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KARTELOWE KACYKI. 
Sztywn cen kartelowych budzi 

w społeczeństwie głęboką zwolną ale 

fundamentalnie wzras 1 reakcję. 

Wśród coraz częściej rozlegających 

się nawoływ ań i żądań poczyna bu- 

orzucenia dotychczaso 
wej biernośc wstąpienia natomiast 
na drogę czynnego przeciwstawienia 

się kartelowym haraczom. 

      

   
  

       

  

Jako pierwszą, aczkolwiek nieuda 

łą. pod tym względem koncepcję no- 
poważnej 

: nawołuje 
Na 

tujemy głos C. T. O. i K: R., 
instytucji rolniczej, klos; 
«do podniesienia cen rolniczych. 

tej drodze rzekomo miał by n 

zamknięcie sławetnych ..noż 
wyrównanie "różnicy cen pomiędzy 

produktami rolniczemi a produktami 

przemysłu skartelizowanego. 

   

      
   

Niewątpliwie minęły już czasy po 
wodzenia domorosłych ekonomistów. 
którym się wydawało, że niskie ceny 
produktów rolniczych są najwalniej 
szą podstawą dobrobytu kraju. Z dru 
giej jednak strony. propagatorzy zwy 

   

  

  

      

  

żki cen płodów rolniczych nie zasta- 
nawiają się nad tem. czy program ten 

jest wykonalny. Nie mówimy już o 

  

tych, którzy usiłują ceny produktów 
rolnych podnieść zajomócą kłonicy i 
wywracania do rowów wozów chłop 
skich i ogrodniezych. Zachwyty nad 

  

  

      

  

    

  

ią „metodą ekonomiczną poz 
mv „Wyzwoleniu“ i „cekawistom“. 

Ale i wśród poważnych czynni- 

ków społecznych nie brak pod tym 
wzgłędem złudzeń. jak o tem -świad- 

zy choćby niedawna uchwała C. Т. 
O. i K. R. 

Wydaje nam Się. że dążenie do 
podniesienia cen produktów rolnych 
jest w warunkach obecnych utopją. 

producentów. drob- 
nych zwłaszcza, jest niesłychanie tru 
dna. i w praktyce doprowadzićby mo 
gła do stworzenia sytuacji uprzywile 

jowanej dla pewnej tylko grupy pro 

ducentów (np. pod wiełkiemi miasta- 
mi) i posławienia w, gorszej jeszcze, 
niż obecna, sytuacji bozbatślej j ich 

misv. 

Wydaje nam się, że narazie jedy- 
nie wskazana i celowa droga do 
„zamknięcia nożyce” jest nacisk na od 
górne ich ramię — na ceny wyrobów 
przemysłu skartelizowanego. Prze- 
mysł ten, jak dotychczas, potrafił u- 
miejętnie żegłować pod prąd ogólnej 
konjunktury gospodarczej, umiał w 
okresie kryzysowym nietylko utrzy 
mać poziom cen na wysokości czasów 
dobrej konjunktury, ale nawet je pod 
wyższyć, 

Jeśli weźmiemy jako 100 ceny z r. 
1928 ostatni rok pomyślnej kon- 
junktury — to obecne ceny produk- 
tów rolnych wyrażą się w cyfrze 49,9 
(to znaczy. że ceny spadły o połowę], 
gdy natomiast ceny produktów skarte 

lizowanyeh podniosły się do wysokoś 
ci 103.2. Wysokość tych cen podnie- 
siona została w sposób sztuczny właś 
nie dlatego, że produkty te by 
telizowane, a rynek zmonopolizowa- 
ny. Dowód tego mamy w fakcie, że 
ceny wyrobów przemysłu, pracujące- 
go na wolny rynek, automatycznie po 

szły za cenami produktów roiniczych 

i spadły do poziomu 50.3. 

Organizacja 

  

     
  

  

  

   

   

  

   

li tedy kierownicy kartelów mu 
vač pod prąd konjunktury. 

jeśli potrafili śrubować swoje ceny w 
górę włenczas, gdy naturalny proces 

gospodar spychał je w dół, to kosz 
ta lego eksperymentu pokr) 

korsumentów polskich. zaś z zysków 
korzystała nieliezna jedynie grupa 

menerów kartelowych. 

„Polityce“ 

    
  

   
       

tych domorosłych eko- 

   
   

      

nomistów zawd zamy zubożenie 
wsi połskiej i rozgor yczenie, jakie się 

© uj daje odczuw w szerokich 
rzeszach cierpliwego zazwyczaj kon” 

sumenta polskiego. 

Palityka ta na dłuższą melę musi 

doprowadzić do obniżenia poziomu 

kulturalnego wsi. a więc — całej Pol 

ski. Wieśniak wróci do drewniane, 
sochy, do takiejże brony, zacznie uż 
wać drewnianych gwoździ, jeśli ceny 

żelaza trzymać się będą na poziomie 
rażącej dysproporcji z produktami 
rolnemi. Wieśniak nauczy się od po 
Jeszuka pleść łapcie, lub wyrabiać 
„klompy” drewniane od chłopów z 
pod Augustowa. gdy nie stać go bę: 
dzie na kupno skórzanych butów. 

Tylko do takich rezultatów dopro 
wadzić może „mądrość* ekonomistów 
kartelowych, którzy usiłują obecnie 

jedni jedyni w całej Polsce-—w 
sucho z ogólnego potopu zniż 
pensyj i zarobków, która stała 

    

       

      

na 

cen. 

      

sie udziałem wszystkich warstw spo- 
łecznych i wszystkich dziedzin życia. 

Szerokie warstwy społeczeństwa 
polskiego .sztywność” cen produk- 
tów kartelow ych odezuwają, jako ra 
żącą krzywdę, której żadhe sotizmaty 
pseudorekoromistów kartelowych us 
prawiedliwić nie zdołają. 

Dlatego nacisk na kartele w kie- 
runku zniżki wyśrubowanych cen jest 
drogą jedynie racjonalną i celowa. 

W okresie powszechnego zuboże” 

  

  

  

      

nia nie może grupa kartelowych kró- 

łewiąt tuczyć się nędzą chłopa, 
tnika i mieszczanina. 

robo 
Asper. 

  

Nowy wiceminister. 

  

Pan 

p. 
Dnia 8 b: m. podpisal 

ypospolitej « neminację L 
«kiego. dotych wego szefa Biura 

nonrcznego przy Prezydjum Rady M.ni 
na podsekretarza stanu w Prezydjum 

Ministrów. 

      
     

  

strów. 

Rady 
„Podajemy fotogratję wiceministra Łechni 

  

Prasa estońska e Polsce 
że pismo Fstonji, „Pae- 

wałeht* poświęciło Połsce 6 b. m. dłuższy 

artykuł wsiępny pióra Narberta Żaby. Opi- 

sując przebieg impcnującego Święta Morza 
zjazd legjonistów utor dochodzi do 

wniosku, że zagraniczna rządu po 
j y naród. 

ym ciągu autor podaje wyjątk: 
esa KlubuBBWR. Sław 

oruz listu Marszałka Piłsudskiego skierowa- 
nego do legjonistow, przyczem dochodzi do 
wniosku, że zjazd legjonistów miał dowieść 

że walka o umocnienie podstaw państwa ne 
jest BKOŃ „ jednak ofiarność i podpo- 

ę jednostek d dobra ojc: 

pomimo wszelkich przeszkód doprow 
musi do zw. tw: 

polsko-gdańskie autor 
a, że rozkwitł miasta zależny jest od 

stosunków z Polską. Przez opanowanie 
Gdańska przez hitlerow: emne sto- 
sunki stały się niemożliwe. Podpisanie umo 
wy pr ię do norm cji stosunk 
Oba ka że Gdynia hamuje rozw 
Gdańska są nieu: albowiem na- 
wet małe państw. ają kilka portów, 
które w niekryzysowych czasach Świetnie 
prosperu ją. 

Omawiając pakt nieagresji zawarty z Ro. 
` autor podk a że współpr: ko- 
rumuńska w niczem nie została zacuwiana. 

Zjazd P.0.Ww. —Wschód K.N.3. 
Z okazji uro 

Najpocz 

    

   

  

    

  

  

W. dals 
przemówienia pre:     
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dzić 
Opisując stosun 

  

   
    

  

    

  

     
  

      
    
       

  

      

    

stošci odsłonie EA 

ka Ś p. płk. L uli w Rzeszowie 18 b. 
odbędzie się zjazd nadzwy 
byłych członków P. O. W. 

Zarząd szenia prosi wszystkich człon 
ków organizacji o nadsyłanie swych wspom 

nień, choćby w najprostszej formie o wspól 
j z S p. plk. Lisem-Kuła. ` 

„jeździe zarząd złoży sprawozdanie 
iałalno: Zrzeszenia i Podkomisji Od- 

znaczeniowej. 
sa członków 7 

        
  

      

   

   

  

  
— Wschód K 

  

   
    

  

    

  

  

du wy.jedna ano najdalej 
w zjeździe na- 

zgłaszać po d adresėm Zarz 

. Żolibórz— ul. Czarnec 

Na fundusz katów 
samolotowego. 

Na wezwanie 
r jerze 

        
szaw. 

  

Stanisława Gryge 
Wileńskim z dnia 10 

wpłacam 5 zł. na fundusz 
pejskiego w roku 1934 dła lotników pols 
i wzywam do złożenia datku na ten sam 
p. Marję Urniażównę i ae Wasilew 
skiego. nkiewicz, 
Ši 

Koncesjonowane przez Kur. O S W 

ROCZNE KOEDUKACYJNE 

KURSY HANDLOWE 
Juijana Sternberga 

w Wilnie, ulica Jagiellońska 3—2, 

z dniem 20 wrz*śnia r. b. rozpoczyna 
się nauka na nowoczesnych kursach 

handlowych: W-zechstronna wiedza 

handlhwa „KANTOR WZOROWY”. 
Szkolenie w samodzielności, pizywpo- 

Sobienie do stanowisk kierowniczych. 
Piecwszorzędne siły nauczycielskie. 

Wpisy i inform:cje codziennie od 4—6 
w Sekretąrjscie kursów. 

a: 

AO i i wę 

    

   

   

  

   

  

   

    

        
  

wiadomości 

Hindenburg przeciwko parlamentowi. 
Dramatyczne rozwiązanie Reichstagu. — Votum nieufności dła 
von Papena 1 uchylenie dekretn gos pedarczego Hindenburga. 

rządu 
> 

Reichstag „ustępuje zd silą“, 
BERLIN. 12.9. (Patj — Zapowie 

Gziane na poniedziałek posiedzenie 
Reichstagu rozpoczęło się o godzinie 
3 po poładniu wśród ogólnego zainte 
resowania. Trybuny i leża dyplema 
tyczna były zajęte do ostatniego miej 
sca. Rząd zja się w kompiecie. Na 
rodowi socjaliści przybyli tym razem 
przeważnie w ubraniach cywilnych. 

Po otwarciu posiedzenia przez 
przewodniczącego Goeringa poseł ko 
munistyczny Torgler wysunął wnio- 
sek, aby na porządek dzienny dzisiej 
szego posiedzenia wszedł wniosek ke 
manistyczny o uchylenie dekretu ge 

spodarezo- finansowego, oraz wniosek 
6 wyrażenie votum nieufności dła rzą 
du Papena. W razie odrzucenia tych 
wniosków komuniści domagają się, 
aby jeszcze dziś zwołane zostało dru 

gie posiedzenie z tym samym porząd 
kiem dziennym. Socjal - demokrata 

Reichstag został 
BERLIN. 12.9. (Pat) — Na konfe 

rencji prasowej, zwołanej w , gmachu 
Reichstagu, oświadczono przedstawi- 
cielom prasy z kół urzędowych co na 
stępuje: 

Na podstawie art konstytucji 
przedstawiciele rządu ja prawe w 
w każdej chwiłi zabierać głos w par 
lamencie Rzeszy poza porządkiem 
dziennym. Pozbawienie tege prawa 
kanelerza Rzeszy Papena przez prze 
wodniczącego Reichstagu Goeringa о- 

    

  

   

    

1 

  

  

      

BrAawomecne 

Locke imieniem swej frakcji stawia 
wniosek, aby drugim punktem porzą 
dku dziennego dzisiejszych obrad był 
wniosek socjał demokratów o uchyle 
nie dekretu. 

Na pytanie przewodniezącego Go” 
eringa. czy nikt nie sprzeciwia się 
wnioskowi Torgiera, z żadnej strony 
nie padł sprzeciw, co wywełało na sa 
li poruszenie i śmiechy, oznaczało to 
bowiem, że Izba zgodziła się na prze 
prowadzenie natychmiastowego gło- 
sowania nad wnioskami o uchylenie 
dekretu i wyrażenie vołum nieufnos 
ci rządowi Papena. 

Na wniosek hiilerowca Frieka po 
siedzenie zostało przerwane na pół 
godziny celem naradzenie sie nad'wy 
tworzoną sytuacją. Za wnioskiem 
epowiedzieli się hitlerczycy i centrum 
W kuluarach zapanó wało niezwykłe 
ożywienie. 

  

roęzwiązzny. 
raz zarządzenie głosowania wówczas 
gdy Reichstag na podstawie dekretu 
prezydenta Rzeszy już był rozwiąza- 
ny. jest naruszeniem konstytucji 
przez przewodniczącego. Rząd nie 
omieszka wydać odpowiednich zarzą 
dzeń w związku ze zwełaniem na jut 
ra posiedzenia Reichstagu. Z chwilą 
wręczenia (dekretu przewodniczące 
miu Goeringowi przez kanclerza Pa- 
pena Reichstag został , prawomocnie 
rezwiązany. 

Qdwofanie posiedzenia konwentu seniorów 
t plenum Reichstagu. 

BERLIN. 12.9. (Pat) — Po zam- 
knięciu posiedzenia Reichstagu prze 
wodniczący Goering zwołał konwent 
senjorów. W edpowiedzi na to przed 
stawieiel socjałrdemokratów Loebe 
wystosował do Goeringa pismo, w któ 
rem oświadczył, że posłowie socjal- 
demokratyczni nie wezmą udziału w 
konwencie senjorów, uważając, że 
Reichstag został rozwiązany. Równo 
cześnie Łoebe zawiadomił Goeringa, 
że jako przewodniczący stałej komi- 
Sji ochrony praw parlamentu zwołał 
komisje dla rozpatrzenia strony praw 

Oświadczenie 

nej sytuacji, jaka się wytworzyła w 
związku z rozwiązaniem Reichstagu. 

Zapowiedziane na godzinę 17 po- 
siedzenie senjorów nie doszło do skit 
ku ż zostało odwołane. Udziału w po 
siedzeniu odmówili nietylko socjal- 
demokraci, lecz również i frakcja cen 
trowa, która oświadczyła Goeringowi 
že uwaža Reichstag za rozwiązany. 
Wobec powyższego przewodniczący 
Goering odwołał nietylko posiedzenie 
konwentu senjorów, lecz również i 
wyznaczone na wtorek posiedzenie 
plenarne Reichstagu. 

Goeringa. 
„Właściwą odpowiedź etrzyma rząd Papena ad hitlerowców 

za 2 miesiące". 
BERLIN. 12.9. (Pat) — W godzi- 

nach wieczornych przew odniczący | 
Reichstagu Goering zwołał konferen- 
cję przedstawicieli prasy niemieckiej 
na której ośw. iadezyl, że nie udzielił 
głosu. kanelerzowi Papenowi, gdyż, 
zgodnie ze zwyczajami, panującemi 
w parlamentach wszystkich krajów, 
przerwanie głosowania jest niedopusz 

'czalne. Goering zaznaczył, że podtrzy 
muje swe zasadnicze stanowisko co 
de nieważności dekretu prezydenta, 
rozwiązującego Reichstag. Niemniej 
jednak ustępuje przed siłą w prze” 
konaniu, że właściwą odpowiedź 
otrzyma rząd Papena od narodowych 

za 2 miesiące przy wybo 

  

  

Na Dalekim Wschodzie. 
Problem manšžurski. 

  

PARYŻ. 12.X (Pat.) Poseł chiński w To- 
kjo złożył wezoraj wizytę hr. Ushida, japoń 
skiemu ministrowi spraw zagranicznych, a- 
żeby, stosownie do instrukcyj otrzymanych 
z Pekinu. uprzedzić go o konsekwencjach. 
jakie pociągnie za sobą uzanie nowego pań 
stwa mandżurskiego, 
     

Pcseł chiński podkreślił, że akt ten rząd 
chiński będzie uważał za wrogi i Ze Japonja 
będzie musiała ponieść całą odpowiedział 
ność, jeżełi rezultatem tego kroku będzie 
ostry konflikt między obu kyajami. 

Minister Ushida odpowiedział ze stanow 

cześcią. że polityka Japonji w Mandżurji 
niemoże ulec żadnej zmianie. 

Rezwiązanie kwestji mandżurskiej — po- 
wiedział dosłownie hr. Ushida — oparte 
jest © realne potrzeby cia i jakiekolwiek 
byłyby protesty Chin, rząd w Tekje nie bę 
zie mógł brać ich w rachubę. Zresztą gabi 
net w Tekjo nie przypuszcza ażeby uznanie 
niezawisłości państwa mandżurskiego mogło 
wydawać konflikt między obu krajami. 

Dążeniem Japenji jest utrzymanie z Chi 
nami stosunków przyjaznych z  zastrzelie 
niem jednak nieporuszania nadal sprawy 
Mandżurji. 

    

  

Wzmożona działalność partyzantów chińskich. 
PARYŻ. 121X. (Pat) Według ostatnich 

partyzanci chińscy  wzmogli 
działalność w okręgu charbińskim. : 

Ostatrieį nocy kolo Czu-Czen-Pu spowo 
dowali oni „zrywajae szyny, wykolejenie się 
pociągu, przy ywającego ze stolicy nowego 

  

   

  

— 

państwa mandżurskiego. 
Według dotychczasowych obliczeń, prze- 

   8216 100 osób zostało zabitych, Jest też 
hardze wiełu rannych, Bandyci obrabowali 
ofiary katastrofy i uprowadzili ze sobą kil 

šeie osób w charakterze zakładników. 

  

Pożar miasta Kolno. 
BIAŁYSTOK. 12.9. (Pat) — Dnia 

12 b. m. w południe z nieustalonych 
przyczyn wybuchł gwałtowny pożar 
w mieście Kolno (pow. łomżyński). 
3/4 miasta stoi w płomieniach, Akcja 
ratunkowa, w której bierze udział 
straż ogniowa, policja i straż granicz 

na, jest bardzo utrudniona z powodu 
silnego wiatru i braku wody. Przyby 
ły na miejsce pożaru starosta łomżyń 
ski zażądał pomocy wojska. Do Koł 
na udał się wicewojewoda celem oso 
bistego zorganizowania akeji ratunke 
wej i pomocy dla ludności. 

Wśród ogólnego naprężenia po up 
ływie pół godziny wznoewiene zosta- 
ły chrady eŚwiadczeniem przewodni 
ezącego Goeringa, który oznajmił, że 
wobec braku sprzeciwu zarządza gło 
sowanie nad wnioskami o uchylenie 
dekretu i e votum nieufności dla rzą 
du Papena. 

  

W tejże chwili powstał z miejsca 
kanelerz Papen i z czerwoną teką w 
ręku zbliżył się do Goeringa, wręcza 
jąc ma de odczytania dekret prezy- 
denta Hindenburga 6 rozwiązaniu 
Reiehstagu. Przewodniczący ostenta- 
tylnym ruchem ręki odsunął dekret, 
stwierdzając jednocześnie, że w cza” 
sie głosowania nie może nikomu u- 
dzielić głesu. 

  

zestało 
ławy le 

Powyższe / oświadczenie 
przyjęte przez hitlerowców i 
wieowe entuzjastycznie. 

Zkołei odbyło się głosowanie nad 
wnieskami kemunistycznemi o uchy 
lenie dekretu i votum nieufności dla 
kanclerza, w wyniku którego wnioski 
zostały przyjęte 513 głosami przechw 
ko 32 przy 56 wstrzymujących się od 
głosowania. 

Po ogłoszeniu wyniku Ska 
Goering oświadczył, że nie mógł przy 
jać deuretu o rozwiązaniu Reichstagit 
do wiadomości od rządu, który został 
ehałony : że udzieliłby kanelerzowi 
Papenowi głosu w myśl regulaminu, 
ale donicro po ukończeniu głosowa- 
nia, bowiem w czasie głosowania nie 
byłohy te możliwe. Następnie Goe- 
ring dodał: „Wi trakcie - głosowania 
wręczono mi dekret prezydenta Hin- 
denburga, rozwiazujacy Reichstag. Pi 
smo to obecnie stało się brzprzedmio 
towe.  pónieważ kontrasygnowane 
jest przez kanclerza i rząd obalony 
przez parlament". 

        

Zkolei Goering odczytuje dekret 
prezydenta, który ma hkrzmienie na- 
stępujące: „Na podstawie art. 25 roz 
wigzuję Reichstag. ponieważ zacho- 
dzi obawa, że Reichstag zażąda uchy 
lenie wydanego przezemnie dekretu. 
Prezydent Rzeszy (—) Hindenburg. 
kanclerz (—) Papen., minister spraw 
wewnętrznych Rzeszy (—) von Gayl*. 

Po odczytaniu dekretu Goering oś 
wiadeza raz jeszcze, że tego rodzaju 
dekret nie jest prawomocny, jeżeli ze 
stał kentrasygnowany przez rząd, nie 
posiadający zaufania większości 
Reichstagu. Goering  zakomunikuje 
prezydentowi Rzeszy wynik głosowa 
nia i zwróci się do niego z prośbą, a” 
by wohee tych okoliczności cofnął de 
kret. 

Dekret prezydenta o rozwiązaniu 
Reichstagu dia Izby nie byt niespo- 
dzianką. Już w czasie wizyty u pre 
zydenta Hindenburga przedstawiciel 
niemieeko-narodowych Graef oświad 
czył prezydentowi, że frakcja jego wy 
stępuje zasadniczo przeciwko ustro- 
jewi parłamentarnemu, W przeciwień 
stwie do tego stanowiska Goering, ja 
ko przewodniczący Reichstagu oś- 
wiadezył. że będzie stał na straży po 
stanowień konstytucji i bronić będzie 
praw parlamentu. 

Pod koniec poniedziałkowych o- 
brad parlamentu Goering proponuje 
odbycie w dniu 13 b. m. posiedzenia 
Reichstagu, którego porządek dzien: 
ny ustali konwent senjorów. 

Znamienny rozkaz Hitlera. 

BERLIN. 12.9. (Pat) — „„Voelki- 
scher Beobachter* ogłasza rozkaz Hi 
tlera, zarządzający natychmiastowe 
utworzenie w łonie partji narodowo- 
socjalistycznej „specjalnego departa- 
mentu wojskowego. Kierownietwo de, 
partamentu objąć ma gen. von Epp. 
Z departamentem tym połączona ma 
być sekcja do spraw kołonjalnych. W 
rozkazie Iitler oświadczył: „W poli- 
tyce zagranicznej Niemcy muszą od 
zyskać utracone bezpieczeństwo woj 
skowe. W stosunkach wewnętrznych 

zadaniem ich jest odrodzenie siły 
wojskowej, Naród niemiecki oczeku 
je od partji narodowo'socjalistycznej 
współdziałania w 

rodowi socjaliści ustalić mają prog- 
ram, decydujący ostatecznie sprawę 
podporządkowania siły zbrojnej stru 
kturze ogólnej państwa. 

    

obronie kraju. Na. 

  

Stulernia babcia z dzłećm 
f wnukami na semolocie . 

ZURYCH. 12.1X. (Pat.) W: La Chaux 
Fonds odbył się popularny dzień łotniezy. 

w czasie którego wzhudził sensację lot prze- 
szłc 100-leiniej staruszki p. Theuriłiot. OQd- 
była ena lot w tewarzystwie dzieci i wnu 
ków nie ckazując najmniejszego zdenerwo 
wania czy obawy. 

SIM SIS TADA A ES 

La :oniczny dziennik 
еколотщ Sty. 

polegających a strajków rolnych, 
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zwiększona rozpiętość „no   

Za tą samą ilość produktów rolnych. co 
raz mniej może rolnik nabywać produktów 
przemysłowych i dlatego protestuje. L 

Przyjmuj 100 ceny otrzymywane    
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w, w końcu bieżącego 
normalnie, pędzie miuł 
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zło 86 miłjonów litrów. 

żeń nie wzrośnie, zapas ten 

y na 2 
A, tymczasem gorzełnie trzeba utrzymy - 

wać w ruchu. 

        

   
    

    

Or; „Reconstra- 

ction poration”*. która podobizo 
wiełe На się do wywołania , haussy* 

    

  

na dach amerykańskich, a potem euro- 
pe. h. — pożyczyła amerykańskiemu prze 
mysłowi bawełnianemu 50 miljonów doła: 

Dzięki tej paž te związek producentów 
bawełnianych i Towarzystwo dła podtrzymy 
wania bawełny, będą mogły nie wypuszczać 
na гупеК zapasów 2 milj. bel bawełny i w 
ten sposób utrzymać cenę do roku 1933. 

Zdaje się, że właśnie ta pożyczka spowo 
dowała ponownie tendencję zwyżkową śwa 

tych rynków bawełnianych z przed paru 

  

@ 

  

  

Naskutek cofnięcia rabatów  udzielo- 
nych w okresie ieinim przez kopalnie zagłę 
bia dąbrowskiego i šlaskiego oraz naskutek 
zmniejszenia o 13 proc. przydziału węgla 
na rynki wewnętrzne — podniosły się ceny 
węgła © 3—5 zł. na tonnie. 

    
   

W! sierpniu rb. nastąpiła poprawa w prże 
myśle węglowym Polski. 

Wydobycie węgla kamiennego w sierpnia 
przy tej samej ilości dni roboczych (26) co 
w lpeu wzrosło w stosunku do lipca o 77 

1osiło 2.431 tysięcy tonn. 
Ogółny zbyt węgla kamiennego wzrósł w 

w porównaniu do lipca o 113 tysięcy tonn i 
wynosił 2.232 tysięcy tonn. 

Zbyt krajowy wyniósł 1,307 tysięcy tonn. 
Na eksport przypadło 925 tysięcy tonn. 

    

* 3 4 

W) obecnej dobie kontyngentów. zakazów 
i resnących murów celnych — sytuacja na 
rynkach drzewnych przedstawia się dla kra 
jów produkujących fatalnie. 

Wł celu utworzenia wspólnego frontu pro 
decentów w Wiedniu odbyła się Konferencja 
Bioku Sześciu: Polski, Austrji, Czechosło- 
wacji, Jugosławji. Łotwy, Rumunji. 

Powyższa konferencja jest trzecim kolej 
nym elapem prac podjętych na Konferencji 
Rzeczoznawców Drzewnych w Genewie w 

*tniu i na Międ ynarodowej Konferencji 
»wnej w Wiedniu w czerwcu rb. 

Na ostatniej wrześniowej Konferencji 
Bloku Sześciu deh waldńo projekt utworzenia 
międzynarodowego stałego komitetu z siedzi 
bą w Wiedniu. którego celem będzie obrona 
interesów drzewnych państw które podpisa- « 
ły umowę z dnia 11 czerwca rb. 

Przewodniczącym Komitetu został dela- 
Polski: hr. Krystyn Ostrowski. 

  

  

    

   
   

  

gat 

Rolnicy niepokoją się masowym wwo. 
zem masła duńskiego, łotewskiego i estoń 
skiego na rynki polskie. 

W; lipcu rb. przywieziono około 30 tys. 
kg. masła. Zjawisko to jest niezdrowe ze 
względu na to że krajowa produkcja masła 
nietylko że wystarcza na pokrycie zapotrze! 
bowania, ale je przekracza. 

Przyczyną tego niezdrowego zjawiska 
jest podobno słaba ochrona celna, oraz dum 
ping państw importujących. 

  

Aczkolwiek w czerwcu i lipcu nie wywo 
ziliśmy lnu zagranicę prawie wcale, ceny 
pozostały te same. 

Przyczyną tego stanu rzeczy jest zwięk 
szone zapotrzebowanie na rypku wewnętrz 
nym. ‚ 

Wielkością wyróżniają się zamówienia 
władz wojskowych oraz zamówienia miłyc- 

na worków lnianych przez monopol solny. 
Czang. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
Londyn 31,07— Nowy York kabeł 

8,925—8,905. Paryż -95—34.06. Szwajcarja 

172 3. 171,92. Berlin 212, 'Tendencja nie- 

  

   

  

: Bank Polski 83.5—86—84,75. Си- 
Liipop  14,25—413,75. Ostrowiec 

30. Starachowice 10. Tendencja 
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Po tragicznym zgonie por. Žwirki i inž. Wigury. 
s e ® * ® 

Niešmierie'ni. 
Pięć dni temu witaliśmy na Po- 

rubanku pełnych życia, marzących 
© nowych wyczynach dla Polski zdo- 
bywców sławy dla Narodu Polskiego. 
Cztery dni temu żegnaliśmy Ich przy 
pdlocie do Warszawy. Dziś obaj nie 
żyją! Niema Żwirki i Wigury! Dawna 
znajomość z Żwirką i sprzyjające oko 
liczności przez ten krótki czas poby- 
tu Jego w Wilnie pozwoliły mi spe- 
dzić razem kiłka godzin i być świad 
kiem przyjacielskich rozmów Żwirki 
z Wigurą. 

Obaj nad wyraz skromni, zażeno- 
wani. nie przemawiający na publicz 
nych przyjęciach, na których podkre 
ślano wiełkość i specjalne znaczenie 
dia Polski Ich bohaterskiego wyczynu 
—- odpowiadali jednem „dziękuję* 
Chętnie natomiast rozmawiali z każ- 
dym. W rozmowie szczególnie u Żwir 
ki przebijała troska, by to zwcięstwo 
wykorzystać dla podniesienia łotnict 
wa naszego —— pobudzić do stałej sys 
tematycznej pracy. by „słomiany о- 
gień* nie przeminął. 

Żwirko stale podkreślał, że musi- 
my należycie zorganizować się, by w 
1934 r. w zawodach. które ma urzą- 

dzić Polska, zatrzymać puhar — po- 
zostawić zdobyte miejsce za sobą. 
Wiedział. że dzisiaj dzieli go zaledwo 
kiłku dni od tego triumfu. gdy rozle- 
gło się ..Jeszcze Polska nie zginęła 
na lotnisku w Berlinie, gdy Jego gro 
źny przeciwnik znakomity lotnik nie 
miecki Poss, który był drugim w ry 
cerskim pojedynku. ściskając Żwirce 
rękę tuż po zwycięstwie w swej szcze 
rości i prostocie powiedział: „to 
mniejsza, że ja nie zwyciężyłem, ale 
to dla nas nieszczęści Tak drogi 
bohaterze. to było dla imienia niemiec 
kiego nieszczęście, a dla polskiego tri 
umf. 

Ulec młodemu polskiemu lotni- 
ctwu. pilotowi Żwirce i młodemu kon 
struktorowi, jeszcze przed paru laty 
studentowi Politechniki Warszaws- 
kiej Wigurze! Zwyciężyli polski pilot 
i konstruktor — reprezentanci państ 
wa. gdzie lotnictwo jakby jest w po- 
wijakach lub stawia pierwsze kroki. 
Zdumiał się świat, że niemowlę, tak 
mocno i dumnie stanęło na nogi! 
Z ukochania Idei, Hartu Ducha pow 
stał Wasz czyn! Wasza sława! Nie z 
miljonów ofiarowywanych przez pań 
stwo i społeczeństwo, lecz z grosza- 
ków. z niezjedzonych obiadów w sto 
łówce studenckiej i pensji poruczniko 
wskiej. Mówił mi Wigura, że ten zwy 
gięski lot postawił Ich na nogi. już 
będą mogli spłacić wszystkie swe dłu 
gi jakie zaciążyły na budowie aparatu 
i powstały z okresu doświadczeń. Ma- 
rzyli, że teraz Ich zrozumiano, będą 
'pilotować i budować. Aparatami Ich 
interesuje się cały świat! 

Żwirko znał dobrze nasz zapał, na 

glit by wykorzystać obecną dobrą 
chwilę, chciał całą Polskę oblecieć, 
pobudzić do ofiarności na polskie lot 
nietwo. Zapał może minąć i ofiarność 
zmaleć, dodawał, że gdy zrobimy to 
> bierzemy z Wigurą urlop i odpo- 
czywamy. 

Nie wierzyłem, że Oni mogą odpo 
czywać. Widziałem, że bez myśli o no 
wych wyczynach, bez myśli o sławie 
polskiego lotnictwa, oni żyć nie mo- 
gą. To uwielbienie tłumu, te słowa 
zachwytu nad Ich Czynem, Ich nie 
upajały, nie chcieli usnąć na „lau- 
rach zwycięstwa”, lecz marzyli jak da 
lej realizować swą myśl. Wiecznie za 
myślony siedział Wigura i, obliczał, 
co gdzie jak dalej udoskonalić, w tym 
swym ukochanym „R. W. D. 6.“. M6- 
wil, že w tym locie SWORCR zdo 
był tyle wiedzy, jak nigdy w żadnej 
szkole i że jeśli mu się uda zdobyte 
"doświadczenie przeistoczyć, wcielić w 
czyn, poczynić dalsze udoskonalenia, 
to utrzymamy się na placówce i bę- 
dziemy nawet górować. Żwirko, gdy 

     

              

    

  

tak krystalizował myśli Wigura; swe 
mi bystremi, rozumnemi sokołemi o- 
czami patrzył w*przyjaciela i doda 
wał:: „wiesz Stachu i ja nabrałem do- 
Świadczenia, ten pojedynek z Possem 
do Berlina, to też nauka. Pamiętasz 
przelot nad górami, przemykanie się 
w wąwozach, lot w mgle i w wichrze: 

nerwy. głowa i ręka nie zawiodły, a 
teraz są bogatsze w doświadczenia i 
jeszcze więc 
pomocny pr ry się 
czułem będąc świadkiem i słysząc ię 
prostą, szczerą, a tak znamienną roz 
mowę Wigury z Żwirką. Wierzyłem. 
że Ci dwaj wzaj ie się uzupełnia” 
jąc dokonają jeszcze większych czy- 
nów. Ich łączyła Wiełka Przyjaźń. 
Szczerość i Prostota w jednem uko- 
chaniu. Nie mogę się pogodzić z my- 
ślą, że Oni nie żyją. — Oni istnieją i 
istnieć będą, a ideja Ich zapłodni mło 
de pokolenia polskie, wcieli się w no 
wych Żwirków i Wigurów i dalej bę- 
dzie 2 To też Żwirko i Wigura 
dła mnie nieśmiertelni! 

   

      

  

  

  

   

  

Znajomy. 

Posiedzenie b Komitetu 

powitania por. Žwirki 

We wczorajszem posiedzeniu b. 
Komitetu Powitania por. Żwirki od- 
bytem u prezesa LOPP p. wicewojew. 
Jankowskiego wziął udział p. wojewo 
da Beczkowicz, który żywo intereso 
wał się zamierzeniami Komitetu, Ko- 
mitet przedyskutował i ustalił szcze 
gółowo wnioski, które przedłoży na 
wtorkowem posiedzeniu w Wojewódz 
twie. Prezes LOPP wicewojewuyda p. 
Jankowski, który stał na czele b. Ko- 

mitetu przyjęcia bohaterów raidu eu- 
ropejskiego por. Żwirki i inż. Wigury 
zwołuje na wtorek 13 b. m. o godz. 18 
do Wielkiej Sali Konferencyjnej Urz. 
Wojewódzkiego zebranie przedstawi 
cieli społeczeństwa wileńskiego 

Rozesłane zostały zaproszenia do 
różnych instytucyj i osób. 0 ileby 
którakolwiek z. organizacj społecz 
nych lub osób prywatnych chcących 
wziąć udział w zebraniu nie otrzyraała 
omyłkowo zaproszenia, proszona jest 
o wzięcie udziału bez osofłnego zawia 
domienia w obradach. 

Rezultatem dzisiejszej narady bę- 
dzie wyłonienie specjalacgo komitetu 
uczczenia pamiśzsi por. Żwirki i inż. 
Wigury i opracowanie konkretnego 
programu uroczystości żałobnych. (z) 

Opieka LOPP nad rodziną 
por. Żw rki. 

Dowiadujemy się, iż Wojewódzki 
Komitet LOPP zaopiekował sie wyjež 
dżającymi na pogrzeb por. Żwirki do 
Warszawy krewnymi znakomitego 
lotnika, którzy mieszkają w Posta- 
wach. Z Postaw przybyli do Wilna i 
wczoraj: wyjechali do Warszawy sio- 
stra por. Żwirki z mężem a szwagrem 
zmarłego tragicznie lotnika funk cja” 
narjusza P. P. p. Szymkowskim. I. O. 
P. P. Wilenski ulatwi im podróż do 

  

  

   

  

„Warszawy. (2) 

5 pułk lotniczy śle wyrazy 
współczucia. 

Na wieść o zgonie tragicznym bo- 
hatera raidu europejskiego por. Żwir 
ki dowódca i oficerowie 5 p. łotnicze- 
go w Lidzie wystosowali na ręce p. 
Źwirkowej depeszę kondolencyjna z 
wyrążami głębokiego współczucia. 

W pogrzebie por. Żwirki weźmie 
udział delegacja 5 pułku lotniczego w 
Lidzie. (z) 

BU AR 

Dlaczego? 
GIESZYN. 12.9. (Pat) — Władze 

czeskie skonfiskowały wczoraj wiele 
aparatów: fotograficznych dziennika- 
rzom, pragnącym dokonać zdjęć miej 
sca katastrofy „por, Żwirki. 

  

Żona por. Źwirki i 

  

  

siostra inż. Wigury 
w Cleszynic. 

CIESZYN. 12.9. (Pat) 12 b. m. 
o godzinie 6.15 przybyli z Katowic 
autem żona por. Żwirki i siostra inż. 

Ustalenie programu 
CIESZYN. 12.9. (Pat) — 12 b. m. 

o godz. 8.30 odbyła się w starostwie 
konferencja, mająca na celu ustalenie 
programu przewiezienia zwłok do gra 
nicy polskiej. 

  

CIESZYN. 12.9. (Pat) — W Cier- 
licku zbierze się komisja techniczno- 
lekarska, w której wezmą udział 

Uroczystości 

Wigury. Panie zatrzymały się w Cie- 
szynie. zmieniając pierwotny zamiar 
udania się na miejsce katastrofy. 

przewiezienie zwłok. 
przedstawiciele władz czeskich i pol 
skich. 

Zwłoki lotników umieszczone bę 
dą w trumnie dopiero po zebraniu ko 
misji. Następnie zwłoki odwiezione 
zostaną do Cieszyna, gdzie czynione 
są przygotowania do ich przyjęcia i 
odesłania dalej do Warszawy, co na 
stąpi dziś po południu. 

pogrzebowe. 
W Cierlicku, na granicy I w Cieszynie. 

CIERLICKO. 12.9 (Pat) — Obrzę 
dy pogrzebowe w Cierlicku rozpoczę 
ły się nabożeństwem  żałobnem w 

miejscwym kościołku. Na nabożeń- 
stwie tem obecna była wdowa po Śp. 
por. Żwirce, siostra inż. Wigury. de 
legaci armji polskiej i czeskostowac- 
kiej, przedstawiciele władz cywilnych 
oraz wszystkich organizacyj polskich 
na Śląsku czeskosłowackim. 

Podniosłe kazanie w języku pol- 
skim wygłosił miejscowy, proboszcz 
ks. Zawisza. 

Trumny lotników, okryte sztanda 
rami państwowemi wynieśli z kościo 
łka oficerowie polscy, sokoli polscy 
w Czechosłowacji oraz urzędnicy kon 
sulatu Rzeczypospolitej w Moraw- 
skiej Ostrawie. 

Na karawanach złożono kilkanaś 
cie wieńców, między innemi od posel 
stwa Rzeczypospolitej w Pradze, od 
konsulatu w Morawskiej Ostrawie, 
od czeskosłowackich władz miejsco 
wych oraz od ludności polskiej w Cze 
chosłowacji. Wizdłuż drogi, którą po 
suwał się kondukt, ustawiła się pols- 
ka dziatwa szkolna oraz tłumy ludno 
ści, które zarzucały trumny kwiatami 
Na granicy czeskiego Cieszyna ocze 
kiwany był kondukt przez kompanję 
honorową wojska czeskosłowackiego, 
żandarmerję i korpus oficerski. Mini 
sterstwo obrony narodowej w Pradze 
reprezentował gen. Meilicher. 

Ulice czeskiego Cieszyna zaległy 
tysiączne tłumy. Na moście granicz- 
nym nastąpiło oddanie zwłok przez 
władze czeskosłowackie i polskie wła 
dze w Czechosłowacji władzom miej 
scowym, 

CIESZYN. 12.9. (Pat) — W ponie 
działek o godzinie 13 zwłoki lotników 
śp. por. Żwirki i śp. inż. Wigury wy 
niesiono z kaplicy w Cierlicku. Kon 
dukt do granicy gminy prowadził 
miejscowy proboszcz ks. Zawisza 
przy licznym udziale publiczności. 
Szpaler tworzyły dzieci szkolne. 

„ „М, czasie pochodu konduktu nad 
leciała z Prościejowa eskadra samo- 
lotów wojskowych w liczbie 9, które 
krążyły nad Cierlickiem i czeskim 
Cieszynem. Nad granicą miasta czes 
kiego Cieszyna samoloty, zrzuciły wie 

niec. Tutaj również nastąpiło spotka 
nie z przedstawicielami czeskosłowac 
kich władz cywilnych i wojskowych. 
które brały udział w pogrzebie. 

Czoło konduktu tworzyła kompan 

ja honorowa 8 p. p. z czeskiego Cie- 
szyna z orkiestrą. Następnie kroczył 
Sokół polski z Cieszyna, dalej skauci, 
niosący ordery śp. Żwirki, dalej nie 
siono wieńce od konsula polskiego w 
Morawskiej Ostrawie, polskiego Soko 
ła, ludnści polskiej Cieszyna oraz 
wieńce od czeskosłowackiego korpu- 
su oficerskiego. 

Zkolei pasuwały się dwa auta ze 
zwłokami lotników. Trumny spowite 
były w sztandary państwowe. 

Żonę por. Żwirki oraz siostrę inż. 
Wigury prowadzili oficerowie lotni- 
czego korpusu czeskosłowackiego. Da 
lej postępowali oficerowie czeskosło 
waccy z gen. Meilicherem na czele, 
następnie przedstawiciele gminy czes 
kiego Cieszyna oraz tłumy ludności 
polskiej i czeskiej. 

O godzinie 14.30 kondukt pogrze 
bowy przybył do mostu granicznego 
w Cieszynie, gdzie nastąpiło oficjalne 
oddanie zwłok lotników polskich wła 
dzom polskim. 

Przedstawicieł armji czeskosto- 
wackiej gen. Meilicher żegnał serdecz 
nie w żołnierskich słowach polskich 
bohaterów, poczem konsul polski dr. 
Ripa oddał szczątki polskich lotni- 
ków władzom ojczystym. 

Orkiestra czeskosłowacka odegra- 
ła hymny polski i czeskosłowacki. Na 
stępnie duchowieństwo połskie doko 
nało obrzędu pokropienia zwłok. 
Trumny obu bohaterów przenieśli o- 
ficerowie do karawanu, stojącego po 
stronie polskiej. W tej chwili orkie- 
stra wojskowa polska odegrała re- 
quiem. 

Po polskiej stronie oczekiwała 
przybycia zwłok kompanja honoro- 
wa 4 pułku strzelców podhalańskich, 
korpus oficerski z gen. Przeździec- 
kim, przedstawiciele władz państwo 
wych i komunalnych, jak również or 
ganizacje i stowarzyszenia ze sztanda 
rami, młodzież szkolna oraz wieloty 
sięczne rzesze publiczności. Ulice, za 
równo w polskim. jak i w czeskim 
Cieszynie, oświetlone. Na ulicach mło 
dzież szkolna sypała kwiaty na kara 
wan, wiozący zwłoki lotników. Zwło 
ki złożono w kaplicy szpitala krajo 
wego w (Cieszynie, gdzie ustawiono 
wartę honorową. 

We wtorek o godzinie 9 rano od- 
będzie się w kościele w Cieszynie na 
bożeństwo żałobne” za spokój duszy 
lotników, poczem kondukt żałobny 
ruszy na dworzec. 

W Warszawie. 

WARSZAWA. 12.9. (Pat) — Uro- 
czystości żałobne rozpocznie nabożeń 
stwo w kościele św. Krzyża we czwar 
ttek o godzinie 10 rano. Po nabożeń- 
stwie kondukt żałobny wyruszy dro- 
gą przez place Teatralny i ulicę Bielań 
ską na cmentarz Powązkowski. Tru- 
mny ze zwłokami będą przewiezione 
na kadłubach samołotów w asyście 
wojskowej. Pogrzeb. urządza depariu 
ment aeronautyki Ministerstwa Spr. 

  

Wbjskowych przy współudziale Aero 
klubu Rzeczypospolitej. Organizacje 
i instytucje społeczne, pragnące 
wziąć udział w pogrzebie, lub pragną 
ce złożyć wieńce, proszone są 6 zgła 
szanie powyższego do Aeroklubu Rze 
czypospolitej Polskiej — Warszawa, 
Krakowskie Przedmieście 11, tel. 
603-70, w godzinach od 10 rano do 6 
wieczorem. 

Przewiezienie zwłok 
do Warszawy. 

CIESZYN. 12.9. (Pat) — 12 b. m. 
o godzinie 17 odbyły się w kostnicy 
szpitala krajowego oględziny zwłok 
zabitych lotników polskich, w obecno 
ści sędziego Śledczego i lekarza woj 
skowego. Zwłoki obmyto i ubrano. 
We wtorek o godzinie 8.30 zwłoki za 
bitych lotników wystawione będą na 
katafalkach w kościele parafjalnym 
w Cieszynie. Po nabożeństwie żałob- 
nem nastąpi uroczyste odprowadze 
nie zwłok na dworzec kolejowy, skąd 
pociągiem 0 godz. 11 przed polud- 
niem, w specjalnym wagonie, odjada 
do Warszawy. Tym samym pocią- 
giem odjadą również do Warszawy 
żona śp. por. Żwirki i siostry śp. inż. 
Wigury. 

Kondolencje. 
WARSZAWA. 12.9. (Pat) — Pan 

prezes Rady Ministrów Aleksander 
Prystor nadesłał na ręce pani Żwirko 
wej i na ręce sióstr śp. Wigury depe 
sze z wyrazami serdecznego współ- 
czucia z powodu tragicznego zgonu 
lotników. Również nadesłali depesze: 
p. minister spraw zagranicznych Za 
leski i p. minister spraw wewnętrzn. 
Pieracki. W ciągu dnia dzisiejszego 
na ręce pani Żwirkowej, rodziny Ś. p. 
Wigury i do Aeroklubu R. P. napły 
wają setki depesz i listów kondolen 
cyjnych z całego kraju i zagranicy. 
Między . innemi nadesłali wyrazy 
współczucia prezydenci poszczegól 
nych miast R. P., dyrektor Państwo 
wego Urzędu Wi, F. płk. Kiliński, am 
basador Francji Laroche, poseł nie- 
miecki von Moltke, attaches wojsko 
wi państw zagranicznych, Aerokluby 
Czechosłowacji, Francji, Jugosławji, 
Niemiec i Szwajcarji, lotnik niemieck 
Morzik. aerokluby okręgowe Rzeczy” 
pospolitej, poszczególne koła. LOPP, 
kluby automobiłowe, Liga Morska i 
Kolonjalna, wytwórnie oraz poszcze- 
gólne zakłady lotnicze. związki i syn 
dykaty dziennikarskie. szereg wydaw 
nietw czasopism polskich, związki a- 
kademickie, wiele szkół i organizacyj 
społecznych, pozatem szereg osób pry 
watnych. Depesze napływają bez 
przerwy. 

    

» wów 

Pan Wojewoda Beczkowicz w dniu 
12 b. m. wysłał depesze kondołencyj 
ne do wdowy po śp. por. Żwirce i do 
sióstr śp. inż. Wigury. 

BOBA, 
Pan Wojewoda Beczkowicz przy 

jął w dniu 12 b. m. konsuła łotewskie 
go p. Donasa, który na ręce p. Woje 
wody złożył kondolencję z powodu 
tragicznej śmierci p. Żwirki i inż. Wi 
gury. 
WARSZĄWA. 12.9. (Pat) — W dn. 

12 b. m. złożył wizytę szefowi Sztabu 
Głównemu gen. Gąsiorowskiemu atta 
che wojskowy poselstwa czeskosłowa 
ckiego płk. Sylvester i wyraził w imie 
niu armji czeskosłowackiej kondołen 
cje z powodu tragicznej śmięrci $. p. 
Por. Żwirki. 

Kondolencje niemieckiego 
min. komunikacji. 

BERLIN. 12.9. (Pat) --- Minister 
komunikacji Rzeszy baron von Eltz- 
Ruebenach nadesłał na ręce charge 
d'affaires R. P. w Berlinie pismo kon 
dolencyjne dla rządu polskiego oraz 
rodziny Żwirki i Wigury. ofiar wstrzą 
sa jącego wypadku: 

„Podana w dzisiejszych pismach 
wiadomość 0 śmierci lotników poi- 
skich Żwirki i Wigury, których jesz 
cze przed niewielu dniami niemieckie 
lotnietwo sportowe uroczyście witało 
jako zwycięzców w. okrężnym łocie 
europejskim, napełniła mnie gtębo- 
kim smutkiem. Obu lotnikom danem 
było przez ich lotnicze i techniczne 
wyczyny zdziałać wiele dla rozwoju 
samolotu turystycznego, a miłe i skro 
mne ich osoby pozostawiły w Niem- 
czech powszechną i pełną sympatję. 
Jako resortowy minister niemieckie- 

  

Chłopcom z nieba. 
Poniższy artykulik nadesłany do 

redakcji przez jedną z naszych czyteł 

niczek, jest dowodem uczuć, które żywi 

Wiłno do tragicznie zmarłych Ś. p. 

Żwięki i Wigury Red. 

Istniał w starożytności filozof, który głosił 

ideę odejścia z życia w chwili szczytnego, ma 

ksymalnego napięcia szczę 

Ś. p. Żwirko i Wigura bezwiednie usłucha 

       ia 

li tego. Odeszli w pełni sławy, kiedy imiona 

ich objęły w posiadanie serc: 

Wierzył 

   caiej Polski. 

   
   
   

  

umysł * przynoszą 

   
ałej Europy. 

   sobie w li się ze sobą 

rozłączać — nie rozłączą już nigdy i może 

śmierć ich to dalsza, konsekwentna linja ich 

wspólnego szczęści 

Jeszcze dni kilka. kilka nowych wydarzeń 

    

i szary popiół zapomnienia pr. ćby 

począł imiona najdroższych dziś Polsce 

chłopców. 

Jeszcze dni parę, a oczy krótkopamiętnej 

ludzkiej fali odwróciłyby się od nich i ich 

  

genjalnego wyczynu ku nowym postaciom & 

zdarzeniom. 

Ile poezji jest w krótkiej bajce tych chłop 

ców z nieba. Wyłonili się nagle, jak w bajce, 

z szarzej bezbarwnej masy tłumu, by sercem 

tego tłumu niepodzelnie z adnąć i jak chwy 

tająca za serce bajka — skończy „ Kata 

strofa? 

Tak. Groza... Osłupienie... krótki bezradny 
uśmiech: nie może być... Fakt. Stało się. 

O Chłopcy! gdybym była poetką, napisała 

bym na Waszą cześć śliczną opowieść o Wa 

szem zwycięstwie i o Waszej śmierci... Aby 

meteor Waszej sławy biegł nieprzerwanie w 
wieczność; aby ci, co po nas przyjdą, płakał 

nad poezją Waszego czynu i Waszej śmierci 

tak, jak płaczemy dziś my... 

To nic, że Was tu niema 

      

.„ jesteście prze 

a z Wami są nasze myśli, myśli stokroć 

piękniejsze niż kwiaty, które Wam przed Wa 

szą śmiercią mogło ofiarować Wilno. 

Wilnianka. 

EBRO TARO SEOET ZZA CER RERE У, 

go lotnictwa cywilnego składam pa- 
nu, panie charge d'affaires, wyrazy 

głębokiego ubolewania z powodu nie 
szczęśliwegowypadku i proszę pana o 
przekazanie ich państkiemu rządowi 
i rodzinom obu lotników*. 

Równocześnie na ręce attache woj 
skowego złożył kondolencję dyrektor 
departamentu lotnictwa von Branden 
burg. 

Echa tragicznego 
zgonu zagranicą. 

We Francji. 
PARYŻ. 12.9. (Pat) — Cała prasa 

francuska zamieszcza fotografje por 
Źwirki wraz z krótkim życiorysem. 
przypominając świetny sukces, odnie 
siony przez niego w europejskim lo 
cie okrężnym. Berliński oddział agen 
cji Havasa nadesłał wczoraj do Pary 
ża następujący telefonogram. 

„Śmierć polskiego pilota Żwirki. 
zwycięzcy w epropejskim raidzie a- 
wionetek, wywołała bolesne wrażenie 
w Niemczech, gdzie Żwirko zdobył 
prawdziwą sympatję przez swoje lo 
jalne zachowanie się wobec kolegów 
oraz wielki talent sportowy. Dzieniki 
opisują tragiczny wypadek, który spo 
wodował śmierć pilota na tak krótko 
przed prawdopodobnem nowem zwy 
cięstwem*. 

  

    

  

w Austrii. 

WIEDEŃ. 12.9. (Pat) — Dzienni- 
ki poniedziałkowe zamieszczają na 
naczelnem miejscu relacje o tragicz 
nej śmierci lotnika polskiego Żwirki. 
wyrażając żal z powodu ciężkiej stra 
ty. jaką poniosło lotnictwo międzyna 
rodowe. 
———— i 

Bezrobotni i treduk, nrędicy 
mogą sobie zapewnić stały zarobek 
przy sprzedaży artykułów piefwszej po- 

trzeby. Rutynowanym pensin. 
Zgłaszać się: Wilno, Jagiellońska 5. m. 36 

ek oni wą Aita 

Pedagogika na zakręcie dziejowym 
„Jeżeli, pisał Prus przed 50 laty, 

postępowców cechuje duch negacji i 
jędnostronność, a konserwatystów 
stanie w miejscu, w takim razie nie 
jestem ani postępowcem ani konser- 
watystą. Jeśli jednak przechowywa 
nie dawniej zdobytych kapiałów jest 
konserwatyzmem, a nowe dorobki 
tworzą postęp, jestem i jednym i dru 
gim“. 

Te okrešlenia Prusa, zastosowane 
do czasów dzisiejszych, uwypuklają 
z niezmierną wyrazistością słuszność 
negatywnej oceny konserwatyzmu, 
jak również pozytywnej oceny postę 
pu. 

Dziś bowiem, mocniej niż kiedy 
kolwiek, uderza „stanie w miejscu 
konserwatystów, a z drugiej strony 
widoczna jest rola pozytywna owia* 
nych twórczym idealizmem postępow 
ców. 

Szezególniej zaś brak „dawniej 
zdobytych kapitałów* na polu wycho 
wania. Od zerwania też ze szkodliwe 
mi tradycjami wychowawczemi, od 
reformy gruntownej na tem polu, 
pracę twórczą nad lepszą przyszłoś- 
cią jedynie zacząć można. A chodzi о ° 

  rzecz niemałą o wychowanie по- 
wego typu człowieka, zdolnego podo 

łać coraz bardziej złożonym zadaniom 
współczesnego życia. 

Tą troską przejęty, zabrał. głos w 
sprawie wychowania jeden z najwięk 
szych współczesnych myślicieli, Ber- 
trand Russell. Kapitalne spostrzeże 
nia, niezwykłe a przekonywujące по- 
gólnienia, mocne i nieodparte argu 
menty — oto materjał jego książki 
„O wychowaniu” *). 

Bogata, ciekawa, rewelacyjna treść 
książki uczyni ją zapewne najpopu 
larniejszą lekturą dła wszystkich, ko 
mu nieobojętne są losy ludzkości. 
Wieje z niej rozumny optymizm, wy 
nikający z wiary w naukę i w jej nie- 
dościgłe możliwości. Przedewszyst- 
kiem jednak przeznaczona jest dla 
rodziców. 

W ujęciu Russella wychowanie 
dziecka jest cudownym, konstruktyw 
nym procesem, planową gospodarką 
na bardzo, bardzo żyznej glebie, a co 
najważniejsze — jedynym środkiem 
i potężnem narzędziem w rękach czło 
wieka, mogącem zażegnać grożące 
ludzkości niebezpieczeństwo, jedy- 
  

*) Bertrand Russell. O wychowaniu. Tłum 

z oryginału angielskiego dr. Janina Hosiasso 

nówna. Warszawa 1932. 

nym zadatkiem lepszej przyszłości, A 
przyszłość ta może być bliska — no 
wy typ człowieka, według Russella, 
można zrealizować w ciągu jednego 
pokolenia... 

Można. gdyby... 

  Ale idźmy za tokiem m; 
drej książki. 

  

li tej mą   

Dzieli się ona na dwie części. 
W pierwszej, ogólnej j krytycznej, 
rozprawia się autor z dawnemi meto 
dami i poglądami  pedagogicznemi. 
Znamy wszyscy te problemy;ale autor 
podejmując je i dyskutując, rzuca 
snop nowego światła i w decydujący 
i może już nareszcie ostateczny spo- 
sób przypieczętowuje błędy dawnego, 
a uwypukla zalety nowego wychowa- 
nia. 

Postulatem nowoczesnej  teorji 
wychowania jest system, dający każ 
demu dziecku możność korzystania z 
najwyższych dóbr, jakie istnieją, 

Zrozumienie tego celu — to naj- 
szczerszy demokratyzm. Jako konse 
kwencja demokratyzmu nasuwa się 
tendencja, aby wychowanie uczynić 
pożytkiem, nie ozdobą, Środkiem do 
celu, nie zaś celem samym w Sobie. 

To zagadnienie prowadzi do in: 
nego: czy chłopcy mają się uczyć hu 
manistyki czy nauk ścisłych? Albo- 

wiem humanistyka stanowi ozdobę a 
nauka ścisła jest pożyteczna. 

W tym sporze odróżnia R. zko- 
lei dwie zasadnicze sprawy: pierwsza 
z nich polega na przeciwieństwie 
dóbr duchowych i fizycznych. Dóbr 
fizycznych nie można wprawdzie u- 
ważać za wyższe od duchowych, ale 
zło fizyczne może być tak wielkie, że 
zniszczy wszelką radość z osiągnięcia 
dóbr duchowych. Z tego wynika po- 

stulat, że wychowanie powinno u- 
czyć walki ze złem: nędzą, chorobą i 
wiecznym strachem przed niemi. 
Dziś, gdy po raz pierwszy w dziejach 
ludzkości, dzięki genjuszowi nauki i 
rozwojowi przemysłu zło fizyczne mo 
że być zwalczone lub sprowadzone do 
minimalnych rozmiarów, w wychowa 
niu człowieka nauki stosowane winny. 
się stać składnikiem głównym. ..Bez 
fizyki, psychologji. fizjologji nie mo 
żemy zbudować nowego świata — 
choć możemy go zbudować bez łaci- 
ny i greki, bez Dantego i Shakespe- 
are'a, bez Bacha i Mozarta*. Druga 
kwestja wynika z wątpliwości, czy 
tylko wiedza bezużyteczna ma war- 
tość wewnętrzną. Jakkolwiek się tę 
sprawę rozstrzygnie, należy uznać za 
słuszne i konieczne, aby wiedza hu- 
manistyczna zredukowana została do 
takich rozmiarów, by zostawić czas i 
miejsce na nauki, które bezpośrednio 

    

  

do udoskonalenia świata zmierzają 
W każdym razie tam, gdzie opanowa 
nie przedmiotu wymaga długiej pra- 
cy przygotowawczej, trzeba. aby prze 
dmiot był pożyteczny. 

Tak w części „politycznej* — jak 
nazywa Rus_ell tę dziedzinę swoich 
rozważań. Można tu oczywiście nieje 
dno zakwestjonować, np. zapytać czy 
znalazłoby się w ludzkości dość po- 
budek moralnych do przebudowy 
Świała w duchu demokratyzmu i 
powszechnego szczęścia, gdyby nie 
kultura szczepiona przez nauki „or- 
namentacyjne*? Zresztą, nie pragnie 
R. ich usunąć, lecz ograniczyć. 

* * * 

W części etyczno-psychologicznej 
poddaje autor analizie metody nau 
czania, wychowania moralnego i ura 
biania charakterów. : 

Sekret nowoczesnego wychowania 
moralnego polega na tem, że osiąga 
ono pozytywne rezultaty nie przez 07 
tamowanie impulsów z pomocą rozu 
mu i woli, jak praktykowano daw- 
niej, lecz przez wytworzenie przyzwy 
czajeń pożądanych na miejsce szko- 
dliwych. Teciinice tego procesu dała 
początek m.1 da Montessori. Zmiana 
postępowar:. w tym względzie jest 
także skutkiem zaniku wiary w 
grzech picrw+rodny. Uważaliśmy się 

— mówi R. — za dzieci Gniewu, któ- 
re dopiero przez stosowanie jak naj 
częstszej i najsurowszej kary miały 
się stać Dziećmi Łaski. 

Jeśli się zważy, że takie pojęcia 
wynikały z pesymistycznego, średnio 
wiecznego poglądu na naturę ludzką 
to należy się dziwić upartemu konser 
watyzmowi który na tak nieludzkiej 
zasadzie opierał wychowanie do dzi- 
siaj. 

Psychologja naukowa,  wycho- 
dząc z założenia, że dzieci nie rodzą 
się ani dobre ani złe, uczy, że chłosta 
w dni powszednie połączona z kaza 

niem w niedzielę nie wychowuje €no- 

ty; ukrywa się bowiem pod tym pa 
glądem pojęcie człowieka jako poten 

cjalnego przestępcy, co jest zarówno 

niezgodne z rzeczywistością jak nie- 

godne moralnie, 

Ta prawda naukowa, że wychowa 
nie należy budować nie na moralizo- 
waniu lecz na naturalnych przyzwy 
czajeniach, ma swój walor i w nan- 

czaniu pozwala je uczynić przyjem- 
nem, a więc zacząć wcześniej. 

S. Ant. 

(Dok. nast.)
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Porżnięcie księdza. 

Mieszkańcy wsi Łunin pow. łuninieekiego, 
21-letni Bazyłi Karpiee i 19-letni Mikołaj 
Demjanezuk udali się do ogrodu księdza 
prawosławnego w Łuninie, Wieczorka В 
ту!ето gdzie zaczęli zrywać owoce. a przy- 

   

łapani przez księdza wyjęli noże i zadali 
niemi kilkanaście ran w głowę i okolice 
brzucha. Księdza w stanie beznadziejnym 
umieszezono w szpitalu. Zbrodniarzy za- 
aresztowano. 

Burza niszczy dobytek wicšcian. 
2 osoby utonęły w Niemnie, 

Duegdaj w północnych powiatach Wiileń- 
azczyzuy i Nowogródczyzny Szalała niezwy 
kłej siły burza połączona z dużą ulewa. 
Najbardziej szalał huragan miejscowo- 
ściach graniezn ścieniewieze, Kozdro- 
wicze, Domanie e i Rubieżewieze. Silna 
wichura we wsi Hurki, Dęby Małe, Koz- 
łówszczyzna. Helenowo pozrywała kiikana- 

ście dachów z domów mieszkalnych i bu- 
dynków gospodarskich. zniszi ła kilkadzie 
siąt drzów owocowych, powywracała caie 
ogrodzenia i słupy telefoniczne oraz graniez 
me. We wsi Hurki zerwany silnym podmn 

Fabryka fałszywego bi 
W miasteczku Krzywieze pow. wilejskie- 

50 zatrzymana została na targu kobieta, 
która usiłowała puścić w obieg ?-złołowa 
monecie fałszywą. Był to bardzo nieudany 

falsyfikat, i nie patrząc na to, że kilkakrot 
nie był już zwracany przez kupców uparcie 
dążyła do pozbycia się takowego. Zauważy 

ło checny na rynku policjanł i rozpocza 
małychmiast dochodzenia, które dało sensa- 
cyjne wyniki. Kobietą okazała się Tekla 

Ani mnie, 
Wźneenty Tomkiewicz w pow. święciań- 

«skim pokłócił się z braćmi Andrzejem i 
Piotrem na tle podziału zbiorów tegorocz 
mych. Wyszedł po kłótni z mieszkania, nie 
mie powiedział ale postanowił: „ani mnie, 
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chcm wiehury dach domu Ignacego Borko- 
wieza przyguičti na Śmierć Jana Pućkę 
58 lat i peranii ciężko syna Borkowieza— 
Adama. 

Na rzece Niemnie, w rejonie Mikołajew- 
szezyzny, wiehura wywróciła kilka łodzi 

rybaekieh. Jedna z łodzi. w której się znaj 
dowali rybacy Jan Malon ze wsi Gruždy 
i Zygmunt Uchowiez z Polnego ju wy- 
wróciła się. Znajdujacy się w niej rybaey 
utonęli, Pozatem burza wyrządziła olbrzymie 
szkody w ogrodach owocowych łamiąc drze- 

wa i £ d. (z) 

lonu w kuźni wiejskiej. 
Jarmakowiez. syn jej Bazyli urządził tanim 
sposchem tormalna fabrykę fałszywych pie 

/, włewajac metal w kuźni do przyszy- 
eh w dość prymitywny sposób form 

„asie rewizji znaleziono formy 1 i 2 zło 
tówek, na strychu znaleziono 5 klg. metalu, 
a w mieszkaniu piłki i inne podręczne na- 
rzędzia. 

Niefortunnych tabrykantów aresztowano. 

(e) 

            

ani wam... 
ani wam* i w noey onegdajszej spalił sto- 
dołę, w której znajdowało się sporne zboże. 
Straty wynoszą około 2.500 zł. Wincentego 
Tomkiewieza przekazano do dyspozycji 
władz sądowych. (0) 

Służąca skradła 100 dolarow. 
We wsi Lejpuny, gminy olkienickiej, pow. 

wiieńsko—trockiego Marcjana Bojnis, służą 
ca u gospodarza Andrzeja Giejno zauważyła, 
żegospodanz ma jakąś krójówkę, gdzie prze 
<howuje cenne rzeczy i pieniądze. Po dłuższ. 
obserwacji udało się jej tę tajemniczą kry 
jówkę odnaleźć, i kiedy pewnego dnia nikogo 
w mieszkaniu nie było skradła 100 dol. Po 

tem oczywiście ze wsi znikła. 
To tajemnicze zniknięcie i było przyczy 

  

ną podejrzenia Giejny, że Bojnis coś ściągnę 
ła. Nietrudno mu było ustalić, że zostało mu 

radžio 100 dol., o czem natychmiast za 
  

meldował policji. Natychmiastowe poszukiwa 
nia dały szybko rezultat: w Olkienikach za 

”mano pannę Marcjanę, a przy osobistej 

i odnaleziono i jej kryjówkę dla 109 
., które były wszyte w rękawie żakietu. 

Złodziejkę aresztowano. (c) 
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Dziś 
dźwięk 
George Maliorda 
bart « George Re 

Kino Dźw'ęko se 

EDISON 
w LIDZIE 

raz pierwszy ujęre 

zwierząt i ludz 

  

Inspekcyjna podróż 
p. wojewody. 

W dniach 5—10 b. m. wojewoda wileń 
«ski p. Z. Beczkowicz dokonał objazdu in 
spekcyjnego terenów powiatu brasławskie 
go, przeprowadzając lustrację urzędów admi 

mistracyjnych, samorządowych w leżących 
ma trasie przejazdu ośrodkach oraz przyj. 
mując i załatwiając prośby i podania ludno 
ści. Dając wyraz zainteresowania się rozwu 
jem i wynikami pracy społecznej w dziedz:. 
mie  kulturalno-oświatowej i gospodarczej. 
zwiedził p. wojewoda szereg organizacyj 

-społecznych. odbywając konferencje z © 
łami kirowniczemi i wybitnie ymi d 
czami tych organizacyj. W szczególnoścć 
Brasławiu wziął p. wojewoda udział w po 

  

     
      

    

siedzeniu zarządu Okręgowego T-wa Organ' 

zacyj i Kółek Rolniczych, w Belmoncie zaś 
odbył konferencję z zarządem miejscowego 
Zwi u Ziemian. 

  

* Na terenie pow. brasławsł 
B. wojewoda następuj 
Turmont, Op Wiidze. 

o złustrował 
: Brasław, 
Słobódka. 

   
   

    : a. Druja, 
Miory, Nowy-Pohost, Jody i Bohiń. 

Brześć. 
Woj. Biernacki objął urzędowanie. 

Nowomianowany wojewoda poles 
ki Wacław Kostek-Biernacki w dniu 
9 bm. objął urzędowanie. Bezpośred 
nio po przejęciu agend wojewoda 
Biernacki odbył małą konferencję ze 
wszystkimi  naczelnikami Wydzia- 
łów, oraz przeprowadził lustrację Kil 
ku Wydziałów. 

  

Poświęcenie Świąłyni. 

W ub. niedzielę rano w Brześciu 
nad Bugiem odbyło się uroczyste po 
Święcenie i otwarcie nowego kościoła 
katolickiego w gmachach kolejow 
b. parowozowni. 

Uroczystego poświęcenia dokonał 
w asyście licznego duchowieństwa J. 
E. ks. biskup Piński K. Bukraba. W 
niezwykłej i podniosłej tej uroczysto 
ści wzięli udział _ przedstawiciele 
władz państwowych z wojewodą po 

/leskim, wojskowych z dowódcą D. O. 
K.. kolejowych z dyr. P. K. P. w Wil 

"nie inż. Falkowskim, delegacje kole 
jarzy. przysposobienia wojskowego. 
organizacyj społeczno-oświatowych i 

"liczne rzesze ludności. 

Po dokonanych uroczystościach od 
prawione zostało uroczyste nabożeń- 
stwo. celebrowane przez J. E. ks. bi- 
skupa Bukrabę. (Z) 

  

Wiee protestacyjny. 
W: dniu 11 bm. w Brześciu nad Bu 

giem odbył się wiec protestacyjny 
przeciwko prowokacjom i zakusom 
niemieckim, reprezentowany przez 
delegacje, związki i stowarzyszenia o 
raz wielotysięczne rzesze mieszkań 
ców miasta wszystkich wyznań i na 
rodowości. 

Zamordował brata i bratowa. 

Mieszkaniec kel. Kościuki, pow. prużań- 
«skiego, 30-letni Andrzej Maksymczuk, przy- 

był do mieszkania brata swojego Wlodzi- 
mierza, z którym wszezął awanturę. Wi pe 
wnej chwili Andrzej Maksymczuk pochwycił 
Nóż kuchenny i kilku uderzeniami w pierś 

brata pozbawił go życia oraz zamordował 

Zomę jego. Spieszącą na pomoc mężowi. 
dniarza zatrzymano i osadzono Ww Wię- 

zieniu 

arcydzieła filmowego doby obecnej potężnego 
reżyserji znan W rol. gł.: Charies 

p.t. MARADU Bicford, Rose Ha- 
navant. Wspaniała realizacja, która kosz- 

towała przeszło dwa miljony dolarów i trwała rok czasu, Wiel- 
ka ekspedycja złożona z 660 ludzi scędziła pół coku na pół- 
wyspie Mala skim i w niezgłębionych dżuaglsch Sumstry, fil. 
mując tło tego wspan. arcydzieła. 
kanu oraz grożne grzmoty podziemne z wrącego krateru po 

Prawdziwe wybuchy wul- 

przez kamerę. Konfhk€ uczuć, żywiołów, 
i, Walka ze zgłodaiał=mi krokodylami. 

Grodno. 
Nowy krzyż na kościele garnizono- 

wym w Grodnie. 
W| niedzielę 11 b. m. o godz. 12 po ua- 

bożeństwie odbyło się uroczyste poświęcen'» 
a ustawienie wielkiego krzyża na nowym 
dachu kościoła garnizonowego w Grodnie. 
W uroczystości tej w: udział przedsta 
wiciele miasta, wojskowości i organiza 
Krzyż ufundowany został przez oficeró 
podoficerów i żoinierzy 29 Pułku Artylerji 
Lekkiej. (z) 

Szumsk. 
(mina szumska pod znakiem 

„Strzelea*, 
Idea strzelecka przenika coraz bardziej 

wioski powiatu wileńsko—trockiego i coraz 
to więcej ochotników garnie się pod sztanda 
ry Związków Strzeleckich. 

W! ubiegłą niedzielę w Szumsku powstał 
nowy oddział Zw. S., który skupia młodzież 
nietylko miasteczka, ale także wiosek Miżniu 
ny i Giejbule. Na czele oddziału stanęli: Steli 

go (prezes), Jurkojė (wiceprezes), Korwel 
(skarbnik), Aleksandrowicz (sekretarz) i Bo 
roszko (komendant). 

Tej samej niedzeli w Kowałczukach, gmi 
ny szumskiej, przy udziale kilkudziesięciu 
osób, odbyło się organizacyjne zebranie To 
warzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckego. 
Cel i zadania T—wa zreferował Komendant 
powiatowy Zw. Strz. obywatel Fiałkowski, 
poczem dokonano wyboru Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej i Sądu Honorowego. 

Nowopowstałe Towarzystwo Przyjaciół 
wiqzku Strzeleckiego działalnością swą obej 

mie całą gminę szumską. S. R. 

Jody. 
Życie organizacyj, 

  

   
       
   

    

   

  

  

  

    

Śmrodliwe to prawda miasteczko. ie Jo- 
e od przeciętnej wioski * ale 

z brukiem który trzeba trafu 
ść nogi np. od początku 

miasteczka, no i Szkołę Powszech 
ną, bądź co bądź 7 oddziałową i 5 klasowa. 
Prócz kapliczki i cerkwi jest rynek i kilka 
naście sklepów. Taka jest fotografja miasta. 

Jednak pomimo 4ość nieprzyzwoiłego wy 
glądu ma dość dobre tempo, j chodzi o 
życie organizacyjne i kulturalne. Nie można 
pod tym względem porównać Jody z Brasła 
wiem, gd Brasław mimo ws ko stoi v 

wiele wyż ałe na stosunki jscowe do 
pisały i Jody. Oto najliczniejsza organizacja 
w .Jodach. Związek Rezerwistów liczy 80 
członków z p. prezesem Plewko Narcyzem 
pracownikiem gminnym na czele. Ma Zwią 

zek pododdział P. W, i W. F oraz filje w 
Jodach czł.) Zarzewju (20 czł.) óraz w 
Porodzieniczach (15 czł.) Organizacja rusza 

Je. robi przedsiawienia, organizuje od 
własnej świetlicy, zaprawia mło 

ż do kunsztu wojennego i t. d. Obok zu 
pełnie poprawnie prosperuje P. 
tomową bibljoteką, nieruchomość 
gruntu i budynek, dar p. Łopacińskiego) 

gdzie mieści się Szkoła Zaleska. Prezesuje 
p. Gintowt Dziewałtowski prowizor farmacji. 
'Prenumeruje pisma. Straż Pożarna. również 
organizacja całkiem poważna, liczy 50 człon 
ków, na czele stoi p. wójt gminy jodzkiej 
Jan Cytowicz. który zyskał sobie wzięcie п 
ogółu jako też (zdaje się) ma uznanie władz 
przełożonych, b. dzielny człowiek. $. М. Р 
liczy 20 członków, żywot pędzi spokojny. 
Poza temi organizacjami jest jeszcze Kółko 
Rolnicze, które jak wogóle Koła Rolnicze 
nie nie robi, jest Koło Osadników. 

Na iem miejscu należy podkreślić, że 
wszystkie wymienione a ż orga. 
nizacje pomimo różnych zabarwień ' potra- 
fiły ze soba współżyć. Jest to cecha bardza 
ważna i winna świecić przykładem organi. 
zacjom miast innych (np. Brasławia) gdzie 
wdiąż panują tarcia „międzyorganizacy jne. 
Jody zdaje się zrozumiały zasadniczy cel or 

ganizącyj — szenzenie kuliury — i skrzęt 
nie temu celowi służą. B. 
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ROOSTER L 

Krzemieniec Wołyński. 

= 

            

r 
na górę Królowej Bony. z rui- 

niesionego przez Wiielkiego 
    

  

   

   
    

vidzimy sobór św 
-- dawny kościół OO. Franci 

bucowany w r. 1606 przez ks 
/ stylu barokowym: 

   
       

  

  

  

„SPORT. 
"Rozwój sportu 

w Polsce. 
Ostatnie sukcesy naszych sportowców na 
apjada w Los Angeles, gdzie zajęliśms 
czytne miejsce wśród narodów, uprawia- 

jących. sporty już oddawna, zwróciły pow- 
szechną uwagę na sprawę wychowania fizycz 
nego wogóle, a sportu w szczególności, nawet 
tych, którzy wychodząc z dawnej przedwojen 
nej szkoły, gdzie kwestja sprawności fizycz 
nej nie odgrywała żadnej roli, sprawami 
sportu nie zajmowali się wcale. 

Sport, nie popierany przez nikogo przed 
wojną jest u nas zagadnieniem stosunkowo 
dość nowem i rozwój jego datuje się właści 
wie od czasu odzyskania niepodległości. 
Jakkolwiek zatem zaledwie przed kilkunastu 
laty zaczęliśmy na tem polu stawiać pierwsze 
kroki, rozwój jego postępuje krokami wręcz 
olbrzymiemi. Liczby procentowe, ilustrujące 
ten rozwój od r. 1918 do dnia dzisiejszego, 
idą w setki a nawet tysiące, a jakkolwiek 
w wielu wypadkach brak danych, dotyczą- 
cych ostatniego dnia, to jednak i to, co przy- 
toczone będzie niżej, w dostatecznym stopniu 
orejntuje w tym rozwoju. 

Sportowców, zrzeszonych w związkach 
sportowych, zarejestrowanych w Państwo- 
wym Urzędzie Wychowania Fizycznego, było 
w r. 1919 — 43,2 tys., obecnie jest ich prze- 
szło 223,9 tys. t j. o 418.8 proc. więcej, 
liczba kursów wychowania fizycznego z 11 
wzrosło do 201 (o 1727,3 proc.), liczba zaś 
uczestników tych kursów z 400 do 8.100 
(o 1.925 proc.) Obozów letnich urządzono 
w r. 1922 — 12, ostatnio — 43 (o 258,5 proc. 

więcej), liczba uczestników z 1.900 wzrosła 
do 7,600 (o 300 proc.) 

Niemniej szybko rozwijają się wszelkiego 
rodzaju urządzenia techniczne, służące spra 
wie sportów. Liczba boisk do gier sportowych 
z 91 (w r. 1919) wzrosła do 706 (o 675,8 
proc.), stadjonów lekkoatletycznych z 75 do 
631 (o 741,3 proc.), liczba pływalń z 25 do 
82 (o 228 proc.), przystani wioślarskich z 20 

do 70 (o 250 proc.), torów kolarskich z 1 
do 12 fo 1.100 proc.), kortów tenisowych z 97 
do 557 (o 474,2 proc.), strzelnic ze 158 do 
679 (o 329,7 proc.), torów przeszkód z 2 
do 74 (o 3,600 proc.) torów hipicznych z R 
do 26 (o 225 proc.), ogródków Jordanowskich 
z 2 do 18 (o 800 proc.), ślizgawek z 11 do 77 
(o 600 proc.), torów saneczkowych z. 2 do 
24 (o 1,100 proc.), skoczni narciarskich ma- 
my obecnie 9, dawniej ich całkiem nie było, 
liczba sal i hal gimnastycznych ze 180 wzro- 
sta do 269 (o 49,4 proc.) i t. d, 

Cały ruchu sportowy u nas zogniskowany 
jest w Komitecie Wychowania Fizycznego 
i w odpowiednich organizacjach i stowarzy- 
szeniach wojskowych i prywatnych. Oczywi- 
ście żadna propaganda i popieranie sportu 
przez czynniki miarodajne nie mogłyby dać 
pozytywnych wyników, gdyby w łonie same- 
go społeczeństwa, zwłaszcza w jego młodem 
pokoleniu, nie istniały odpowiednie prady 
i nastroje. Dowodem tego niech posłuży ta 
okoliczność, że na 3,234 urządzenia technicz 
ne, służące celom sportowym (boiska, stadjo 
ny, tory, korty i t. p.), 1042, a więc 32.2 
proc. ogólnej ich ilości urządzono staraniem 
Komitetu Wychowania Fizycznego, 800, t. j. 
24,7 proc. ma charakter wojskowy a 1,392. 
więc najwięcej, bo 43,1 proc. ich liczby ogól 
nej, należy do stowarzyszeń i organizacyj 
prywatnych. Społeczeństwo zatem złożyło wy- 
raźny dowód, że sprawami sportu inieresuje 
się żywo. 

Dotyczy to nietylko sportów nowych, 
które właśnie jako nowe, a więc modne, 
mogły liczyć na większe poparcie, ale i daw 
nych, jak wioślarstwo, kolarstwo, hipika i 
tp. Zresztą sam wzrost liczby uczestników 
zrzeszeń sportowych w ciągu 12—138 lat o 
blisko 500 proc. jest najwymowniejszym do- 
wodem że sport przestaje być zabawką nie 
wielu amatorów, lecz zaczyna być uprawiany 
przez całe niemal współczesne pokolenie bez 
różnicy płci, ži ka 

Z Wilna. 
WALKI O PUHAR WAL. O. Z. P. N-u. 

łach zostały wyeliminowane: 
Makabi. Do I-go półfinału weszły 

drużyny: 1 p. p. Leg. i 6 p, p. Leg, do II-g0 
zaś: Ognisko i Drukarz. , Й 

Mistrz Wiilna bez wysiku zapewnił sobie 
udziat w finale, odnosząc zwycięstwo 5:1 
nad 6 p Leg. Drukarz natomiast, pe 
uporczywej walee, pokonał Ognisko 1:0. 

W finale 1 p. p. Leg. zadał dwucyfrową 
klęskę Drukarzowi. bijąc 11:0 (7:0). Bram 
ki strzelili: Naczulski 5, Pawłowski 3, Zbro- 
ja 2, Lachowicz 1. 

O samej grze niewiele da się powiedzieć 

Wystarczy, gdy stwierdzimy, iż mistrz Wii. 
na we wszystkich linjach górował nad psze 
ciwnikiem. Doskonale grał Zbroja. zresztą 
na tle słabej gry Drukarza, nawet słabe 
punkty drużyny wojskowych nie wys 
ły tak wyraźnie. jak mogłoby to mi 
sce podczas spotkania z silniejszym p 
nikiem. 

Przechodząc do pokonanych, należy 
uwzględnić załamanie się psychiczne, które 
ogarnęło młodocianych graczy „Drukarza: 
po pierwszych bramkach. A jednak na u- 
znanie zasuguje otwarta gra. którą utrzymał 
Drukarz, nieomal przez cały mecz, nie he 

kając się do murowania bramki. 

Bramkarz Bartoszewicz wczoraj był typo 
wem uosobieniem b. zdolnego, lecz nie po. 
siadającego rutyny gracza. Świetnie wyiapy- 

ardzo trudne piłki, natomiast puszczał 

we. Wlybiegi jego nie przyniosty mu 
a. gdyż właśnie z nich padły cztery 
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bramki. 

Podozas przerwy Sidorowicz i Wieczorek 
usiłowali poprawić rekordy wileńskie w b'e- 
gu na 1500 mtr. i dysku. 

Sidorowicz ze względu na fatalną bieżnię 
musiał zadowolić czasem 4 min. 11.9 sek. 
Do powyższego wyniku — obok niezadawa 

lającej bieżni —wiełce przyczynił się silny 
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wialr. któr 
nowił prze 
talentowan 

Szczę szy był W; 

41 mtr. 94 ctm., który st 
wileński, к 
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czasie meczu zawodnicy 

     
jedhominułową e zł i hołd zmarłym 
łolnikkom: ś. pr Źwirce i Ś. p. SŁ Wi- 
gunze. : wpj. 

TOROWE ZAWODY KOŁARSKIE. : 

Wi i     ubie niedzielę 
loru kolarskiego na 
zgromadzona publi 
prognostyk dła pi 
stwa 

odbyło się otware:e 
Pióromoncie. Licznie 

ność stanowiła dobry 
łych poczynań kolar 

torowego w Wilnie. 

Bieg ctwarcia. 1) Maksymowicz 2 m. 6 s. 
2) Kornberg. i 

      

   
  

  

iūski 

alinow- 

Bieg na czas na 1 okrążenie: 1) 
39.6 sek. 2) Szewialło (Grodno) 3( K 
ski. 2 

Bieg amerykański: Rybak i Kaczyński -— 
acquo. 

Bieg na 9 ck 
Szewiallo, 3) Jas 

Bieg koiarzy niestowarzyszonych: 1) Mak 
symowiez, 2) Serdiikow. 

Bieg główny na 20 okrażeń: 1) Kalinowski. 
2, Jasiński, 3] Whcicz. Szewiałło z powodu 
wypadku wycofał się przed metą. 

y otrzymali żetony. 

Miłem uzupełnieniem zawodów. były pa 
pisy w jeźd figurowej pp.: Brzezinów, 
Felilana Morcza i Kozłowskiego. w. p. j. 

Z Polski. 
SPORTOWA NIEDZIELA W POLSCE. 

  

ex 

1) Kalinowski,       

   

   
   

     

  

  

Bieg maratoński w Białymstoku przyniósł 
„wycięstwo Sobale (Strzelec—Łódź) w czas'e 

3 8. m. 11,8 sek.. który niestety, nie jest 
zbyt dobrym wynikiem. 

Mistrzestwo Polski w cyklopedestre na dy- 

stansie 30 klm. we Lwowie wygrał Głowacki 
Warzawa) w 1 g. LL м. 13 s.. poprzed 

zykrotny mistrz Polski. 

Mecze Ligowe przyniosły dwie sensacje: 
Garbarnia pokonała Cracovię 4:0 (2:0), a 

Czarni -— Wiarie 2:0. 

    

   

  

  

„w Przemyślu zaś Polonja zw 

ję lubelską Najbliższy 
ciwnik mistrza Włlna — grodzieński 
p. pokonał 4 dyon sam. panc. 6:0. Waka- 
zuje to na dobrą formę przeciwnika Legje- 
nistów, wpi. 

TEATR I MUZYKA 
W WILNIE. 

— Luinia — dzisiejsza premjera sztuki 
„Cudowny pełów*. Dziś. we wtorek 13 wrze 

5 o godzinie 8.15 odbędzie się premjera 
wybornej sztuki Franka Vospera w 3 aktach 
p. t. „Cudowny połów*, w reżyserji Wfłacła - 
wa Radułskiego. w wykonaniu pp. Loedłu. 
Hajdamowiczówny, Wyrwicza,  Jasińskiej- 
Dekows 

           

     

  

      

iej, Detkowskiego, Zelwerowiczówny 

  

loranowicza, Dobrowołskiego i in. Nie 
że ostatnia premjera sezonu zgro 

madzi tłumy publiczności. 

Jutro i codziennie „Cudowny potow“-. 

— Teatr Letni — „Przez dziurkę od kiu 
cza* występy Janiny Sokołowskiej. Dziś we 
wtorek 13 września o godzinie 8.15 arcywe- 
soła rewja p. t. „Przez dziurkę od klucza 
z gościnnym występem gwiazdy teatru Mor 
skie Oko — Janiny Sokołowskiej. która wy 
stąpi w atrakcyjnych numerach własnego 
pomysłu. Pozatem udział biorą: fenomenal 
п арага taneczna Ina i Jerzy Neyowie; Sem 
poliński. Kozłowska, Sulima-Jaszczołt, Ku- 
sińska. Rogóski oraz zespół girls. Jest to 
najlepsza i najbardziej atrakcyjna rewja b. 
sezonu. 

Jutro i codziennie rewja „Przez dziurkę 
od klucza”. › 

RADJO 
WTOREK. dnia 13 września 1932 roku. 

11,58; Sygnał czasu; 15,10: Program dz.; 

15.15: Nowe płyty; 15,35: Kom. meteor.; 
15,40: Muzyka anglo-saska (płyty); 16.30: 
Kom. Wiil. Aeróklubu; 1,640: Odczyt spor 
towy; 17,00: Koncert symfoniczny (płyty); 

„Karol Szymanowski jako pisarz* od. 
18,20: Reportaż z Warszawy; 18,45: 

ka taneczna; 19,10: Program na środę; 
19.15: Przegląd litewski 19,30: Rozmaitości; 

19,35: Pras. dzien. radj.; 19.45: Prawdzi 
wy Neron* (o pewnej książce angielskiego 
pisarza) felj.; 20.00: Koncert; 21,00: Feljeton 
J. Kaden-Bandrowskiego; 21,15: Koncert; 
21,50: Komunikaty; 22,00: Muzyka taneczna: 
22,40: Komunikaty sport.; 22.50: Muzyka 
taneczna; 

g0. 

  

  

    

   
    

      

  

ŚRODA, dnia 14 września 19382 roku. 

11,58: Sygnał czasu; 15,10: Program dz.; 
15,15: Włesołe piosenki (płyty): 15,35: Kom. 
meteor.; 15.40: Aud. dla dzieci; 16,05: Nowa 

literatura fortepianowa (płyty); 16,40: „Mała 
skrzyneczka*; 17,00: Koncert; 18.00: „Rola 
Chin w kryzysie atowym* odczyt. 18,20: 
Muzyka taneczna z Ciechocinka. 19,10: Pro- 
gram na czawwtek; 19,15: Przegląd prasy li- 
tewskiej; 19.30: Razmaitości; 19,85: Pras. 
dzien. radj.; 19,45: Nowości teatralne; 20,00: 

Muzyka lekka; 20,35: Kwadr. liter. „Wy 
właszczona* Sygietyńskiego; 20,50: Recital 
skrzypcowy Br. Gimpla; 21,30: Komunikaty; 
22.00: Muz. tan.; 22,25: Kwadr. muzyki ope- 
rowej (płyty); 22,40: Wiad. sport.: 22,50: 
Muzyka taneczna. 

      

  

  

Z działalnoś ci B. B. W. R. 
Posiedzenie sekcji kult -oświatowej. 

W dniu 12 bm. odbyło się posie 
dzenie Sekcji Kulturalno-Oświatowej 
Rady Wojewódzkiej BBWR. w lokalu 
przy ul. św. Anny 2 pod przewodnie 
twem p. wizytatora M. Mutuszkiewi 
cza. Zebranie poświęcone bylo inau 
guracji prac Sekcji w okresie jesien 
nym i zimowym.  Przedsławiony 
przez przewodniczącego płan prac na 
terenie m. Wilna j w powiatach woje 
wództwa Wileńskiego został przyjęty 

  

  

po wyczerpującej dyskusji. 
Dla usprawnienia prac organiza 

cyjnych powołano do życia następu 
jące działy: ekonomiczny, społeczno” 
oświatowy i propagandowo - polit 
ny. Działy te objęli: Dr. A. Hirs 
berg, E. Stubiedo i M, Mutuszkiewicz. 
Kierownictwo referatu gospodarczego 
objęła p. 5. Izydorczykowa. Postano 
wiono też, że w ciągu miesiąca wrześ 
nia powiatowe ośrodki zostaną odwie 
dzone przez delegowanych członków 
Sekcji, celem  zorganizowahiał prac 
Sekcji w terenie. 

    

Zlikwidowanie niebezpiecznej szajki 
złodzi 

Podejrzane malówki w Zakr 
strojach. Agawy w mieszkaniu złodzieja. 

uwieńczone 
Pclicja śledcza miasta Wilna zaniepo- 

kciona byla 6statnio szeregiem kradzi 
enanych w mieście przez 

szajkę ziódziei. Sposób, w którym kradzież 
tych dckonano przekonał po 7 
w danym wypadku do czynienia z dobrze 
zorganizewaną i nie mniej dobrze zankon 
spirowaną szajką. Przekenanie to zmusiło 

pclieję do wszczęcia dochodzenia ze zdwo- 
joną energja, co przyniosło w konsekwen- 
cji pozytywny wynik. Złodziei zdemaskowa- 

į rzeczy pochodzących z tych 

kradzieży ujawniono. 
Prowadząc dochcdzenie agenci wydziału 

Śledczego zwrócili baczną uwagę na lasek 
w Zakrecie, do którego codziennie przycho 
dzili jacyś osobnicy, którzy w towarzy te 
niemniej podejrzanych. aczkolwiek elegan" 
ko ubranych kobiet, urządzali w lesie „ma 

jówki* zakrapiane wódką. Nad osobnikami 
owymi zarządzono obserwację, podczas któ 
rej zauważono. że kobiety codziennie zmi 
niają kosztowne toalety. 
"Wreszcie całą gromadkę wycieczkowiczów 

zatrzymano. Przy sprawdzaniu okażało Sic, 
że toalety zatrzymanych „dam“ pochodzą 
z kradzieży popełnionych na terenie miasia. 

     
     

  

  

      

  

ajskiej. 
ecie. Kobiety w wikwintnych 

Wysiłki policji 
powadzeniem 

Jednocześnie policja przeprowadziła rewizje 
w mieszkaniach zatrzymanych. Podczas re- 

izji w mieszkaniu niejakiego Szyłasa. zam. 
przy ul. Legjonowej 147 znaleziono szereg 
skradzionych rzeczy a między innemi cenne 
agawy upiększajace więcej niż skromne je 
go mieszkanie. a pochodzące, jak to 
zostało następnie usłałone. z kradzieży do- 
koranej niedawno na szkodę p. Poślady 
przy ul. Witiłdowej 31, dalej krzesła dębowe 
pcencdzące z kradzi z tGaieszkania Jana 
Łapo (Grodzka 35) oraz większą ilość blachy 

cyrkcwej pochcdzącej z kradzieży popełnio 
nej na szkodę p. AnksSztukajtisa zam. przy 
uł. Temasza Zana Nr 4. Ujawniono również 

część rzeczy pochodzących z kradzieży na 
2000 zł z mieszkania p. Bronisawy Lipow 
skiej (S6snowa 7). Przyparty dó muru Szy- 
łas przyznał się podczas badania do szeregu 

dałszych kradzieży związku z czem za 
trzymane paserkę Chasię Szufjan (Krawie- 
cki zaułek 7) szereg dalszych osób. 
Dwaj członko tej szajki, a mianowicie 
niejaki Olechnewież oraz złodziej przezwi- 
skiem „Kolka* ukrywają się. Dalsze poszu- 

    

   

      

   

      

Elegancki mężczyzna z walizką 
skradzion 

Kradzież alabastrowych figurek. 
W! dniu wczerajszym wywiadowca poli- 

ji Sledczej przechodząc ulicą Wielką zauwa 
żył jakiegoś elegancko ubranego pana, dźwi 
gającego w ręku wypchaną czemś po brzegi 
walizę. Pan ten zdradzał wyraźne podenćr- 
wówanie i co chwila czlądał się jakgdyby 
hył przez kogoś Ścigany. Nie uszło to oka 
wywiadowcy. który powziął podejrzenie, że 
oschnik ten nie jest w zupełnym porządku 
z prawem i czegoś się obawia. 

Wywiadowca postanowił go wówczas wy- 
legitymować i sprawdzić zawartość walizy. 
która jak się zdawało, była przyczyną jego 
podenerwowania. Elegancki pan narazie nie 

Patworuy m.rd w 
Dnia 10 bm. przed stołem Sądu Apela- 

cyjnego w Wilnie rozegrała się wstrząsająca 
rczprawa. Na ławie oskarżonych siedzą Ste- 
žanja Waraksa 50 letnia mieszkanka wsi Sło 
bodne, powiatu stołpeckiego. jej synowie: 
25-letni Władysław. szoier i kancelista, oraz 
Józef 22-letni niepiśmienny mieszkaniec wsi 
Ciechanowa Swoboda, Siedzą w bluzach a- 

resztanekich rośli, silni młodzieńcy. Wyro- 
kiem Sądu Okręgowego w Nowogródku 6: 
skazani wszyscy troje na dożywotnie ciężkie 
więzienie, za zamordowanie ojca rodziny 

  

  

* Antoniego Waraksy. i 
Zbrodnia została popełniona 28 lutego 

1931 roku. Akt oskarżenia zarzuca Stefanii, 
Władysławowi i Józetowi Waraksom, że po- 
rozumiawszy się między sobą uprzednio, na 
padli na ojca (wzgl. męża) i zadali mu sze 
reg ciosów siekierą, obcęgami i nożem w 
głowę, klatkę piersiową i twarz. na skutek 
których nastąpił wewnętrzny wylew krwi 

do mózgu i płuc. Według zeznań świadków 
mord odbywał się długo. Z domu Waraksów 
dochodziły krzyki, 

Ludzie, którzy chcieli interwenjować, nie 
z6stali wpuszczeni do domu przez Stefanję 
Warakso, potem zostały zatarasowane drzwi 
i w dalszym ciągu odbywał się potworny 
Gbrządek. Podobno jeden z Synów trzymał 
ojea, a drugi i matka zadawali ciosy. 

Antoni półżywy upadł na ziemię, potem 
został rzucony na łóżko, Ślad po chldśnięćiu 
krwi na ścianę dowodzi że tam go dosięgły 
ciosy: ostateczne. S 

Na rozprawie sądowej całą winę przyjęła 
na siebie matka. Stefanja Wiarakso w czasie 
całej rczprawy usiłuje tłumić łkanie. Mówi 
półszeptem i półprzytomnie. Synowie, po- 
wiada. są niewinni. Na swoje usprawiedli- 
wienie podaje. że zamordowany mąż był 
złym mężem. Łajdaczył się, zdradzał ją, mal 

  

kiwania trwają. fe) 

ych rzeczy. 

cheiał się pozwćlić wywiadowcy zrewide- 

wać grożąc mu, że wniesie zażalenie i t. d. 
Nie odniosło to, ma się rozumieć, żadnego 

skutku i wywiadoówca swojezrobił. Jak się 
«kazało waliza była wypchana figurkami 
alabastrowemi, które sprzedaje znany na 
gruneie wileńskim Włoch Gianini. 

Elegancki pan okazał się zawodowym 
złodziejem Rubinem  Zarażewskim. który 

wraz z niejakim Aronem Sztejnem przedo- 
stał się do mieszkanina Gianiniego i skradł 
stmtąd wspomnianą walizę. Złodziei osadzo 
no w areszcie. Walizę zwrócono poszkodo- 
warnemu. * (e) 

rodzinie Waraksów. 
trotewał, Dramatyczny jest moment, kiedy 
Gskarżona demonstruje rany na głowie 1 
Ślady po złamaniach rąk. Antoni znęcał się 
nad nią, tłukł, bił przez szereg lat. W końcu 
nastąpiła straszna noe rozrachunku. 

Włądysław nie przyznaje się do wiay. 
Zeznaje, że jego udział w tragicznej bójse 
był tylko interwencją. Kiedy ©jciec rzucił 
się na matkę. zaczął jej bronić, chwytając 
ojea za ręce. Kiedy ojciee już leżał na zie- 
mi, zaczął jego z kolei bronić. 

Józei wypiera się wszelkiego udziału w 
zbrodni. Wieczorem, gdy zaczęła się bójka, 
mówi, rczbrajał rodziców, potem opuścił 
chatę. gdy wrócił w chacie było pełno ludzi, 
a trup ojea spoczywał na łóżku. 

Prokurator zażądał ukarania. wszystkich 
trojga za udział w zabójstwie. Kodeks z r. 
1932 nie zna „sprawców* i „pomoeników*. 
Wszysey troje byli sprawcami, aczkołwiek 
działali różnie, к 5 

Adwokat Pachman. obronca z urzėdū po“ 
wiedział kilka zdawkowych słów, prosząc o 
zmniejszenie wymiaru kary w stosunku do 
synów, którzy mordując ojea, bronili matkę. 

Po krótkiej przerwie prezes Wyszyński 
ogłasza wyrok: 

Stefanja Waraksa zostaje skazana na do 
żywotnie ciężkie więzienie; synowie zaś ot- 
rzymują po 15 lat ciężkiego więzienia. 

50-cioletnia, a wygłądająca conajmniej na 
60 lat kobieta wybucha histerycznym pła- 
czem. 

Życie bywa potworne w swojem okrucień 
stwie. Czem jest życie Stefanji Wiaraksa? Po 
dwudziestu kilku latach makabrycznego po- 
życła, tortur, ulegania znęcaniom się. ciąg- 
łego lęku przed atakiem, pobiciem, okalecze 
niem przez brutalnego męża — ponury finał 
za murem Świętokrzyskiej katorgi. › 

Ost 

Z powodu MSN ara strzały w cienkie 
elita. 

  We wsi Wzojciechowo wpobliżu Olkienik, 
Jan Kozłowski, ubogi wieśniak i 
córkę jak piwonja. Panna Marjanna Koz- 
łowska była przedmiotem westchnień całej 
młodzieży sąsiadującej. Cóż więc dziwnego, 
że kiedy zamieszkali w chałupie sublokato- 
rzy, jeden z nich ją bardzo. bordzo poko 
chał. Kochał ją ciągle a ona raz go kochała 
a drugi raz nie. Coprawda na rozprawie 
sądowej Marjanna powiedziała, że wogóle 
go nigdy nie kochała. bo miała kolegę, 
który nazywał się tak samo jak jej ojciec 
Jan Kozłowski, a „chodził* do niej już od 
czterech lat, to znaczy od chwili kiedy 
ukończyła 12-ty rok życia. 

Wi surowem twardem życiu chłopskiem 
dziewczęta rozwijają się wcześnie. przed 
czasem. Rodzina Kozłowskich i trzej subło 
katorzy — robotnicy gnieździli się w jednej 
izbie. Ojciec i matka spali za piecem, w 
przeciwległym końcu spali lokatorzy, a na 
tapczanie pod oknem Marjanna. Ojci 
pieca oczywiście nie mógł wiedzieć co się 
dzieje na tapczanie Marjanny i jak ona 
przyjmowała sublokatora Józefa Dulko, kie 

dy się do niej dobierał. > 

Inne są kategorje pojęć ludzi wiejskich 
i miejskich. Na wsi nie uchodziło za nzecz 
nienormalna, że latem młodzi (sublokatorzy 
i Marjanna) szli razem spać do gumna. 
Noc zawieszała zasłonę nad sprawą krwa- 

wiącego serca Józefa Dulki i zwodnej Ma 

janny. Zakochani nie mają trzeźwych myśli. 
Józet Bóg wie co sobie wyobra: Że po- 
łaskotał na sianie Marjannę że ją przytrzy- 
mał koło studni — zaraz sobie myślał. że 
ta będzie jego żoną. Do jej ojca zaczął się 
odnosić jak do teścia i dawał mu nawct 
dość często pieniądze. Przyjaciołom zaczął 
już mówić na zapas, że niedługo będzie miał 
wesele. Nie umiał się opanować, nie mógł 
się opamiętłać.  Opamiętali się natomiast 
Kozłowscy. 

„Ani ona nie panienka. bo ma 16 iat 
dopiero, ani ty nie kawaler. 120 zł. na mie- 
siąc nie zarabiasz“. A tymczasem Józef 
Kozłowski (nie ojciec. ale ten „kolega“) ma 
całą włókę gruntu i gospodarz całą gęhą. 

' 

      

     

  

   

Tak postanowili rodzice, a panna: zaczęła 
realizować ich projekty. Pewnej nocy o 1-ej 
pó północy opętany miłością Dulko wtarg- 
nął do gumna, a zastawszy tam Marjannę 
z kolegą, nic złego nie czyniąc dziewczynie 
tamtego rozbił jak kwaśne jabłko. 

Nazajutrz powiedział Marjannie że jeżel: 
nie będzie jego żoną, to ją zastrzeli. Ta w 
bek i do matki po radę. e bój się, w 
dzień cię nie zabije a wieczorem chowaj 
się od niego* poradziła troskliwa opiekunka. 

Pożycie w chałupie jednak stawało się 
coraz bardziej trudne. 

Wreszcie wyrzucono Dułkę z mieszkania. 
Następnego dnia u Kozłowskich były ko- 

leżanki. Wszedł Józef Dulko. już jako gość, 
a nie lokator. Siadł na zydłu i milczał 15 
minut. Potem powiedział: jest mi gorąco. 
zdjął kożuch podszedł do Marjanny i oddał 
do niej 3 strzały. które przestrzeliły jej ło- 
kieć, ramię, brzuch i bok, potem wyszedł 
z chałupy, pochodził trochę przed domem 
i wrócił. „Puśćcie muszę ją dokończyć”. 

Na szczęście rannej nie znalazł. Znowu więc 
wyszedł na mróz i pod stodołą dwa razy 
strzelił sobie w głowę. 

Obaje się wyfizali. Twarda jest bowiem 
dusza polskiego chłopa i robotnika. Tylka 
że Marjanna nie może już ramienia podnieść 
wyżej niż do poziomu, a Józef oślepł na 

jedno oko. 
Biorąc pod uwagę wielką miłość jaką 

nosił w sercu Józef i brzydkie zachowanie 
panny, Sąd Okręgowy dn. 12 b. m. skazał 
Józefa Dulkę na 2 lata ciężkiego więzienia 
z zawieszeniem na 5 lat. Obronę wnosiła 

adwokat Sztukowska, z przekonaniem, swa- 
dą i pragmatycznie. Oskarżony płakał w 
czasie jej przemówienia. po ogłoszeniu wy- 
roku rzucił się do rąk jej dziękując za 
pomoc prawną. 

Najmniej zbudowany  wszystkiem jest 
ojciec Marjanny. Co ojciec może wiedzieć 
teraz o córce? Nie o żadnych stosunkach 
nie wie. sam również nigdy nie starał się 
mieć jakichś .,stosunków*. A najgorsze, że 
teraz takie czasy, że nie można dać dziecku 
w skórę. Ost. 

    

     



  

  Dziš: Eugenji P. 
Jutro: + Podw. K:zyza Šw. 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 
w Wiinie z dnia !2-1X— 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 

Temperatura średnia: -- 157 C. 
й najwyższa +- 200 С. 
у najnižsza — 13° С. 

Opad: 10.5 

Wiatr: poludn.-zach. 

Tenden:ja: wzrost 

747 

Uwagi: chmurno, przel. opady. 

USOBISTA 

— Wieeprezes Dyrekcji P. K. P. inżynier 
Stefan Mazurowski wyjechał dziś na kilka 
dni w sprawach służbowych do Whrszawy. 

MIEJSKA. 

— Wyłączenie telefonów w dzielnicy 1 

komisarjatu. Wczoraj o godzinie 7 wieczo- 
rem zostały wyłączone telefony w obrębie I 
komisarjatu P. P m. Wilna. Telefony w tej 
dzielnicy będą niec w ciągu dwóch 

d i dopiero połąc normalne nawią- 
zane zostanie 15 bm 

Wbptzymanie rozmów telefoniczny 
łączenie telefonów nastąpiło w z 
budową nowej sieci kablowej. 

— Podatek 6d reklam. Do czasu całko. 
witego pir: nia ekzekucyj Izbie Skarbc- 
wej, Magistrat pobiera podatek od: reklam 
sklepowych bez dopłat za zwłokę. Jest to 
ważne dla właścicieli sklepów. bowiem wi 
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kszość ich z różnych powodów należno: 
z tego tytułu nie uiściła. (z! 

— Wyprzedaże posezonowe. Wydział 

przemysłowy magistratu ydaje obecnie ze 
zwolenia na urządzanie jesiennych wyprzeda 
ży w sklepach. 

dak wiadomo bez zgody wydziału ogłasza 
nie tanich tygodni jest zakazane. (z) 

  

    

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— W, Kole Prawników Stud. USB. udziela 

  

      az o życiu i or 
codziennie od godziny 1 
dzinach czynny jest  sekfetarjat. sklepik 
skryptów oraz komisowy sklepik używanych 
podręczni sekrełarjat z dniem 13 bm. 
przyjmuje z na członków Koła. 

SPRAWY SZKOLNE. 
Institute. 1) Zapisy na kurs 

tzw. „Kryzys po 6 zł. miesićcznie 
przyjumje a (Zygmuntows 20 
m 3) wyłącznie dnia 14 i 16-g0 września 
od godz. 

    
      do 13: W| tych go- 

    

    

   

      

    

К rozpoczną się dnia 15-80 
śnia 0 godz ej. 

3) Stypendja na wyjazd do Londynu do 
Polytechnic College otrz: nywać będą wy: 
łącznie studenci ze świadectwami celują- 
cemi, 

  

   

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Posiedzenie miejscowego Komitetu 
Wystawy, odbędzie się w sali posiedzeń Izby 
Rzemieślniczej (ul. ] ewicza 23 1 py we 
wtorek dnia 13 września b. r. godzina 18 
z następującym porządkiem dzieni 

1) Sprawozdanie Biura Wystawy, 2. 
bór Komisji Kwalifikacyjnej dla odznaczeń 
wystawców miejscowych. 3) Porządek ol 
warcia wystawy, 4) Wolne wnioski. 

a Zajęcia w Oddziałach Strzeleckich. 
Normalne zajęcia w Oddziałach Strzeleckich 
rozpoczęły się już z dniem 1 _ września. 
Zbiórki P. W: odbywać się będą w ponie- 
działki — Wychowanie Obywatelskie w 
czwartki w godzinach 16 — 20. A 

Ze względu na zorganizowanie nowych 

  

    

    

   

    

RONIKA 
świetlic na terenie m. Wilna — zbiórki od- 
bywać się będą jak dotychczas w świetlicy 
garnizonowej (Dominikańska 13). 

Świetlica czynna jest codziennie w gódzi 
nach od 13—21. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

W WILNIE. 
KRADZIEŻ PORTFELU Z GOTÓWKĄ. 

W: dniu 9 bm. nieznani sprawcy na ulicy 
Zawalnej około rynku Drzewnego skradli 
Juljanowi Riałorzutowi (Krzywa 58) portfel 
z zawartością 280 zł. gotów z ćwiartki 
biletu Loterji Państwowej łącznej 
wartości 300 złotych. 

  

PODRZUTEK. 

W dniu 10 bm. na rogatce Kalwa 
został znaleziony podrzutek płci męs 
wieku około 2 tygodni. Podrzutka umiesz 
czono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

    

WYPADEK ROWERZYSTY. 

W nocy z 9 na 10 bm. Daszkiewicz Mar 
cin, zam. w Jaszunach, na trakcie Lidzkim. 
na 4 km. od Wiilna jadąc rowerem, wsku 

tek pęknięcia widełek spadł na bruk i do 
znał okaleczenia głowy. Lekarz Pogotowia 

po udzieleniu pomocy, odwiózł Daszkiewicza 
do szpitala św. Jakóba w stanie ciężkim. 

  

TAKSÓWKA W, RYNSZTOKU. 

W/ dniu 11 bm. szofer Bryli 

mierz (Kalwaryjska 138). prowadząc taksów 
kę Nr. 38187, przy zbiegu ulic Wileńskiej i 
Lelewela. wjechał do rynsztoku, wskutek cze 
go taksówka się wywróciła. Karoserja tak- 
sówki i kierownica uległy uszkodzeniu. Wy 
padku z ludzmi nie zyło. 

   
   

    
  

         

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK Z KUPCEM. 

W dniu wczorajszym pogotowie ratunko 
we zawezwano do hotelu Polonja, gdzie doz 
nai nagłego ataku apopleksji zamieszkały 
chwilowo w hotelu kupiec drzewny Szloma 
Gurwicz z Nowej Wilejki. Pogotowie ratun 
kowe przewiozło go do szpitala. (e) 

UJĘCIE ZŁODZIEI. 

Wiadze policyjne zatrzymały Mamprje 
wa Jerzego, Śniegowa 4. i kowicza Henry 
ka, Słowiańska 5, którzy w dniu 7 września 
skradli Paszkowskiej Jadwidze (Śniegowa 4) 
garderobę męską, dam bielizuė 
łącznej wartości tysiąca złotych. Sk 
rzeczy odnaleziono u paserów Bastomskiej 
Racheli (Raduńska, 29) i Lipnickiego Abela 
(Końska 24). I ów zatrzymano. 

      

    

    

  

      

Dechodzeniem ustalono, że / 
bielizny stołowej i innych drobnych rzeczy 
oraz garderoby damskiej na sumę 2009 zł. 
u Lipkowskiej Bronisławy (Sosnowa 7) do- 
konali 3 zawodowi złodzieje Szałas 
Wiady (Legjonowha 147) i Olechnowiez 
Józef (bez: stałego miejsca zamieszkania!, 
oraz osobnik o przezwisku .„Kolka*. у 
łasa zatr pozostałymi wszczę 

ęść skradzionych rzeczy 
sa Wiładysława i paserk: 

Szufjan Chasi (Krawiecki zauł. 7) i gwro 
cono poszkodowanej. Paserkę aresztowano. 

(AL A Aj 

„Biblioteka Nowosei“ 
Jagiellońska 3, m. 33 
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Е Е 
Kompletna beletrystyka do cs & 
tatnich nowości w języku pol- Е 
skim oraz w obcych. — Lek- E 
tura szkolna — — Dział nauko: 5 
wy. — Każdy abonent otrzyma g 

premjum. a 

Czynna od godz. | |-ej do IB-ej. Ž 

Warunki przystępne. 

Aj ИОРАНИОИООН 
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RESTA TAS, USNS LD 

Zdemaskowanie pomysłowej oszustki 
We wczorajszym numerze .Kurjera* do- 

ucsiliśmy © pomysłowem oszustwie, ofiarą 
którego padły dwie mieszkanki Grodna 
Mackiewiczowa i Paszkowska, które „.zaan- 

gażowane* zostały przez nieznaną kobietę 
w charakterze kucharki i szwaczki do ma- 
jątku nieistniejącego „hrabiego Werkow- 
skiego*. 

WI trakcie przeprowadzanie dochodzenia 
policyjnego zostało ustalone, że sprawczy- 

nią pomysłowego oszustwa jest znana na 
terenie Wilna zawodowa ozustka Tekla Cie- 
siun zamieszkała przy ul. Bernardyńskiej 
Nr. 10. 

Gdy wywiadowcy wydziału śledczego zgło 
sili się do jej mieszkania okazało się, że 
oszustka zdołała zawezasu ulotnić się. 

Za zbiegłą rozesłano listy gończe oraz 
wszczęto poszukiwania, które nie dały na- 
razie pozytywnego wyniku, (e) 

Zagadkowy wypadek nad brzegiem Wilji. 
Do kago należą znalezione rzeczy? 

W, dniu wczorajszym do 3 komisarjatu 
policji w Wilnie zgłosił się p. Józef Olech- 
nowicz zamieszk. przy ul. Więziennej Nr. 6 
i złożył następujące zameldowanie. Tegoż 
dnia gdy spacerował wzdłuż brzegów Wilji 
zauważył w lasku należącym do majątku 
Zatoka na samym brzegu rzeki mundurek 
uczniowski. spodnie oraz inne części gar- 

  

WIRGIL MARKHAM. 

dercby. Mimo czynionych przez niego w 
ckelicy poszukiwań właściciela znalezionego 
ubrania nie zdałał znaleźć. P. Olechnowicz 
pestanowił wówczas znalezione przez niego 
ubranie dostarczyć do komisarjatu policji. 

Zachodzi przypuszezenie, że nieznany 
właściciel mundurka uczniowskiego utonął 
podczas kapieli. Policja czyni poszukiwania. 

  

DJABEŁ KUSI. 
Powieść amerykańska. Przek'ad autoryzowany z angielskiego. 

— Możeby zbadać, panie Jobson, 
co to jest — zaproponowałem. 

— O, tak, tak, tak,! — krzyknęła 

Maggie. 

+ na samo wybrzeże Jed 
a wychynął z za rąb: 

ka chmury i zrobiło się bardzo jasno. 
(Teraz zobaczyliśmy wyraźnie sylwet- 
kę malego statku, kołyszącego się na 
kotwiey o ćwierć mili od wybrzeża. 

Staliśmy na cypłu może kwadrans, 
czekając niewiadomo na co, aż wresz 
cie mnie i Jobsona ogarnęio zniecier: 
pliwienie. 

— Musimy już iść, Maggie - 

łem. 
Ale ona nie chciała o tem słuchać. 

   
     

  

- rzek 

Moja Maggie — zacząłem jej per: 
swadować. — O sobie nie mówię. ale 
pan Jobsen musi jutro wstać wcześnie 

"do roboty. a ty go tu trzymasz na zim 

   

nie i na wietrze. Na co my tu czeka 
my? 

— Nie wiem. Może się coś 7 у 
— odpowiedziała błagalnym gloseni. 

—- To i tak my tu jesteśmy niepot 
rzebni. Co nam do tego? Nie bądź 
dzieckiem. Idziemy. 

Zabrala się z nami zpowrotem, — - 
lecz tylko dlatego. że bała się zostać 
sama w nocy, na pustkowiu nad je: 
ziorem. Nim doszliśmy do Middleha 
ven. lunął deszez, jakiego w życiu nie 
pamiętam. W drodze powrotnej Mag 
gie zachowywała się dosyć cicho i 
tyłko raz zapytała: 

Co to mógł być za statek? 
-— Jeszcze takiego głupiego pytania 

nie zadałaś — sarknął Jobson. — 

Skąd my możemy wiedzieć? 
Ja milczałem. Jobson pomrukiwał, 

że napróżnośmy się trudzili i że Mag 
gie przyśniło się najpewniej, że wi- 

      

      

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka x ogr. odp. 

O) 

  

KU R J E R 

Wycieczka dziennikarzy 
łotewskich w Wilnie. 

Dnia 14 bm. we środę do Wilna 
przybywa wycieczka dziennikarzy ło 
tewskich. Wycieczkę na stacji Tur 
monty powitają delegaci Syndykatu 
Dziennikarzy Wileńskich, którzy bę 
dą towarzyszyli gościom do Wilna. 
Po krótkim pobycie w Wilnie, goście 
łotewscy udadzą się do Warszawy i 
innych miast polskich. (Z) 

200 bezdomnych w Wilnie. 

W związku ze zwiększeniem się 
ilości bezdomnych wobec ostatnich 
masowych eksmisyj w Wilnie znajdu 
je się przeszło 200 osób bez dachu 
nad głową. Obecnie Magistrat czyni 
starania uruchomienia schroniska dla 
bezdomnych. (Z) 

Rozdział kontygentów 

przywozowych na wrzesień 
i październik r. b. 

W dniu 8 bm. odbyło się w Whrszawie 

posiedzenie Centralnej Komisji Przywozowei 

na którem zosta rozpatrzone kontyngenty 

przywozowe na miesiące wrzesień i paździer 

nik — niektórych masowych artykułów. a 

między innemi skór surowych. W, posiedze 

niu tem wzięła również udział Izba P. N. 

w Wilnie. 

Zapotr nie na skóry ze strony prze 
musłu garbar o znacznie przekroczyło 
odpowiednie kontyngenty specjalne i 
nomiczne. wobec czego musiano 

zredukować powyższe Zi 
odniesieniu do skór L. 
pracuje ze specjalną podkomisją 

ców z mi a przemysłu garbar 

ba P. H. w Wfilnie poddała rewizji 
nowane przez tę podkomis 
garbarń w naszym okręgu, 
miernego traktowania ws h zakładów, 

w zależności od ich zdoln produkcyjnej 

i faktycznego poziomu produkcji w ostatnim 
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6 
Izba Wileńska ustosunkowała się rów 

nież pozytywnie do potrzebowań na skó 
strony kupców — importerów skór 

    

  

ch w jej okręgu, którym wobec te 
pewne kontyngenty. 

i ek wynik rozdziału kontyngen 
tów na skóry nadal nie zaspokoił całkowite 
go zapotrzebowania zainteresowanego 
mysłu i handlu okręgu Izł za je: 

chodzi o skóry z I ntyngentu nie 
mieckiego*, jednaw 
przednim okresem przedstawiał 
nie pomyślnie. 

Posiedzenie C. K P. miało również rozsze 
rzyć kontyngenty przywozowe na konopie, 

al, manillę i t: p. sudowce 
włókniste. Ponieważ jednak w związku z 
ostatnio praktykowanem uprzywilejowaniem 
przy podziale tych koniyngentów kła 
dów mechanicznych na niekorz wytwór 
ni ręcznych — Izba P. H. w Wilnie wystąpi 
ła niedawno do Min. Przemysłu i Handlu 
z odpowiednio umotywowanym memorjałem 

w powyższej sprawie, w którym przedsta- 
wione zostały również konkretne wnioski 
Izby, zmierzające do rozwiązania omawia: 
nego zagadnienia — Komisja po dłuższej dy 
sku. akceptowała propozycję Izby Wi 
leńskiej co do chwilowego wstrzymania się 
z podziałem kontyngentów do ostateczne 
go wypowiedzenia się Ministerstwa. 

równie 

  

  

   
     

  

   

  

  

  
   

  

     

  

  

   

    

  

  

   

  

   

  

  
   

  

Czy żądło pszczoły 
leczy raka? 

Przed kilku dniami w belgradzkim cza- 
sopiśmie „Wreme” ukazał się wywiad z pro 

      

fesorem tamtejszego uniwersytetu, dr. Sa- 
howiczem, który przez długie lata był asy 
stentem profesora Johanowicza, znakomite-    
go specjalisty w dziedzinie leczenia choroby 
raka. REA 

Dzięki licznym obserw 
dr. Sahowicz — udało am stwierdzić, 
iż dane statystyczne, do ące rakowatych 
nie podają liczby zachorowań wśród pszcze 
larzy. Znając skutki ukłucia żądłem pszezoły 
normalnej tkanki ludzkiej, postanowiliśmy 
zbadać dokładnie wpływ żądła na tkankę 
rakowałtych. w tym też celu dokonaliśmy ca 
łego szeregu doświadczeń na morskich świn 
kach i królikach, oraz na ludziach. Po doko 
aniu trzeciego i czwartego ukłu żądłem 

zoły, stwierdziliśmy, iż nowotwór gwał- 
townie cofa się z zajmowanych przez siebie 
pozycyj na tkance ciała rakowatych. Należy 

e zaznaczyć, iż nie udało s nam 
doprowadzić do zupełnego zaniku nowotwo 
ra, gdyż doświadczenia nasze przerwała nag 
ła śmierć profesora Johanowicza. 

Niemniej jednak badania 
przez nas znalazły szeroki oddźwięk w św'e- 

cie naukowym. Ostatnio dr. Asch miał wy- 
kład o metodzie profesora Johanowicza w 
paryskiej akademji medycznej, a w Stanach 
Zjednoczonych. oraz w Brazylji cały szereg 

uczonych pracuje w chwili obecnej stwo 
rzeniem serum, któreby składało się z tru- 
jacych zawartości żądła pszczoły, oraz. z 
ekstrakiu tkank: rakowatych. Według wszel 
kiego pruwdopodobieństwa serum takie mo 

okazać skuteczne przy leczeniu naj 

om — powiada      

  

  

             

  

    

    

   

  

    
  

  

    
    

  

rozpoczęte 

  

  

   

    

      

  

działa kapitana w oknie. Trudno było 
jednak orzec, czy miała rację, czy nie 

-— Poco onby wychodził? I poco 
woził ten ił i sadził pierwiosnki? Bądź 
lu mądry. człowieku ! 

Pomyślałem. że w tem wszystkiem 
mógł być sens, tylko. że my nie mog 
liśmy się go doszuka 

  

  

  

    Zostawiliśmy Maggie na przedpro 
żu u Moonev'a. 

Rano wyprawiłem się zpowrotem 
nad jezioro. Przy świetle  dziennemi 
dziki krajobraz 
swoje cuda. Był zupełnie taki, 
opisywała Pat: groźny, malowaiez 
wspaniały, niebezpieczny, pełen r 
podzianek. Za Middlehaven piaszczy 
sty teren przechodził w glinę i kamier: 
a płaszczyzna w nieprawdopodobne ur 
wiska. przypominające swemi kształ 
tłami wieże, okręty, smocze kły i ciel 
ska olbrzymów. Poniżej krawędzi, po 
której biegła Ścieżka. ziała przepaść, 
zasłana ogromnemi drzewami. które 
wiatr powywracał lub powyrywał z 
korzeniami. Nad w: i 
głych kamieni czerwonych i zielonych 
Co kiłkaset kroków odkrywałem na 
wą niespodziankę. 

Chata kapitana, pamałowana na 
szaroniebiesko wygladała w porannem 

    

   
   

  

      

   

Drukarnia „Znicz 
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Dawięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

DORON SSR 

Otwarcie sezonu! Czarujące arcydzieło dźwięk. 
z serji filmów wszechświatowej sławy 1932—33 r. 

W rol. gł. ulubiona gwiazda, przepiękna MARY GLORY. 
Sensacja dia miłośników sportu! 
pjadzie w Los Angeles 

ŽONA NA JEDNĄ NOC 

Nr. 209 (2451). 

Muzvka slynnegė 

Paula Abrahama 
MAR Nad program: Najnowszy tygodnik Foxa. 

Zwycięski bieg chluby Polski J. Kusocińskiego na tegorocznej Olim- 
Przemówienie Kusocińskiego przez Radjo w języku polskim. Oryginalne zdjęcia: 

1) Otwarcie Olimpiady, 2: Defiladz zawodników, 3) Bieg Kusocińskiego i t d. Początek o godz. 4-ei 
  

itwięk teatr świetlny 

al. Wielka 42, tel. 5:28 

msg. 

kaliywoci 
M eklew. 22, tel. 15-28 

šiuiękowe Kino 

С 
ań 

DZIŚ wspaniały dźwiękowy film 
francuski produkcji 1937/33 roku 

  PAN 
W rol. gł. najpiękn. 

aktorka Francji 

Kino - [eatr 

W rol. gł.: 

ASTNO| 
alka 47, tali, 15-41. 

  

  

Parowa farbiarnia, pralnia chemiczna, 

prasownia i grempiarnia maszynowa 

„EXPRESS'— Wilno, tei: 17.00 
farbuje, chemicznie pierze, prasuje i jednocześ- 

nie odkurza ubcania i grempluje materjały na 
Boczekania, odurza plisze; plianie - херещие 
ubrania, odnawia kapelusze, odsyła robotę bez 

dopłaty do domu, wykonuje wszystko 

TANIO, SZYBKO i SOLIDNIE! 

Zwróćcie się do .EXPRESSU* — telefon 17.00 
— Proszę się przekonać! — 

DZIŚ ujrzycie jak kochają, cierpią. walczą i umie- 
rają na Qalekim Zachodzie w filmie p. +. 

W roli głównej wspaniały męski bohater George O'Brien. — Werws i humor, och 
obejrzeniu tego wspaniałego obrazu. 
od 25 gr. Początek od godz. 4, 6, 8 i 10 w święta od godziny 2-ej. 

s; 

APTEKA 
prowizora farmaceuty 

  

4 Klemensa Menkielewicza | 
w Baranowiczach 

została przeniessona do nowego lokalu przy 
ul. $zeptyckiego Nr. 33 i została urządzona 

według najnowszych wymageń. 
Kierownik K. Monkielewicz 

GELRITATO TSS NSI TSRS IZ S DAIMA ERRSN 

  

DUŻY PLAC 
przy ulicy MIŁEJ 5 (Zwierzyniec) 

sprzedaje się na raty 

  

O warunkach dowiedzieć się: 
ul. WITOLDOWA 55-b, m. 5 

| 

Powiadamiam Szanowną Klijentelę, że 

z dniem 12 września otwieram $KLEP OBU- 
WIA przy ul. Wielkiej 13. Przytem zazna- 
czam, że oprócz niskich cen udzielam !0 proc. 
rabatu od dnia otwarcia do 17 wrześn 

Z poważaniem Wł. Czaplińsk 

ia. 

ВО Е ЕРНА НО Е НА НО С КО ЛВ З В ВА Н 

  

   
S i L 

Książka to najlepszy przyjaciel czło- 
wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 
a nie wymaga wzajemności, 

11.8. MILL. 

Biblioteka Nowości 
Wilno, ul. Jagieliońska 8, m. 33 

zaopatrzona w znaczny dobór Gstatnich no- 
wošci i dzie! klasycznych. 

Czynna od godz. 11 do 18-ej. Warunki dostępne. 
Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 

ładnie oprawioną książkę. 

  

—
 

    

  

DROKAAWIA UATRALGGZÓNNIA 
"ZNICZ: 

WILNO, $-TO JAŃSKA i, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
Kalkis ala) ugdė 

polaków YCH bata 4: 
dawrch, zakładow nau- 
kowych. Bilety wizyto- 

   

IE 

Urorzyste otwarcie sezonu! Nsipotężn. arcydzieło dźwię- 
A kowe reżyserji Turżańskiego 

04 roku 1842 istnieje | 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

Meble 
{ 
{ 

j 
jadaine, sypialno i ga- i 

1 

| 
i 

  

binetówe, kredensy, 
Btoły, szaly, łóska Utd, 

Wykwintne, Mocna, 

NIEDROGO,| 
m tógodnyth KATMNKACO , 

I MA RATY. | 
MADESZŁY *OWOŚCI, 

83 

  

dęzyki obca 
niemiecki, francusk 
włoski (tonwersacja); 

oraz klosyczne 
łacina i grecki. 

Przygoiewywaunie do 

ПЕУ | COZGMIRÓW 
w zakresie szkół średn. 
Lekcyj udzielają rutyn. 
korepetytorzy: b piofes 
gimn. oraz absolw. О. 5. В. 
Zełoszenia do Redakcji 

pod „Egzami 
  

  

groups and single 

   
N. GA OŃSKA 

(University College 
Lopdon) 

Słowackiego Nr. 1 m. 10 
telefon 838. 

Ogrodnik, 
pszczelarz, wielkopolamn. 
żonatv, jedno dziecko, 
lat 27, i2 lat praktyki, 
szuka posady od zaraz 
lub później w majątku 
lub prywatnie. Prowadził 
duże ogrodnictwa handl. 
iw majątkach Mogę się 
się innemi pracami : 
Alojzv Witucki, 
pow Bydgoszcz, Foznzń- 

skie. 

wspólnika 
od 5000 zt. poszukuję 
Rozszerzenie pewnego 

interesu. 

Wilno, Św. Jaństa 9—1 

Maszyna 
K do pisania walizkowa 

oraz mikroskop 
do sprzedania tanio 

byle zaraz 
Wilno I, skrytka 64 

RONA RMA ощЫ 

Znaleziono 
2 nagrody sportowe 
za skok zwyż i rzut kulą 
de odebrania w Wilnie, 
ulica Św, Filipa I, m. 39 
Janina Lachowiczówna 

  

    

    

  

  

Z ub 17 kwitów P. 
G » K. O. po 5 zł. 

i — 9 sł 20.gr. iwpła> 
con» na kento Krakow- 
skiego Banku Kredytów. 
Dyskontow. za Nr. 32929 

unieważnia się. 
  

niezapomniany 

ljean z „Nędzników. 
Slim w rel: tytuł. 

CZŁOWIEK KTÓRY ZABIŁ 
Fascynujący dramat miłosny w-g popwlarnej powieści słynnego romansopisarza Claude Ferrere'a 

Marie Bel, + Jean Angelo L, 
NAD PROGRAM: Świetna komedja Rekrucka ofarma z słyn. kom. 

Jean Gabriel Gabrio 
Początek o godz. 4-ej 

ZALOTNY KSIĄŻE 
„Nataija Kowańko, Mikołaj Koliin, Jacques Catelain. Niebywała wystawa! Czarująca n.uzyka] 

Nad program: Dodatek dźwiękowy. Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

KRÓL STEPÓW Niebywałe tempo. 
Cudowne zdjęcia. 

oię do życia odzytkacie pe 
Nad program: Doskonałe dodatki ażwiękowe. 

Dla młodzieży dozwolone. 

  

Natychmiast | Dr. J Bernszteim 
sprzedam choroby skórne, wenerycz- 

komplet mebti salono ne i moczoplciowe 
wych, prawie nowy. Mickiewicza 28, m. 5 

Dowiedzieč się ul. Ostro 
bramska 7 u p. Kowa 

lew: 

PIANINO 
sprzedam ul. Jagielloń 

ska 10—4. 

Sprzedeje sę DOM 
drewniany 

przy ul, Legionowej 66 

  

  

Samochód 
DOVER 

do sprzedania 
w stanie dobrym w ruchu 

  

  

Sekretnrjst Tech- 
nicznej — Holendernie 12 

1000 szt. 
dachówek 

starych 

Oferty „Kurier Wil“ 

pod „I000“ 

  

  

przyjmuje od Э— ! i 4—8 

z.w.P 

Ur. Zeldowiez 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i:5—8 wiecz. 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

  

  

DOKTÓR 

ALEKSANDER LIBO 
Choroby uszu,gzrdłsinosa 
Zawalna 22. Telef. 599 
od 11 — 12 i 3—5 p. p. 

Lt Kanigsberg 
Cherohy akėrne, 

weneryczne 
I moczopt:l we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-00, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

  

  

DACHÓWKĘ Akuszer 
CEMENTOWĄ 

sprzedam, N.-Wilejka, 
M: 2     

Restauracja 
Marja Laineroma 
jrzyjmuje od 9 do 7 wieez 

  

  

lica Kasztanowa 7, m.5 
ż wiczynkikm weask* 1 1W2, Pu Na 60, GM 
do sprzedania | k 

P “| Akuszerka Wilno, Zawalna 23 

Restauracja 
„MAZOWIECKA“ 

Jagiellońska 2-a 
poleca: śnlsdanis i obiady 
wyborowe z 3-ch dań po 
| zł 3) gr. oraz kolacje 
pe cenach przystępnych. 
Bufet zaopatrzony jest w 

deborowe przekąski. 

  

  

  duży 

niem lub bez w dobrym 

jasny z umeblowa- 

punkcie miastą do wyna- j 

jęcia. Zamkowa 3—3. 

Dowiadywać się w godzi 

nach biurowych. 
  

  

4- pok. m eszkanie 
z wygodami oraz 3 pok 
małe mieszkanie do wy- 
najęciz w centrum miasta 

Dowiedzieć się: Zamko- 
wa 20, m. 2. 

Mieszkania 
DO WYNAJĘCIA 

$>wisclliska Wyżodótdi 
i wodociągiem: 2 mieszk. 
po 4 pokoie z kuchnią, 
| mieszk. 3 pok z kuchnią 
Zwierzyniec, Fabryczna 
SR0zdow ja oi 12 

    

  

Do wynajęcia 
odremontowane: 5-pokoj. 
mieszkanie z wygodami 
oraz 3-pokoj z kuchnią 
przy ulicy Św. Filipa 4 
Informacje na miejscu. 

POKÓJ | 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
ijnzeprowadziua się 

Zwierzyniec, Tem. Zana 
na lewo G=demisowskę, 

ul. Grodzka 27. 
WZW 2 93 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziłu się 

ua ul. Mickiewicza 4—6 
tamże gabinet korimetycze 
uy, usuwa zinzrazczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

LĄ 5 Bridge'a 
lekcje udziela student 
politechniki D. Lipski 
Mickiewicza 41—6 

godz. 4—6 

żarówki 
polskiej fabryki „Argoń'* 
najlepszych gatunków 

sprzedaje się po eenaeln 
fabrycznych ul. Rudnie: 

5 m.-21. 

Petrzebne 5000 zł. 
pod |-szą hipotekę 

Dowiedzieć się: ul. Legio— 
nowa 66, m. | 

CIA) 

B nauczycie] gimnaz.. 

udziela iekcje 
i korepetycje ze wszyst” 
kich przedmiotów w za 

  
  

  

  

  

    

  

we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 

EE kiego rodzaju roboty 
w zakresie diukarsiwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALMIE — TANIO — SOLIDAJE 

    

  
ja 

słońcu mile i sehludnie. Drzwi były 
zamknięte. Latarnia, która wisiała nad 
niemi w nocy, zniknęła. Ponieważ mo 
je pukanie pozostało bez odpowiedzi 
poszedłem zajrzeć w okratowane ok 
no, tak jak ubiegłej nocy Maggie. 

kapitan Hearnshaw był w domu 
ale tym razem nie robił strasznych 
min. Leżał poprostu na podłodze w 
forkasztełu — nieżywy. Poznałem to 
na pierwszy rzut oka. 

Zauważyłem odrazu, meble nie 
stały na tych samych miejscach co po 
przednio. „Pousuwano je pod Ściany. 
żeby zrobić miejsce dla ciała. Jeden z 
czarnych cezłowieczków, wyrugowany 
ze swego kąta przez fotel, leżał pod sto 
łem, z rękami i nogami do góry. 

Kapitan Hearnshaw leżał nawznak 
z głową koło pieca, z nogami nawp 
rost drzwi, cały skąpany w wodzie, 
która utworzyła naokoło niego kałużę. 
Giowę miat przechyloną nabok. oczy 
zamknięte. 

Cofnąłem się od okna, tak zarośnię 

lego błuszezem. że trudno było objąć 
zeń całe wnętrze izby. Stwierdziłem 
już, że drzwi były zamknięte na klucz 

Obchodząc domek, aby zajrzeć 
przez drugie okno. zobaczyłem, że z 
lasu wyszedł szybkim krokiem młody 

   

   

Wilno, ul. Ś-to Jańska 1: tel, 8-40. 

(w Wimie. ) Į 
Sy 

S AAA 

  

ZGUBIONY 
tymczasowy dowód о50 
bisty wydany przez gmi 2 

wolnicką powiatu 
ego na imię Sta 

Pardyki rocz. 
1904 unieważnia się.       

  

    wa 

człowiek, chudy, wysoki, к' wielkiem 
czołem i skąpem, rudem uwłosieniem 
Kiedy się do mnie zbliżył, zobaczyłem 
że ma również rudą bródkę. Był w 
prostem roboczem ubraniu i wydawał 
się zgrzany i zziajany. 

— Dzięki Bogu, że spotkałem czło 
wieka — rzekł, machając rękami. —— 

Spędziłem w lesie podłą noc. Czy móg 
łbym tu coś kupić do zjedzenia? 

-— Chyba nie — odparłem. 
- Ale przecież pan tu mieszka? 

—- Nikt tu nie mieszka. 
Zrobił wielkie oczy i oblizał górną 

wargę. 
— Przepraszam za niedyskretne 

pytanie — rzekłem — ale kto pan je 
tes? 

Zaskoczony moją 
nął rękami wołając: 

— Na Boga, biedny człowiek je 
stem, komiwojażer. 

— Komiwojażerowie nie włóczą 
się po takiem pustkowiu — zauważy 
łem. 

— Dlatego je sobie upatrzyłem. 

-— Со to pan cheiat powiedzieć o 

—— zapytałem znacząco. 
aturalnie nie chciał nie powie 

dzieć, tylko ja chciałem go w ten spa 
sób  wysondować, Miał zwyczaj 

    

postawą 

          

  

DO WYNAJĘCIA 
mieszkania 5 pokojowe. 

słoneczne 
wygodami, 
kój dla służby. Zakreto 

17 dom L. 

mach ' 

kresie ośmiu klas gimnaz.. 
Specjalność: polski, fizy— 

zgłoszenia do Administr.. 

„Kurjera Wileńskiego” 

ЕЕЕ 

z  wszelkiemi 
kuchnia po   Pikiela. 

mówić, machając rękami. Myślałem, 
że zamienił mi się nagle w wiatrak. 
Poinformówał mnie, że nazywa się 
Bascom Saunders, że sprzedaje mydło» 
Distala i że zrobił sobie wczesne wa 
kacje na wsi. Nosił ze sobą składany 
namiocik, ale nie miał wielkiego poję: 
cia o kampingu i w dodatku zabłądził 
w nocy w lesie. Żeby przekonać jakoś. 
do rana, rozbił namiot, ale pominio tej 
osłony, przemókł do suchej nitki 

—- Zmrużyłem oko dopiero nad ra 

nem, a obudziiem się przed kilkoma: 

minutami — rzekł. — Odrazu zobaczy 
lem ścieżkę i przyszedłem tutaj. Jes. 

tem głodny jak pies. 
Szczerość za szczerość — adpar 

łem. — Ja nazywam się Williamsom 

i bawię chwilowo w pobliskiem mia 

steczku Middlehaven. I ja miałem kie 

pską noe i przybyłem tutaj na chwilę: 

  

   

    

   przed panem. Staram się o pewne im 
formacje i myślałem, że mi ich uży 

czy mieszkaniec tego domku | 
— Rozumiem — odparł, najwidocz: 

niej nie rozumiejąc do czego zmie: 
rzam. — Ale pan powiedzał, że tu 

nikt nie mieszka. 

(D.-c: na.) 

ka, matematyka. Łaskawe 

  

  
-


