwych spojrzeń 

i mikroskopów. Nie zauważyli go. Nie ogar- 

nęli poprostu. Gatunek ten, za pośrednict- 

wem dr. Walerjana Charkiewicza domaga 

się uznania za rodzaj suwerenny. Tymcza- 

sem rozrzuca podburzające odezwy po Wszy- 

stkich koszach redakcyjnych. Tam bowiem 

znajdują się jego główne siedziby. 

JUŻ PRZYSZŁY. 

Radjostacja Wileńska otrzymała nowy 

transport detefonów, których pierwszą ser. 

ję rozchwytano w ciągu krótkiego czasu. 

Znów można dostać w lokalu przy ulicy Wi- 

toldowej cały komplet przyborów radjood- 

biorczych za trzydzieści dziewięć złotych. 

NA WILENSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE POSZUKIWANEGO 

KRYMINALISTY. 

Wdniu wczorajszym osadzono w aresz- 

cie centralnym niejakiego Antoniego Bielaw- 

skiego, rejestrowanego w albumach policji 

wileńskiej złodzieja. į 

Bielawskiego zatrzymano na granicy, W 

chwili gdy usitowal zbiec do Litwy. (GQ). 

DWOJE DZIECI ZATRUŁO SIĘ GRZY. 

лУ BAMI. 

W dniu wczorajszym pogotowie ratun- 

kowe zawezwano na ulicę Podkopową, gdzie 

nagle zasłabło dwoje dzieci, 71-letni Wład. 

Rondomański i jego 5-cioletnia siostrzyczka 

Jadwiga. Lekarz orzekł, że obaj ulegli po- 

ważnemu zatruciu się grzybami. 

Przewieziono ich do szpitala dziecinnego 

na Antokolu. (0). 

  

M. FRYDMANOWA SYMULOWAŁA NAPAD. 

Przed kilku dniami donosiliśmy o zuch- 

wałym napadzie rabunkowym wpobliżu Po- 

Śpieszki, ofiarą którego miała rzekomo paść 

niejaka M. Frydmanowa (ul. Antokolska 134) 

Zachodzi podejrzenie, że Frydmanowa na- 

pad symulowała, bowiem ustalono, że wła- 

snoręcznie pokaleczyła sobie rękę, używając 

do tego celu szpilki. Dalsze dochodzenie w 

toku. (©). 

„GASTROLER* Z ŁODZI. 

Poczas obławy w melinie złodziejskiej 

przy ulicy Subocz zatrzymano niejakiego 

Abersztejna. 
W wyniku dochodzenia wyjaśniło się, 

że Abersztejn jest zawodowym złodziejem 

i pochodzi z Łodzi, gdzie trzykrotnie odby- 

wał karę więzienia za kradzieże kieszonko- 

we. Abersztejn widocznie przybył do Wilna 

na gościnne występy. 
Po sprawdzeniu jego tożsamości przes. 

łano go pod eskortą policyjną do Łodzi. (e). 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

W dniu 29 sierpnia Fiodorow Włodzi- 

mierz, zam. przy ul. Szeptyckiego 5, w celu 

pozbawienia się życia wypił esencji octowej. 

Lekarz pogotowa ratunkowego, po udziele- 

niu pomocy, odwiózł desperata do szpitala 

Żydowskiego w stanie niezagrażającym ży- 

ciu. Przyczyna nieznana. 

PORZUCONE DZIECI. 

W dniu 30 sierpnia znaleziono podrzutka 

płci męskiej w wieku około 4 tygodni w 

klatce schodowej domu Nr. 6 przy ul. Piw- 

nej. W tymże domu znaleziono podrzutka 

płci męskiej w wieku około 2 tygodni w po- 

sesji domu Nr. 36 przy ul. Lipówka. Obu 

podrzutków umieszczono w przytułku Dzie- 

ciątka Jezus. 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

W dniu 30 sierpnia Sosnowska Tecenja 

lat 40 (Subocz 82), przechodząc przez rów 

około budującej się drogi przy ul. Subocz, 

potknęła się i padając doznała złamania pra- 

wej nogi poniżej kolana. Lekarz pogotowia 

po udzieleniu pierwszej pomocy odwózł S0s- 

nowską do szpitala św. Jakóba w stanie nie- 

zagrażającym życiu. 

NIELEGALNY TYTOŃ. 

W dniu 29 sierpnia b. m. przez szerego- 

wego III Komisarjatu P. P, m. Wilna na ryn- 

ku Łukiskim, została zatrzymana Wajner Mi- 

na, zam. przy ul. św. Ignacego 12, z tytoniem 

w ilości 41 paczek, pochodzenia litewskiego 

Badana oświadczyła, że tytoń ten otrzymała 

od Wiczula Władysława, zam. we wsi Pu- 

stelniki gminy mejszagolskiej, pow. wileńsko- 

trockiego, który w tym dniu przybył do Wil- 

na, zatrzymując się w dziedzińcu domu Nr. 

19 przy ul. Tarataki, u którego na wozie 0d- 

naleziono jeszcze 49 paczek tytoniu również 

pochodzenia litewskiego. Tytoń zakwestjono- 

wano. Wajner i Wiczula zatrzymano. Docho- 

dzenie prowadzi III Komisarjat. 

KRADZIEŻE. 

W dniu 30 b. m. Piotrowski Feliks, zam. 
Nowogródzkiej 172, zameldował 0 
z kościoła św. Ducha przy ul. Do- 

minikańskiej 6, książek o treści religijnej 

wartości około 60 złotych. Ustalono, że kra- 

dzieży tej dokonał  Romaszko Władysław 

(Krzywa 33) (, którego ze skradzionemi książ- 

kami zatrzymano. 
W dniu 30 sierpnia Znanisz Wiktorja 

(Makowa 9) zameldowała, że w dniu 10-go 

sierpnia z niezamkniętego mieszkania skra- 

dziono jej bieliznę damską oraz stołową 

łącznej wartości 250 złotych. Ustalono, że 

kradzieży tej dokołana Dominicówna Irena 

(Makowa 9), która po kradzieży zbiegła. 

— W dniu 30 sierpnia Kozłowski Kle- 

    

  

12.05: Muzyka taneczna z płyt gramofono- mens, m-c wsi Rękaciszki (teren II Komisa- 

3 

Obstrukcja. Zarządy kobiecych klinik u- 

niwersyteckich chwalą jednogłośnie natu- 

ralną wodę gorzką „Franciszka - Józefa*, 

ponieważ jest ona łatwą do przyjmowania, 

a łagodnie czyszczące działanie następuje 

szybko, pewnie i bez szkodliwych działań 

ubocznych. 

sarjatu), zameldował o kradzieży z niezamk- 

nętego mieszkania garderoby męskiej warto- 

ści 80 zł. Ustalono, że kradzieży tej doko- 

nała Narwojsz Bronisława, bez stałego miej- 

sca zamieszkania, która następnie zbiegła. 

— W dniu 29 sierpnia Golpera Josel (Ra- 

duńska 16), zameldował, że przed dwoma 

tygodniami z niezamkniętego mieszkania z0- 

stała mu skradziona parasolka oraz branzo- 

leta łącznej wartości 16 złotych. Ustalono, że 

kradzieży tej dokonała Żengołowiczowa We- 

ronika, bez stałego miejsca zamieszkania, któ- 

rą že skradzionemi przedmiotami  zatrzy- 

mano. 
— W dniu 30 sierpnia z niezamkniętego 

składu przy ul. Krupniczej 5, na szkodę 

Ginsburga Abrama skradziono szyby okienne 

wartości 40 zł. Ustalono, że kradzieży tej 

dokonali Siemaszkowie Stanisław i Jan, zam. 

przy ul. Krupniczej 5, których zatrzymano. 

Badani do kradzieży przyznali się, oświad- 

czając, że skradzione szyby sprzedali Brum 

Bancelowi (Makowa: 10), u którego skra- 

dzione szyby istotnie odnaleziono i oddano 

poszkodowanemu. 

Pepierajeie przemysł krajowy 
RTEBBECYJ CSZRRASTRONE. 

„Z dziennika okrętowego". 
Port Sigzi, wyspa Lesbos, Archipelag 

Grecki, morze Egejskie, łódź żaglowa 
„Sancho Pancha" Akademictiego Klu- 

bu Włóczęgów Wileńskich. 

Pogoda słoneczna. Po tygodnio- 
wym wichrze uspokoiło się zupełnie. 
Jest to najgorszy okres morza Egej- 
skiego — stały północno-zachodni wi- 
cher a przez to ogromne fale walące 
z wściekłą siłą w napotkaną przeszko- 
dę. Nie powiem ażeby moja łódź (ka- 
jak) stanowiła dostateczny opór, ra- 
czej woli ona delikatnie usunąć się 
na bok ustępując bałwanom z drogi 
(.„bałwan'*—,głupi*, a mądry głupie- 
mu ustępuje!) 

Nie zawsze jednak ;taki manewr 
bywa udatny, częściej obrzydliwy, źle 
wychowany ,grzywacz* (pieniący się 
grzbiet załamanej fali) wdziera się do 
wnętrza biednego „Sanchy*, zmusza- 
jąc mnie do pracy przy wylewaniu 
wody aby przygotować miejsce na jej 

nowy zapas. 
Wogóle mój Sancho jest wybitnym 

akrobatą, doprawdy nie mogę często 

zrozumieć jak on może utrzymać rów- 

nowagę. 
W roku bieżącym pyniemy z nim 

od Stambułu (w zeszłym roku przeby- 

  

liśmy Orawę, Wag, Dunaj, Morze 

Czarne i Bosfor). * 

Morze Marmurowe okazało się 
przedziwnie spokojne — naprawdę 
marmurowe, tylko w jednem miejscu 
chciało mnie nastraszyć, ale i to było 
śmieszne! Ten spokój trochę nudzi, a 
przytem wiatr wciąż przeciwny, tak 
że do cieśniny Dardanelskiej szedłem 
na wiośle. co znacznie przedłużyło 

podróż. Dardanele znacznie brzydsze 
od Bosforu, niema tu tylu fantastycz- 

nych skał, niema tych słonecznych 
wzgórz i tych minaretów strzelistye 
na brzegu. ъ 

Straszyli mnie prądami, pono mia- 
ły być niebezpieczne, ale przyzwy- 
czaiłem się już w roku ubiegłym do 
lekceważenia ludzkich przestróg na te- 
mat żeglugi. Straszono nas przed prze- 

łomem Orawy i Wagu przez Tatry, 
straszono przed Żelazną Bramą, stra- 
szono przed Bosforem i wszędzie po- 
wiodło się bez przygód, a nawet bez 
emocji. Żaden z przełomów i żadna 
z cieśnin nie może rywalizować co do 
niebezpieczeństwa z podróżą morską. 

Bajeczne jest życie wogóle, ale naj- 
bajeczniej się człowiek czuje na po- 
łudniu. Dlatego, gdy się raz w te strony 
egzotyczne uczyni wypad, już żadna 
siła nie zdoła stąd nikogo oderwać. 
Wpada się w nałóg, cudowny, szało- 
ny nałóg miłowania słońca! 

Ja jestem już nieuleczalnie na tę 

chorobę chory. | 
Zapytacie co się tu robi? — od- 

powiem: siedzi się z odchyloną głową 
i przymrużonemi oczami i spędza się 

z nosa skórę za skórą, a przytem po- 

żera się jeden melon za drugim, jeden 
kawon za drugim popijając czasem 
sokiem z winogron. 

Zapytacie wiele na to trzeba mieć 
pieniędzy? odpowiem z oburzeniem 
po turecku: „jok para!“ (to znaczy: 
nic nie kosztuje). Przynoszą ci do ło- 
dzi po kilka olbrzymich, słodkich 
głów, jest tu ich taka moc, że się o 

pojedyńcze egzemplarze nikt nie 

kłóci. 
Turcy — to przemiły, kochany na- 

ród. Tu gościnność nabiera religijnych 
cech. Jeszcze noga twa nie wylądowa- 
ła, a już stawią krzesełko, a na: niem 

tackę z czarną kawą... bujrun Effen- 

dim... bujrun! Bywało, jadę sobie mi- 

mo wioski, a tu ci kiwają, powiewają 

sztandarem tureckim, rzucają czapka- 

mi i jakże tu nie zajechać?! Znajomość 
języka zupełnie zbyteczna: poklepią 
serdecznie po ramieniu, odrazu zro- 
zumiesz że są przyjaźni i że nie zbark- 
nie ci na niczem. 

Wszędzie zostawiam przyjaciół 
Ałłah małdyk! — kochani Turcy. 

Morze Egejskie przywitało mnie 

potęgą swego żywiołu w całej okaza- 

łości. Latałem z góry w dół jak w Lu- 

na Parku. Dusza mi trochę w pięty 

poszła, ale jakoś dopłynęłem do 1: 
Teraz odpoczywam w łóżku druzi 
dzień, zanadto mnie wytrzesto i 

szkotem powykręcało. Dziś biorę kurs 
na wyspę ilijos — dowidzenia! 

    

Dr. W. Korabiewicz.  



Z OSTATNIEJ CHWILI 
  

- Woldemaras został uniewinniony. 
Wojtkiewiczius i Papalejkis skazani na 15 i 13 lat więzienia. 

BERLIN, 31-VIII. (Pat). W procesie przeciwko Woldemarasowi sąd 

wojskowy w Kownie ogłosił dziś wyrok. Woldemaras wraz z 10 współ- 

oskarżonymi został uwolniony. 12 oskarżonych skazanych zostało na rok 
więzienia. Oskarżony o zamach na płk. Rustejkisa, szefa policji krymi- 
nalnej, Wojtkiewiczius skazany został na 15 lat, zaś pomocnik jego Pa- 
palejkis na 12 łat ciężkiego więzienia z jednoczesnem pozbawieniem ich 
praw obywatelskich. 

RAN WANA 

Zamach na ambasadora Portugalii. 
MADRYT 31.8. Pat. — Szczegóły zama- 

chu bombowego, dokonanego w piątek na 
ambasadora Portugalji w Madrycie p. Melli 
Barreto, przedstawiają się, według słów am- 
basadora, jak następuje: 

Około godziny 15 min. 30 ambasador 
znajdował się w swoim gabinecie na par- 
terze gmachu ambasady. Małżonka jego była 
również w pokoju, siedząc w fotelu naprze- 
eiwko wychodzącego na ulicę otwartego о- 
kna. Nagle zobaczyła jakiś przedmiot, jak 
się zdawało pierwotnie  —kamień, lecący 
przez okno, i padający na podłogę. Kiedy 
jednak przedmiot ten upadł na ziemię, pani 
Mello Barreto zrozumiała, že jest to bomba 
Rzuciła się więc ku mężowi i pociągnęła go 

do korytarza. Zaledwie ambasador zdołał 

DŹWIĘK. KINO-TEATR | Dziś! Wielki 

HELIOS" przebój dźwiękowy 

W rolach 
H głównych Wileńska 39, tel. 9-28 

ujść kilka kroków, nastąpił ogłuszający wy- 
buch, od którego całe umeblowanie zostało 
zniszezone, a w oknach wyleciały wszystkie 
szyby. 

W. trzy minuty po wybuchu do gmachu 
ambasady przybył prezes rady ministrów 
Zamora. Bomba wydarła w podłodze dziu. 
rę średnicy 30 ctm., tak głęboką, że odłam- 
ki przedostały się do piwnicy. Przybyła na 
miejsce policja wszezęła śledztwo. Jeden z 
robotników zajętych przy naprawie toru 
tramwajowego, oświadczył, że na chwilę 
przed wybuchem widział dwóch osobników, 
umykających z pośpiechem, którzy zniknęli 
za rogiem pobliskiej ulicy. Koło gmachu 
ambasady ustawiono specjałne posterunki 
policyjne, rozpraszające zbierający się tłum. 

Na I seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na poz. sean, Balkon 60 gr. Parter od | zł. Seansy od g. 4-ej, w niedz. i św. od 2-ej 
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Napad na pociąg towarowy. 
WARSZAWA 31.8. Pat. — Dnia 29 sier- 

pnia o godzinie 21 min. 30 na Szlaku iNe- 
szawa — Raczek, na 9-m kilometrze, banda 
złoczyńców w celu rabunku węgla dokonała 
napadu na pociąg towarowy Nr. 493, przy- 

czem hamulcowy Jan Hred otrzymał pos- 
trzał w pierś, Odwieziono go do szpitala w 
Aleksandrwie. Policja zarządziła obławę za 
złoczyńcami. 

Dir ——— 

SPORT. 
Zawody tenisowe o 

LWÓW P.A.T. Po dwudniowej przerwie, 
spowodowanej deszczem, wznowiono w nie- 
dzielę rozgrywki tenisowe 0 mistrzostwo 
Polski. Zainteresowanie publiczności bardzo 
duże. Wyniki niedzielne przedstawiają się 
następująco: 

W grze pojedyńczej panów: Witman (Ka- 
towiee) zwyciężył Kołeza I (LKT.) 6:4, 7:5, 
6:4, a po południu niespodziewanie wyelimi- 
nował Jerzego Stolarowa po ciężkiej czte- 
rosetowej rozgrywce 4:6, 8:6, 8:6, 6:3. Dzię_ 
ki tym zwycięstwom Witman doszedł do pół- 
finału, gdzie spotka się z Tłoczyńskim. 

Maks Stolarow po pokonaniu „Sosnow- 
skiego 9:7, 6:3, 6:4, spotyka się w drugim 
półfinale z Hebdą. 

W grach pojedyńczych pań w półfinale 
Jędrzejowska odniosła zwycięstwo nad Ru- 
dowską (Bydgoszcz). Drugą finalistkę wyło- 
ni spotkanie Volkmerówna - Dubieńska. W 
półfinałach Volkmerówna pokonała Boniecką 
6:3, a Dubieńska zwyciężyła Kruckiewiczów- 
nę 6:0, 6.2. 

W grach podwójsych pań para Groblew- 
5Ка - Pozowska zwyciężyła parę Junżanka - 
Lipopówna 6:1, 6:3, ale uległa w półfinale 
parze Volkmerówna - Rudowska 4:6, 4:6. 

Wielki 
dramat 
miłosny 

  

BZWIĘKOWHE KINO 

„НН 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

  

Dziś! Polski przebój dźwiękowy! 
Ulubieńcy publiczności 

Niebezpieczny 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe! Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, Na |-szy seans ceny zniżone. 

w przebojowym filmie 
dźwięk.-mówionym p.t. 

Bogusław Samborski, Marja Malicka i Adam Brodzisz 
Polska mowa! ® 

raj Polski śpiewi 

  

Dźwiękowe Kino 

CGJING 
ul, Wielka 47, tel. 15-41 

Według znanej powieści Andrzeja Struga. 

Adam Dymsza i inni. 

Dziś! Pierwszy polsko-europejski film dźwięk.-śpiewny i mówiony! Niebezpieczny romans 
Rekordowa obsada: Słynna gwiazda europejska przepięk- 

na Betty Amann, mistrz Bogusław Samborski, Zula Pogorzelska, Kazim. Krukowski, E. Bodo, 
Piosenki chóralne w wykon. chóru Dana. 

NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa. — Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie 
świąteczne o godz. 2-ej. NASTĘPNY PROGRAM: Potęga miłości. 

Orkiestra jazzband. słyn. H. Golda. 

  

mistrzostwo Polski. 

Para ta walezyć będzie w finale z parą Ję- 
drzejowska - Dubieūska. 

W grach podwójnych pań para Groblew- 
Nawratil pokonała parę Herbst - Maszew- 
ski 6:3, 6:4, 6:1, ale w półfinale została wy- 
eliminowana przez braci Stolarow 6:3, 6:4, 
7:5. Pozatem para Andrzejewski - Libling 
zwyciężyła w 5-u setach 3:6, 2:6, 6:0, 6:3, 6.3 

parę Kuchar - Stahl i weszła do półfinału. 
= 

Zakończenie raidu 
motocykiowego. 

II-gi raid motocyklowy Warszawa 
Wilno—Warszawa zakończył się w 
niedzielę. J. w. zgłoszonych było do 
niego 37 maszyn, wystartowało 34, 
przybyło do Wilna 31, zaś do Warsza- 
wy wróciło 29 w tem obydwie prowa- 
dzone przez panie Rotwandównę i 
Goldberżankę z Łodzi, notabene — w 
czasie oznaczonym. Wyniki wobec nie 
obliczonej jeszcze punktacji podamy 
jutro. 5. 

_ 

Księżyc w Montani 
Joan Grawford i Ricardo Cortez. NAD PROGRAM: Dodatek dźwięk. 

  

Strzeleckie mistrzostwa Świata 
we Lwowie. 

LWÓW 31 VIII. (Pat). W IV dniu strze- 
lań pojawienie się Szwajcarów na stanowi- 
skach, wykazało przewagę tego państwa 
strzelców jedynie w karabinie wojskowym 
na 300 mtr, gdzie Szwajcar Zimmermann 
uzyskał o 1 punkt więcej od kpt. Gościewi. 
eza (Polska). 

W wprowadzonej przez Polskę nowej kon 
kurencyj polegającej na strzelaniu z kara- 
binu wojskowego do 5 sylwetek oddalonych 
© 200 mtr. i ukazujących się jednocześnie 
na przeciąg 80 sek. pierwsze14 miejsc z 20 
strzelających zajęli Polacy, przyczem 3 Po- 
laków osiągnęło po 400 pkt. na 400 możli- 
wych. 

W strzelaniu z broni myśliwskiej do 
rzutków na 15 mtr, bezkonkurencyjną prze- 
wagę uzyskali zawodnicy austrjaccy. 

Na forach łucznych ukończono strzela- 
nie ćwiczebne. Ostateczne wywyniki były na 
stępujące: 

Strzelanie z 30 mtr: 1 (Kuentin, Francja). 
Strzelanie z 40 i 50 mtr: 1 (Heilborn, 

Szwecja). 
Na następnych miejscach zawodniczki 

polskie: Kurkowska - Spychajowa i Kró- 
lówna przed Francuzką—Allexandre. 

Złote odznaki mistrzostw zdobyli w dal- 
szym eiągu strzelań zawodnicy duńscy, 
szwedzey, fińscy i estońscy. 

Wilno — Grodno. 
1 P. P. LEG. ZWYCIĘŽA 2:0. 

Wczoraj w Grodnie odbyły się zawody 
piłkarskie o wejście do Ligi. Do zawodów 
stanęły 1 p. p. Leg. i mistrz okręgu biało: 
stockiego — 76 p. p. Bezapelacyjnie zwy- 
ciężył 1 p. p. Leg., uzyskując w stosunku 
do swego przeciwnika 2:0. (m). 

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 

Nr. 200 (2142) 

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH 

STRZELCÓW. 

LWÓW 29.8. Pat. — Reprezentacje po- 
szczególnych państw, przybywające do Lwo- 
wa na międzynarodowe mistrzostwa strze- 
leckie, przywożą ze sobą szereg nagród ho- 
norowych. Delegacja francuska złożyła w 
komitecie organizacyjnym zawodów strze- 
leckie mistrzostwa Świata we Lwowie pię- 
kny Puhar kryształowy, dar prezydenta re- 
publiki francuskiej, przeznaczony dla naj- 
lepszego strzelca polskiego z karabinu woj. 
skowego w trzech postawach, oraz srebrny 
zegarek, ofiarowany przez Francuski Zw. 
Strzelecki. Delegacja norweska złożyła pię- 
kny okręt Wikinga, wykonany w srebrze, de 
legacja włoska — gablotkę, zawierającą 5 
medali i koronę włoską, wykonaną ze złota, 
delegacja czeska — puhar z czeskiego kry- 
ształu, przeznaczony dla najlepszego strzel- 
ca polskiego z karabinu małokalibrowego w 
postawie leżącej. Delegacja szwedzka ofiaro- 
wała artystycznie wykonaną wazę. 

ATARI AINA DI NAERZOWAEOWIRA 

Sprostowanie. 
Wyjątkowego figla spłatał chochlik dru- 

karski w feljetonie p. t. „Nad polskiem mo- 
rzem*, zamieszczonym w numerze niedziel- 
nym. Oto ustęp feljetonu, wyrażający na- 
dzieję, że władze administracyjne polskiego 
wybrzeża uregulują sprawę komunikacji Kar 
wi z resztą wybrzeża, trafił na zakończenie 
rozdziału, mówiącego o nieustalonej pogo- 
dzie nad morzem. Wypowiedzenie nadziei, 
że władze administracyjne mają uregulować 
warunki atmosferyczne, może wyglądać na 
żart niewczesny i nie bardzo udatny. Oto 
jakie niespodzianki płata t. zw. chochlik 
drukarski. 

PARROT DER OOOO OOO 

Udzielam 

  

[In kaulai — li) 
ZAKŁAD ZDROJOWO - KĄPIELO- 
WY I STACJA KLIMATYCZNA 

(województwo lwowskie) 

ze słynną „NAFTUSIĄ* 

I! otwarty cały rok !! 
Sezon jesienny: wrzesień-październik, 

Przysłowiowo piękna jesień — 

  
              

  

ul. TATARSKA 20 

Jadalne, sy pialne i ga- 
binetowa, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogadnych Warunkach 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
6181 

  

Studenci U.S.B. 

  

lekcyj 
z wszystkich przed- 

miotów do klasy 6-ej 

włącznie. Zgłoszenia 

proszę kierować do 

Adm. „Kurjera Wil * 

pod Nr. 6334, 

Maszynistka 
poszukuje posady 

za minimalnem wy- 

nagrodzeniem. Ofer- 

    

Handel zoologiczny 
B. FRYDLANDA 
ul. Szpitalna 4. 

Kanarki harcenskie, śpie- 
wające w dzień i przy 
świetle. Inne ptaki zagra- 
niczne. Rybki złote i eg- 

zotyczne. Akwarja. Klatki. 
Pokarm dla ryb i ptaków. 

Kury rasowe. Kroliki. 
€512 

——— 

z placem do sprzedania 
na dogodnych warunkach 
Pizy ul.lłorowej ma Ans 

tokolu. 

  

Tylko 3 dni Tylko 3 dni a i i a 3 Mimo Kolejowe | Tylko ów 3 wnęk HRABINA MARICA Ao: idealny wypoczynek i kuracja udzielają Bo Gs ami Informacje codziennie sd 
0GNIS KO WRAK ES Wszelkich informacyj udziela — k ; || do „Kurį. Wileńsk.* | wojskowe Cmentarnzj 3Ę W rolach śą Przepych wystawy! $. о38 AR mori MKOE J, Sk ave kaiės głównych Harry Liedtke i Vivian „Gibson. A A A zgloszenia na mieszkania przyjmuje urepetycyj pod Nr. 17.872. 6326 | u właściciela, SĘ я Początek seansów odz. 6-ej, w niedziele i święta o 4-ej pp. astępny prograni: r zikich z ząt. Е rupami w zakresie ь a e ° ża Ra «500 __ larząd zdrojowy — TRUSKAWIEC. Gu kla gimnazjum. Pasz uu | 8 i aa 

= MOTORYCZNE 0ка awiarniany AUDI WEBOWE Zgłaszać slę: 
ul. KWaskaini 24 p osa d y vis-a-vis Sądu Grodzkiego 

  

   

  

Mallowy fok Szkolny! 
Wszelkie przybory szkolne 

oraz 

| rysunkowe, kreślarskie i malarskie 

polecam w wielkim wyborze. 

Dostawa dla 

Główna 
wygrana 

Połowa losu wygrywa! 

NIE ZAPOMNIJ 
Wielkiej 5 Klasy 23 Lot. Państw. 

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

85.000 wygranych na sumę około 28.000.000 złotych. 

1.000.000 . 

nabyć 

Do kupna losów sze: zęścia wzywa! 

Ogłoszenie. 
Sekcja Zdrowia Magistratu m. Wilna 

podaje do wiadomości, że w dniu 2-go 
września 193] r. o godz. IO-ej rano w Biu- 
rze Sekcji (Magistrat, ul. Dominikańska Nr. 2, 
pokój Nr. 4), 
na dóstawę mięsa 
miejskich i przytułku. 
niem ceny jednostkowej, 
ustępstwa od cen rynkowych, 

Oferty 

odbędzie się ustny przetarg 
i słoniny do szpitali 

ze wskaza- 
względnie */o"/o 

należy skła- 
dać do dnia 2-go września r. b. do godz. 
10-ej rano. 

      

Głuchota 
uleczalna. Wynalazek Eu- 
fonja  zademonstrowany 
specjalistom Usuwa przy- 
tępiony słuch, szum, ciek- 
nienie uszów. Liczne po- 
dziękowania. ądajcie 
bezpłatnej  pouczającej 
broszury. Adres: EUFO- 
NJA, Liszki k/Krakowa. 

6529 

D-r G. Wolfson 

  

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

pod Nr. 6872. 

Poszukuję 

  

ul. 3-go Maja Nr. 3. 
Dowiedzieć się w godz. 
12—4 po poł. 6546 

TANIA 

„Wytwórnia damsk, 
i dziecinnych ubrań* 
Bielizna, galant. i bławat. 

Bazyljańska 9. 6399 

  

  

nią pamiętaj- GOSPOdYNIE, Zee zes: 
czędności i teraz już za- 
mówcie drzewo i węgiel 

w składzie opałowym Stający do przetargu powinni dołączyć szkół i bratniaków na 
J. Kościałkowskiego 

  

UGHT 
mieszkania     

  

  

prof. N. KACZGRA 
w WILNIE, ul. Ignacego Nr. 14 mieszk. 9. 

Gwarantuję poprawianie najbrzydszych charakte- 
rów pism w jednym miesiącu. Program obej- 

6522 
  

Wytwornetowarzystwopo- 
znaje automobilizm tylke 
na kursach 
inżyniera Fro ma , 

Jagiellońska 3/5, tel. 18-46. 

  

  

Poszukuję 
2—4 pokoje 

z kuchnią i wygodami, 
koniecznie z ogródkiem. 
Oferty pisemne do „Kurj. 

  

  

  

PTAGOWNIA POWOZÓW 
1. Rodziewicza 

przyjmuje wszelkie obsta- 

Lecznica. zwierząt 
Dr. S. Bakuna 

6514 

Dr. Łukiewicz 
Choroby weneryczne 

  

  

Naja Krzem 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

  

ul. Wielka 33 róg Szklanej 
Posiada gotowe trumny 
dSROW= BEC ale do jek. 
humacji i przewozu zwłok. 
Wszelkie dodatki żałobne. 
Karawany oraz całkowite 

| 
| ; 
j do oferty wadjum w wysokości 300 zł. choroby weneryczne, Wileńska 8. 6539 dogodnych warunkach. | Wilno, Wielka 44, Przyjmowanie ofert oraz udzielanie PRYIMIE ACO 3 S odis Akiai aw | Zamiejscowe zlecenie załatwiamy odwr. pocztą. P.K. O. 85.051. Tel. 42-82 | | wszelkich informacyj uskutecznia się w Sekcji WILENSKA 7, Taa 82 a a NOWOOTWORZONA | i > w rej |. Mie ! i El -— LŽ AD ° r i an aa 010033 agistrat m. na. uszerka Wielkiej, Mostowej, Dą- : 1| Mglitii de DZANIE | tyją "crnżygry | |. Sa Kanto oko „ROSA ь ie LZ ; | 

й Antokolskiej. Oferty pi- przy ul. Wielkiej 29 Wilno, Mickiewicza 5. Tel. A KĖVA“ (Paris) gile ŠV sa G0Q miejso(do AU + DOKTOR Lekarz dentysta IANA LAKNOONA semne „proszę nadsyłać | poleca: codz. świeże 46 5 „Kl | e k ah : Ę 3е М ‚ o Administracji „Kurjera leko; Jo, „ jaja, ERRATA PA | Minis, MA PRO» Ród. RNA ESR AE? 0. Abłamowiczowa L, (hackielewicz | przyjmuje oa9do7wiecz. | Wiłekskiego” podNr.8728 | mleko puroiła, "Cc „jes. PRACA SW mieściu z mieszkaniem. brania i t. p. Wiado- spec. chor. kob. i akusz. | ; _„„., į Gaara gas R ROSE 5.| dla p. С. 6516-| 5 inne ' chłodne zakąski, 
zaj siwy Makliy. ae zmia mość: ul. Wielka 47, ‚ powrotia: bówikeż Bólu: spęcziwsta: Isa . "| napoje chłodzące oraz KONCESJONOWANE grów i prys zy. 280 wejscie od ul. Końskiej przyjmuje 9—10 i 3—5 nie kos AN ЕН ufa Specjalna prac. trumien obiady domowe KURSY KALIGRAFICZNE zacja. W.Z.P. 58. (Sekretarjat Konserw.) Kasztanowa 7. m.7. 6506 Wileńeka 2 Akuszerka 1. Drzewieckiego ю ileńska 25 m. 2. smaczne i zdrowe 

po cenach najtańszych 
a] 

STUDENT 
poszukuje korepetycji w   

  

muje również pismo: rondowe, gotyckie, frakturę 
i ozdobne. Płata za kurs zł. 25. Zapisy od 5— Samochody, motocykle,         8 w. 

warsztaty. 
Wil.* dla p. Emerytka. 

  

lunki i reperacje 

Mostowa 16, m. 69.   6490 

       

Ostrobramska 16. 
6534 Przyjmuje 5—7. 

   

powrócił. ul. Mickiewicza 46, m. 1. 
W. Zdr. Nr 3093.     6535 

   

  

urządzenie 

Wieńce 
zakresie 6-ciu klas Gimn. 
WIŁKOMIERSKA 3—20. 

pogrzebowe. 
napisy.   żywe i 

  

FILIP MACDONALD. 2) ta abażurem. Antoni przystanął w  jemnicze cienie i nadało pokojowi nie wrodzona. Antoni pomyślał, że — Wiem — odpowiedziała bez na- Eku ES A progu i rozejrzał się po mrocznem charakter bezpiecznej codzienności. przedtem musiała mówić inaczej. cisku, nie podnosząc głosu. Ale Anto- 
wnętrzu. W pierwszej chwili nie Z0- Pani Bronson stala prawie pod sa- — Mój mąż jest w więzieniu, za- ni skinął głową i rzekł: R : 
baczyl nic, gdyž oczy olśnione świat- A ASTA В UST ia ba. Sadzony za morderstwo. Apelował, ale — Rozumiem. Czy pani nie posą- @ ł łom łe ge doo : а Pą. Antoni spojrzał na nią ba b Eik Pet ARIE аа ЗНЕЕОНОя : : em w salonie, musiały się dostosowač  dawezo, lecz ukradkiem iw pierwszej ez skutku. Petycja, podpisana przez dza nikogo? SEE . Przeklad autoryzowany z angielskiego. do mroku, panującego tutaj. Usłyszał chwili: zabrakło mu tchu: - „W .eałem dziesięć ęcy ludzi, została odrzu- — Nikogo — odpowiedziała ko- 
głos żony: sej Gi Lo p cona. Dziś jest czwartek. We wtorek bieta. : : ы : > © : i : iu tylko d biety zrobił 2 EA as . у Е > Antoni wzruszył ramionami. ona dotychczas nie zwarjowała, bo — Pani pozwoli, mój mąż. Przy- ka ie a. R 0h —glos jej się załamał, ale zdołała się — Pani sama nie zabiła? — za- — Muszę dokonać cudu? Moja  jabym zwarjowała... jechał prędzej niż się spodziewałam... į : ё ча opanować—będzie powieszony... chy- pytał Antoni. KŻ SZK > 2 a a ч 2 i 3 2 byla Łucja — ale z zupełnie innego ; > SR b ч Pago? : droga, prędzej wielbłąd  prześlizgnie Antoni chwycił się rękami za gło- Antoni, pani Bronson... Zostawię pań- powodu. Poszukał w myśli określenia P©% że g0 wyratujemy. Powiedziano — Nie — odpowiedziała kobieta. się przez ucho igielne, niż mi- 

nister zmieni raz powziętą decyzję 
Ale czy to warto ratować człowieka od 
śmierci za „równie śmiertelną cenę 
dwudziestu lat ciężkiego więzienia? 
I po drugie, o ile sobie przypominam, 
ten Bronson dopuścił się okropnej 
zbrodni. Czy warto takiego człowieka 

  

wę i zakołysał wprzód i wtył. 
— Do rzeczy, kobieto — jęknął— 

jeżeli się nie pośpieszysz, to ja... 
Przysunęła się do niego i rzekła: 

— Rzecz jest w tem, że Bronson 
nie zabił Blackattera. Rozumiesz? 

Antoni drgnął, popatrzył na nią 
badawczo i rzekł: 

stwa samych... 

Zaszeleściła suknią, wionęła sub- 
telnym zapachem perfum i znikła, za- 
mykając za sobą ciężkie drzwi. 

Antoni postąpił kilka kroków 
wgłąb pokoju. Jednocześnie z niskiego 
fotelu koło ognia podniosła się wysoka 
postać z wyciągniętą ręką. Poczuł sil- 

dla stojącej przed nim petentki i na- 
sunęło mu się tylko jedne: „Wspa- 
niala“! Wszystkie inne były za słabe. 
Pomimo to czuł, że i to jedno nie od- 
powiada istocie rzeczy. 

Pani Bronson była bardzo wyso- 
ka, ale nadzwyczaj harmonijna, tak 

mi, że już nic się nie da: zrobić. — 
Urwała nagle i tylko w ciszy pozostało 
echo jej opanowanego, wirbującego 
głosu, dziwnie twardego i jakby cu- 
dzoziemskiego. 

Antoniego ogarnęło niezrozumiałe 
wzruszenie i rzekł tylko dlatego, aby 
przerwać milczenie: 

I niespodziewanie napięcie. pierz- 
chło. Usta pani Bronson, które musiały 
być piękne i tylko w tej chwili szpe- 
ciła je tragiczna twardość wyrazu, za- 
drżały cieniem uśmiechu. 

Antoni uśmiechnął się również i 
rzekł poważnym tonem: 

—- Niech pani będzie łaskawa u- ‚ й ži = iż ° r że nie można jej było zarzucić ani og- PRA cy Bios ratować?... : ‚ : -— Czy tak? Kito to mėwit? Nie ny uścisk dłoni, godny wyjątkowo at- zomu Ai Ša doo Biło z s — Władze są pozornie W porząd- siąść. A Urwał zdumiony, gdyż Łucja ze- ani żaden ważny świadek, letycznego mężczyzny, ale jednak nie : Ž } ока ku. Naturalnie, jeżelibyśmy mogli po- Usiadła. On pozoslal м pozycji rwała się na równe nogi i stanęła przed 
nim z oczami gorejącemi gniewem, 
śmiechem i niepokojem. 

— Ty, głuptasie! — wykrzyknęła. 
—Och, ty głuptasie! 

Antoni przesunął ręką po czole. 

prawo, 
boby go nie zasądzono. 

Łucja przysunęła się jeszcze bli- 
żej i położywszy ręce na ramionach 
męża, odpowiedziała zmienionym gło- 
sem: 

— Nie śmiej się, Mówi to tylko ta 

męski. Pomimo muskularności chwy- 
tu i szorstkości skóry nie można się 
było omylić, że była to ręka kobiety. 

Spojrzał'w oczy znajdujące się 
prawie na poziomie jego oczu, co w 
odniesieniu do kobiet zdarzało się tyl- 

jakimś potężnym, nieodpartym spoko- 
jem, tak jakby wołała o pomoc całą 
swoją istotnością, wbrew temu, że sa- 
ma była siłą. 

Podsunął jej w milczeniu fotel i 
gdy usiadła, zobaczył, że włosy miały 

  

dać w wątpliwość oskarżenie... 

Nie skończył. Pani Bronson wsta- 
ła bez szelestu i stanęła nad nim. Ze- 
rwał się i spojrzał w niebieskie, go- 
rejące oczy. Teraz dopiero zauważył, 
że drżała od stóp do głów. Głos jej 

stojącej, z rękami w kieszeniach, ' z 
oczami wpatrzonemi w ognisko. Myś- 
lał. Przeciwko logice wystąpił instynkt 
i zwyciężył. Pani Bronson rzekła: 

— Pan nie wierzy, że Dan jest 
niewinny. 

  

— Możliwe, że jestem głupi, ale osoba, która na ciebie czeka. To jest ko w tych czasach, kiedy jeszcze rósł. APW a anego złota, typowo q.miał ledwie dosłyszalnie, choć sło- | Nie było to pytanie, lecz stwierdze- dlaczego? nie, bo ja jestem druga. Mój drogi, Pomimo niedostatecznego światła do- NR PNA Ciekaw jej głosu, są padały jak pociski, wycelowane - nie faktu, ale Antoni odpowiedział: Tupnęła lekko nogą w podłogę. ty musisz to zrobić. Ty będziesz trze- strzegł, że oczy te były piękne, hipno- rzekł: с : ° w jego mózg: „7 Wierzę pani — znów SIĘ W — Dlatego — rzekła — dlatego, ci... A teraz chodźmy do niej. tyczne i jakieś niesamowite, chociaż — Nie będę pani wyrażał współ- — Panie pułkowniku, ta rzecz jest  Miechnął, tym „razem swobodnie po | że słuchasz, pytasz i nie rozumiesz. Antoni wstał i wyszli w milczeniu nie błędne ani przerażające. Tylko in- czucia, bo to byłoby bezcelowe. Czy pewna. Dan nie zabił Blackattera. Je- swojemu. — Wierzę, chociaż sam nie 
Nie zacząłeś się nawet orjentowač... do hallu. ne niż oczy innych kobiet. będę mógł pani pomóc, to Się dopiero żeliby się dało odkryć przed... przed... wiem, dlaczego. s : / — Rzeczywiście — zgodził się An- 5 — Czy pani pozwoli, że zapalę zobaczy dodał Z przyjacielskim U- przed... wtorkiem prawdziwego mor- — Mocą mojej wiary rzekła 
toni. З więcej światła? — zapytał nagle i, na Smiechem, ktėry rozjašnit zdumiewa- _ dercę, to... — Dokończyła wymownym kobieta. : — Nie zrozumiałeś zasadniczej Półki z książkami maskowały ścia- jej skinienie, poszedł do drzwi i prze- jąco jego ciemną, chudą, nieco iro- gestem. — Tak. Jesteś potężna — pomy- 
rzeczy, na której polega cała tragedja 
i która sprawia, że życie tej kobiety 
jest bliskie potwornej katastrofy. Och, 
nie mam na to słów. Dziwię się, że 

ny od podłogi do sufitu, wskutek cze- 
go pokój wydawał się optycznie wyż- 
szy niż był. Na kominku palił się czer- 
wony ogień, a na stole lampa, osłonię- 

+«  Miydawnielwa „Kurjex Wileński" 5-ka z ogx. odp. 

kręcił wyłącznik. 
Z dużej kuli, zawieszonej w środ- 

ku sufitu wytrysnęła fala łagodnego 
światła, które wypłoszyło z kątów ta- 

Druk. „Zaicz“, Wilno, ul 

niczną twarz. — Niech pani mówi. 

Odpowiedziała niskim, opanowa- 
nym głosem, w którym dźwięczała ja- 
kaś twarda, metliczna nuta, napewno 

   

Stali nawprost siebie, prości i szty- 
wni. Antoni rzekł łagodnie: 

— Czy pani wie, że mąż pani nie 
zabił Blackattera? 

ślał Antoni. 

(Deino) 
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