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VIEKONGRES MNIEJSZOŚCI 

  

NARODOWYCH. 
W siódmym zkolei Kongresie Mniej- 

szości Narodowych który odbył się jak 

i co roku w Genewie wzięło udział 0- 

koło 30 mniejszości narodowych z 14-u 

państw europejskich. Tak, jak w trzech 

latach ubiegłych ( od 1927 r.), w Kon- 

gresie nie wzięły udziału mniejszości 

narodowe, należące do Związku Mniej- 

szości Narodowych w Niemczech i do 

Związku Mniejszości Polskich. Wyjąt- 

kowo nielicznie stawili się delegaci 

mniejszości żydowskich: nie przybył 

np. wybitny polityk żydowski, Leo 

Motzkin, nie przybył Żyd z Litwy — 

Robinson i Żyd z Łotwy Nuzrock, — 

Griinbauma zastąpił redaktor żydow- 

skiego „Nowego Słowa”, Insler, zacho- 

wując się zresztą w ciągu całego Kon- 

gresu biernie. Z ramienia mniej ości 

żydowskich byli zatem obecni dwaj Ży- 

dzi:Margulies z Czechosłowacji i Meyer 

Ebner z Rumunji (ten ostatni po raz 

pierwszy). Jak zwykle, bardzo licznie 
reprezentowane były grupy: niemiecka 

i węgierska. Z Polski przyjechali (po- 

za wymienionym wyżej red. Inslerem) 

Niemcy: Naumann, Braebe, Ulitz i ksią 

że Pszczyński, dalej Ukraińcy: posło- 
wie Milena Rudnicka, Pełenskij i O- 
leśnicki (wszyscy z Undo), Rosjanie: 

pos. Borys Pimonow z B.B.W.R. (prze- 

wodniczący nowoutworzonego Związ- 

ku organizacyj mniejszości rosyjskich 

w Polsce) i Serebrjannikow, a wreszcie 
Litwin: Staszys. Pos. Jeremicz figuro- 
wał wprawdzie na liście członków Kon- 
gresu, ale na Kongresie nie był obecny. 

Niezwykle charakterystyczny incy- 
dent miał miejsce w związku ze spra- 
wą zgłoszenia udziału w Kongresie 
przedstawicieli „Wołyńskiego Zjedno- 

czenia Ukraińskiego, posłów Pewnego 

i Eugenjusza Bogusławskiego. Wiado- 

mość o tem zgłoszeniu undowcy przy- 

jęli ogłoszonem w prasie oświadcze- 

niem że przyjęcie obu tych posłów do 

Kongresu musi spowodować natychmia 

stowe wystąpienie z Kongresu przedsta- 

wicieli Undo. Oświadczenie to rozstrzy- 

gnęło sprawę: wprawdzie bowiem Se- 
kretarz Generalny Kongresów, agent 

niemiecki dr. Ammende przyjechał dla 

zachowania pozorów do Łucka i badał 

„kwestję“, ale po długich naradach, 

gwałcąc w sposób niedający się niczem 

usprawiedliwić formalne przepisy przy 
jętej przez Kongresy procedury przyj- 
mowania nowych członków, Prezyd- 

jum i Rada Kongresu pozostawiły zgło- 
szenia posłów Pewnego i Bogusławskie- 

go bez uwzględnienia, motywując swo- 
ją decyzję tem, że jakoby ukraińska 
grupa, reprezentowana przez nich, stoi 
na stanowisku sprzeciwiającem się pra- 
wom mniejszościowym (sic!) i że „w 
pracy parlamentarnej nie jest niezależ- 
na od grup nieukraińskich**. Decyzja 

ta, tak wyraźnie stronnicza, wymownie 

świadczy 6 zupełnie jednostronnym 

charakterze Kongresów. dopuszczają- 
cym wyłącznie delegatów skrajnie na- 

    

   

    

    
     

  

cjonalistycznych,  irredentystycznych 
narodowościowych kierunków  poli- 
tycznych. 

. Otwarcie Kongresu, a następnie ča- 
ły jego przebieg, mimo wielkich wysił- 
ków ze strony organizatorów, nie wzbu 

dził w Genewie wśród prasy zagranicz- 
nej i miejscowej, jako też w sferach 

zbliżonych do Ligi Narodów żywszego 
zainteresowania. Nie pomogło nawet i 

to, że na porządku obrad postawiono 
m. i. dyskusję nad sprawozdaniami o 
położeniu mniejszości narodowych, 
oraz — dla przynęty — dyskusję nad 
rozbrojeniem i bezpieczeństwem. Poza 
temi dwiema sprawami, dyskutowano 

jeszcze nad zagadnieniem organizacji 

wspólnot narodowych, oraz nad rezul- 

tatami autonomji kuliuralnej w Estonji 

Śmiało przeto można powiedzieć, 

że Kongres tegoroczny — poza częścia- 

mi, mającemi uzasadnić nazewnątrz 
rację jego zwołania, — był sceną, na 
której odegrano smutną tragikomedję 
ataków ukraińskich przeciw Polsce. Re 
żyserami byli: Panejko, Ukrainiec, o 
którym publiczna fama głosi, że jest 
mężem zaufania osławionego pułkow- 
nika Konowałca,—oraz faktyczny kie-   

rownik działalności Kongresów dr. 

Ammende. „Primadonną* była po- 
słanka ukraińska Milena Rudnicka, 

„Zespół orkiestrowy* składał się z de- 

legatów niemieckich, ukraińskich i — 
niewiadomo poco — węgierskich. Rolę 

klasycznego „chóru* grała delegacja... 

katalońska, triumfująca z uzyskanego 

zwycięstwa: autonomji prowincji ka- 

talońskiej w nowej republice hiszpań- 
skiej. : 

Nie było dotychczas w zwyczaju 
Kongresów Mniejszościowych w Gene- 
wie dopuszczać do szczegółowych 
skarg na położenie mniejszości naro- 
dowej w tem lub innem państwie. Na- 
wet i na tegorocznym Kongresie, we- 
dług zapowiedzi, opublikowanej w biu- 
letynie prasowym Wydziału Wykonaw 
czego, dyskusja miała się toczyć tylko 
w płaszczyźnie ogólnej obejmującej za- 
gadnienia, dotyczące całej grupy naro- 
dowościowej. W tym też duchu prze- 
mawali wszyscy mówcy, za jedynym 
wyjątkiem Ukrainki, Rudnickiej, która 
uważała za stosowne zabrać głos na te- 
mat zeszłorocznej „pacyfikacji** w Ma- 
łopolsce Wschodniej. 

Treść tego osławionego już dziś 
przemówienia p. Rudnickiej da się 
sprowadzić do tej jednej zasadniczej 
tezy, jakoby kwestja ukraińska rzeko- 
mo nie była kwestją mniejszościową, 
ponieważ: 1) Ukraińcy w Małopolsce 
Wschodniej są rzekomo nie mniejszoś- 
cią, lecz... „większością narodową, 2) 
naród ukraiński nie posiada własnego 
niepodległego państwa i 3) w związ 
z ogólnemi zobowiązaniami mniej 
ciowemi Państwa Polskiego, oraz w 
związku z zobowiązaniami szczegóło- 
wemi, zawartemi w decyzji Rady Am- 
basadorów z marca 1923 r. o granicach 
wschodnich Rzplitej co do autonomji 
terytorjalnej na terenie Galicji Wschod 
niej, — kwestja ukraińska w Polsce — 

   

*wedle p. Rudnickiej — posiada rzeko- 
mo „charakter międzynarodowy”. Pol- 
ska, — jak. twierdzi p. Rudnieka, — 
tych zobowiązań „nie wykonała”, — 

przeciwnie, w ostatnim roku Polska 
rzekomo „dopuściła się wyraźnego na- 
ruszenia tych zobowiązań” przez prze- 
prowadzenie „pacyfikacji*. O aktach 

ukraińskiego sabotażu, które tę akeję 
zapobiegawczą ze strony rządu polskie- 
go spowodowały, p. Rudnicka nie 
wspomniała, oczywiście, ani słowa. Na- 
tomiast uwieńczyła swoje wywody 
twierdzeniem, jakoby Ukraińcy nigdy 
„nie zrezygnowali z walki o zupełne 
wyzwolenie całego narodu ukraińskie- 
go*, — poczem zgłosiła aż dwie rezolu- 
cje: jedną, któraby miała potępić rząd 
polski za „pacyfikację”, i drugą, wzy- 
wającą Radę Ligi Narodów do „wzię- 
cia w obronę... prześladowanej mniej- 
szości ukraińskiej”. 

W czasie tego przemówienia za- 
szedł charakterystyczny incydent. Oto 
przewodniczący, dr. Wilfan, aż trzy- 
krotnie przerywał mówczyni. zwraca- 
jąc jej uwagę, że Kongres nie zajmował 
się dotychczas problemami poszczegól- 
nych mniejszości narodowych i że te- 
go charakteru dyskusji nie może do- 
puścić. Mimo to, p. Rudnicka, przy 
okłaskach delegatów niemieckich, u- 
kraińskich i katalońskich, z ironicz- 
nym uśmiechem na ustach — konty- 
nuowała dalej swoje przemówienie, nie 
stosując się najzupełniej do uwag prze- 
wodniezącego. To zachowanie się po- 

słanki Rudnickiej doprowadziło wpra- 
wdzie nawet do przerwania posiedze- 
nia na dziesięć minut, ale dopiero wów- 
czas, gdy do zakończenia jej przemó- 
wienia brakowało zaledwie kilka zdań, 
nie mających poważniejszego znacze- 

nia. 
Na tle tego przemówienia wiadomość 

o morderstwie Ś.-p. Tadeusza Hołów- 
ki, w kilkanaście zaledwie godzin po 
„występie posłanki Rudnickiej, zrobi- 
ła wrażenie wprost piorunujące, tem- 
bardziej, że 5. p. Holowko byt jednost- 

ką na gruncie polityki mniejszościowej 

powszechnie znaną, nawet wśród obec- 

nych wielu uczestników kongresu. To 
też natychmiast odruchowo zaczęto 
zastanawiać się nad rofmą potępienia 
dokonanej na Nim zbrodni. Poseł Bo- 
rs Pimonow, przedstawiciel mniej- 

szości rosyjskiej z Polski, zabiegał o to, 
aby mu pozwolono odczytać odpowied- 
nią deklarację. Jednakże kierownictwo 
Kongresu przeciwstawiło się temu i ca- 
łą tę — zdawałoby się jasną jak słoń- 

ce — sprawę odesłało do prezydjum, 
które „połączyło* ją (!) ze sprawą re- 
zolucji, zgłoszonej przez pos. Rudnic- 
ką... Stanęło ono na stanowisku... ..kom 

promisowem“, a mianowicie niedopu- 

szczającem deklaracji pos. Pimonowa, 

ale „„zato* zmieniającem również wnio 

ski ukraińskie na rezolucję ogólną, 

stwierdzającą brak poprawy w stosun- 

kach mniejszościowych Europy i po- 

tępiającą metody ucisku, prześladowa- 

nia i gwałtów, stosowanych wobec nie- 
których mniejszości narodowych. Trze 
ba było uporu ze strony posła Pimono- 

      

   

  

wa, aby następnego dnia, podczas dy- 
skusji rozbrojeniowej odczytana 205- 
tała przezeń krótka deklaracja, potę- 
piająca zbrodnię truskawiecką. Ale na- 
wet i ta skromna demonstracja pos. Pi- 
monowa, mająca charakter raczej oso- 
bisty, spotkała się z uwagą przewodni- 
czącego Kongresu, że nie była związa- 
na z porządkiem obrad. Skutek formal- 
ny tego oświadczenia był ten, że dekla- 
racji tej wcale nie pomieszczono w wy- 
dawanych komunikatach prasowych. 
Należy nadmienić, że agent genewski 

Konowalca, Ukrainiec Panejko, ze zna- 

mienną gorliwością szerzył wiadomość, 

jakoby zabójstwo ś. p. Hołówki zostało 
„napewno dokonane przez bolszewi- 

ków... 
Wszystkie inne momenty Kongresu 

były tak blade i mało interesujące, że 
nie warto o nich wspominać. Nie mo 
żnaby się też dziwić przewodniczącemu 
Kongresu d-rowi Wilfanowi, który ze 

zdumieniem podkreślał w swojem ina- 

uguracyjnem przemówieniu fakt, że mi 

mo kryzysu gospodarczego tak wielu 

delegatów przybyło na Kongres, że — 

gdyby nie to, że większość tych dele- 

gatów przyjechała... nie za własne pie- 

niądze. Kryzys zaś gospodarczy w Nie- 

mczech nie wpływa, jak wiadomo, na 

brak aktywności Niemiec w rozmaite- 
go rodzaju krecich robotach politycz- 
nych. Jednym z wielu tego rodzaju do- 
wodów był niwątpliwie tegoroczny 

Narodowych w Kongres Mniejszości 
Genewie. 

  

Rada Ministrów. 
WARSZAWA 9.9 „Pat — We środę 

dnia 9 b. m. odbyło się pod przewodni- 

ctwem p. premjera Prystora posiedze- 

nie rady ministrów. na którem, poza 
załatwieniem szeregu spraw bieżących, 
rada ministrów uchwaliła szereg pro- 
jektów ustaw, m. in. projekt ustawy o 

podwyższeniu stawek podaktu od do- 
chodów i tantjem, zezwoliła admini- 
stracji Lasów Państwowych na wzię- 

cie finansowego udziału w powstają- 
cem przedsiębiorstwie dla eksportu 
drzewa, zatwierdziła przyjęte na kon- 
ferencji londyńskiej rezolucje o utwo- 
rzeniu komitetu krajów eksportują 
cych pszenicę, oraz powizęła uchwałę 
o obowiązkowem stosowaniu domieszki 
wełnykra jowej przy wykonywaniu za- 
mówień na dostawę wyrobów wełnia- 
nych dla instytucyj państwowych. 

Rządowa akcja zwalczania 
bezrobocia. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy) 
Dziś odbędzie się narada prezyd- 

jum naczelnego komitetu do spraw 
bezrobocia z wojewodami wszyst- 
kich okręgów urzędowych. Narada 
ta poświęcona będzie organizacji 
komitetów wojewódzkich i komite- 
tów miejscowych do spraw bezro- 
bocia, oraz dostosowaniu zakresu 
działania istniejących już komitetów 
do postanowień Rady Ministrów. 
Nadto na konferencji czwartkowej 
ustalone zostaną zasady współdzia” 
łania komitetów wojewódzkich i lo* 
kalnych z komitetem naczelnym. 

Zamiar wznowienia 
pertraktacyj. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy) 

Jak słychać, pertraktacje związku 
dyrektorów teatrów polskich ze 
Związkiem Artystów Scen Polskich 
mają być w. najbliższej przyszłości 
nawiązane ponownie. 

Egzotyczny gość w Warszawie 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dnia 12-go b. m. przybędzie do 
Warszawy pociągiem ze Zdołbuno- 
wa następca tronu perskiego syn 
obecnie panującego szacha Rizy- 
Chana-Pachlawiego. Następca tronu. 
liczy lat 12 i podróżuje w otoczeniu 
świty, złożonej z 15 osób. 

Dementi. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wszelkie pogłoski, jakoby miały 
toczyć się rokowania w sprawie wy- 
dzierżawienia monopolu spirytuso- 
wego, nie odpowiadają prawdzie. 

  

Popierajcie Ligę Morską 

  

  
11-go b. m., jako w drugą rocznicę śmierci 

s=Fe Jana Tarwida 
w kościele Serca Jezusowego, przy ul. Archanielskiej, o godz. 6 i pół rano odbę- 

dzie się nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy. 
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Średnia Męska Szkeła Handlowa 
im. St. Staszica, Marii aaa 

@ 
w Wilnie, ulica Dąbrowskiego 1, 

z powodu dużej frekwencji uczniów zostaje utworzony 
drugi równoległy oddział klasy l-ej. 

Termin składania podań zostaje przedłużony do dn. 30 września r. b. hi 
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Od Wydawnictwa. 
Do dzisiejszego numeru „Kurjera Wileńskiego" wszystkim naszym pre- 

numeratorom miejscowym i zamiejscowym dołączamy jako 

PREMJUM BEZPŁATNE 
za miesiąc maj r. b. reprodukcję obrazu 

p. Studjum Kompozycyjne 
pędzla artysty malarza KOWARDA KARNIEJA, b. ucznia Szkoły Rysunko- 

wej Wileńskiego T-wa Artystów Plastyków, pod kierownictwem profesora 

L. Slendzińskiego. 

  

  

Zgromadzenie Ligi Narodów. 
Debata nad raportem sekretarza Ligi. 

GENEWA, 9-IX. (Pat). Na śro- 
dowem posiedzeniu Zgromadzenia 
toczyła się w dalszym ciągu general- 
na debata nad dorocznym raportem 
sekretarza Ligi. Przemawiali przed- 

stawiciele lndyj, Japonji, Kanady i 
Rumunji Wszyscy ci mówcy głów- 
ną część swych przemówień poświę- 
cili sprawie rozbrojenia i kryzysu 
gospodarczego. 2 

Sprawa długu Austr[i. 
GENEWA 9.9. Pat. — Ze źródeł 

francuskich zaprzeczają tutaj wiado- 
miściom, jakoby Francja zdecydowała 

się przejąć dług Austrji w bankach an- 
gielskich. Tego rodzaju operacja może 
nastąpić dopiero 17 października t. j. 
w dniu, w którym upływa termin os- 
tatniego udzielonego przez Anglję kre- 
dytu w wysokości 100 miljonów szy- 
lingów. Sprawa ta jest ściśle związana 
z zagadnieniem pomocy finansowej, 

Dyskusja nad uzgodnieniem 

GENEWA 9.9. Pat. — Wszystkie 
komisje Zgromadzenia Ligi Narodów, 
z wyjątkiem 3-ej komisji rozbrojenio- 
wej, podjęły w dniu 9 b. m. po połud- 
niu pracę. Dokonano wyboru wiceprze 
wodniczących i ustalono porządek 
dzienny obrad. W pierwszej komisji 
prawniczej wywiązała się odrazu in- 
teresująca dyskusja nad zagadnieniem 
uzgodnienia projektu Kelloga z paktem 

Ligi Narodów. W dyskusji ujawniły się 
trudności prawie nie do pokonania, z 
uwagi na stanowisko pewnych państw, 

której Austrja domaga się od Ligi Na- 
rodów. Odpowiednie komunikaty zo- 
stały przez Radę Ligi Narodów prze- 
kazane komitetowi finansowemu, któ- 
ry obeenie bada je i w połowie przysz- 
łego tygodnia wyrazi prawdopodobnie 
w tej sprawie opinję. 

GENEWA 9.9. Pat. — Komitet fi- 
nansowy Ligi Narodów zajmował się 
w dniu 9 b. m. położeniem finansowem 
Austrji. Żadnych decyzyj nie powzięto. 

paktu Kelloga z paktem L. N. 

które w mniej łub więcej otwarty spo- 
sób przeciwstawiały się jakimkolwiek 
zmianom paktu Ligi Narodów. Dyskus- 
ję odroczono do czasu otrzymania dal- 
szych dokumentów i wynurzeń poszcze 
gólnych rządów. 

6-ta komisja — do spraw politycz- 
nych — zajmuje się sprawozdaniem 
komisji studjów europejskich. Gospo- 
darczą część tego sprawozdania przeka 
zano komisji drugiej. W najbliższych 
dniach 6-ta komisja zajmie się również 
sprawą mandatów. 

Bokoła zaproszenia Meksyku. 
GENEWA 9.9. Pat. — Wielkie za- 

interesowanie wzbudziła we Środę de- 
klaracja meksykańskiego obserwatora 
w Genewie, wywieszona w sali praso- 
wej gmachu, w którym odbywa się 
Zgromadzenie Ligi. Deklaracja ta napi- 
sana ręcznie i wywieszona bez zgody 
sekretarjatu, została natychmiast usu- 
nięta. 

W deklaracji obserwator meksy- 
kański oświadczył, że inicjatywa za- 
proszenia Meksyku do Ligi Narodów 
podjęta została przez 6 mocarstw bez 

uprzedniego porozumienia się z rządem 
meksykańskim. Rząd meksykański — 
pisze obserwator — bada obecnie tę 
propozycję poważnie, lecz ze strony te- 
go rządu żadne oficjalne kroki w tym 
celu nie zostały podjęte. Jak wiadomo 
na wtorkowem posiedzeniu Zgroma- 
dzenia zaproszenie Meksyku zostało 
przyjęte jednomyślnie i wywołało sze- 
reg oświadczeń ze strony państw eu- 
ropejskich i południowo - amerykań- 
skich, wyrażających zadowolenie z te- 
go faktu. 

w dniu dzisiejszym. 
GENEWA 9.9. Pat. — Na jutrzej- 

szem posiedzeniu Zgromadzenia (w dn. 

10 b. m.) przemawiać będzie rano lord 
Cecil, dełegat wielkobrytyjski. Po po- 
łudniu spodziewane jest przemówienie 

niemieckiego ministra spraw zagrani- 
cznych dr. Curtiusa. Przemówienie 
francuskiego ministra spraw zagrani- 
cznych Brianda spodziewane jest w pią 
tek rano. 

Jeszcze jeden pretendent do tronu 
rosyjskiego. 

Aleksiej Romanow — chory umysłowo czy nabieracz. 

KOWNO, 9. 9. (Pat). — Jak donosi „Łie- 
tuvos Żinios, do redakcji gazety „Musu Kra- 

sos*, wydawanej w Poniewieżu, zgłosił się 
jakiś osobnik, przedstawiając dowody osobi- 
ste na imię Aleksego Romanowa. 

Osebnik ów oświadczył, że jest synem ca- 
ra Mikołaja Il i że w przeddzień zamordo- 
wania rodziny. cesarskiej udało mu się zbiec 

z Jekaterynburga. Przytem wyjął on szka- 

, tułkę, którą nosi stale przy sobie, ozdobioną 

różnemi znakami, znaczenia których jednak, 

pomimo zadawanych mu pytań, nie podał. 

Obeenie, jak sam oświadczył odbywa pod- 

róż po państwach, które dawniej były еле- 

ścią integralją Rosji, celem wydania. książ- 

ki. 

Pomyślny powrót. 
LONDYN, 9. 9. (Pat). — Lotniezka Amy 

z Tokjo, wylądowała w Anglji., 

Johnson, która w dniu 28 sierpnia wyleciała 

WIADOMG3CI z KGWNA 
ZGRZYT W. STOSUNKACH LITEWSKO— 

ŁOTEWSKICH. 

Projektem ustawy ministerstwa opieki 
społecznej na Łotwie w sprawie zakazu spro- 
wadzania robotników rolnych, żywo zainte- 
resowały się czynniki rządowe na Litwie. 
Jak donoszą pisma litewskie, w razie wpro- 
wadzenia powyższej ustawy i zastosowania 
jej do obywateli litewskich, rząd litewski bę 
dzie zmuszony ograniczyć w prawach oby- 
wateli łotewskich, przebywających na tere- 
mie Litwy. 

OLSZAUSKAS DOMAGA SIĘ REWIZJI 
PROCESU. 

Skazany w swoim czasie za zabójstwe 
Uścinowskiej prałat Olszauskas ma'w naj- 
bliższych dniach złożyć podanie z żądaniem 
rewizji procesu. Według oświadczenia, uda- 
ło mu się odnaleźć szereg świadków, którzy 
będą w stanie dowieść jego niewinności 

   

  

Prasa francuska o książce 
Marszałka „Moje pierwsze 

boje". 

PARYŽ 9.9. Pat. — „Ere Nouvelle“ 
podając sprawozdanie z wydanego 0- 
statnio w języku francuskim dzieła 
marszałka Piłsudskiego „Moje pierw- 

sze boje', podkreśla głębokie znacze- 
nie tego dzieła. Dziennik nietylko oce- 
nia styl „tych pełnych życia wspom- 
nień, opowiadanych z żywością i ser- 
decznością**, lecz ponadto stwierdza, że 
ten wódz potrafił wzbudzić w swych 
wiernych strzełcach uczucie bezgranicz 
nego oddania. Autor sprawozdania za- 
znacza, że odczuwa prawdziwą przy- 
jemność, mogąc stwierdzić, że ten czło- 
wiek czynu włada piórem równie zrę- 
cznie, jak mieczem. 

„Ami du Peuple* zamieszcza rów- 
nież dłuższy artykuł o dziełe Marszałka 
przypominając przy tej okazji społe- 
czeństwu francuskiemu, pełne chwały 

życie autora, które zjednało mu eałko- 
wite uznanie zarówno wojska, jak i na- 
rodu. Artykuł podkreśla wartości lite- 
rackie i historyczne dzieła, stwierdza- 
jąc wkońcu, że należy cieszyć się z 
posiadania książki, 
danych o duszy tego wodza, którego 
Francuzi kochają zarówno za uczucia, 

żywione względem ojeżyzny, jak i za 
te, które zachował dla najwierniejszego 
sprzymierzeńca swego kraju — Fran- 

cji. 

Tendencyjna wiadomość 

agencji niemieckiej. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Nacjonalistyczna niemiecka agen- 
cja prasowa telegraiiczna Union 
podała depeszę z Moskwy, w któ- 
rej stwierdza, że Litwinow zostanie 
upoważniony do zrezygnowania z 
dalszych układów 0 pakcie 0 nie- 
agresji z Francją, o ileby rząd iran- 
cuski nadal stawiał kwestję iunctim 
pomiędzy zawarciem francusko-s0- 
wieckiego i polsko - sowieckiego 
paktu © nieagresji. Wiadomość ta, 
jak komunikują obecnie, jest oczy- 
wistym nonsensem, albowiem po- 
między rokowaniami įrancusko-s0- 
wieckiemi a ewentualnym paktem 
polsko-sowieckim żadnego iunctim 
nie było i niema. 

Oba rządy, jak polski tak i iran- 
cuski, prowadzą z Z. S. R. R. rów- 
nocześnie rokowania uzgodnione 
na dwa pakty o nieagresji, ale wej- 
ście w życie obu ewentualnych pak- 
tów nie jest bynajmniej uzałeżnio- 
ne od siekie. 

Zgen uczonego. 
BERLIN, 9. 9.. (Pat). — W dniu 9 b. m. 

po południu zmarł w Monachjum w wieku 
lat 87 prof. Luis Brentano. Był on od roku 
1872 profesorem nauk socjalnych i ekono- 
micznych we Wrocławiu, następnie wykła- 
dał w Strassburgu, Wiedniu, Lipsku i Mona- 
chjum. W roku 1914 Brentano przeszedł na 

emeryturę. 

Kto wygra? ? 
WARSZAWA, 9. 9. (Pai). — W dniu 9 

b. m. w pierwszym dniu ciągnienia 5-ej kła-' 
sy 23 loterji państwowej główniejsze wygra- 
ne padły na numery: 

10 tysięcy złotych — 169.497, 18.859, 

91.390, 14.839 i 164.197, 5 tysięcy złotych — 
67.192, po 3 tysiące złotych — 21.058, 24.114, 
43.972, 121.916, 203.431 i 203.264. 

is ISIN AGS DOS sa RASTI 

Uwaga! Uwaga! 
Posiadacze polis b. T-wa Ubezp. „Rosa“, 

„Žycie“ i „Piotrogrodzkie“ upraszani są 
we własnym interesie do niezwłocznego 
przybycia do Biura A. FAJNSZTEJNA, 

Wilno, Zawalna 15, telefon 12-73 

Nr. Mania Polrrywiczowa 
choroby kobiece 

wznowiła przyjęcia 
4— ul. Mickiewicza 37. 6% 

     OAS 

zawierającej tyle , 
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9 SPRAWIEDLIWĄ i RACJONALNĄ 
PERSONALNĄ POLITYKĘ. 

Krótkie suche.wzmianki w pismach 
codziennych Wilna doniosły w zeszłym 
tygodniu o pewnej bardzo ważnej zmia 
nie w decydującym, bardzo często, 
d kierowr w naszem 
mieście. Dowi. „ niemałą 
dla nas niespodzianką o ustąpieniu z 
tego stanowiska, człowieka, który 
wytrwał na niem w złej i dobrej (b. 

ko) — doli teatru połskiego w Wil- 
oło 30-u lat, zasługując sobie dziś 

d. aktorstwa polskiego na opinję 
jednego z dwóch najlepszych admini- 

atorów teatralnych w całej Polsce. 
ja taka w ustach akiora to więcej 

niż największa pochwała ministerjal- 
na, bo jak wiemy, nie bardzo lubi brać 
artystyczna t. zw. „pijawki dyrektor- 
skie”. 

    
    

  

  

    

   

    

  

   
Sprawa administracji teatru, to in- 

strumient niezmiernie czuły. Ekspery- 
menty w tej dziedzinie, są wysoce nie- 
bez zne. Rządy w niej wymagają o- 
gromnie ostrożnej, delikatnej polityki, 

irtej na świetnej znajomości terenu. 

  

  

  

   

  

ójść na ustępstwa, z kim trze- 
mu należy okazać twardość nie 

     
ych jednostek wobec szer- 

szych mas „p. t. publiczności, zawiłe 
sprawy natury gospodarczej, tak dziś 
dominujące, to są wszystko kwestje na- 
der misterne i wymagające wielkiego 
doświadczenia, igrać z tem nie można 

Łatwo się każdy wileński czytelnik 
domyśli, że to eo piszemy jest w bez- 
pośrednim związku z ustąpieniem dyr. 
Śmiałowskiego. Starzy a i młodzi także 
wilnianie dobrze go znają. Od 1905 ro- 
ku poczynając, działa niezmordowanie. 
niejednokrotnie w najcięższych warun- 
kach. Czem jest teatr, własny teatr dla 
niewolnego narodu, tego nie potrzebu- 
jemy nikomu  tłómaczyć. Wytrwanie 
na tej placówce w najcięższych warun- 
kach, tu, w osobliwie uciemiężonem 

Wilnie, szerzenie prześladowanego w 
niem najokrutniej polskiego słowa star- 
czy za wszelkie dyplomy i atestaty. Wy- 
stawienie błahej sztuki, nieraz, było 
czynem wielkiej doniosłości, a co mó- 
wić o repertuarze Fredry, albo jeśli 
przedstawieniem było „Betlejem Pol- 
skie* Rydla bez żadnych skrótów 1 о- 
puszczeń, urastające wtedy do jakiejś 
ewangelji narodowej. 

Nadchodzi wojna. Teatr Polski w 
Lutni pod kierownictwem p. Śmiałow- 
skiego działa do ostatniej chwili bez 
przerwy. Oto już moskale miasto opu- 
szczają, teatr jest czynny jak w erze 
najbłogosławieńszego pokoju. Pustka, 
okres „interregnum“, až wreszcie uli- 

ce Wilna zalewają zielonkawo-szare fa 
łe Niemców, którzy niekończącemi się 
kolumnami płyną i płyną wślad za u- 
chodzącym wrogiem, zaś tymczasem, 
na deskach „Lutni* rozbrzmiewa naj- 
spokojniej „Dożywocie*... Właśnie p. 
Śmiałowski jako niezrównany Twar- 
<dosz siedzi na scenie przed pasjonują- 
cym się Łatką i.. trzydziestu sześciu 
osobami na widzowni. Jeden wróg po- 
szedł, przyszedł drugi. Trzeba mu po- 
kazać, że bądź co bądź, w Wilnie ele- 
ment polski dominuje, że ma własny 
«codzienny teatr, postawić nowych oku- 
pantów przed faktem dokonanym, aby 
go uszanowali, co też się w zupełności 
udało. 

Rok 19-ty,. uchodzą Niemcy. Znów 
„interregnum' maleńkie. Zimno, chło- 
dno, na scenie „Kościuszko pod Racła- 
wicami*, sala „Lutni* pełna. W tem 
krzyk, ktoś wpada, bodajże p. Aleksan- 
der Dawidowski, marsowa figura, b. 
rotim., wielki miłośnik teatru. ,.Bolsze- 

  

      

        

  

"wicy na Antokolu*. Sala pustoszeje. 

Burza na 
Myliłby się grubo ten, ktoby myšial, 

że na morzu niema zajęcy. Oho! jeszcze 
jakie! Właściwie, to takie morskie za- 
jące spotyka się nie na morzu w wo- 
dzie, lecz na statkach. Są to. mówiąc ję 
zykiem żwykł. śmiertelnika pasażero- 
wie na gapę. W polskiej marynarce 
handlowej nazywa się ich jeszcze ina- 
czej „blindami'. Taki blind nie ma ani 
pieniędzy, ani dokumentu, ani żadnej 
rzeczy, która jego jest“ — a zato ma 
często dobrych przyjaciół wśród zało- 
gi statku, i ma, i to zawsze, nieprzezwy- 
ciężoną wolę odbywania dalekich mor- 
skich podróży w sposób niedozwolony. 

ybłyskowe światła najsilniejszej 
na polskiem wybrzeżu łatarni rozew- 
skiej jeszcze mrugały na wschodzie po- 
krytego grubemi chmurami nieboskło- 
nu, kiedy na pokładzie ,„Junaka*, zdą- 
žającego na ćwiczebną wyprawę na 
Sund i Kategat, zameldowai się kapita- 
nowi staiku — zając. Był nim jeden z 
harcerzy grudziąckich, który, jako mło 
dy wiekiem nie mial żadnych podstaw, 
aby być przyjętym w poczet załogi i 
dlatego potajemnie wślizgnął się na sta- 
tek w porcie gdyńskim. Statek znajdo- 
wał się pod dowództwem gen. Marju- 
sza Zaruskiego. 

Mistrz żeglarzy polskich pełnił oso- 
biście funkcję kapitana, uważając ba- 
cznie aby sternik trzymający po raz 
pierwszy w życiu w swych rękach ko- 
40 sterowe, nie sprowadził statku z wła 
ściwej drogi, aby niewprawne „oko* 
nie wypuściło z swej uwagi, ani jedne- 
go światła mijających nas okrętów, aby 
wachiowy utrzymywał w porządku 
przedewszystkiem wszystkie liny, a o- 
ficer nawigacyjny robił regularnie po- 
miary i wyniki ich wpisywał do księ- 

    

Aktorzy nie rozcharakteryzowani, w ko 
stjumach „wieją”, jak kto może, do do- 
mów. Zdumiony przechodzień spotyka 
naraz na ulicy gen. Wodziekiego w peł- 
ńym uniformie. Przeciera oczy — nie, 
to dyr. Śmiałowski ledwo zdążył do- 
trzeć do domu, przedtem nim zdołały 
się nim zainteresować nowe władze. 

lowe władze” jednak, bardzo in- 
teresują się teatrem. Kazały zebrać ze- 
spół i dawać przedstawienia, co też 
tymczasem tylko opiekujący się inwen- 
tarze teatralnym (udało mu się go cał- 
kowicie ocalić) p. Śmiałowski skwapli- 
wie uczynił. omadził wszystkich 0- 
becnych w Wilnie artystów zawodo- 
wych, dopełnił zdolniejszymi amatora- 
mi, summa summarum — 45 osób i 
grał Na pierwszy ogień poszła „Na- 
dzieja* Heiermansa, sztuka o nieco 
społecznym podkładzie, potem inne, 
mniej lub więcej polskie, zależnie od 
targów z cenzurą, która zezwoliła w 
przystępie dobrego humoru nawet na 
„Zaczarowane Koło*... 

Tak więc całe 100 dni do końca 
panowania bolszewickiego „Lutnia 
prosperowała doskonale. Pohulanka 
zajęta była na „Koncerty—mityngi* i 
„mityngi* — tout court. * 

Okres od 19-g0 kwietnia 1919 r., to 
już okres swobody i pracy stosunkowo 
łatwiej. Później, z przybyciem p. Ry- 
chłowskiego do Wilna p. Śmiałowski z 
dwóch zasadniczych działów, swoich 
dość różnorodnych z natury rzeczy. 
funkcyj dyrektorskich, wybiera jedną 
kierownietwo administracyjne, nie mo- 
gąc pogodzić tego z pracą artystyczną. 
Sprawuje tę funkcję z niemałą dla na- 
szego teatru korzyścią, jak to mogli 
wszysey interesujący się teatrem wil- 
nianie zauważyć, aż do dziś. Teraz u- 
stępuje. Dlaczego? Bóg: jeden wie i p. 
dyr. Szpakiewicz. Podobno jakieś za- 
kulisowe historje w Zarządzie „Zaspu'”. 

Ale co nas to może obchodzić? Od- 
kąd to „zakulisowe historje* dalekiego 
warszawskiego „Zaspu* mają rządzić 
w Wilnie i decydować w jego najbar- 

  

  

   

dziej żywotnych kwestjach natury nie- | 
tylko wewnętrznej, tej czy innej (dziś 
ta jutro inna!) dyrekcja teatrów w Wil. 
nie. Społeczeństwo wileńskie dowiodło 
niejednokrotnie że spraw bliskich so- 
bie bronić umie, jesteśmy przekonani, 
że i tę obroni należycie. 

Aliquis. 

Społeczeństwo wileńskie z przykrem zdu- 
mieniem wyczytało wiadomość o niezaanga- 
żowaniu p. Śmiałowskiego do nowej dyrekcji 
teatralnej. Opinja publiczna jednomyślnie 
przyjęła ten fakt rzec można z oburzeniem, 

tem bardziej, że długoletni opiekun Pdoradca 
teatrów wileńskich, tyle zasłużony kierownik 
administracyjny, 'nie usuwa się na własne żą- 
danie, a my wiemy że długie lata byłby zdol- 
ny dać swą pracę instytucji, której nie opusz- 
czał w żadnej katastrofie. 

Doprawdy, to nie jest ze strony nowej dy- 
rekcji czyn mogący zjednać popularność i za- 
ufanie Wilnian. My tu wszyscy wiemy ile pra- 
cy ofiarnej a cichej, ile trudu bez rozgłosu i 
oklasków, ile wytrwałości za rozmaitych oku- 
pacyj w czasie wojny i najazdów okazał, i ile 
położył zasług zdolny artysta dramatyczny, 
grywający zbyt rzadko by talent rozwinąć, ale 
oddający cały swój czas sprawom administra- 
cji teatr. Pozbywać się człowieka tak obez- 
nanego z nastrojami i charakterem Wilna, 
znającego warunki pracy, wydaje się nam 
dużą lekkomyślnością. Ale wprost rażąco w 

stosunku do nas wygląda to wytwarzanie ja- 

kiejś oazy przybyszów, bez jednego człowieka 
wileńskiego, który by nowej dyrekcji mógł 
czasami słówko, o tutejszych nastrojach po- 
wiedzieć. Dyrekcja p. Szpakiewicza stawia się 
z punktu w niedobrej posturze w stosunku 
do publiczności. | (Red.) > 

altyku. 
gi okrętowej. Jednem słowem, tym ra- 
zem rola kapitana statku tego patriar- 
chy żeglarstwa odrodzonej Polski nie 
była łatwa. Brakowi rutyny i doświad- 
czenia mogła młoda załoga jedynie 
przeciwstawić dużo zapału i ochoty do 
pracy. 

Gdy nasz młody „blind* w zwy- 
kłych roboczych drelichach i małem 
zawiniątkiem pod pachą stanął przed 
kapitanem, ku swemu usprawiedliwie- 
niu przytoczył mniejwięcej to, że jego 
zdaniem, podobna wyprawa morska 
nie mogłaby się odbyć bez przedstawi- 
ciela Pomorza i dlatego on właśnie go- 
tów jest za wszelką cenę tę dzielnicę 
Polski na staiku reprezentować. Na 
pełnej powagi twarzy generała pojawił 
się uśmiech. Po krótkiej naradzie z o- 
ficerem statku, odesłał „zająca* do ku- 
chni, oczywiście nie na patełnię lub ro- 
żen, lecz do pomocy gospodarzowi. 

Sprawa zająca nie była dla generała 
bynajmniej najważniejszą kwestją w 
danej chwili. Silne podmuchy wiatru 
zmusiły nas do wszelkich środków о- 
strożności. Rozległa się komenda „do 
opuszczenia žagli“. — „topsel i kliwer 
precz!* W odpowiedzi na to ozwał się 
przyciszony, ale spokojny głos bosma- 
na „Gotowe! jest topsel i kliwer precz“! 

Na mocno już podrzucanym przez 
fale statku zjeżdża na pokład wpierw 
najwyżej rozpięty żagiel, a potem przed 
ni żagiel — kliwer, oblany z lewej stro- 
ny czerwonem, z prawej zielonem świa 
tłem latarni pozycyjnych, wiszących 
po obu burtach statku. 

A jest już najwyższa pora. Wicher, 
wzmagajacy się co raz bardziej, kła- 
dzie statek raz po raz na zawietrzną 
burtę, jakby uważał rozumem atlety, 

      

ROUEBOJ ER REBORN SKI 

Rząd koalicyjny otrzymał wotum zaufania. 
LONDYN, 9-1X. (Pat). Izba Gmin 309 głosami przeciwko 250 uchwa- liła votum zauiania dla rządu, 

Landvoik domaga się ustąpienia Curtiusa. 
BERLIN, 9.IX. (Pat). Frakcje Landvolku w sejmie pruskim i Reich- 

stagu odbyły wczoraj wspólne posiedzenie, 
pującą uchwałę: 

na którem powzięto nastę- 

uwagi na przebieg wypadków w Genewie, Landvolk jednomyślnie 
wyraża opinję, że obecny minister spraw zagranicznych dr. Curtius po- 
winien usiąpić z gabinetu Brueninga. 

Ataki przeciwko Curilusowi. 
BERLIN 9.9. Pat. — Ataki, skierowane prze 

ciwko ministrowi Curtiuowi, rosną z każdym 
dniem, zarówno na prawicy, jak i na lewicy 
Wielkie wrażenie wywołał w tutejszych kołach 
politycznych głos „Demokratischer Zeitungs- 
dienst*, co do której wiadomo, że jest zbli- 
żona do obecnego ministra finansów Dietri- 
cha. Wszystko jedno, kio ponosi winę i w ja 
kim stopniu — pisze dziennik. Dla ministrów, 

Sami nie mają, 
150-miljsenowa pożyczka 

BERLIN 9.9. Pat. — Wedle biule- 
tynu handlow. biura Wolffa, rokowa- 
nia w sprawie finansowania dostaw 50- 
wieckich zakończono. Bank Rzeszy zde 
cydował się na udzielenie kredytu re- 
dyskontowego w wysokości 150 miljo- 

      

jak i dla generałów ta sama panuje reguła, 
muszą mieć szczęście. Gdy ono zawiedzie, cóż 
dziwnego, że pęd na nagłym zakręcie wyrzuci 
ich ze środka. W momencie, kiedy polityka nie 
miecka w 100 proc. musi powrócić do kierun- 
ku Stresemanna, ten, pod którego imieniem 
zboczóno z wytkniętej drogi, musi zrzec się 
kierownictwa polityki zagranicznej. 

a innym dają... 
niemiecka dla Sowietów. 

nów mk. niemieckich. Bank Rzeszy kre 
dyt ten oddaje do rozporządzenia kon- 
sorejum bankowemu. do którego nale- 

„17 banków. Z kredytu tego weksle 
sowieckie będą mogły korzystać do dn. 
31 lipca 1933 roku. 

     

Odgłosy rezygnacji z Anschiussu w Niemczech. 
Gabinet Brueninga zachwiany ? 

BERLIN 9.9. Pat. — Kwestja, dla- 

czego miu. spraw zagranicznych Rze- 
szy dr. Curtius, któremu znana była 
treść wyroku haskiego, na dłuższy czas 
przed jego ogłoszeniem zrzekł się unji 
celnej z Austrją w komitecie studjów 
unji europejskiej, nie przestaje być 
przedmiotem dyskusji. W tutejszych 
kołach politycznych interpretują ten 
fakt w ten sposób, że poza odwrotem, 
spowodowanym wyrokiem Trybunału, 
Niemey poniosły poważną klęskę poli- 
tyczną. W związku z tem polityczne, 
a zwłaszcza parlamentarne położenie 
gabinetu dr. Brueninga uważane jest 
za niepewne. 

Do położenia zeszłego tygodnia, to 
jest do złożenia deklaracji przez dr. 
Curtiusa, kanclerz Bruening — jak u- 
trzymują — zdecydowany był przez 
poczuciu solidarności popierać An- 
schluss poprostu również dlatego, że ca 
ły gabinet, a także sam kanelerz kilka- 
krotnie występował publicznie w obro- 
nie akcji anschlussowej, prowadzonej 

przez dr. Curtiusa, a następnie również 
i dlatego jeszcze, że ustąpienie jednego 
członka gabinetu musiałoby zachwiać 
istnieniem całego gobinetu. Obecnie na 
wet partja ludowa do której należy mi- 
nister spraw zagranicznych. chce zrzu- 
cić z siebie odpowiedzialność za poli- 
tykę gabinetu Brueninga. 

Organ partji ludowej „„Koelnische 
Volkszeitung* w szeregu artykułów о- 
mawia sprawę, czy po klęsce w kwestji 
unji celnej niemiecki minister spraw 
zagranicznych posiada jeszcze dosta- 
teczny autorytet, potrzebny do nadcho- 
dzących międzynarodowych obrad. Po 
zatem zwraca na siebie uwagę chłód 
i rezerwa w sprawie dr. Curtiusa, oka- 
zywana przez organ kanclerza „Ger- 
manję“. Za zmianą na stanowisku kie- 
rownika urzędu spraw zagranicznych 
występują dzienniki, które uprzednio 
szczególnie żywo nawoływały do t. zw. 
aktywizacji polityki zagranicznej 
Rzeszy. 

Brugi dzień procesu o usunięcie 
nauczyciela-Polaka. 

KLUCZBORK, 9. 9. (Pat). — W drugim 
dniu rozprawy w Kluczborku przesłuchano 
dalszych świadków. 

Charakterystyczne światło na stosunek 
władz niemieckich do szkoły polskiej w Wę- 
dzinie rzucają zeznania świadka, Franciszka 
Gorzołka. Stwierdził on, że zgłosił się do 
niego posłaniec gminy i nakłaniał go do cof- 
nięcia umowy na podstawie której Gorzo- 
łek sprzedał Polsko-Katol. Tow. Szkolnemu 
parcelę pod budowę oły. polskiej. W: tej 
sprawie zgłaszał się również do niego oskar- 
żony sołtys Kosała i w imieniu landrata na- 
mawiał go do zerwania kontraktu, proponu- 
jąc mu wzamian za to przyjście z pomocą 
finansową ze środków Osthilfe. Świadek ten 
zeznaje, że narażony był w związku ze sprze 
dażą parceli na obelgi i szykany. 

Według zeznań Marcina Obląga, miesz- 
kaniec Wędzina Franciszek Gruza opowiadał 
we wsi, że w razie zamknięcia oskarżonego 
musiałby zostać zamknięty również landrat. 
Wezwani do konfrontacji Franciszek Gruza 
oraz świadek Kałeja, który miał zeznawać 
w tej samej sprawie, stawili się do sądu w 
stanie nietrzeźwym, wskutek czego nie moż- 
na było wyświetlić, czy istniał jakiś związek 
między organizatorami napadu a funkcjo- 
narjuszami urzędowymi. Świadek Piotr Gru- 
za zeznaje, że sekwestrator gminny Gbur 
skłaniał go do podpisania wniosku w spra- 
wie zniesienia szkoły polskiej w Wędzinie. 
W tej samej sprawie zgłosił się Gbur do 
Agnieszki Kasprzyk. nakłaniając ją przy- 
tem do odebrania dzieci ze szkoły polskiej, 
co też uczyniła. 

    

  

że właśnie ta burta powinna wystar- 
czyć za obie łopatki. Potężna fala od 
czasu do czasu, na razie jeszcze jakby 
niepewna swego, tylko pianą chlapie i 
bryzga na pokład. 

Będzie taniec, będziemy mieli do- 
bry chrzest mruczy stary wilk morski 
bosman. Młodemu porucznikowi, pierw 
szemu oficerowi statku z radości bły- 
szczą oczy w ciemnościach nocy zacie- 
ra ręce z zadowolenia. 

Siużbę na pokładzie pełni wachta 
harcerska, określona numerem „2“. 
Pierwsza wachta, złożona przeważnie 
z klubowców, układa się do snu pod 
pokładem w kajucie. „Dobra noc wam, 
dobra noc!“ — śpiewam pod adresem 
zasypiających, obejmując funkcję „.o- 
ka”. Równocześnie stwierdzam, że tak 
wspaniałego, zagniewanego morza je- 
szcze w życiu nie oglądałem. Płyniemy 
wprost na Bornholm. 

Mój poprzednik, schodzący z oka, 
opuszcza czem prędzej swe stanowisko. 
Na pożegnanie bąknął tylko: Wkoło 
czysto. Trzymaj się mocno, bo nie żar- 
ty“ i jakby na uzasadnienie tego, co po- 
wiedział, wyciąga się jak długi na zwo- 
jach lin, wskutek nagłego przechylenia 
statku. Wstaje i obmacując rękami 
burtę odchodzi na tył statku. 

Zostaję na przodzie „Junaka* sam. 
Cała wachta wraz z „generalieją* znaj- 
duje się na rufie. Z trudem usadawiam 
się na kupie łańcuchów kotwicznych i 
lin cumowych, wciśnięty między buk- 
szpryt i burtę. Woda raz za razem 
przelewa się przez dziób statku jakby 
się chciała przekonać, kto siedzi na 
oku. To ja! mruczę pod nosem. Aleś 
ciekawskie ty morze, medytuję sobie 
dalej, tak się ciekawisz nami wilnia- 
nami, jak my Tobą, i dlatego się od 
czasu do czasu razem spotykamy! 

Kto na oku? odzywa się znienacka 
głos generała, przerywający moją led- 
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W zeznaniach Kasprzykowa oświadczyła 
że we wsi rozsiewane były wiadomości, że 
posyłającym dzieci do szkoły polskiej ode- 
brane będą renty. 

Zkolei sąd przystąpił do przesłuchiwania 
wezwanego na świadka landrata z Dobro- 
dziena Ulitzka, który miał wyjaśnić sprawę 
wniosku o zniesienie szkoły polskiej w Wę- 
dzinie. Zenaje on, że wniosek ów przesłał 
do regencji w Opolu, która wydała odno- 
śną dyspozycję dopiero po napadzie, przesy- 
łając ją landratowi. Urzędnik zastępujący 
przebywająecego wówczas na urlopie landra- 
ta, wydał zarządzenie do naczelnika okręgu. 
które było o tyle charakterystyczne, że za- 
wierało polecenie do władz policyjnych zba- 
dania, czy ludzie posyłają swe dzieci do 
szkoły polskiej z dobrej woli, czy też z na- 
mowy i pod naciskiem polskich organizacyj. 
Charakterystyczny jest również fakt, że za- 
stępca landrata przedstawił na posiedzeniu 
gminnem w Wędzinie następstwa, jakie mogą 
wyniknąć dła gminy Wędzin z chwilą, gdy 
szkoła polska osiągnie liczbę 25 dzieci, z tą 
bowiem chwilą utrzymanie szkoły polskiej 
przejść miało na gminę. — W dalszym cią- 
gu zeznaje landrat, że 15 stycznia, przeby- 
wając w Wędzinie, wiedział o sprzedaży par 
celi przez Gorzołka T-wu Szkolnemu i pro- 
ponował mu pożyczkę z funduszów Osthilfe 
nie dlatego, aby Gorzołek odstąpił od sprze- 
daży parceli, lecz z litości. 

Dzisiejsze zeznania świadków stwierdzi- 
ły, że antypolska akcja w Wędzinie skie- 
rowana była nie przeciw osobie Karaśkiewi- 
cza, lecz przeciwko istnieniu szkoły polskiej. 

wie co zawiązaną z morzem rozmowę. 
Czułem, że generał stoi tuż koło mnie, 
ale się doń nie odwracam. Stają mi w 
jednej chwili w pamięci wszystkie obo- 
wiązki „oka* sprawdzać co 15 minut, 
czy światła pozycyjne w porządku, u- 
wąażać na wszystkie światła i przedmio- 
ty widoczne na morzu z przodu statku, 
meldować o wszystkiem tak, aby sły- 
szał oficer (stojący zazwyczaj w tyle 
na pokładzie). 

To ja, harcerz K. panie generale! 
melduję donośnym głosem, patrząc da- 
lej przed siebie; równocześnie błyska- 
wieznie przetrząsam w myśli, czy ja- 
kiego obowiązku nie zaniedbałem. 

Dobrze, — odzywa się dalej generał 
głosem spokojnym, — niech pan się 
mocno trzyma której z lin, aby pana 
nie spłukało, bo... — i tu nastąpiło coś, 
czego nie zdążyłem przewidzieć. Na 
sekundę ucichł szum, huk i plusk fal 
uderzających o burty ,„Junaka* i rap- 
tem, jakby z największego cebra na 
świecie lunęła mi ogromna masa wody 
wprost na głowę, barki i ramiona. Oho! 
aliści kąpie! w swoim rodzaju! Zwy- 
kle przyzwyczajony jestem skakać gło- 
wą do wody w czasie kąpieli, a tu spo- 
tyka się tę odmianę, że woda spada 
człowiekowi na łeb, nota bene, wcale 
nie spragniony kąpieli. 

Potop ten trwał na dziobie .„Juna- 
ka” ułamek sekundy, ale był, jak dla 
mnie, aż nazbyt gruntowny. Generał 
przyczajony pod burtą w swem 
sztormowem ubraniu, wyprostował się 
Wody już na pokładzie nie było, tylko 
ubranie kompletnie na mnie mokre, 
zlane liny i ociekający z wody pokład 
świadczyły o tem że fale naprawdę za- 
lały statek. 

No, mówiłem, trzeba się mieć na 
baczności, — mówi generał, odchodząc 
w tył statku. 
Oczywiście, dobrze się mieć na bacznoś 

  

Konferencja psychotechniczna 
w Moskwie. 

MOSKWA, 9-IX. (Pat). Wczoraj 
otwarto tu międzynarodową kon- 
ferencję psychotechniczną. Bierze w 
niej udział 140 delegatów zagranicz- 
nych, w tej liczbie 14 z Polski. W 
skład delegacji polskiej wchodzą 
między innymi: prof. Blachowski, 
prof. Macewicz, dr. Wojtyńska, 
Elżbieta Dębicka i in. Obrady kon- 
ferencji trwać mają do dnia 13.go 
września. 

Trudności w realizowaniu 
weksli sowieckich. 

RYGA, 9. 9. (Pat). — Jak donosi „Łat- 
vis“, realizacja trat sowieckich, gwaranto- 

wanych przez rząd łotewski, napotyka na 
bardzo wielkie trudności. Grupa bankierów 
francuskich, która dotychczas realizowała te 
weksle, obecnie odmówiła dalszego ich re- 
alizowania. Odmowa ta zaniepokoiła ' sfery 
gospodarcze łotewskie, gdyż przy obecnej 
sytuacji kredytowej na rynku światowym 
minimalne są widoki realizacji tych trat w 
któremś z innych państw. Jak „Latvis* przy 
puszcza, traty sowieckie obciążać będą przez 
czas dłuższy portfel wekslowy Łotwy. 

      

Bezrobocie w Niemczech 
wzrasta. 

BERLIN, 9-IX. (Pat). Sprawozda- 
nie glėwnego urzędu pracy Rzeszy 
© obecnej sytuacji na rynku pracy 
z drugiej połowy sierpnia r. b. wy: 
kazuje dalszy wzrost bezrobocia. W 
dniu 3! sierpnia b. r. w urzędach 
pośrednictwa pracy zarejestrowano 
4.195 tysięcy bezrobotnych, czyli o 
91 tysięcy więcej, niż w połowie 
miesiąca, Wzrost w pierwszej poło- 
wie sierpnia wynosił natomiast 114 
tysięcy. 

Wybuch zbiernika Zz naftą. 
BUKARESZT, 9. 9. (Pat). — W Bacau 

wybuchł zbiornik z naftą. Właściciel rafi- 
nerji, który znajdewał się wpobliżu, został 
rozerwany. Dom, położony niedaleko rafi- 
nerji uległ zniszczeniu, troje zaś dzieci, któ- 
re znajdowały się przed domem, poniosło 
śmierć. 

Tragiczne nieporozumienie. 
LAHORE, 9. 9. (Pat). — Młody Anglik 

Donald Clark, syn znanego dziennikarza, z0- 
stał zastrzelony w tragicznych  okoliczno- 
ściach. Clark wszedł rano do pociągu i zajął 
przedział I klasy, w którym spał młody po- 
rucznik. Oficer ten był niedawno napadnięty 
i zraniony sztyletem. Nagle rozbudzony są- 
dził iż padł ofiarą napaści, strzelił wice trzy- 
krotnie z rewolweru do swego współziomka 
i zabił go na miejseu. 

Szlachetny czyn polskiego 
policjanta. 

Pomimo szowinizmu, z jakim prasa nie- 
miecka traktuje każdą wiadomość z Polski, 
od szeregu dni obiega najpoważniejsze pis- 
ma niemieckie następująca notatka o pol- 
skim poliejancie: 

Do jednej z piekarń w Katowicach wszedł 
jakiś nędznie wyglądający człowiek, który 
korzystając z panującego tam tłoku porwał 
bochenek chleba i zaczął uciekać. Posterun- 
kowy, który w pobliżu pełnił służbę, puścił 
się za uciekającym w pogoń, zanim go jed- 
nak dogonił, ten zniknął w otworze nędzne- 
go, napół walącego się baraku. Za ucieka- 
jącym wpadł do baraku również policjant, 
zatrzymał się jednak na progu, uderzony 
straszliwą nędzą, jaką zobaczył. Pod pochy- 
loną od wiatru ścianą z desek leżało na bar 
łogu czworo wynędzniałych dzieci. W dru- 
gim rogu leżała zupełnie apatycznie jakaś 
młoda kobieta, jakby dogorywała. Gdy dzie- 
ci zobaczyły chleb rzuciły się nań żarłocz 
nie. Na ten widok policjant nie mógł pow- 
strzymać wzruszenia: sam niezbyt hojnie u- 
posażony, wcisnął biedakowi w rękę kilka 
złotych, pozostawiając sobie tyle tylko, by 
móc zapłacić piekarzowi za skradziony chleb 

Prasa niemiecka stwierdza z żalem, że 
nazwiska poczciwego polskiego policjanta 
nie udało się ujawnić. 

PERRY RWE RAWKI PES KCESA 
Lekarz-Dentysta 

R. ZAK-ROTNICKA 
powróciła i wznowiła przyjęcia chorych 

ulica Ludwisarska 7, m. 6 

  

Nr. 208 121503 

Z DNIĄ NA DZIEŃ. 
Honory. 

Mężczyźni lubią się wyśmiewać z kobiet, 

przychwytywać je na roztargnieniach i kapry- 

sach, na niekonsekwencjach i szablonach. 

Rzetelną mają satysfakcję, gdy zbyt pul- 

chną lub ostrokościstą złośliwym ołówkiem 

wypotwornią na szpaltach czegokolwiek, gdy 

opowiedzą przy całej czy pół czarnej, (jak 

ich sumienie), w kawiarni jakiś pikaniny ka- 

cielu domu, soczysty „anegdocik* 

iu z szefem w Jastrzębiej Górze 

   

  

wał o prz 

o plażo 

i zawodach z kuzynem nad Wilją. 

  

Wszystko to znoszą niewiasty ze stoiezną 

obojętnością, jak ta figura koło której... kto 

chce wyje! Ale przychodzą czasami takie mo- 

menty, że wszystkie najbardziej zahukane ko- 

bieciątka biorą rewanż w możliwościach uży- 

wania na całego nad humorystyką produko- 

waną przez ich panów i władców. 

  

Mianowicie gdy... „honory w robocie”. Ni 

z tego ni z owego, niby groźne chmury w dzień 

pogodny, zjawia się gdzieś dwóch panów, zwy- 

kle dość młodych, a jeszeze bardziej uroczys- 

tych. Mają sztywne nogi, ręce, szyje i takież 

świeże kołnierzyki (z mankietami bywa rozma 

icie, zależy od wysokości sfery, a może obra- 

zy). Głosy stłumione i hrabiowskie, uśmiechy 

boleściwe i łagodnie współczujące ewentual- 

nej ofierze. Posuwiste szurganie nogami w bar 

dzó wyczyszczonych trzewikach, w dłoni na- 

krycia głów, w głowach... kodęks Boziewicza, 

(niech mu go Bozia nie pamięta). Półgłośne 

przywitania, mały dowcip okolicznościowy, 

powaga. uprzejmie zastosowana do poziomu 

  

     

  

  

  

   

  

objektów mających walczyć do pierwszej czy 

ostatniej krwi. Rzeczowe cytaty z już odby- 

wanych posiedzeń arbitrażowych, wspomnie- 

nia walk rycerskich, (czy topolówka, czy 

Kimmeł, czy zwykła nasza najserdeczniejsza) ? 

Potem .,„wybór broni*, czasu i miejsca. Trochę. 

hałasu o niewielkie rzeczy, kioś wpisze do 

wy i nie 

  

protokółu, że „gest był nieobr: 

intenejonalny“, že po rozejrzeniu się uznano 

obie strony za honorowe... (Jeśli kogoś uzna- 

ją za niehonorowego, to i tak chodzi sobie we- 

sół — zdrów)... no i... 

  

  

Kobiety się nie nie rozumieją na honorach 

męskich i wydaje się im to zgrywaniem się w 

starej bujdzie ze źle nauczonemi rolami. I 

śmieją się... wiadomo ród babski, płochy i 

ptasi... „ 

“ Feministka. 

    

    

Miljard złotych zaległości 

podatkowych. 

Zaległości w podatkach bezpośrednich 
wynosiły na dzień 31 marca r. b. przeszło 
miłjard złotych, w ezem 42'/> milj. zaleg- 
łych podatków gruntowych, 28,2 milj. po- 
datku od nieruchomości, 231,3 milj. po- 

datku przemysłowego, 204,7 milj. podatku 
dochodowego, 403,3 milj. podatku majątko- 
wego i 124,5 milj. złotych innych podatków. 
(W czem głównie sumy z tytułu odsetek za 
zwłokę, kary, koszta egzekucyjne i t. p.). 
Część tych zaległości po ściągnięciu ma być 
wyzyskana na cele akcji pomocy dla bez- 
robotnych. Głównie zależy na ściągnięciu 
zaległości z przed 1 kwietnia 1929 r., co przy 
niesie prawdopodobnie około 20 miljonów 
złotych. 

Dr. E. GLOBUS 
choroby skórne i weneryczne 
ul. Wileńska 22, powrócił. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
Najnowszy numer  Tyg. Ilustrowanego 

(Nr. 36) przynosi na wstępie głębokie roz- 
ważania na temat „Zbrodni w Truskawcu*. 
Niezwykle trafnie ujęto sprawę t. zw. woj- 
ny teatralnej w artykule p. t. „Teatr w za- 
słonach*. Dużo również ciekawych refleksyj 
znajdzie czytelnik w stałej rubryce „Ideje i 
zdarzenia”. Boy-Żeleński daje ciąg dalszy 
niebywałej podróży Balzaca do Polski. W 
Ber zaznajamia nas z niezwykle ciekawemi 
wykopaliskami z przed 3200 lat w powiecie 
łęczyckim. O wojsku przyszłości pisze p. 
T. Niwiński, ilustrując rzecz obficie; o trans 
misjach utworów operowych przez radio— 
p. K. Stromenger. Impresja myśliwska, kro- 
nika teatralna, szereg aktualij oraz odcinek 
powieściowy składają się na całość żywą i 
bogatą w treść. EAST TIKRAI ITS 

EAT T i S II TT OIS TS 

ci myšlę sobie, jak się jest mokrym do 
nitki. Nieprzemakalny | skądinąd 
płaszcz , który miałem na sobie, może 
i był suchy, ale woda spływała po nim 
i z zewnątrz i wewnątrz. 

Statek nasz zniesiony z. kursu, 
zszedł ze zwykłej drogi okrętów han- 
dlowych. To też świateł nigdzie woko- 
ło nie widać. 

Zdaje się, że wiatr słabnie i tylko 
fala ogromna jeszcze idzie. Ale to złu- 
dzenie. Dopiero się burza zaczyna! Bły- 
skawice krzyżują się na tle grubemi 
chmurami zasłanego nieba. Słyszę 
grzmoi. E! to wszystko głupstwo, 
grunt, że nadomiar wszystkiego dobre- 
go, upusty niebieskie otworzyły się i na 
głowy służbowej wachty zaczyna lać 
deszcz, jak z cebra. Jedyne, co stwier- 
dziłem przy tem z satysfakcją to to, że 
woda deszczowa nawet tutaj nie jest 
słona. Oblizywałem się z przyjemnoś- 
cią, gdy mi strumienie deszczu zalewa- 
ły twarz. 3 

Nagle wiatr się zrywa nanowo. Dmie 
w. żagle z taką siłą, jakby chciał wszyst 
kich początkujących żeglarzy mor- 
skich, znajdujących się na statku raz 
na zawsze wypłoszyć z morza, jeżeli 
już nie tam, gdzie pieprz rośnie to przy- 
najmniej do mamusi, narzeczonych, 
żon! 

Teraz już prawie stale dziób „Ju- 
naka” płynie zanurzony w ogromnych 
baławanach. Bukszpryt, belka gruboś- 
ci tęgiego człowieka, wystająca z przo- 
du slatku na morze, tarza się jakby z 
rozkoszą w spienionej wodzie. Opie- 
ram się o niego plecami i czuję jak drży 
pod naporem wody. * 

Nietylko ja, ale wszystko dookoła 
mnie, jest nieustannie zalewane. Nie 
czuję, żeby to było nieprzyjemne. Nie 
mogę się jedynie wyzbyć za żadną cenę 
wody, która mi ciągle napływa do obu 
kieszeni płaszcza. Woda jest ciepła. 

Czuję ją nawet w moich prawie no- 
wych pantoflach. Coby powiedział na 
to p. Rymkiewicz z ulicy Mickiewicza 
u którego kupiłem te pantofle, gdyby 
się dowiedział, że się jego towar znaj- 
dzie w takiej poniewierce? Z pewnoś- 
ciąby mi ich nie oddał po cenie kosz- 
tów własnych! 

Wreszcie deszcz ustaje. Grzmot i 
błyskawice spędza wiatr razem z chmu 
rami z nieba.. Wiatr sztormowy i po- 
tężna fala panują nadal wszechwładnie 
dookoła statku! : 

Juž mi wszystko jedno! Dopiero od 
kilku godzin widzę te góry wodne i 
spienione ich wierzchołki, a wydaje mi 
się, że spędziłem wśród nich całe życie. 
Jakże te góry morskie są podobne do 
innych gór, zwłaszcza, kiedy są pokry- 
te śniegiem i człowiek spada jak strzą- 
ła z grzbietu w dolinę, aby się znów 
znaleźć na drugim szczycie i widzieć 
wszędzie wokoło tylko grzbiety, szczy- 
ty i góry. 

Szkoda mi tylko jednego, że nie mo- 
głem tych gór morskich obserwować 
w. dzień. Zapewne ich piękno byłoby 
większe, bardziej namacalne dla oka. 

Rozlega się donośny głos bosmana 
naszej wachty: „Pierwsza wachta na 
pokład!* Zmieniają mnie. Po czterech 
godzinach łaźni warto się iść przespać 
do kajuty! 

Pod pokładem szpital. Skutki bu- 
rzy nie dały na siebie długo czekać: 
większa część załogi choruje na morską 
chorobę. 

Słona kąpiel zabezpieczyła mię wi- 
docznie od tego „Świństwa”, Czuję się 
dobrze. Okręcam się na ławce w kaju- 
cie kocami i chrapię aż miło, nie przej- 
mując się nawet tem, że nad ranem u- 
kazały się brzegi Bornholmu, że się bu- 
rza uspokoiła i że najbardziej odczuł 
na sobie chorobę morską nasz „,zając*, 

Kol. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Rabusie i gwałciciele. 
Ohydny napad w 

  

Policja pawiatu dziśnieńskiego zaałarmo- 
wana została w dniu wezorajszym wiadomo- 
ścią e zuchwałym napadzie dokonanym ubie- 

głej nocy w odłudnej wiosee Nizie w gminie 
jaźnieńskiej. 

Późno w nocy, kiedy, mieszkanka tej 
wsi Marja Sieńko, pogrążona była w głębo- 
kim Śnie, trzech nieujawnionych narazie 0- 
sobników, włamało się przez strych do jej 
mieszkania. Na odgłos kroków Sieńko obu- 
działa się i zauważyła trzech drabów z któ- 

Wiija wyrzuciła 
W dniu wczorajszym donosiliśmy w „Kur 

jerze Wileńskim* © znalezieniu płaszcza 
damskiego, torebki i kapelusika nad brze- 
giem Wiłji, w związku z czem powstało 
przypuszczenie, że rzeczy te pozostawione 
zostały przez nieznaną samobójczynię. 

odludnej wiosce. 
rych jeden zaopatrzony był w „obrezankę*, 

Dwóch napastników grożąc śmiercią znie- 
woliło ją, poczem wszyscy trzej odebrawszy 
45 złotych zbiegli w nieznanym kierunku. 

Baalarmowana policja wszezęła za rabu- 
siami pościg, lecz narazie bez pozytywnych 
wyników. W ostatniej chwili dowiadujemy 
się, że w związku z napadem zatrzymano 

jednego osobnika. Dalsze dochodzenie w to- 
ku. (c). 

zwłoki topielca. 
W dniu wczorajszym fale Wilji wyrzuci- 

ły na terenie gminy mejszagolskiej wpobiiżu 
wsi Szurmańce zwioki nieznanej kobiety. 

Zwłoki topielca zabezpieczono. Zachodzi 
przypuszczenie, że są to zwłoki owej niezna- 
nej samobójczyni. Dochodzenie w toku, (e). 

' Chrzest baptystów. 
W tych dniach odbył się w Lidzie na 

rzece „Lidziejce chrzest ewangelicznych — 
chrześcijan, dokonany przez kaznodzieję 

zgromadzenia baptystów Milnieczuka i Pace- 
wicza Jana. Odczyłano ewangelję w języku 

polskim i łacińskim. Ceremonji chrztu przy- 
glądało się około 20 baptystów i ponad 200 
ciekawych widzów. Chrzest przyjęło 7 osób, 
w tem 4 osoby z Lidy i 3 z powiatu nowo- 
gródzkiego. 

Niepowodzenie agitatorów komunistycznych. 
Akcja komunistyczna coraz więcej traci 

d ludności Wileńszczyzny. Dzień mło- 
dzieży komunistycznej 6-go września na pro- 
wincji był jaskrawym tego dowodem. Na 

    
terenie powiatów dziśnieńskiego, wilejskiego 
i mołodeczańskiego ludność nie chciała słu 
chać agitatorów komunistycznpch, а 7 

  

  

7 z nich 
dotkliwie pobiła i oddała w ręce policji. (m) 

DRUJA 
-+ Żeński Oddział Związku Strzeleckiego. 

Przeczytałam w „Kurjerze Wileńskim* arty- 
kuł p. t. „Upadek S *. Szanowny au- 
tor tego artykułu mówi tylko o upadku od- 
działu męskiego, natomiast o żeńskim nie 
wspomina, bo pewnie nie wie, że i żeński 
oddział Związku Strzeleckiego kiedyś istniał. 
Oddział Żeń został zorganizowany w ro- 
ku 1929 przez plut. Wojcieszonka, który nie 
żylko podtrzymywał istnienie oddziału mę- 
skiego zdobywając zaufanie i  sympatję 
wśród Strzelców, ale i nas Strzelczyń umiał 
zachęcić do pracy. Po założeniu naszego od- 
działu przystąpiliśmy do pracy. P. plut. 
Wojcieszonek wprowadził Wychowanie Fi- 
zyczne, sport strzelecki, sport łuczniczy, coś 
my z wielkiem zapałem uprawiały. Kilka 
strzełczyń ukończyło kurs gier i zabaw spor 
towych, brałyśmy udział w imprezach i za- 
wodach, urządzanych z racji świąt P. W. i 
W. F. w Bras iu, w Widzach, w Wilnie, 
przytem zdobywałyśmy nagrody w konku- 
rencjach sportowych.  Korzystałyśmy ze 
wspólnej świetlicy strzeleckiej biorąc udział 
w grach towarzyskich, zabawach i przedsta- 
wieniach. Korzystałyśmy z bibljoteki Kom- 
panji P. W. która powstała również dzięki 

staraniom p. plut. Wojcieszonka. Rozwój na 
szego oddziału zapowiadał się bardzo dob- 
rze, chęci miałyśmy do pracy, lecz cóż z te- 
go kiedy nikt ze społeczeństwa nie zainte- 
resował się naszą organizacją, nawet nau- 
<zycielstwo Szkoły Powszechnej, które gło- 
si, że chce współpracować ze Związkiem 
Strzeleckiem, nie poparło nas w niczem, a 
po odejściu plut. Wojcieszonka, wszystka 
praca zamarła i oddział nie jest czynny. 

Dobrze by było, gdyby czynniki miaro- 
dajne zechciały zainteresować się Z. S. w 
Drui, skupiły naszą młodzież w organizacji, 
tak pożytecznej, no i poruszyły ze spiączki 
tych co niby mianują siebie wychowawcami 
młodego pokolenia, a w rzeczy samej są bez- 
«czynni. Strzelczyni. 

LIDA 
— Niebywałe metody. Ogólny brak pracy 

w całym Świecie, który w równym stopniu 
dotkliwie daje się odczuwać i Polsce, pozwa 
la niesumiennej Dyrekcji fabryki „Ardal* 
w Lidzie na karygodne wyzyskiwanie swych 
pracowników, oraz stwarzanie im niemoż- 
liwych warunków pracy. 

Płaca robotników jest śmiesznie niska, 
gdyż wynosi: dla kobiety, których pracuje 
70 proc. — 1 zł. 50 gr. do 2 zł., zaś dla 
mężczyzn wykwalifikowanych do 3 złotych 
dziennie. Gdyby niesumienność w Dyrekcji 
fabryki z dyrektorem p. Fiszerem na czele, 
polegała tylko na wyzyskiwaniu robotników 
pod względem materjalnym, byłoby jeszcze 
o biedy, niestety większe zło tkwi gdziein- 

zie 

  

  

    

  

  

          

` równi z innemi środowiskami fabrycz 
nemi i pracownicy fabryki „Ardal* należą 
do Zw. Zaw. „Generalna Federacja Pracy”, 
W dniu 13 VIII b. r. omawiani robotnicy 
urządzili zebranie organizacyjne, w miejsco 
wem kinie „Nirwana”, na którem dokonano 
wyborów do zarządu i komisji rewizyjnej, 
oraz wybrano delegację, uprawnioną do załat 
wiania wszelkich spraw pomiędzy pracow- 
nikami, dyrekcją i Inspektorem pracy. Wo- 
bec tego że organizowanie się robotników, 
"wspomnianej fabryce było nie na rękę, prze 
to Dyrekcja tejże, wślad rozpoczęła akcję 
prześladowczą osób wybranych zarówno do 
zarządu jak i komisji rewizyjnej. 

Z miejsca wydalono z pracy Wierę Kalu- tową, wybitną działaczkę tamt., którą po- 
przednio kierownik działu konfekcji Kusze- 
Aewicz kilkakrotnie namawiał do porzucenia 
organizacji, w przeciwnym zaś razie groził 
wydaleniem, co i uskutecznił zaraz po odby- tym w. w. zebraniu, zaś naczelny dyrektor p. Fiszer nie raczył nawet wyjawić zwolnio- 
nej powodów wydalenia. 

W identyczny sposób zamierza pomysło- 
wa Dyrekcja podobno zlikwidować rachunki - 
В pozostalymi czlonkami zarządu; wymó- 
wiono bowiem już pracę prezesowi organi- 
zacji Michalakowi, członkowi komisji rewi- 
zyjnej Zalewskiemu i członkowi delegacji 
Iwanowskiej. Stosując taką metodę Dyrekcja 
„Ardalu* uważa, że tym sposobem najsku- 
teczniej rozbije organizację swych robotni- 
ków (organizację zresztą lojalną), którzy 
pozbawieni spoistości z powrotem staną się 
bezbronnem stadkiem owieczek. 

Podbne postępowanie ze strony oma 
nej Dyrekcji jest znane i stare jak iat 
tem niemniej jest to objaw smutny. Nie 
dość na tem. W dniu 29 VIII b. r. majster 
fabryczny Fuks, polecił robotnicom: Janinie 
Olgebownie i Zofji Więckiewiczównie, by 
pozostały po godzinie 16-tej, (godzina zmia- 
my) celem przepracowania kilku godzin nad- 
liczbowych. Wobec tego, że wyżej wyznaczo 
ue robotnice pracowały dnia tego już wyma- 
ABE „5 godzin, (praca akordowa) przeto 0z- 
mia l majstrowi, że wskutek przemęcze- 
wa Pozostawać po godzinach obowiązko- ya Rie mogą. Niezależnie od uprzedzenia 
majstra, że w razie niewykonania jego po- lecenia zostaną z fabryki wydalone, robot. 
nice wiedząc, że do pracy w godzinach nad- 
liczbowych fabryka uprawniona jest używać 
robotników tylko zgłaszających swą dobro- wolną zgodę, a do tego czując się przemę- 
<zonemi, opuściły fabrykę. 

Nazajutrz, kiedy zgłosiły się do pracy, do 
fabryki icii nie wpuszczono dopóty, dopóki 
nie podpisały książki 0  wymowieniu im 
pracy. 

Ponieważ wyżej wymienione robotnice 
pracują w omawianej fabryce nie ze zbytku, 
4to chyba aż nadto zrozumiałe) gdyż w 

via- 

      

ciężkich, a pod względem zdrowotnym bar- 
dzo nieprzyjaznych warunkach, a z koniecz- 
ności, bo jak jedna, tak druga utrzymują 
swą pracą matki wdowy i młodsze rodzeń- 
stwo, niespodziewane zatem, pozbawienie 
ich pracy, a co za tem idz'e zarobkowania, 
jest dla nich ciosem, tem na ten raz do- 

tkliwszym, że pozbawiono ich pracy nieza- 
służenie. 

Wobec powyżej przytoczonych danych, 
stwierdzamy, że niczem nieuzasadnione poz- 
bawienie robotnika pracy w fabryce „Ardal* 
jest nieomal że, „chlebem powszednim*, 
przeto uważamy że zupełnie nie od rzeczy 
by było, by w tak „miłe* stosuneczki wspom- 
nianej fabryki, żechciał łaskawie wniknąć 
pan Inspektor pracy i mocą swej władzy 
„utorował nieco dla pracowników fabrycz- 
nych drogę, na tym mocno już zabagnio- 
nym odcinku”. 

Nadmienić należy, że Janina Olgebówna 
ojca zupełnie nie ma, gdyż takowy jako sier 
żant Wojska Polskiego poległ na wojnie, 
swą zaś pracą utrzymuje matkę i troje młod- 
szego rodzeństwa. M-ur 

-- Zawody hippiczne. W dniu 6 wrześ- 
nia na Zamku Gedymina w Lidzie odbyły 
się zawody hippiczne 3 pułku szwoleżerów, 
zainicjonowane przez dowódcę tego pułku 
płk. Kwiatkowskiego. Do zawodów stanęło 
18 koni. Przeszkód 12, wysokość przeszkód 
1 m. 20 ctm., szerokość 3 m. Pierwsze miej- 
sce i nagrodę starosty Bogatkowskiego zdo- 
był por. 3 p. szwol. Grudziński na wałachu 
„Łakotnik”, drugie miejsce i nagrodę p. Stol 
le — ppor. 3 p. szwol. Malecki Adam na kla 
czy „Slama“, trzecie miejsce i nagrodę do- 
wódcy 3 p. szwol. por. Więckowski Józef na 
walachu „Kanonier“ i czwarte miejsce zajął 
por. 19 p. a. p. Perkowicz Bronisław na wa- 
łachu „Turczyn*. Organizatorem zawodów 
był rtm. 3 p. szwol. Ignaczek Marceli. 

M6ŁODECZNO 
+ Szezęść Boże w dalszej pracy. Prze- 

szedł w sian nieczynny oficerów Związku 
Strzeleckiego Komendant Powiatowy oby- 
watel Feliks Banel i przekazał Komendę 
swemu następcy obywatelowi Łysakowi Mar 
janowi. Nadwerężony stan zdrowia i obcią- 
żenie pracą nie pozwoliły dzielnemu komen- 
dantowi na sprawowanie nadal powierzo- 
nych mu obowiązków, które spełniał z peł- 
nem oddaniem się, ze zrozumieniem potrze- 
by szerzenia i propagowania idei Pierwsze- 
go Marszałka Polski na tutejszym terenie. 

8 7 imieniem ob. Banela związane są naj- 
piękniejsze metody rozwoju Związku Strze- 
leckiego na terenie powiatu. Przy poparciu 
całkowitem jego działalności przez Starostę 
Powiatowego pana Jerzego de“Tramecourt, 
niezmordowanie pracuje nad akcją ufun- 
dowania sztandaru, poświęcenie i wręczenie 
którego odbyło się podczas pobytu Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej. Organizuje no- 
we oddziały i podwaja ilość oddziałów na 
terenie. Rozpoczyna organizację oddziałów 
żeńskich Związku Strzeleckiego, napotyka 
a ZA RE trudności, lecz wytrwale dąży 

o celu i organizuje pracę kobiet w iąz 
ku Sie, SGI ь Z 

Wielką uwagę zwraca na Przysposobie- 
nie Rolnicze, jako środek podniesienia: kul- 
tury gospodarstw rolnych rodzin strzleców 
a razem z tem i lepszy 'ich dobrobyt. Konfe- 
ruje z Agronomem Powiatowym ob. Żukie- 
lem i przy jego pomocy organizuje Przy- 
sposobienie Rolnicze w niektórych oddzia- 
łach związku, gdzie pierwszy rok oglądano 
wspaniałe poletka konkursowe buraczane i 
kapuściane. Jako człowiek dostępny, znają- 
cy się na psychologji miejscowej młodzie- 
ży, pracujący honorowo, będąc przykładem 
poświęcenia się pracy strzeleckiej wyrobił 
z szarej strzeleckiej braci karne, dyscypli- 
nowane szeregi, dziarskość których i postawę 
wojskową społeczeństwo miasta Mołodecz- 
na niejednokrotnie na defiladach oglądało. 

Życzymy tą drogą ob. Banelowi takiejże 
owocnej dla społeczeństwa i Państwa pracy 
jako Inspektorowi Ubezpieczeń i Naczelni- 
kowi Straży Pożarnej. 

  

  

    

Współpracownicy. 

WOŁKOWYSK 
-r O wszystkiem pokrótce. Nastrój w 

naszym powiecie jest przygnębiający — od 
kilku tygodni leje deszcz z małemi przer- 
wami — urodzaje żyta nie dopisały; zboża 

zaś jare, które dobrze sie zapowiadały, 
a na polu, lub zwiezione wilgotne do 
stodół, zaczęły się grzać, tak że trzeba było je przesusząć, co oczywiśście powiększa koszt robocizny į wobec niestałej r 2 i alej pogody, 
niczawsze się udaje. Zbiór tytoniu jest fa. 

talny — tem gorszy dla tych plantatorów, 
którzy nie mają suszarni. Ziemniaki zasko- 
czone wiosenną suszą nie rozpleniły się do- 

olaa i spodziewany jest ich raczej nie- 
urodzaj. 

Owoców jest obfitość i są bardzo tanie. 
Burz strasznych w lecie nie mieliśmy, jed- 
nak pioruny w wielu miejscach wzniecały 
pożary, były też ofiary w łudziach. 

Dzisiejszej nocy we wsi Podhruszany w 
gminie krzemienickiej spaliły się dwa do- 
my, oraz trzy stodoły; gospodarz Jurczyk 
stracił też 2 konie, 10 owiec i nierogaciznę— 
mieszkańcy zaskoczeni ogniem w nocy, nie 
zdołali nic uratować. Przyczyna pożaru nie 
ustalona; straty jeszcze nie obliczone. D. 

Marja Daw. 

Pepierajeie przemysł krajową 
  

  

Ko UR JS 

Glos nauczyciela. 
Redukcja etatów czy redukcja — 

pensyj ? 
Sprawy zrzeczenia się jeszcze 107/, 

poborów przez nauczycielstwo, by tyl- 
ko dać możność objęcia posad już zre- 
dukowanym naszym koleżankom wzgl. 
kolegom, lub nowoopuszczającym mu- 
ry szkolne, nie należy traktować z lek- 
kiem sercem i dlatego, że pobory nau- 
czyciela, nawet żyjącego na wsi, coraz 
się obniżają już przez sam fakt pod- 
noszenia się cen produktów rolnych. 
Jeżeli podobne zjawisko możemy ob- 
serwować obecnie, na początku jesieni. 
wobec jakich warunków życia stanie- 
my na wiosnę? I tak upośledzeni jes- 
teśmy pod względem wysokości pobo- 
rów w porównaniu do innych urzędni- 
ków (wojsko, policja, przedsiębiorstwa 
państw.) i mówić o możliwościach 
dalszego obniżania pobórów nie nale- 
ży. 

Natomiast należy podsunąć inne wyj 
ście, może wymagające pewnej dozy 
odwagi przy zrealizowaniu, mianowi- 
cie: wszyscy dobrze o tem wiemy, że 
w miastach zaczynając od powiato- 
wych i kończąc na stolicy, mamy masę 

tek, żon dyrektorów, lustratorów, 

wizytatorów, instruktorów, komendan- 
tów, inspektorów, kapitanów i t.d. któ- 
re pracują w urzędach a przeważnie w 
szkolnictwie (niedalekie są czasy, kie- 
dy żona b. kuratora zajmowała posadę 
w PBR.). Stan materjalny takiej rodzi- 
ny jest godzien pozazdroszczenia: pen- 
sja dyrektora -- pensja żony — cze- 
g6ž więcej chcieć? Prawda, że nau- 
czyciel na wsi nie jest zmuszony 
warunkami swego bytowania do urzą- 
dzania luksusowego życia wystawnych 
przyjęć. Lecz i on ma pewien ciężki 
i odpowiedzialny obowiązek — dać wy 
chowanie i naukę swym dzieciom, by 
one nie stały się z czasem ciężarem dla 
społeczeństwa. I tu rozpoczyna się tra- 
gedja: wysyła syna i córkę do powia- 
towego miasta, lub dalej, do szkoły 
średniej, a wślad odsyła co miesiąc */; 
swej pensji. 

  

   

        

A przecież idąc z duchem czasu, mu- 
si opłacać składkę organizacyjną. 
składki na liczne instytucje społeczne, 
prenumeratę gazety i czasopisma, ku- 
pić raz w miesiącu książkę, do tego — 
inne drobne nigdy nieprzewidziane 
wydatki, a (broń Boże!) choroba... Z 
czego żyć? Nie obcinać i tak niskie po- 
bory, lecz pousuwać stopniowo z urzę- 
dów w miastach te mężatki, których 
mężowie pobierają pobory wg. VII st. 
płac urzędniczych i wyżej, a krzywda 
im się nie stanie: zmuszone będą tylko 
do obniżenia stopy swego życia, a tym- 
czasem zmniejszą się w Państwie wy- 
datki z funduszu bezrobocia i eme- 
rytalnego i mniej będziemy mieli ludzi 
niezadowolonych. z życia. 

Kaz. Horodniczy. 

Dokoła Teatru. 
Z inicjatywy p. prezydenta miasta 

Folejewskiego i na jego zaproszenie, 
odbyło się liczne zebranie w Magistra- 
cie, tradycyjnie niejako witające nowy 
zespół i dyrekcję, dla wysłuchania co 
ona nam ma do powiedzenia. 

Przedstawiciele inteligencji miasta, 
prasa, profesorowie USB po wysłucha- 
niu ekspose p. dyr. Szpakiewicza, który 
powiedział mniej więcej to samo coś- 
my umieścili jako wywiad z nim, zosta- 
li zaproszeni przez p. prezydenta na 
herbatkę, która wśród ożywionej ga- 
wędki przeciągńęła się z godzinkę. Po- 
czem nastąpiła część dyskusyjna, w któ 
rej zabierali głos: prof. Morelowski, 
prof. Staniewicz Witold, p. Leczycki, 
p. H. Romer, dr. Brokowski, mec En- 
giel i inni. Z wyniku przemówień widać 
było jasno, jak dalece potrzebne są ta- 
kie konferencje dla orjentacji nowej dy 
rekcji, jaką korzyść mogą jej przynieść 
rzeczowe uwagi i rady ludzi obznajmio 
nych z terenem, który jest dla nowo- 
przybyłych terra incognita. 

Wyrażano rozmaite postulaty z dzie- 
dziny tak czystej sztuki jak i społeczne 
go jej zastosowania, omawiając obszer- 
nie ważną sprawę widowisk ludowych 
popularnych i szkolnych. Dyr. Szpakie- 
wicz obiecał daleko idące starania w tej 
dziedzinie. Specjalnie zajmował obec- 
nych teatr objazdowy, jego konieczność 
na ziemiach naszych, zastosowanie do 
potrzeb prowincji, bardzo pod tym 
względem opuszczonej. Dyr. Szpakie- 
wicz, zaznaczając że nie ma zamiaru 
hołdować płytkim prądom repertuaro- 
wym, zapowiedział szereg sensacyj w 
dobrem znaczeniu tego słowa, oraz sztu 
ki miejscowych autorów, co wywołało 
„zrozumiałe zaciekawienie. 

Z miłą nadzieją, że wszyscy przyło- 
żymy całą dobrą wolę by sztuka pol- 
ska rozwijała się w stolicy Gedymi- 
nowej pomyślnie, i że nawet w tak cię- 
żkim ekonomicznie roku nie damy jej 
zbytnio uczuć pustek w naszych kie. 
szeniach pożegnaliśmy uprzejmego go- 
spodarza i artystów, którzy z p. Wysoc- 
ką na czele stawili się na tę pogawęd- 

R W ZTJDOBSNSOSCKOI 

Propaganda zbrodniczości. 
Że zbrodnie mnożą się u nas w prze- 

rażający sposób nakształt zarazy, to 
zostało stwierdzone niejednokrotnie. 
Niema rodzaju morderstwa, któreby 
nie zostało popełnione: wszelkie kom- 
binacje najpotworniejsze mają miejsce 
codzień. Mordują się młodzi chłopcy, 
dziewczęta, nożami rozstrzygają swe 
sprawy miłosne, spadkowe, kłótnie o 
taniec, krowę, ziemię. Nawet rabunko- 
we zbrodnie zeszły na plan drugi, a te 
popełniane w „afekcie*, są na porząd- 
ku dziennym. 

I nic dziwnego. Czyni się wszystko 
co można i co nie można, byle zainte- 
resowanie do takich czynów wzrastało, 
byle wzbudzić sympatję do mordereów, 
zrobić z nich godnych zazdrości sław- 
nych ludzi, których pięknie odbite por- 
trety, szczegółowy opis ich zbrodni, na 
miętności i najbrudniejszych czynów, 
podany jest w sosie romansu. Jakaż 
młoda wyobraźnia nie zapali się przy 
takim pokarmie duchowym? Proszę 
zajrzeć do bardzo rozpowszechnionego 
pisma, luksusowego, wydawanego, jako 
dodatek do Ilustrowanego Kurjera Co- 
dziennego organu posła Rzeczypospo- 

litej P- Dąbrowskiego. „Detektyw na: 

zywa się ta trucizna. Od pierwszej do 
ostatniej stronicy „smacznie* opisane 
jak kto zarzynał męża, żonę, dzieci, 
matkę, ojca, syna, gwałcił siostrę czy 
córkę. Jak się bili i katowali jedni dru- 
gich, jak znęcali się sadystycznie, jak 
oszukiwali, jak mylili tropy policji, fał- 
szowali dokumenty, jakie wyprawiali 
orgje, hulanki za skradzione pieniądze, 
jak się gorąco „kochali* i jakie potem 
rany i czem zadali. 

Doskonałe wykłady! Świetnie zor- 
ganizowana propaganda, jak, kiedy, w 
jaki sposób to wszystko się robi! Mó- 
wią że każdy więzień przechodzi w wię 
zieniu szkołę złodziejstwa lub zbrodni, 
ale eóż to może być w porównaniu z 
temi literacko smakowicie opracowa- 
nemi wykładami w „Detektywie*. 

Że też nikt na to nie zwraca uwagi! 
Żadne władze, żadne autorytety! Za by 
le głupie artykuły, rzekomo prZewroto- 
we czy antypaństwowe, które nikomu 
nie zaszkodzić nie mogą i nic nie prze- 
wrócą, konfiskują pisma i pociągają do 
odpowiedzialności za obrazę państwa. 
A takie morze plugastwa i zbrodniczo- 
ści sączonej w społeczeństwo umiejęt- 
nie, zachęcająco, to uchodzi uwagi pro- 
kuratury. 

A „Detektyw jest ulubioną lekturą 
młodzieży. Wszędzie się o niego dopo- 

  

minają w czytelnach publicznych, ku-- 
pują za swoje biedne grosze, pożycza- 
ją sobie jedni drugim. Cynizm tego pi- 
sma posunięty jest do tego stopnia, że 
w jednym z ostatnich numerów wid- 
nieje fotografja uśmiechniętej panienki 
w czapeczce gimnazjalnej i obok niej 
młodzieńca, z podpisem. Nasi czytel- 
nicy, (trzymają Detektywa w rękach), 
Stenia Jacynówna i Marjan Szadziew- 
ski z Prozoroków, pow. dziśnieński, 
woj. wileńskie. Mają czem się chwalić 
Obok fotografja nawpół nagiej samo- 
bójezyni, zaraz dalej zbrodniarz i t. p. 
Niechże ich potem nie sądzą, tych ma- 
łoletnich zbrodniarzy, ci dorośli, któ- 
rzy. w taki sposób oswajają ich ze zbro 
dniami, uczą jak dokonywać mordów 
i zmykać od polieji, karmią najohyd- 
niejszemi objawami życia i ukazują re- 
klamę zwyrodniałych typów. 

R 

ODPOWIEDŹ KOREK 
na list otwarty Zarządu i Kom. 
Podokręgu Wil. Z. S. umieszczo- 
ny w „Kurjerze Wileńskim" nr. 197 

z dn. 28.VII 31 r. 
Szanowni Panowie! 

Chciałbym w imię prawdy sprostować 
niektóre fakty, wyłuszczone w liście Panów 
skierowanym do mnie, bo jak widać, proto- 
kół, na którym Panowie się opieracie nie 
jest zgodny z istotnym stanem rzeczy, a au- 
torom tegoż protokółu daleko jest od praw- 
domówności, 

A więc: 
1. Nieprawdą jest, bym zwoływał żebra- 

nia członków Związku Strzeleckiego. Nato- 
miast prawdą jest, że przybyłem na zebranie 
Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej, istnieją- 
cych tak w Starych - Borunach jak i 
Giejstunach w których to 
wzięła udział 'i młodzież i jej 

dzice. A nawet w Giejstunach członko 
Związku Strzeleckiego specjalnie pytali mi 
czy wolno im wziąć udział w tym zebraniu, 
na co trudno było nie wyrazić swojej zgody. 

2. Nieprawdą jest, bym namiawiał zebra- 
nych do porzucenia oddziału Związku Strze- 
leckiego, a przejścia do Stowarzyszenia Mło- 
dzieży Polskiej. Natomiast prawdą jest, że 
na zebraniu tem wyłuszczono szczegółowo 
różnicę między Związkiem Strzeleckim a 
Słowarzyszeniami Młodzieży Polskiej i przy 
końcu zebrania zapytano obecnych, kto jest 
za tem, by Stowarzyszenie Młodzieży Pol- 
skiej nadał w Giejstunach istniało. Prawdą 

jest również, że powiedziałem, iż nie wszy- 
stkich członków Związku Strzeleckiego w 
Giejstunach choćby chcieli należeć do SMP. 
przyjąłbym. 

3. Nieprawdą jest bym mówił, że wśród 
Strzelców niema ani jednego porządnego 
człowieka, natomiast prawdą jest, iż na tere- 
nie mojej parafji jest kilku członków Zw. 
Strzeleckiego, którzy siedzieli w więzieniu 
i nie dają dotąd dowodów poprawy. 

| 4. Nieprawdą jest, bym na zebranie nie 
dopuścił sekretarza gminy P. Gana, (który, 
odniosłem wrażenie, że stał cały czas pod 

oknem) natomiast prawdą jest, że w końcu 
zebrania jeden z członków Zw. St. zapytał, 
czy może przyjść ich „prezes* czy też „ko- 
mendant“(?), na co chętnie wyraziłem swą 

zebraniach 
ro- 

      

kę o wspólnej pracy nad kulturą arty- zgodę. Zebranie zakończyliśmy. Pana sekre- 
styczną naszego miasta. / arza jakoś nie było widać, dopiero po mo- 

jem wyjściu na podwórzu zbliżył się do mnie 
>—..Hr.—17-wszczął rozmowę, która, jak widać z li- 

Licytacja gospodarstw. 
Wskutek ciężkiego kryzysu  gospodar- 

czego, jakie przeżywa obecnie Wileńszczyz- 

na, w ciągu ostatnich 8-miu miesięcy w 
poszczególnych powiatach województwa wi- 
leńskiego uległo licytacji około 1000 gos- 
podarstw miejskich i wiejskich. 

Lieytacje odbywały się przeważnie z ini- 
cjatywy likwidatorów 4 byłych banków ro- 
syjskieh oraz 2 banków wileńskich. (m) 

stu Szanownych Panów też nie jest ściśle 
podana. 

5. Wszystko to, co Panowie piszecie o 
ambonie jest w całej rozciągłości nieprawdą. 

Organizację „Strzelca* znam, znam i je. 
go ideologię — tylko, gdybyście Panowie, 
którzy na czele tej organizacji stoicie, bli- 
żej wglądnęli w wychowanie poszczególnych 
lokalnych oddziałów — z pewnością sami 
byście mieli wiele, wiele zastrzeżeń. 

Z poważaniem 
Ksiądz Wacław Nurkowski 
Proboszcz w Borunach. 

  

mołotów turystycznych. Wilno bedzie 
25 września rozpocznie się konkurs sa- 

| punktem etapowym dła samolotów, nadla- 

Konkurs samolotów turystycznych. 
tujących z Warszawy. Z Wilna część samolo- 
tów poleci w kierunku Mołodeczna, część— 
w kierunku Lidy. (m) 

Podstępny trick opryszka. 
Zwabił handlarza do zasadzki i obrabował go. 

Policja kryminalna poszukuje obecnie 
opryszka, który w podstępny i zarazem 

sprytny sposób obrabował handlarza z ulicy 
Archanielskiej Wandrofa. 

Wieczorem do Wandrofa zgłosił się nie- 
znany mu osobnik, który zaproponował na- 
bycie worku cukru na bardzo dogodnych 
warunkach. Otrzymawszy zapewnienie od 
sprzedawey, że cukier nie jest kradziony, 

Wandrof wziął ze sobą 69 zł. i udał się 
wraz z nieznajomym po cukier. W drodze 
„Sprzedawea* oświadczył, że przy uliey Piw- 
nej mieszka jego wuj, który również chce 
nabyć eukier, wobec czego zaproponował 

Wandorfowi, by udał się wraz z nim na ul. 
Piwną i wszyscy razem pójdą do jego skła- 
du. Wandrot wyraził swoją zgodę. W: chwili 
gdy znaleźli się w jakiemś wejściu przy uli- 
ey Piwnej otoczyli go jeszcze dwaj ósobni- 
ey, którzy narzucili mu na głowę worek, po- 
czem odebrali 65 zł., pozostawiając tylko 4 
złote, jak oświadczyli na dorożkę i zbiegli. 

Przeprowadzone przez policję dochoedze- 
nie doprowadziło już do ustalenia nazwiska 
sprawcy sprytnej kradzieży, który przezor- 
nie ukrył się. bawem jednak znajdzie się 
on za kratkami więzienia. (e). 

  

  

KRONIKA 
    Dziś: Mikołaja z Tol. 
Czwartek 

| Wschód słońca —g. 5 m. 01 
| 

„Wrzesief | Žako em Ы 
Spestrzeżenia Zakładu Metesrelegii U 8. B 

w Wilnie z dnia 9 IX—1931 roku. ‘ 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 

Temperatura średnia ++ 10° С. 

* najwyśsza: |- 15° С. 

5 najniższa: -- 67 C. 

Opad w milimetrach: 1,0 

Wiatr przeważający: połudn.-zachodni. 

Tendencja baromu wzrost. 

Uwagi: przelotny deszcz. 

Jutro: Jacka. 

    

  

SANITARNA. 
— Lustracja składów aptecznych. W о5- 

tatnich dniach specjalna komisja sanitarna 
dokonała na terenie Wilna lustracji skła- 
dów aptecznych. 

Kilku właścicieli składów za niestoso 
nie się do przepisów sanitarnych komi 
ukarała, spisując na nich protokóły. (m). 

R GOSPODARCZA 
— Podatki we wrześniu. Płatnicy podat- 

ków bezpośrednich będą musieli w bież. 

    

miesiącu do dnia 15-go opłacić państwowy * 
podatek przemysłowy od obrotu, osiągnię- 
tego w miesiącu sierpniu b. r. przez przed- 
siębiorstwa handłowe I i II kategorji i 
przedsiębiorstwa przemysłowe I—V kategorji 
prowadzące prawidłowe księgi handlowe о- 
raz przez przedsiębiorstwa sprawozdawcze. 

Pozatem płatne są we wrześniu b. r. za- 

ległości, odroczone na raty z terminem płat- 
ności we wrześniu b. r. tudzież podatki, na 
które płatnicy otrzymali nakazy płatnicze 
z terminem płatności w tym miesiącu. (m) 

— Protesty weksli w sierpniu. W ub. 
miesiącu na terenie Wilna zaprotestowano 
weksli na łączną sumę 768.495 zł. Po ter- 

minie, od rejenta, wykupiono weksli na sumę 
96.325 zł. 

W. porównaniu z poprzednim miesiącem 
(lipcem), ub. miesiąc wykazał pewną zniżkę 

protestów. (m) 

— Ustałanie obrotu przedsiębiorstw han- 
dlowych. Wobec tego, iż kontrolerzy skar- 
bowi nie zawsze kierują się słusznemi zasa- 

dami przy ustalaniu obrotu w przedsiębior- 
stwach handlowych, nie prowadzących pra- 
widłowych ksiąg handlowych i często wsku- 
tek tego wymierzany podatek nie zawsze się 
zgadzał 'z istotnym stanem rzeczy, 
Izba skarbowa zarzucana była podaniami 
i odwołaniami od podatku, sfery zaś handlo 
we słusznie narzekały na wadliwy jego wy- 
miar. 

Obecnie Izba Skarbowa w Wilnie usta- 
liła dokładnie, w jaki sposób ma być prze- 
prowadzone badanie przedsiębiorstw. Przy 
adaniu należy rozważyć i ustalić następu- 

jące okoliczności:położenie handlowe zakła- 
du, konkurencja innych zakładów handlo- 
wych, rozmiar lokalu handłowego, urządze- 
nie sklepowe, wartość utrzymywanych za- 
pasów towaru, czy zapasy są wystarczają- 
ce lub nadmierne, czy dobór towaru jest od- 
powiedni, łatwość uzupełnienia zapasów, 
klijentela handlu, ilość osób, zatrudnionych 
w firmie i t. d. A 

Zasady te mają być stosowane przy usta- 
laniu obrotu przedsiębiorstwa i wymierza- 
niu podatku. (m) 

WOJSKOWA. 
— Zorganizowanie kursów lotniczych. 

  

Aero-klub wileński wkrótce przystąpi do 
zorganizowania kursów pilotażu motorowe- 
go i szybowego. 

Na kurs pilotażu motorowego będą przyj 
mowani poborowi rocznika 1912 i najbliż- 
szy rocznik przedpoborowy; wymagać się 
będzie od nich dobrego zdrowia, które zba- 
da lekarz 5 pułku lotniczego i centrum ba- 
dań lekarsko-lotniczych w. Warszawie. 

Kandydaci na oficerów lotnictwa powin- 
ni przedstawić maturę, na podoficerów — 
przynajmniej świadectwo z ukońszenia 7 kl. 
szkoły powszechnej Po ukończeniu kursów 
lotniczych absolwenci kursów będą mogli być 
przyjęci do lotnictwa wojennego na służbę 
zawodową. Na kursach podczas zimy będą 
się odbywały zajęcia teoretyczne, na wios- 
nę ześ zajęcia praktyczne i loty w Łucku 
albo w Łodzi. 

Na kurs pilotażu szybowcowego będą 
jmowani kandydaci zdrowi i posiada- 

jący najmniej 6 klas zakładu średniego. (m). 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Zabiegi piekarzy ©  ośmiogodzinny 

dzień praey. Na ostatniem zebraniu chrześc. 
związku zawodowego piekarzy została „poru 
szona i omówiona w całej rozciągłości 
kwestja 8-godzinnego dnia pracy oraz kwest 
ja stawek za pracę. Na mocy umowy zbio- 
rowej z 1928 r., obowiązującej do dziś dnia, 
piekarze mają otrzymywać 62 zł. tygodnio- 
wo za 8 godzin pracy dziennie, piekarze zaś 
wypiekający chleb — 4 zł. od 80 klg. wy- 
pieczonej mąki. W rzeczywistości jednak 
praca odbywała się dłuższy czas za te sa- 
me płace. 

,, Obecnie piekarze dążą do tego, aby zmu- 
sić pracodawców do stosowania się do za- 
wartej umowy. Wchodzi tu w rachubę z 
jednej strony chęć wywalczenia sobie ludz- 
kich warunków pracy, a z drugiej strony 

a z pomocą bezrobotnym. Pieka- 
rze pracują teraz w piekarniach do 18 go- 
dzin na dobę—czyli że, po odrzuceniu usta- 
wowo ustalonych 8 godzin, zostaje jeszcze 
około 10 godzin, w których mogą pracować 
bezrobotni. 

Wi związku z tem piekarze uchwalili 
wejść w porozumienie z Inspektorem Pra- 
cy i przy jego pomocy zrealizować swój 
zamiar. Piekarze dostarczyliby inspektoro- 
wi pracy materjał, t. j. komunikowaliby mu, 
w jakich piekarniach zatrudnia się pracow- 
ników ponad normę, inspektor zaś pocią- 

  

   

gałby właścicieli tych piekarń do odpowie- 
dzialności i wymierzał im kary. 

Porozumienie piekarzy z inspektorem pra 
cy w tej sprawie ma nastąpić w dniach naj- 
bliższych. (m) 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— W „Fortunie* bez zmian. Przed kil- 
ku dniami donosiliśmy o lokaucie na fab- 
ryce cukierków „Fortuna*, ogłoszonym przez 
jej właścicieła p. Farberowa, który usiłował 
swym usuniętym robotnicom w ilości 80 o- 
sób narzucić nowe warunki płacy niższe, 
przecięlnie”o 50 proc. Interwencja w tej 
sprawie zarówno miarodajnych czynników, 
w pierwszym zaś rzędzie Okręgowego In- 
spektoratu pracy, niedała żadnego rezulta- 
tu, gdyż p. Farberow okazał się nieustę- 
pliwym. 

Zaznaczyć należy, że produkcja tej fab- 
ryki, ciesząca się zresztą wielkiem wzięciem 

na rynku bynajmniej do czasu locautu nie 
zmniejszyła się i nie było faktycznych po- 
wodów do obniżki i tak już głodowych płac 
robotnie, wahających się od 1 zł. 25 gr. do 
5 zł. 1 

Jak się dowiadujemy właściciel „Fortu- 

ny*, mimo, iż ponosi dotkliwe szkody nie 
chce nadal odstąpić od wysuniętych przez 
siebie niesłychanych nowych warunków, tak, 
iż niema nadziei na rychłe wznowienie pracy 

Rada Gł. Zjednoczenia Robotniczych Zw. 
Zawodowych stanąwszy w obronie  intere- 
sów robotnic zmuszona była w odwet na 
locaut ogłasić bojkot pracy w fabryce. O- 
negdaj omało niedoszło tam do awantury, 
gdyż p. Farberow wezwawszy do siebie na 
godzinę 12 w poł. swe byłe pracownice w 
celu wypłacenia im zaległych zarobków — 
zmienił swą decyzję, co do terminu wypłaty, 
a gdy robotnice nie chciały ustąpić wezwał 
policję do wyrzucenia ich siłą. 

Sprawa oparła się o Starostwo Grodzkie 
wobec którego Rada Gł. Zjednoczenia Rob. 
Zw. Zaw. wzięła na'siebie odpowiedzialność 
za spokojne zachowanie się na fabryce ro- 
botnic, 

W. poniedziałek zatem dopiero zaczął 
p. Farberow uiszczać swój dług wobec wyrzu 
conych na bruk robotnic, z których wiele 
od lat kilku było podporą jego firmy.  (v) 

  

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZYSZ. 
— Sekcja Kult. Oświat. Rodziny Woj- 

skowej organizuje kurs języka francuskiego 
i niemieckiego dla pań i panów. Zapisy 
przyjmują się w Sekretarjacie R. W. przy 
ul. Mickiewicza 13 w poniedziałki i czwar- 
tki do 5—7 w. 

— Baczność oficerowie rezerwy. Koło 
leńskie komunikuje, iż w dniu 12 września 
1931 r. w salonach Hołelu Georges'a odbę- 
dzie 'się „Czarna Kawa* Kolegów naszych 
podchorążych Wilnian. Początek o godz. 21 
min. 30. 

— Ze Związku Pracowników  Samocho- 
dowych Z. W. W dniu 8 b. m. w Wilnie 
przy ul. Wileńskiej 17 odbyło się walne 
zgromadzenie Związku Pracowników Samo- 
chodowych Ziemi Wileńskiej z następują- 
cym porządkiem dziennym: 

1) Sprawozdanie Zarządu. 

2) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
3) Sprawozdanie ze Zjazdu w Warsza- 

wie Pracowników Samochodowych z całej 
Polski. Н 

Dalej omawiano sprawę  „Arbonu“, a 
mianowicie p. inż. Kuncewicz przedstawiciel 
firmy „Arbonu”, obiecał zatrudnić pracow- 
ników ze Związku Pracowników Samochodo- 
wych z warunkiem žė Związek o każdym 
pracowniku przed przyjęciem go do pracy 
osobno zaopinjuje. Następnie p. inż. Kun- 
cewicz poinformował że z dniem 1-go stycz- 
nia 1932 r. zostanie uruchomionych około 
60 wozów autobusowych, które mają być 
wykonane w firmie polskiej w Poznaniu 
„Plage i Laskiewicz*, oraz w warsztatach in 
żynieryjnych państwowych w Warszawie, a 
nie jak pewne pisma alarmowały, że będą 
sprowadzane z zagranicy. Powyższą wiado- 
mość otrzymał delegat Wileńskiego Związku 
Samochodowego od p. inż. Kuncewicza w 
Warszawie. Na zgromadzeniu również była 
poruszana sprawa przyjmowania przez Spół- 
dzielnię szoferów niewykwalifikowanych z 
prowincji, co było podowem częstych pro- 
tokularnych wypadków, i tem samem od- 
bierano pracę wykwalifikowanym pracowni- 
kom. Na tem zebranie zakończono. 

RÓŻNE. 
— Ceny na mąkę i chleb. Starosta Gro- 

d ki Wileński podaje do ogólnej wiadomo- 
Ści, iż z dniem 9 września r. b. obowiązują 
następujące ceny na mąkę i chleb żytni: 

1) Mąka pyilowa 65 proc. żytnia — 39 
gr. za 1 klg. 

2) Mąka razowa 98 proc. żytnia — 29 gr. 
za 1 klg. 

3) Chleb žytni pytlowy 65 proc. — 41 gr. 
za 1 klg. 

4) Chleb žytni razowy 98 proc. — 32 gr. 
za 1 klg. 

  

Winni žądania lub pobierania wyższych 
cen od wskazanych będą karani w drodze 
administracyjnej do sześciu tygodni lub grzy 
wną do 3000 zł. 

— Na otwarcie sezonu. W sobotę dnia 
12 września r. b. na otwarcie sezonu w Te- 
atrze „Lutnia* ukaże się po raz pierwszy 
pełna słonecznej pogody, komedja w 3 ak. 
tach Józefa Korzeniowskiego „Panna mę- 
žatka“ pod wytrawną reżyserją p. Stanisławy 
Wysockiej, znakomitej artystki scen pol- 
skich. Obsadę stanowią panie: Stanisława 
Wysocka w swej znakomitej kreacji Puł- 
kownikowej, Irena Brenoczy w roli Cecylji, 
oraz panowie: Leon Wołłejko w roli Majora, 
Bolesław Bolesławski w roli Adolfa, Antoni 
Czapliński w roli Jakóba. 

           



  

RABJE 
Fala 244,1 m., mocy 21,5 Kw. 

Czwartek, dnia 10 września. 3 

11.58: Sygnał czasu. 12.05: Muzyka popular. 

ma (płyty). 13.10: Kom. meteorologiczny. 

16.40: Prog. dzienny. 16.45: Kom. dla żeglugi 

16.50: „W służbie Rzeczypospolitej''—odczyt. 
17.10: Utwory Chopina (płyty). 17.35: „Zwie 
dzajcie Wileńszczyznę'* — odczyt. 18.00: Kon 
eert popołudniowy. 19.00: „Skrzynka pocz- 
towa Nr 166“. 19.20: „Wizyta u antypodow“ 

—eljeton. 19.40: Program na piątek i rozm. 
19.50: Komunikaty. 20.15: Muzyka lekka. 
21.30: „Miss Hobss* — Jerome. Słuchowisko. 
22,00: „Od łuczywa do neonu* — feljeton. 
22.15: Komunikaty. 22.30: Recital śpiewany. 
2300: Muzyka taneczna. 

PIĄTEK, dnia 11-go września 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 
12.0: Koncert muzyki lekkiej. 13.10: Kom. 
meteor. 16.40: Progr. dzienny. 16.45: Kom. 
żeglarski. 16.50: Pogad. w języku franc. 
17.10: Koncert życzeń (płyty). 17.35: Odczyt. 
18.00: Muzyka lekka. 19.00: Polakom na Ko- 
wieńszczyźnie. 19.30: „Prosimy o przyjemny 

  

wyraz twarzy — feljeton. 19.45: Progr. na 
sobotę i rozm. 19.55: Kom. 2 Koncert 
symfoniczny. 22.00: „Generał Nogi* — felj. 
22.15: Komunikaty i muzyka lekka. 

NOWINKI RADJOWE. 
ZWIEDZAJCIE, ZWIEDZAJCIE! 

Q godz. 17.35. Już pobieżny rzut oka na 
mapę Polski poucza iż Wileńszczyzna w sto- 
sunku do reszty kraju znalazła się poniekąd... 
na uboczu. Tak bujne i żywe niegdyś życie 
Polski na kresach przeniosło się do dzielnic 
centralnych i Wileńszczyźnie grozi iż z salonu 
Polski, stanie się jej... przedpokojem. Aby za- 
pobiec tej niewesołej perspektywie jest ko- 
niecznem zapoznać masy nowej inteligencji 
i półinteligencji polskiej z pięknem, majesta- 
tem i powagą naszej dzielnicy, jak również 
wszędzie tu rozsianemi pomnikam kultury, 
Należy organizować zwłaszcza częstsze wycie- 
czki do północno-wschodniej połaci państwa. 
dr. Stanisław Lorentz wygłosi na całą Polskę 
odczyt p. t. „Zwiedzajcie Wileńszczyznę. 

KONCERT POPOŁUDNIOWY. 

O godz. 18.00. W koncercie popołudnio- 
wym wystąpi p. Bortkiewicz-Wyleżyńska z 
repertuarem pieśni polskich ludowych Adama 
Wieniawskiego, oraz pani Róża Szelubska, 
która odegra na fortepianie preludjum i fu- 
ge Bacha, Nokturn i dwie Etudy Chopina. 

   

b. m. 
wyświetlane filmy: śl Hiejskie 

TBALA. GIEJSKA 
dygitrobramaka 5. 

W rolach głównych: 

BŁWIĘKOWE KINO 

„НУ 
Mlokiew. 22, tel. 15-28 

  

W rolach głównych: 

Dziś! Po 
———— szy 

W roli 
główa. 

Dźwiękowe Kino 

CGUING 
ul, Wielka 47, tel. 15-41 

Kizo Kolejowe 

OGNISKO 
<sbsk dworea kolajow.) 

Zajmujący film w 12 

Dźwiękowy Kino-Teatr | Dziś! 

STYLOWY 
alien: Wielka 36. W rolach 

głównych 

  

Od dnia 7-go do 11-ко 
włącznie będą 

-chronem z wysokości 2000 metrów nad ziemią. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10-е). — Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. 

Złodziej miłości 
Reżyserji W. Szwarc, twórcy „Rapsodji węgier- 

skiej” i „Niny Petrowny*. NAD PROGRAM: Komedja rysunkowa i tygodnik dźwiękowy Paramountu. 
— Na |-szy seans ceny zniżone. 

Wielki przebój 
dźwiękowy 

Na pierwszy seans ceny z: 

Dziś i dni następnych! 

z życia rosyjsk. tancerki p t. 

Początek seansów o godz. Ó-ej, w niedziele i święta o 4-ej pp. 

Najnowsza 100% dźwiękowa sensacja 1931 roku T 1 d d = li 

według znanej powieści Edgara Rice Burroughs p. t. aižzan w a ca Zung į 

Epokowy najpiękniejszy dramat w 16 akt. Pierwszy film „Tarzana“, który został udźwiękowiony nie zważając 

na kolosalne koszta. Dla spotęgowania wrażeń wyświetlamy całość, początek i zakończenie w jednym seansie 

Frank Merrill "iz że: 

W przerwie recytacje p. Haliny Hohendlinge- 
równy. Przy fortepianie akompanjuje solistce 
p. Szabsaj. 

WIZYTA U ANTYPODÓW. 

Nie trzeba daleko podróżować, żeby trafić 
do antypodów. Za pierwszem lepszym kordo- 
nem granicznym panują już zwyczaje do tego 
stopnia odmienne, że śmiało można powie- 
dzieć, iż ludzie tam „chodzą na теКас W 
tych warunkach każdy wyjazd na urlop jest 
prawdziwą wizytą u antypodów. O godz. 19.20 
wrażenia swe z wizyty u antypodów, tym ra- 
zem jednak tych prawdziwych, w Australji, 
opowie p. Halina Hohendlingerówna po pow- 
rocie z urlopu. 

„MISS HOBS* W POLSKIEM RADJU. 

Radjostacja warszawska nadaje miłe, lek- 
kie słuchowisko pg. „Miss Hobs* znanego pi- 
sarza angielskiego .K. Jerome. Treścią tej ko- 
medji, która cieszyła się wielkiem powodze- 
niem na niemal wszystkich scenach polskich, 
są przygody pewnej uroczej nauczycielki, któ 

*ra, uwiedziona hasłami emancypacji, poczyna 
gardzić mężczyznami i w myśl wskazań bo- 
jowych przesadnego feminizmu, próbuje siać 
ziarna niezgody w pewnem stadle małżeń- 
skiem. Los jednak chciał inaczej. Zabawne 
qui pro quo prowadzi piękną emancypantkę 
w kierunku djametralnie przeciwnym jej pier- 
wotnym zamierzeniom, czyli wprost w ramio- 
na ukochanego mężczyzny. Miłą parą, która 
przed mikrofonem warzsawskim póty sobie 
robi na złość, dopóki się nie pogodzi, będą u- 
lubieńcy publiczności stołecznej pp. Marja 
Gorczyńska i Antoni Różycki. 

REZERWA WRS 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE. 
W sprawie organizacji wywozu 

cieląt. 
W ślad za zjazdem eksporterów bydła, 

który odbył się w dniu 25 b. m. w Centrali 
Związku Kupców i dał w wyniku przekształ- 
cenie działającej przy Centrali sekcji eks- 
porterów bydła na Zrzeszeniu Eksporterów 
Bydła, wczoraj odbyła się w Państwowym 
Instytucie Eksportowym konferencja w 
sprawie właściwej organizacji wywozu cie- 
lat. W obradach brali udział przedstawicie- 
le nowopowstałego Zrzeszenia oraz Syndy- 
katu Trzody, posiadającego własną sekcję 
do spraw wywozu bydła rogatego. Długo- 
trwałe obrady nie wyczerpały całkowicie po- 
rządku dziennego, wobec tego dalszy ciąg 
dyskusji odbędzie się w dniu 1 września. 

(ISKRA) 

HENRY GARAT i BLANCHE MONTEL. 

Początek o godz. 4, 6, 8i 10.15, 

raz pierw- 

w Wilnie! 

aktach 

ucieczka przed czerwonymi siepaczami. 

SPĘTANA MIŁOŚĆ 
Czarująca Shirley Mason i miodzieńczo piękny Ben Lyon. 

NAD PROGRAM: BACZNOŚĆ ŁYSI Komedja w 2 aktach. 

Potęga miłości 
Dolores Del Rio. NAP.PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa. 

niżone. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. w dnie świąteczne o godz. 2-j 

NASTĘPNY PROGRAM: ŚPIEWAK JAZZBANDU 

e r r х e 

Miłość na rozdrożu 
W rolach głównych: Qlga Czechowa i Hans Stuve. Wstrząsające sceny rosyjskiej rewolucji! Karkolomna 

Wesołe życie Paryżal 
Następny program: Halka w-g gł. op. Moniuszki. 

KURIE R 

Kredyty krótkoterminowe w Ban- 
ku Polskim, bankach państwo- 

wych i prywatnych. 
W pierwszym kwartale r. b. spadek kre- 

dytów krótkoterminowych nastąpił w Ban- 
ku Polskim o blisko 13 proc, w bankach 
akcyjnych o około 2 proc. oraz w Państwo- 
wym Banku Rolnym o około 3 i pół proc. 
Natomiast silnie wzrosły kredyty w Pocz- 
towej Kasie Oszczędności o około 80 proc.; 
głównie w dziale skupu weksli. Dość nie- 
znacznie spadły kredyty w Banku Gospo- 
darstwa Krajowego, a mianowicie o około 
1, ргос.; ® bankach komunalnych o 
0.7 proc. oraz Centralnej Kasie Spółek Rol- 
niczych o około 6 proc. (ISKRA) 

SEZTTOCZOWYCZEECEF ERO PETE CZEBZ 

Kurs Morski w Gdyni. 

W. połowie sierpnia donosiliśmy o wy- 
prawie statku żaglowego „Junaka* na Bał- 
tyk. 
g W ostatnich dniach sierpnia powrócił 
„Junak* ze swej wyprawy, do Gdyni. 

Sierpień był wyjątkowo burzliwy w bie- 
żącym roku. To też załoga „Junaka”, złożo- 
na z harcerzy i członków Klubów Żeglar- 
skich w Warszawie i Gdańsku miała dobrą 
szkołę pod okiem gen. M. Zaruskiego. 

Już między Rozewiem i  Bornholmem 
„Junaka* zaskoczyła burza w czasie pierw- 
szej nocy spędzonej na morzu. 

Trapiona morską chorobą załoga, z ra- 
dością też witała pierwszy zagraniczny port 
Rónne, stolicę Bornholmu. 

W dalszym ciągu zawinął „Junak* do 
Kopenhagi. Na Kategacie drugi raz „Junak* 
przechodził burzę, przed którą schronił się 
do małego portu szwedzkiego _Warbergu. 
Stąd popłynął do Góteborgu. Największy 
ten port szwedzki, był dla „Junaka“ najda- 
lej wysuniętym punktem, który statek od- 
wiedził w czasie swej wyprawy. 

W pozostałej drodze zwiedzono już tylko 
Helsingór, miasto duńskie ze słynnym ma- 
gbetowskim zamkiem Kronborgiem. 

Między Bornholmem i Helem znów statek 
natrafił na burzę ,która go odprowadziła, aż 
do zatoki gdyńskiej. К 

Po powrocie do Gdyni, odbyly sie w Oš- 
rodku Morskim egzaminy na sterników mor- 
skich i kapitanów t. zw. Małej Żeglugi Mor- 
skiej, przed Komisją złożoną z delegatów 

P. W. i W. F., Ministerstwa Przemysłu i 
Handlu, Szkoły Morskiej w Gdyni oraz Pol- 
skiego Związku Żeglarskiego. 

Uczestnicy wyprawy na Bałtyk składali 
egzamina na kapitanów, zaś inni uczestnicy 
Kursu Morskiego na sterników. 

Porywający 
dramat lotniczy 

w B aktach. 

Karkołomny skok ze spado- 

— Kasa czynna od 3.30 

Według sztuki 

Ludwika Verneuila 

Poryw. dramat wielk. serca, ktėre poprzez 

krew i zgliszcza osiąga cel wymarzony, 

Natalja Kingston. 

  

WOT LBA 5 K 

Z Wilna brało udział w Kursie 6 harce- 
rzy „Błękitnej Jedynki Żeglarskiej", z któ- ° 
rych Bujnicki Paweł, Grodzicki Janusz, Herr 
gesell Antoni i Wojciechowski. German ot- 
rzymali patenty sterników  forskich, zaś 
hm. Kohutek Ludwik patent kapitana. 

Opis burzy która zaskoczyła „Junaka* 
na Bałtyku podajemy w dzisiejszym odcin- 
ku. 

Dźwiękowiec jako pomoc 
naukowa. 

Międzynarodowy Instytut Kinematografu 
Pedagogicznego organ Ligi Narodów opu- 
blikował niedawno biuletyn, w którym zgro 
madził to wszystko, czego dokonano dotych- 
czas w dziedzinie nauczania pglądowo-dźwię 
kowego. Z biuletynu tego wynika, że Ame- 
ryka dąży do zrobienia z filmu dźwiękowe- 
go podtawy nauczania, które wnajbliższym 
czasie ma położyć kres mitrędze szkolnej. 

Czyż można np. skuteczniej przyczynić 
się do utrwalenia w pamięci dzieci wiado- 
mości geograficznych, dotyczących Niagary, 
niż ukazując im bieg tej rzeki od źródeł, aż 
do ujścia i ilustrując tę ilustrację dźwięko- 
wo! 

W Anglji z najlepszym skutkiem podda- 
no egzaminom uczniów 15 szkół, w którch 
historja naturalna, literatura, podróże i ję- 
zyki żywe były nauczane zapomocą dźwię- 
kowca. W Czechosłowacji Związek Pracow- 
ników Umysłowych opracował całkowity 
plan nauczania języków obcych zapomocą 
dźwiękowca. W: Niemczech wreszcie wpro- 
wadzono w szkołach dźwiękowe filmy ryso- 
wane, które usunęły jakoby szkopuły trud- 
nej do opanowania dla umusłu dziecka gra- 
matyki i składni w ten sposób, że słowa 
zostały tu zastąpione przez zabawne posta- 
cie, które mową, śpiewem i pocieszną akc- 
ją szybciej i skuteczniej niż dawniej uczą 
podstaw językowych. 

Nie wykluczone zatem, że w niedalekim 
czasie szkoła zamieni się poprostu w... ki- 
nematograf szkolny. 

  

  

POLSKA 

Szkoła Początkowa 
Haliny Siewiczowej 

ulica Uniwersytecka Nr. 1. 

РИ оее Sisi azer Gd M7 dod 
© codziennie od godz. 12 do 3 po poł. 

  

Nr. 208 (2150) 

SPORT. 
Mistrzostwa Polski w tenisie. 

WARSZAWA, 9. 9. (Pat). — Wczoraj po 
południu w ramach międzynarodowych mi- 
strzostw tenisowych Polski na kortach roze- 
grano spotkania: Tłoczyński łatwo przegrał 
do Najucha w trzech setach 3:6, 2:6, 0:6. Tło- 

czyński grał poniżej swej klasy, widocznie 
niedysponowany. Niezwykle ciekawie wypa- 
dła walka w grze podwójnej panów między 
braćmi Stolarow a zawodową parą Na- 
juch—Stube. Wynik tego spotkania 6:1, 3:6, 
4:6, 6:8 i 6:2 dla pary Najuch—Stube. W 
czasie tej gry w drugim secie Najuch zaata- 
kowany został przez bolesny skurcz w no- 

  

NA WILENSKIM BRUKU 
GRYNSZPANÓWNA W! SZPITALU 

PSYCHJATRYCZNYM. 

Dowiadujemy się, że Kuna Grynszpanów- 
na bohaterka wstrząsającej tragedji przy ul. 
Subocz 9, przewieziona została z więzienia 
do szpitala psychjatrycznego i poddana zo- 
stanie dokładnej ekspertyzie. (e). 

NE TROPIE OSZUSTWA WEKSLOWEGO. 

Policja prowadzi obecnie dochodzenie w 
sprawie sprytnego oszustwa wekslowego, о- 
fiarą którego padło szereg firm skórzanych 
na terenie miasta. 

Oszustwa te sięgają podobno znacznych 
kwot. 

Szczegóły podamy po ukończeniu docho- 
dzenia. (e). 

MŁODA DZIEWCZYNA W SIECIACH 
STRĘCZYCIELKI. 

Przed paru dniami do policji śledczej 
wpadł mieszkaniec Wilna p. Czupulis za- 
mieszkały przy ulicy Fiłareckiej i zameldo- 

  

ZAKŁAD KRAWIECKI 

dze. Po dłuższym masażu wrócił na plas ik 
grał do końea. — We środę przed południem: 
rozegrano spotkania: Volkmerówna pokona-- 
ła lekko Junżankę 6:0, 6:1. Straub pokonał 
Radowaniwicza (Jugosławja) 4:6, 4:6, 6:4, 
8:6 i 8:6. Lilpopówna wygrała z Pozowską 
6:4, 9:7. Para Rudowska—Maks  Stolarow 
zwyciężyła parę Junżanka—Ferenczi (Węg- 

ry) 6:4, 6:3. Konjewiez (Jugosławja) pokonał 
Navratila 6:0, 2:6, i 6:0. Hebda pokonał 

Goldsteina 3:6, 6:1, 6:4 i 6:2. Wreszeie Ra- 
dowska pokanała Cuny w stosunku 6:2, 6:4. 

  

  

jednak zmieniła swoje zeznania, oświadea., 
że Wapnikowa korzystając z okazji nama- 
wiala ją do uprawiania nierządu. Jednoeze- 
śnie ustalono, że Wapnikowa nie zameldowa- 

ła Czupulisówny aczkolwiek mieszkała oma 
u niej w przeciągu 8 dni. Budzi to podejrze- 
nie, że nosiła się z zamiarem odsprzedania 
dziewczyny do jakiegoś domu  nierządn. 
Czupulisównę oddano pod opiekę rodziców. 

EKO IO ILS —- 

Giełda warszawska z dn. 9.IX. b.r, 

WPLUTY | DEWIZY: 

Dołary: '. . 8,91-- 8.93—8,89 
Londyn de. « «+  43,39—43,50—43 29 
Nowy York . . . .. . 8,925— 8,945 — &,905 
Nowy York kabel . . .8,929—8,r49— 8,909 
Paryż |... 35,01—35,10—34,93 
Praga ++ + » . . 26,45—26,51—26 39 

Szwajcacja . .. .. 174,12—174,55—173 62 
Wiedeu. . . . . . . 125,53—125,81—125 22 

Włochy . . . « . . .. 46,72 46,84—46,60 
PAPIERY PROCENTOWE: 

  

  WILHELMA DOWGIAŁŁY 

wierzonych materjałów. 

į Wykonanie solidne. 

UL. Ś-to JAŃSKA 8. į 

ż Przyjmuje zamówienia jak z własnych tak i po- 
6721 

Ceny przystępne. 

DLA UCZĄCEJ SIĘ MŁODZIEŻY RABAT 
  

KONCESJONOWANY 
* STANISŁAW 

UL. OFIARNA 

ELEKTROMONTER 

PIÓREWIGZ 
Ne 4, m. 9. 

WYKONY WA: instałacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 
dzwonki sygnalizacyjne. 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

Obznajmiony z kinem dźwiękowem, wykwalifi- 
kowany, z długoletnią praktyką 

Lino mechanii- oelirotechnih 
poszukuje pracy 

w swojej specjalności w Wilnie lub na wyjazd. 
Wiadomość: ulica Ostrobramska Nr. 15, m. 2. 

  

  

  

  
Piękny romans mi- Kino - Teatr Otwarcie sezonu jesiennego | M d. D b 

Nowa kopja! Film nad filma- łosny na tle przygód 

L U X ж mi o rekordowej obsadzie | a am e u ary. skromnego dziecię- 

w cia, które zostało faworytką królewską. W rolach D į niezrów- i i i słyn- i 

cja które zostało fawozytka koólewska, W solach POJą Nęgri, "se. Bmil Jannings **27“ Harry Liedike 
Mickiewicza 11, t. 15-61 Początek o godzinie 4-ej, w dnie świąteczne o godzinie l-ej. — — Ceny miejsc od 40 gr. 

  

   
    

i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

  

FILIP MACDONALD. 

CZTER 

OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

WILNO Sadowa s 
CENY PRZYSTĘPNE. 

11) 

YDNI. 
Przekłyd autoryzowany z angielskiego. 

Zegar na kominku. w palarni wy- 
bił wpół do dwunastej. W ciągu dwu- 

dziestu minut Antoni zakomunikował 
dwom reporterom wnioski, do jakich 
doszedi z Łucją i Pike'em. 

—- Taki jest nasz punkt wyjścia 

rzekł, Proszę o tem nie zapominać. 

Musicie uwierzyć wbrew sobie samym, 
że Bronson nie zamordował Błackatiera 
Trudno wam to przyjdzie ale... 

Dyson podniósł brwi i rzekł prawie 
z boleścią: 

— Jesteśmy dziennikarzami! 
Flood skinął głową i rzekł: 
— Wierzymy na rozkaz. 
— Na obstalunek—dodat Dyson.— 

Na miarę... Zły jestem, bo mi szkoda 

czasu na czytanie, a prawie nie pamię- 

tam tej sprawy. Nie interesowałem się. 
— Pokazał głdwą Flooda. — On wie. 

Flood potrząsnął głową. 
—T ja dużo zapomniałem. Prawda, 

że byłem delegowany do tej roboty, 
ale jednocześnie miałem na głowie in- 
ną, ciekawszą, tak że z tej niewiele so- 

  

SKK OGN CTS 

k 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wilenski“ S-ka z ogr. odp. 

bie robiłem. Ale przypomnę sobie... 
*  — Powiem wam — przerwał Anto- 
ni. — To będzie prędzej, niż gdybyście 
czytali akta i dobrze dla mnie, bo po- 
wtarzając to, może sobie co uświado- 
mię. Napijecie się? — Nacisnął dzwo- 
nek koło kominka. 

— 0! — rzekł Dyson. 
— Bardzo proszę — rzekł Flood. 
— Przepraszam — rzekł Dyson wsta 

jąc i ściągając z siebie skórzany pokro- 
wiec, z pod którego wyłoniła się pognie 
ciona tweedowa kurtka i szare flanelo- 
we spodnie. Flood klął się, że były to 
najstarsze flanelowe spodnie na całym 
świecie. — Gorąco — rzekł Dyson. 

Antoni nocisnął ponownie dzwonek, 
który sprowadził młodą, przysadzistą 

dziewuchę. 
— Przepraszam pana. Pan dwa ra- 

zy dzwonił? — zapytała i mruknęła 
do siebie z cierpką irytacją: — Żeby 
tę Ankę pokręciło! 

Antoni spojrzał pytająco na repor- 
terów. 

    

DRZEWKA i KRZEWY OWOCOWE 
poleca w wielkim wyborze na sezon jesienny 

ZAKŁAD OGRODNICZY 

W.WELER 
tel. 10-57 

      

Zawalna 18 WILNO 

CENNIKI NA ŻADANIE. 

— Piwo — rzekł Dyson. 
— Tak, piwo — potwierdził Flood. 
Dziewucha wyszła i zapadła chwi- 

la ciszy. Antoni patrzył na drzwi, za 
'któremi zniknęła, Dyson nabijał ogro- 
mną fajkę bardzo czarnym tytoniem, 
a Flood zapalał nowego papierosa od 
niedopałka porzedniego. 

Dziewucha wróciła, niosąc na tacy 
dwa kufle piwa i szklankę kseresu. 

To ostatnie było miłą niespodzian- 
ką. Antoni wypróżnił szklankę do po- 
łowy i gdy zostali sami, rzekł: 

— Zaczynam. O trzeciej z rana 0- 
siemnastego maja bieżącego roku mło- 
dzieniec nazwiskiem Harrigan zaalar- 
mował miejscowego policjanta, że zna- 
łazł w lesie Bellowa dwóch zabitych 
ludzi. Ale okazało się, że tylko jeden 
nie żył: Blackaiter. Drugi, Brenson, 
był tylko ogłuszony uderzeniem w gło- 
wę i wkrótee odzyskał przytomność. 
Bronson miał w ręku swoją strzelbę. 
Ekspertyza stwierdziła, że strzelał z 
obu luf. Blackatter miał tył czaszki 
wyszarpany pociskami i nie żył już od 
kilku godzin. Przeprowadzone śledz- 
two wykazało, że rzecz miała się jak 
następuje. Bronson i Blackatter spot- 
kali się w lesie. Bronson tropił Blac- 
kattera, wracającego z Farrow do do- 
mu i przydybał go tam około wpół 

   
  

  
KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpow. i 

DRUKARNIA | 
i t 

INTROLIGATORNIA ii 

„ZNICZ i 

Wilno, św. Jańska Nr.1_ i 
Telefon 3.40. i 

Dzieła książkowe, į; 
druki, książki. dla ij 

il urzędów, bilety wi- II 
zytowe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 
PUNKTUALNIE 

РРАМ РО 

SOLIDNIE 

   
    

                      

  

Studenci U.S.B. 

udzielają 

koreqetycyj 
grupami w zakresie 

6-ciu klas gimnazjum. 
Warunki b. dogodne. 

Zgłaszać slę: 

ui. Kwaszelna 23—1.   

  

Przyjmuje się 

na mieszkanie 
starszych uczni z cał- 
kowitem utrzyman. 
100 złot. miesięcznie., 

  

światło elektryczne, 
ulica Połocka 4—12. 

6492   

do matury 
i egzaminów 

szkół średnich wogóle. 
Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci U. 5. B. 
specjalną met. koncentrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil." pod W. K. 

Dynię komplet 
| rok nauczania). 

  

Zgłoszenia: 
Zakretowa 13 m. 5. 

6703-0 | 

LOKGKOAILA 2В Н, 
fabryki „Badenija“ wyma- 
gająca niedużego remon- 
tu, tanio natychmiast do 

sprzedania w Wilnie. 
Wiadom.: Wilno, Grodz- 

ka 2 m. 5. 
  

Wytwornetowarzystwopo- 
znaje autemobilizm tylko 

na kursach > inżyniera Froma, 
Jagiellońska 3/5, tel. 18-46. 
Samochody, motocykle, 

warsztaty. 

Zakład krawiecki 
damski 

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

Ostatnia nowość 
amerykańska! Każdego fo- 

tografujemy w 6-u różn. 
pozach zamiast 6 zł. tylko 
1.50. Fot. „Rekord“, Sz0- 
pena 5. °Р. $. Przy okaz. 
ogłosz. niniejsz, otrzymu- 
je się 7-mą fotogr. gratis. 

6494 

DO WYNAJĘCIA 
1 lub 2 pokoje 

Trocka |, m. 3, front 

    

Jagieliońska 9-4 
Godziny przyjęć: 
1—13 (I po poł.), 
15—17 (3—5 p.p.). 

6614 
  

M. Blumowiaz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wieika Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 

W. Z. P. 29. 
    

Akuszerka 

Marja Lakneiova 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

Inti de Dede 
„KĖVA“ (Paris) 

Hiokiewicza 37, tel. 657, od 11-1 
Rozgladzanie i odšwieža- 
nie twarzy. Leczenie wą- 
grów ipryszczy. Elektry 
zacja. W.Z.P. 58. 6589 

=|= Specjalna prac. trumien 
1. Drzewieckiego 

ul. Wielka 33 róg Szklanej 
Posiada gotowe trumny 
dębowe i sosnowe specjal- 
ne do ekshumacji i prze- 

wozu zwłok. Wszelkie do- 
datki żałobne. Karawany 
oraz całkowite urządzenie 
pogrzebowe. Wieńce żywe 

i napisy. 

POSZUKUJĘ poda 
ekspedjentki, kelnerki lub 
do prowadzenia gospo- 
darstwa, chętnie zgodzę 
się na wyjazd. Oferty 
składać do adm. „Kurjera 

iL“ dla K. W. 6720 

  

  

    

  

wał o zaginięciu jego 16-letniej córki Jani- 4% inwestycyjna . .. .. . « 89,50 
ny, która przed paru dniami wyszła z do- 3% pożyczka budowl. . .. : . . . 32,25 
mu i nie powróciła. 6% dolarowa . . wsz, 68.00 

Policja wdrożyła w tej sprawie energicz- 100%, Kolejowa - . .. .. .. .. 103,00 
ne dochodzenie, które doprowadziło do uja- 5% Konwersyjna . + . « 44,50—45 00 

wnienia zaginionej dziewczyny. Znaleziono 7% Stabilizacyjna . .. .. . 65,50 
ją w domu zajezdnym niejakiej Sary Wap- 805 L. Z. B. G. K. i B.R., obi.B. G.R. . 94,00 
nikowej mieszczącym się wpobliżu dworca Te same 705 . . . «a 6718308 

kolejowego. 41/,% L. Z. ziemskie . ... . „49,50 
Dziewczynę natychmiast sprowadzono do 8% warszawskie. „ . .. . — 68,50—69,25 

policji gdzie poddano ścisłym badaniom. 5% warszawskie - . . - Es BO 
Wpierw Janina Czupulisówna oświadczyła, 8% Lublina AR Belas ei anų ABO 
że zbiegła z domu dobrowolnie z powodu 8% Łodzi R is A + 64.59 
nieporozumień z macochą, a u Wapnikowej 10% Radomia . . « « « « « * . « + 70,00: 
przebywała w charakterze służącej. Później - 10% Siedlee . . . 69,25 

" J ęZY ki obGE Lekarz-Dentysta BONY 
° . , = 

niemiecki, trancuski | |, BIIINAS-IaljdgzajliS 
! włoski (konwersacja). już wróciła wychowawczyni 

Przygotowywanie а ów : AT 
Ia ei A din irozpoczęła przyjęcia | (z szyciem) przyjmie po- 

sadę młoda, inteligentna 
panna. Wymagania skrom- 

ne. Chętni: wyjedzie na. 
wieś. Zgłoszenia do admi- 
nistracji „Kurjera Wileń- 

skiego* pod „Bona”. 

$łużąca 
poszukuję posady 
(do wszystkiego) posiada 
dobre świadectwa, wiek 
średni. Dowiedzieć się: 
ulica Piłsudskiego 19—11 

6619 

„Pod Wilkiem* 
ul. Mickiewicza 33 

(obok Sądu) 

Mowa Kawiarnia 
wydaje smaczne 

ebiady, kolacje 
i śniadania. 

Zimne i gorące zakąski. 
Proszę przekonać się. 

6718 

Mraiowa fak lamp 
naftowo - gazowych 

przyjmuje na każdy ekręg 
zdolnych zastępców na 
korzystnych warunkach. 
„Heliolux" S-ka z ogr.odp. 
Bielsko, Cieszyńska 22. 

PIANINO 
do sprzedania 
Jagiellońska 3—27 

Lekcii Korepetycji 
języków franc., niemieck., 
polsk. udziela niedrogo 
praktyczna nauczycielka. 

  

  

  

    

Drukarnia „Znicz, Wilno, uł. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40. 

    

do jedenastej wieczorem. Pokłócili się 
głównie o atencje czy intencje Blacca- 
tera względem żony Bronsona. Do wal 
ki nie przyszło. Blackatter rzucił praw- 
dopodobnie jakąś pożegnalną zniewa- 
gę i odwrócił się, by odejść. Bronson 
skorzystał z okazji i strzelił kilkakro- 
tnie z tyłu, z odległości sześciu cali. 
Podług orzeczenia sądu, nie uczynił 
tego w przystępie ślepej furji (chociaż 
był podniecony), lecz z całą świadomo 
ścią, na zimno. Podług opinji tegoż są 
du zamierzał, po dokonaniu zbrodni po 
wrócić spokojnie do domu, wyczyścić 
broń i udać niewinnego. Naturalnie w 
nadziei, że podejrzenie o zabójstwo 
padnie na kłusowników, od których 
się tu podobno roi. Ale sprawiedliwa 
opatrzność pokrzyżowała te plany. Na 
wiasem mówiąc ku pobożnemu zdu- 
mieniu i uwielbieniu ziemskiej spra- 
wiedliwości. Bronson uciekając zaha- 

czył nogą o ciernie, potknął się, nie mo 

gąc utrzymać równowagi, runął na zie- 
mię i staczając się po zboczu wyrżnął 
głową o pień ściętego drzewa. Natural- 
nie stracił przytomność i tak został z 
wystrzeloną bronią w ręku na świade- 

ctwo swojej zbrodni. 
Antoni umilkł i dokończył kseresu. 
Dyson i Flood siedzieli zasłuchani 

z kuflami w prawych rękach, Floog 

  

wyprostowany, z założonemi nogami, z 
z oczami wpatrzonemi w Antoniego, z 
twarzą bez wyrazu. Dyson rozwalony 
niedbale w fotelu z ramionami rozrzu- 
conemi i zamkniętemi mocno oczami. 
Ale poza ta nie wskazywała ani na sen- 
ność, ani na swobodne wytchnienie. 

Antoni odstawił pustą szklankę na 

kominek i rzekł: 
— Teraz o dowodach winy. Miej- 

scowy policjant, Murch, przeszukawszy 
kieszenie nieprzytomnego Bronsona, 
znalazł w jednej list od Blackattera z 
datą z poprzedniego dnia. Mogę pow- 

tórzyć dosłownie jego brzmienie: „Spo- 

tkajmy się i skończmy z tem raz na za- 
wsze. Nie boję się twoich pogróżek. Bę- 
dę czekał dziś wieczorem o dziesiątej 
w lesie Bellows, na nowem karezowi- 
sku. J. Blackatter*. Autentyczność li- 

stu nie podlega wątpliwości. To jest 
pierwszy dowód rzeczowy i bardzo mo- 
cny. Drugim jest ten, że w wieczór mor 

du o pół do ósmej Blackatter zawitał 

„Pod konia i ogara* pierwszy raz od 

dwóch miesięcy. Poprzednim razem 

Bronson wyrzucił go za drzwi i zagro- 

zł, że jeżeli się znowu pokaże to tego 

pożałuje. Trzej świadkowie zeznali w 

sądzie, że Bronson w odpow. na „od- 

szezekiwanie* Blackattera krzyknął, że 

z radością wyekspedjowałby go na tam 

a”   

Słowackiego 4—6. 6695-2 
  

ten świat i że napewno niejeden byłby 
mu za to wdzięczny. Rozumiecie, pano- 
wie, że tego rodzaju uwaga, pomimo 
swego humorystycznego zabarwienia i 

powszedniości, bywa często niebezpie- 
czna. 

Nagle Dyson przemówił chropa- 
wym głosem, nie otwierając oczu i pra- 
wie nie poruszając wąskiemi wargami: 

— Dlaczego on to powiedział? 
Flood kiwnął głową, a Antoni odpowie- 

dział: 
— Bronson zeznał, że Blackatter ro. 

bił w oberży awantury i że trudno by- 
ło z nim wytrzymać, żona Bronsona zaś 
zeznała, że powiedziała kiedyś nieopa- 
trznie mężowi, że nie lubi Bląckattera 
za jego hałaśliwość, brutalność i pseu- 
do-galanterję, której skutków doznała 
na sobie. Sąd jednak orzekł na podsta- 
wie dowodów, że przyczyna tej pogróż- 

ki musiała być dużo poważniejsza. To 
jest: albo jakieś wspólne konszachty 
między Bronsonem i Blackatterem, 

(sąd nawet nie próbował usprawiedli- 
wiać Blackattera), albo poważne zamia 
ry Blackaltera względem osoby pani 
Bronson, albo wreszcie jedno i drugie. 

  

(Dre, 

   


