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Dyskusja w sprawie gospodarki 
planowej j postępującej szybko rady 
kalizacji młodej inteligencji polskiej 
zatacza coraz szersze kręgi. Ostatnio 

mamy do zanotowania znamienny ob 
jaw. Odezwala się „Gazeta Polska“ 
najpowažniejsze dziš i najlepiej reda 
gowane pismo polskie. Po artyku 
łach p. ministra Matuszewskiego na 
temat gospodarki planowej ukazał 
się w dniu 11 września artykuł jedne 
go z kulturalniejszych publicystów 
polskich Otmara p. t. „Kij w mrowi 
sku“. ‚ 

Otmara znamy i cenimy za jego 
korespondencje z Rosji naprawdę bez 
stronne, pisane bez plucia się i bez 
zachłystywania entuzjazmem, z uzna 
niem lub krytyką naprawdę poważne 
go przeciwnika ideowego. 

I dlatego właśnie musimy zabrać 
głos, wyjaśnić te sprzeczności i niepo 
rozumienia, które musiały się wkraść 

do artykułu p. t. „Kij w mrowisku“, 

choćby wskutek braku bliższego zet 
knięcia się z naszym ruchem. 

„Kampanja „antykapitalistyczna* podjęta 
przez pewne ugrupowania naszego obozu nie 
może nie wzbudzić wyraźnych sympatji, 
choćby ze względu na jej bezwątpienia szla 
chetne pobudki. Awersję do metod Coeur'ó 
i Kostryniów musi w głębi duszy żywić każ 

wy polski inteligent. 

nasze z masą, nie osłabły bynajn 
su gospodarczego. Wielka 
„cyklistówek* którą z 

«nem do Mo 
skwy zdjęciu z imponującej manifestacji w 
obronie granie zachodnich na placu Marszał 
ka Piłsudskiego w przekonaniu trem jeszcze 
bardziej mnie utwierdziła”, 

Ten pierwszy ustęp artykułu pozo 
staje w zgodzie z naszym emocjonal 
nym punktem wyjścia, z moralną pod 
stawą naszego radykalizmu społeczne 
go. 

  

  

      

     

    

Zwątpienie w wartość twórczą 
warstw drobnomieszczańskich, drob 
nej grupy wielkiego kapitału i niedo 
biików szlachetczyzny, głębokie po 
czucie solidarności społecznej lepszej 
części inteligencji polskiej z proletar 
jatem pracującym fizycznie — konie 
czność moralna wydźwignięcia i uak 
tywnienia warstwy chłopskiej i robot 
niczej, postawienia jej przy własnym 
i niechałupniczym warsztacie pracy 
— dyktują nam nasz „radykalizm. 
Stwięrdzenia Otmara ujmujące w kla 
mry cały artykuł są nam niezmiernie 
bliskie. Jak daleko odbiegliśmy od 
„Szklanki ,szampana* lub łańcucha 
luksusowych limuzyn na Place de la 
Concorde, nie potrzeba dodawać. 

Nie myli się też Otmar, że radyka 
lizm nasz wyrósł z pobudek czysto 
moralnych. Świadczy o tem wszędzie 
i zawsze podkreślany stosunek do 
materjalizmu filozoficznego, woła o 
tem głośno katolicki odłam naszego 
ruchu, z pobudek natury moralno— 

religijnej czerpiący wiarę w koniecz 

ność rew olucyjnej przebudowy ustro 
ju. 

  

Konsekwencja, która każe nam ze 
sfery rewolucji moralnej przejść w 
sterę rzeczywistości gospodarczej, któ 

ra dyktuje nam idącą jednocześnie z 

rewolucją psychiczną, rewolucję w 

podziale dochodu społecznego i syste 

mie produkcji budzi zastrzeżenia p. 

Otmara: 
„Wydaje mi się, że kampanja podjęta 

przez grupę „Przelomu” i lnie uspose 
biony odłam mło 2 ma poważ 
ny błąd w założeniu ? 
dek często moralnych, 

      

  

    szuka rozwiąż 
sprawy w płaszczyżnie gęspodarezej*. 

Nie możemy oczywiście odpowia 
dać za „Przełom*, który, jak nam się 

wydaje idzie raczej po linji żądań Ot 
mara i kładzie główny nacisk na re 
wolucję w sferze psychiki. 

Odpowiadamy za siebie, za a całą ra 
dykalną grupę młodzieży wileńskiej, 
za szerokie masy młodej inteligencji 
polskiej ze wszystkich środowisk, za 
proletarjat, który pozna nasze uczci 
we i bezkompromisowe stanowisko i 
prędzej czy później znajdzie się w 
ogromnej większości w naszych sze 
regach. 

Mieliśmy w dziejach przykłady ru 
chów społecznych, które, wychodząc 
z głębokiego moralnego przeświadcze 
nia o konieczności przebudowy spałe 
cznej nie szukały rozwiązań gospodar 
czych. Były to ruchy czysto inte! gen 
ckie, odznaczające się obstrakcjo 
nizmem, właściwym tej warstwie, 
oderwanej od wielkich materjalnych 
procesów ludzkości. Ruchy te wisiały 
w próżni, nie miały materjalnego o 
parcia, materjalnych przesłanek roz 

woju. Morafizowanie pozostające w 
sferze duchowej nie znajdowało od 

Za numer dowodowy 15 gr. 

Ž 

RUGI KONIEC 
dźwięku wśród warstw twórczych spo 
łecznie, wśród robotników i chłopów. 

Kapitalizm jest skomylikowanym 
systemem — filozoficzno—ekonomicz 
nym. Moralność burżuazyjna, której 
jesteśmy zupełnie obcy wyrosła i 
tkwi korzeniami w tych a nie innych 
warunkach podziału dóbr materjal 
nych. Nietylko ludzie ale przedewszy 
stkiem system jest winien. Dążenie do 
zysku za wszelką cenę i wbrew wszel 
kiej moralności jest usprawiedliwione 
w ustroju, który wartość człowieka i 
jego pozycję w hierarchji społecznej 
łączy z zyskiem, który pozwala groma 
dzić, kapitalizować, żyć z renty i mar 
notrawić. Ubóstwienie pieniądza jest 
zrozumiałe w systemie, gdzie do zna 
ku obiegowego przywiązuje się poję 
cie bezwzględnej wartości. Bezintere 
sowność nie ma podatnego gruntu 
przy łączeniu inicjatywy osobistej z 
nagromadzeniem w rękach jednostek 
dóbr materjalnych. 

Kapitalizm stanowi system ekono 
miczny plus moralność wytworzona 
w konsekwencji tego systemu. Aby 
zmienić moralność nie wystarczy na 
wracać, Należy zmienić te zasadnicze 
warunki, które sprzyjają rozwojowi 
notorycznie ujemnych właściwości 
duchowych. 

Dlatego pragnąc odrodzenia mo 
ralnego, widzimy jedyną do tego dro 
gę w rewolucji gospodarczej. 

Smutna jest historja społecznych 
ruchów moralizatorskich, które nie 
miały programu przebudowy gospo 
darczej. Doświadczenie faszyzmu po 
winno być dla nas dość odstraszają 
cym przykładem: Ruch; który zrodził 
się z głębokiego wstrętu rewolucyj 
nych syndykalistów do kultury bur 
żuazyjnej przerodził się w instrument 
podtrzymania tej kultury i tego ustro 
ju i zakrzepł. 

Oddalamy, jako scholastykę spory 
na temat, czy zjawiska materjalne de 
terminują zjawiska natury kultural 
nej i moralnej, czy też odwrotnie. 
Stwierdzamy współdziałanie i współ 
zależność jednych od drugich. I to wy 
starcza nam, aby zapewnić, że nie wy 
czerpiemy sił jedynie w bezowocnej 
rewolucji psychicznej. 

Znamy dobrze metody burżuazji, 
która wszelkie ruchy o nieskrystalizo 
wanem obliczu programowem, ruchy 
o pewnem nastawieniu moralnem je 
dynie sidła w pęta zależności osobi 
stej, towarzyskiej i materjalnej, prze 
kupuje je poprostu niepostrzeżenie, 
aby w końcu użyć jako posłusznego 
narzędzia do własnych cełów. 

Nie zamierzamy wytaczać polemi 
ki na płaszczyźnie wyników osiągnię 
tych w Rosji Sowieckiej. Nie to nas 
w tej chwili obchodzi. 

Pisze Otmar: 

„WT     
   

   
   

c należy rozwiać iluzje co do 
sukcesów t. zw. „gospodarki planowej”. By 
namniej nie zamierzam być złośliwym ale 
istnieje ona tu w cznie na papierze. Ośmie 
lam się twierdzić na zasadzie doc iera jących 

do mnie biuletynów oficjałnych agencji so 
B h według których ilość przedsię 

nie w ARR planu jest nic 

  

    
        

gó OS 
ostatnich ni 

ej na law 
į niej, czy 

arżonych za Ё ywe ra 
y (np. proces wiełkich tartaków „Elek 
ies“ w Stalin dzie, premjowanych swe 

go czasu za wykonanie planu „z nadwyžką“! 

Jeżeli nawet zgodzimy się bez pro 
testu na te uogólnienia Otmara — mu 
simy sięgnąć głębiej. Punktem wyjś 
cia dla naszej gospodarki planowej 
nie jest Rosja. Jest nim byt robotni 
ka, chłopa i mteligenta polskiego, dą 
żenie do zrzucenia z Polski jarzma 
niewoli gospodarczej i wyczucie idą 
cej konieczności dziejowej. 

Nawet oczywiste niepowodzenie 
eksperymentu sowieckiego nie prze 
szkodziłoby nam w wykonaniu zamie 
rzeń. Tam gdzie praktyka jednych i 
drugich daje niezadawalające rezul 
laty, idziemy drogą samodzielnej lo 
giki. Tem bardziej, że 

Niepowodzenie „planowej produkcji: 
(eksploatacji) w Sowietach nie należy wyją 
cznie przypisywać ani błędom, doktryny, a 
ni błędom wykonania. Przyczyna leży w lek 
ceważonem tu dotychezas „zagadnieniu czło 
wieka”. 

Argument ten jest jeszcze jednym 
dowodem na naszą korzyść przeciw 
poglądom lekceważącym również za 
gadnienie człowieka a przypisującym 
pcwne niepowodzenia sowieckiej go 
spodarki wadliwemu systemowi eko 
nomieznemu. W wielu zwalczających 
nas polemikach nie doceniano tej 
ważnej różnicy która nas dzieli od 
bolszewizmu. Starając się zaszczepić 
doktrynę materjalistyczną we wszyst 

        

    

              

bolszewizm 
wszystkie pobudki postępowania do 
jednego rodzaju. 

Odrzucając materjalizm, jako ogól 

kie umysły, ogranicza 

ną podstawę filozoficzną, katolicka 
cz! obozu stoi na gruncie pobudek 
religijnych, część niekatolicka wyzna 
je swoistą heroistyczną ideologję pra 
cy. Przerobienie i wychowanie czło 
wieka uważamy za zadanie, które mu 
si być wykonane jednocześnie z prze 
budową gospodarczą. Piatiletka mo 
ralna jest równie ważna, jak piatilet 
ka rozbudowy gospodarczej. 
„Otóż „plan inwestvcyjny* żadnych zmian 

ce wykonywujących go ludzi nie wy 
atomiast „planowa produkcja” (ek 

acja) musi rozporządzać olbrzymią lo 
ścią ideowych wykonawców, którzyby na 
wspóinem (państwowem) pracowali lepiej, 
niż na własnem. 

Dłatego to t. zw. „problemat kadr* tak 
dalece zaprząta uwagę współczesnych wład 
ców Rosji, których eksperyment (niesposób 

odmówić mu wiełkości) nieustannie Ža 
się o niesumiennego sprzedawcę czy kierow 
nika w spółdzielni, lub samowolne soda 
nie pracy przez robotników, zniechęconych 
brakami materjalnemi, nie mówiąc już o 
chłopach, których trzeba namawiać do siewu 

lub žniw“. : 

Ale na to, aby problemat kadr z0 
stał rozwiązany, nie wystarczy prze 
rabiać ludzi pojedyńczo i zbiorowo, 
nie wystarczy leczenie, skoro zarazki 

roznoszą się w powietrzu. Nowoczes 
na technika każe przyjąć metodę za 
pobiegania. I dlatego nie ustępujemy 
ani na krok z naszych postulatów za 
sadniczej j rewolucyjnej rekonstruk 
cji obecnego systemu produkcji, zmia 
ny podziału dochodu społecznego i 
wprowadzenia powszęchnej planowoś 
ci gospodarczej. 

  

  

    

   

    

Pod uwagami Otmara o koniecz 
ności wychowania nowego człowieka 
możemy się podpisać oburącz. Kij zo 
stał wsadzony w mrowisko, ale kij 
ma dwa końce. Chwytamy za drugi 
koniec kija i wciągamy autora do mro 
wiska, do wspólnej walki o lepszą 
przyszłość polskich klas pracujących. 

Stefan Jędrychowski. 

Dymisja rządu węgierskiego. 
BUDAPESZT, (Pat). Gabinet podał 

się do dymisji, Regent przyjął dymi 
sję rządu, polecając mu załatwienie 

bieżących spraw do czasu utworzenia 
nowego gabinetu. 

Wyniki konferencji w Stresie. 
WIEDEŃ, (Pat). Prasa tutejsza, 

omawiając wyniki konferencji w Stre 
sie, podkreśla, że pozytywnym rezul 
tatem konferencji jest konwencja zba 
żowa. Państwa rolnicze zdołały po czę 
ści przeprowadzić swe żądania, nato 
miast sprawa austrjackiego wywozu 

przemysłowego pozostaje nadal w za 
wieszeniu. 

„Arbeiter Ztg.* twierdzi, że jedno 
stronny kurs agrarny, panujący w 
Stresie, sprawił, że państwa rolnicze 
nie śpieszą się z koncesjami na rzecz 
przemysłu austrjackiego. 

Śmierć górnika w kopalni. 
KATOWICE, (Pat). — W kopalni Alek 

sander, należącej do księcia Pszezyńskiego, 

wydarzył się nieszczęśliwy wypadek. Miano 
wieie górnik Konstanty Gawiiczek z Orzesza 

po ukończeniu pracy zszedł niedozwołoną 
de przechodzenia pochyłnią, gdzie nagle zer 
wały się dwa wózki kopalniane, które ude 
rzając Gawliczka, zabiły go na miejseu. 

Przed otwarciem sesji Ligi. 
Już się zjeżdżają. 

GENEWA, (Pat). Przybyłi tu w dn 
21 b. m. rano Herriot, Paul Boncour, 

John Simon į Madariaga. 

GENEWA, (Pat). W dniu 21 b. m. 
wieczorem przybył do Genewy minis 

ter Zaleski. 

Nacisk na Niemcy. 
WIEDEŃ, (Pat). „Neue Freie Pre 

sse* donosi z Rzymu, że w tutejszych 
kołach politycznych twierdzą, iż dy 
plomacja angielska i włoska pracują 
usilnie nad znalezieniem sposobu u 
możliwienia Niemcom wzięcia udzia 

łu w konferencji genewskiej. Mówi 
się o tem, że ma nastąpić w Berlinie 
wspólny krok włoską xngielski, które 
go doniosłość moralna wystarczy do 
wywarcia nacisku na Rzeszę. 

Walka aż do Końca 
6 równouprawnienie w zbrojeniach. 

BERLIN, (Pat). W organie niemie 
ekieh związków patrjotycznych pod 
nazwą „Droga do wołności* minister 
spraw zagranicznych von Neurath og 
łasza artykuł, w którym oświadcza, 
że Niemcy zgodzili się na postanowie 
nią rozbrojeniowe traktatu wersalskie 
go, uważając je za przejściowe. Niem 

cy nie wezmą udziału w obradach 
konferencji rozbrojeniowej, dopóki 
żądanie równouprawnienia nie zosta 
nie uznane przez wszystkie zaintere 
sowane państwa. Wałkę o równou 
prawnienie Niemieć prowadzić się bę 
dzie aż do końca. 

Utargować, gdzie się da. 
PARYŻ, (Pat). Prasa francuska za 

mieszcza depeszę z Waszyngtonu, we 
dług której sen. Reed w rozmowie z 
premjerem Herriotem dał do zrozu 
mienia, że Stany Zjednoczone poprą 
sprzeciw rządu francuskiego w spra 

wie niemieckich pretensyj zbrojenio 
wych, o ile Francja udzieli swego po 
parcia rządowi waszyngtońskiemu co 
do stanowiska, jakie zamierza zająć 
w sprawie Dalekiego Wschodu. 

Posiedzenie prezydjum konferencji rozbrojeniowej. 
Niemcy nie przybyli. — Przemówienie Hendesrona. 

GENEWA, (Pat). W dniu 21 wrze 
śnia odbyło się pierwsze publiczne po 
siedzęnie prezydjum konferencji roz 
brojeniowej, w nieobecności delegata 
Niemiec. Przewodniczący Henderson 
złożył na wstępie oświadczenie, w któ 
rem położył nacisk na konieczność 
doprowadzenia prac konferencji do 
pomyślnego końca. Na wniusek prze 
wodniczącego sprawa wstrzymania 
się Niemiec od udziału w pracach pre 
zydjum nie została poddana dyskusji 
ponieważ Hendersonowi zależy na po 
zostawieniu Niemcom zupełnej swe 
body w odpowiedzi, którą mają wy 
stosować na jego list z 18 września rb 
Zkolei prezydjum przystąpiło do roz 
patrywania technicznych punktów po 
rządku dziennego. 

GENEWA, (Pat). Jesienny sezon 
genewski rozpoczął się 21 września 
posiedzeniem prezydjum konferencji 
rozbrojeniowej. W posiedzeniu tem 
wzięli udział wszyscy członkowie pre 
zydjum z wyjątkiem przedstawiciela 
Niemiec. Francję reprezentował Paul 
Boncour, Wielką Brytanję sir John 
Simon, Polskę — gen. Burhardt Bu 
kacki. 

Na początku posiedzenia prezyd 
jum zdecydowało odbywać obecnie po 
siedzenia publicznie, gdy dotychczas 
były one zawsze poufne. Następnie 
przewodniczący Henderson wygłosił 
przemówienie, w którem omówił za 
dania prezydjum. Henderson oświad 
czył, że konieczny jest nowy wysiłek 
w kierunku redukcji zbrojeń. Nastę 
pnie mówca zapoznał prezydjum z 
faktami, jakie zaszły w okresie waka 
cyj w szczególności zakomunikował 
treść listu Litwinowa który zawiada 
mia o decyzji Sowietów nieprzysyła 
nia delegatów do komisyj techniczn., 
zanim nie będą powzięte w komisji 
głównej decyzje o charakterze zasadni 
czym. Dalej Henderson zakomuniko 
wał znany list ministra Neuratha i od 
powiedź, jaką wystosował onegdaj do 
niemieckiego ministra spraw zagrani 
cznych. Odpowiedź została zaaprobo 
wana przez prezydjum poczem zdecy 
dowano odroczyć wszelką dyskusję 

na ten temat do chwili nadejścia od 
powiedzi rządu niemieckiego. 

W dalszym ciągu sprawozdawca 
konferencji minister Benesz przedsta 
wił program prac konferencji obejmu 
jący 4 grupy zagadnień: 

1) redakcję tekstów dla spraw już 

uzgodnionych, 
2) kwestje, w których sprawie na 

leży jeszcze wszcząć rokowania, ale w 
których zostały już uchwalone zasady 

3) kwestje sporne, 
4) kwestje ogólne j polityczne. 
Nad temi punktami wywiązała się 

na popołudniowem posiedzeniu pre 
zydjum długa dyskusja proceduralna 
poczem rozpoczęto dyskusję nad pun 
ktem pierwszym, w szczególności, 
nad kwetją zakazu bombardowania 
powietrznego oraz wojny chemicznej 
i bakterjologicznej 

Dyskusja wskazywała na tymcza 

sowy brak określonego programu 
prac prezydjum, jak również rozgra 
niczenia kompetencji między prezy 
djum a komisjami technicznemi. 

Litwinow zażądał rychłego rozpa 
trzenia sprawy rozbrojenia ilościowe 
go. Nieobecność przedstawiciela Nie 
miec — oświadczył Litwinow %st go 
dna pożałowania. Ale list ministra Ne 
uratha pozwala spodziewać się że 
Niemcy powróciłyby na konferencję, 
gdyby prace jej poszły w kierunku 
wydatnej redukcji zbrojeń. Litwinow 
jest zdania, że gdyby prezydjum zale 
ciło komisji głównej redukcję zbro 
jeń o jedną trzecią, to Niemcy uczęst 
niczyłyby znowu w pracach prezyd 
jum. O niemieckiem żądaniu równo 
uprawnienia wojskowego, Litwinow 
nie wspomniał ani razu. 

Kompromisowe propozycie. 
PARYŻ, (Pat). Noyyojorski kores 

pondent Havasa dowiaduje się, że 
rząd angielski ma się wypowiedzieć 
na rzecz stopniowego zmniejszenia 
różnicy między zbrojeniami państw 
zwycięskich i zwyciężonych przez 
opracowanie w drodze wzajemnego 
porozumienia konwencji, przewidują 
cej redukcję zbrojeń na okres 5 letni. 
w międzyczasie konwencja mogłaby 
podiegać rewizji eelem dokonania no 
wych redukcyj, zależnie od okoliczno 
ści. Procedura podobna możliwa by 
łaby jedynie w tym wypadku, gdyby 
Niemcy powróciły do udziału w konfe 
rencji rozbrojeniowej. 

  

LONDYN, (Pat). W Londynie ocze 
kują z zainteresowaniem nowego wy 
stąpienia Francji w Genewie na rzecz 
rozbrojenia Według otrzymanych tu 
wiadomości, Herriot ma zgłosić nowe 
propozycje, idące w wysokim stopniu 
na kompromis z propozycją rozbroje 
nicwą Hoovera, jak również z wnios 
kami angielskiemi. W związku z tem 
mówi się w Londynie o ściślejszej niż 
dotychczas współpracy Ameryki z Li 
gą Narodów, co miałohy znaleźć swój 
praktyczny wyraz przy rozstrzyganiu 
kwestji Dalegiego Wschodu w Lidze 
Narodów. 

  

Herriot opuścił Genewę. 

GENEWA, (Pat). Premjer Herriot 
który przybył w środę rano do Gene 
wy, nie wziął udziału w posiedzeniu 
prezydjum konferencji rozbrojenio 
wej. Odbywszy po południu kilka roz 
mów Herriot zdecydował jeszcze w 
środę wieczorem wyjechać do Paryża 
Powróci on do Genewy w poniedzia 
łek, na otwarcie Zgromadzenia Ligi 
Narodów. 

Stwierdziwszy, że prace prezydjum 
toczą się normalnie i że nieobecność 

Niemiec nie wpłynęła na zmianę pro „ 

gramu prac, Herriot nie uważał za 
konieczne uczestniczyć osobiście w ob 
radach prezydjum. 

Niemiecki delegat na konfe- 
rencję rozbrojeniową... 
GENEWA, (Pat). W chwili gdy 

prezydjum konferencji rozbrojenio 
wej dyskutowało po raz pierwszy w 
nieobecności Niemiec nad kwestją 
bombardowania powietrznego, zjawił 
się znany sterowiec niemiecki „Hr. 
Zeppelin“ ktėry manifestacyjnie prze 
leciał tuż nad gmachem konferencji 
rozbrojeniowej. 

Śmierć Wysokiego Komisarza 
Ligi Narodów w Gdańsku. 

  

Wi poniedziałek wieczór zmarł w Gdań 
sku Wysoki Komisarz Ligi Narodów margra 
bia Manfred Gravina. 

Podajemy podobiznę Zmarłego. 

EIK ASM PROZY RIEGO WRORZASZECZY U 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

w dalszym ciągu na światowych rynkach 
towarowych i giełdowych trwa baissa. Zao 
wu giełda nowojorska grała pierwsze skrzy 
pce. Bywalcy giełdowi coraz częściej szepcą 
o najb szych wyborach na prezydenta. Wńd 
mo upaliku Hoovera wystraszyło tych „bo 
amers* z Wall—Street, Niedobitki realizują 
dotychczasowe zyski i czekają dalszych wy 
padków. Zagrożeni, przegraną wyborczą w 
okręgu Maine, republikanie mają jeszcze z 
większym rozmachem „nakręcać* konjunk 
turę. Podobno cheą 6ni zwiększyć kredyty 
dla kolei tak, że będzie można obstałować i 
zakupić miljon tonn szyn. Skarb państwa 
żaś ma emitować długoterminową pożyczkę 
konwersyjną na clbrzymią sumę 5 miljar 
dów dolarów. W'ybiorą Hoovera, czy niewy 
biorą? — to jest pytanie decydujące dziś o 
nastroju giełdy nowojorskiej. Na innych gieł 
dach światowych bez zmian. 

* * 

      

Ciekawe są „kartelowe machinacje. Oio 
jedna z nic W: ostatnich czasach na rym 
kach światowych surowy cukier podrożał о 
100 proc. Zaczęto dochodzić przyczyn tej 
nieusprawiedliwionej zwyżki. I co się oka 
zało? 

Drobni rolnicy amerykańscy na  Kubue 
prymitywnemi narzędziami wyrabiali cukier 
z trzciny cukrowej. A ponieważ nie musieli 
opłacać grubych pensyj dyrektorskich ani 
słonych dywidend — sprzedawali cukier po 
tanich cenach robiąc konkurencję kartelom 

cukrowym. Witedy kartele rzucili na rynek 
kubański masę cukru po Śmiesznie niskich 
cenach, tak niskich, że nawet — niewyma 
gający wiele rolnicy kubańscy — nie mogli 
około dwóch miljardów funtów postanow*ł 
wały plantacje cukrowe a stawszy się jedy 
nymi panami — poldyktowali wysokie ceny. 

tuk ais 

  

Dobrym sposobem na upór hutników, 
którzy nie chcą zniżyć cen żelaza, okazały 
się ostatnie transporty z zagranicy. Zwłasz 
cza Belgja sprzedaje żelazo na dogodnych 
warunkach kredytowych. Syndykat hut żełaz 
nych zaniepokoił się i poczynił starania 
u czynników miarodajnych celem utrudnie 
nia przywozu z zagranicy. Padobno już dok 
rowolnie hutniey są gotowi obniżyć ceny że 
laza. 

A tymczasem na zwyżce węgla i na calej 
kampanji przeciwwęglowej cheą zarobić 
drzewniey. Mówią oni, że kto podnosi ceny, 
by więcej zarobić, musi też ponosić na rzecz 
państwa odpowiednio wysokie ciężary. A 
tymczasem przemysł węglowy korzysta na 
Klal z szeregu przywilejów. Z jakiej racji np. 
pytają drzewnicy — przemysł węglowy ko 
rzysta z bezpłatnego przewozu węgla na od 
ległości ponad 500 klm. 

No? 

   

  

  

Czang. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 
PIENIĘŻNA. 

WARSZAWA, (Pat). Londyn 30,96—30,80; 
Nowy York 8,92 — 8,90; Paryż 34,97 — 
34,88. Szwajcarja 172,15 — 171,72; Berlin 
12,40 — 212,30. Tendencja niejednolita. 
AKCJE: Bank Polski 86 i pół — 88; Cu 

kier 19 — 18,75 — 19; Lilpop 3,50; Tendencja 
mocniejsza. 

ZBOŻOWA. 
WARSZAWA, 21. 9. — Na dzisiejszem 

zebraniu giełdy zbożowo—towarowej w War 
szawie notowano za 100 klg. parytet wagon 
Warszawa, w handlu hurtowym, w ładun 
kach wagonowych: żyto 16,25 — 16,50, psze 
nica jednolita 28,50 — 29, pszenica zbierana 
28 — 28,50, owies jednolity 16,50 — 17, o 
wies zbierany 15,25 — 15,75, jęczmień na ka 
szę 16 — 16,50, jęczmień browarny 18 — 19, 
gryka 17 — 19, proso 18 — 20, groch polny 
26 — 28, peluszka 18 — 20, siemie Iniane 
32 — 34, koniczyna biała surowa 120 — 160, 
koniczyna biała bez kanianki o czystości da 
97 proc. 160 — 200. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, (Pat). W 11 dniu ciągnienia 

V klasy 25 Polskiej Państwowej Loterji Kila 
sowej ważniejsze wygrane padły na numery 
losów: 10 tysięcy zł. — 99,056; 5 tysięcy — 
36,974, 95,264; 38 tysiące złotych — 85.900, 

95.290, 105,848, 124,621 i 150,716.



К ЗЕ й М ГСНЭ К6 LST 

NOŽYCAMI PRZEZ PRASĘ. Uczcijmy pamieč Žwirki i Wigury. 
Odezwa L. O. P. P. i A. R. P. „Psie figle...* 

Przemysł naftowy, który właśnie 
w Połsce powstał dzięki pomysłowi ap 
tekarza kraśnieńskiego Łukaszewicza 
był u nas jednym z najspokojniej 
szych przemysłów i bez większych 
tarć spełniał swą donośną w życiu pań 
stwa rolę. Niestety przypętał się ko 
chany kapitał zagraniczny i potrafił 
w tej branży zaimprowizowa čhistor 

      

ję a la Žyrardėw. Interesy — nie na 
sze — kazały wywołać strajk, który 
rujnuje „iasy robotników, interesy 
każą wykupywać za cenne dolary ma 
łe zakłady, poto tylko by je znisz 
czyć... 

słusznie pisze „Gazeta Lwow    
samo niszczenie małych rafine 

demoralizujące nagrody nieuruchomi e 
większych zakładów ia produk 

a iem ae 

  

     

      

  

    kilka wielkich r й 
drobnych zakładów po "catem Podkupacie i i 
każdy z osobna unieszkodliwiać, Włszak bez 
ropy, benzyny i smarów nie ruszy żaden mo 
tor, żaden tank. żaden samolot, żadna maszy 
na pracująca na obronę Państwa 

Z tego też wzg] 

  

   

     
    

      

    
ych robotników 

ji sędziego śledcze 
talisti 
oddać wp 
go Rząd zachowy' 
K i CY ‚ 

    
wobec konfliktu po 

doprowadzić do po 
Rządu znane 

sy szerokim sferom obyw., 
By: ak obie strony t ć będą dalej w niemo 

rałnym uporze, przyjść musi karząca ręka 
Państwa, która na takie psie figle długo pa 
trzeć nie może Nasi przyj le zagraniczni 
muszą zrozumieć, że est modus in rebus* 

   
   

  

   
    

  

Nie znamy Ukraińców. 

„Gazeta Polska“ pisze о zbyt już 
wielkiej nieznajomošci spraw narodu 
z ktėrym pod jednym dachem żyjemy 
Mur izolacji. powstały swego czasu z 

niechęci między społeczeństwem pol 

skiem a ukraińskiem zmienił się w 
mur ignorancji, 

„mz którą obie strony obnoszą się nieraz 
   

y nawet patrzeć na rzeczy pod kątem 
walki, jak to stosuje tutejsza endecja, to zda 
wałoby się. że powinna panować lepsza zna 
jomość przeciwnika, niż gdzieś daleko, dokąd 
tylko dochodzą głośniesze echa utarczek. 

Autor korespondencji przytacza 
dla ilustracji anegdodtyczny materjał 
z pobytu we Lwowie. 

„Próbowałem pytać, nawet wśród profeso 
rów uniwersyteckich, o Iwana Franka. Zdzi 
wienie, które wywoływałem u większości, by 
ło takie, jakgdybym zaproponował wyliczenie 
w chronologicznym porządku w: szystkich wo 
dzów dzielnego plemienia siuksów. I jak tu 
potem dziwić się „Gazecie Warszawskiej i 
„Kurjerowi Lwowskiemu“, gdy piszą, że Uk 
raińcy są wynalazkiem nieboszczki Austrji, 
lub zgola wymyslem „sanacji 

Tu nasuwają się pamięci te wszy 
stkie żale pod adresem „siostrzycy 
Francji*, która tak mało wie o zaprzy 
jaźnionym narodzie polskim. — „Ko 
cioł garnkowi przyganiał że smoli'— 
można powiedzieć o narodzie, który. 
nie zna swych najbliższych współpra 
cowników w budownictwie potęgi pań 
stwa polskiego. 

   

  

„Oświata...* 

Oto wycinek z „I. K.'C.* 
„Jeden z naszych czytelników, prof. Cz: 

Qb. z Kielc, nadsyła nam właśnie dwie kartki 
z takiego wydawnictwa dla szerzenia „oświa 
ty, jakie szeroko kolportuje się wśród mło 
dzieży w b. Królestwie. Są to kartki wstępne 
z zeszytowego wydawnictwa „Oświata w War 
„szawie, zawierające wizerunki królów polskich 
z „łegendą* pod każdym portretem. Oto dwie 
próbki tego „nauczania maluczkich*: 

O Władysławie Warneńczyku poucza war 
szawska „Oświata* dosłow „Pobił Tur 
ków na Kosowem Polu..., A o Władysławie 
Łokietku: „ginie w r. 1333 pod Płowcami*. 

Reszta w podobnym „„styłu...* 
Na tych kartkach wyraźne oznaczenie pro 

wenjencji tej... „historji* polskiej: „Wydawni 
ctwo wytwórni zeszytów szkolnych „Ośwata” 
$. E. w Warszawie. 

Dobrze tylko, że jest równocześnie także 
zastrzeżenie przeciw pomnażaniu tej formy 
„nauczania histor, „Przedruk i naśladowni 

ctwo wzbronione!* Przynajmniej daje to na 

   

    
   

      

   

    

dzieję... hamulca dla 
bzdurstw tego pokroju.* 

Takie kwiatki zawsze kwitna, ale 
niestety pauperyzacja społeczeństwa 
zwykle sprzyja rozrostowi imprez, 
które zadawalając się znikomym na 
weł zyskiem potrafią robić interesy w 

najgorszej choćby konjzuxturze, Recz 
Jasna o jakości „towaru nie warto 

nawet mówić... 
A conto panów z ,.Oświaty* należy 

sparafrazować „Testament“ Stowac 
kiego ; napisąż pod adresem czynni 
ków miarodajnych: 

i nałóżcie czemprędzej 
aganiec!... 

dalszych _mnożyceli 

        

„Oświa 
jim.          

W] Rzeszowie oubyło się w niedzielę od 

  

go płk. Lisa—Kuli 
był do Rzeszowa Pan 
spolitej, protektorka k 
nika p. O: + 
Sejmu 4 S i 
Butkiewicz i Hubie iš 
ski i Rydz—Sinigiy, prez: 

  

lent' Rzeczypo- 
etu budowy pom 

arszałkowie 
ejewicz, 

e Sosnkow- 
awek oraz w 

      

  

   

WARSZAWA, (Pat). Liga Obrony 
Powietfznej i Przeciwgazowej oraz Ae 
roklub Rzeczypospolitej Połskiej wy 
dały odezwę, w której między innemi 
czytamy: > 

Obywatele! 
Opatrzno 
gu 
gu 

  

Twardy los zrządzenie 
ci zabrał nam Żwirkę j Wi 

zabrały żywy symbol, lecz nie 
wą nam z serc cznu i zwycięstwa. 

Obywatele! Tysiące czynów i kro 
cie „złotych 7 romadzonych, tysiące 

jektów zrodzonych po tri 
Lakis i śmierci Źwirki j Wigury złą 
czymy w jedną cało Wielu zama 

   

   
wy 

      

   

  

   
   
    

  

lu innych przedstawicieli rządu i społeczeń- 
stwa. 

Ilustracja nasza przedsta moment od 
słonięcia pomnika w obecno: nieprzelic 
nych tłumów ludności okołicznej oraz rz 
legionistów, przybyłych z całej 
Wśród gości honorowych widzimy Pana Pre 
zydenta Rzeczypospolitej (x). 

    
        

AKR REEZOCETCETO RZE OOOCE PORY ROOT ZOECZOREÓŃ 

Odprężenie. 
Ustępstwa hitlerowców. 

BERLIN, (Pat). Konflikt, jaki za 
rysował się ostatnio między rządem 

Rzeszy a Sejmem pruskim, uległ pe 
wnemu złagodzeniu już na posiedze 
niu konwentu senjorów, poprzedzają 
cem obrady sejmu. Narodowi socjaliś 
ci zapowiedzieli złożenie oświadcze 
nia, równoznacznego z niepodtrzymy 
waniem nada! uchwałonego przez 17 
bę wniosku komunistycznego, który 
wzywa urzędników do odmówienia 

posłuszeństwa komisarycznemu rzą 
dowi pruskiemu. Niemiecko narodo 

wi natomiast, zgodnie”z żądaniem kan 
clerza Papena, zgłosili rezolucję o cał 
kowitem uchyleniu wniosku komunis 
tycznego. Sprawą tą zajmie się Sejm 
na posiedzeniu czwartkowem. 

Pozatem konwent senjorów posta 
nowił, że obecna sesja potrwa do pią 
tku, poczem Sejm odroczy się aż do 
czasu dokonania wyborów do Reich 
stagu. Przewodniczący Sejmu otrzy 
mał iuż prawo zwołania płenum wcze 
śniej, jeśli zajdzie tego potrzeba. 

Posiedzenie Sejmu pruskiego. 
Wypełnione trybuny i puste ławy. 

BERLIN, (Pat). Srodowe posiedze 
nie Sejmu pruskiego rozpoczęło się 

przy wypełnionych trybunach. Ławy 
rządowe natomiast świeciły pustkami. 

Na wstępie obrad przedstawiciel 
narodowych socjalistów złożył zapo 
wiedziane oświadczenie, stwierdzając 
że dopóki prezydent Hindenburg i ko 
misaryczny rząd pruski przestrzegają 
zasad. konstytucji, dopóty wszyscy u 
rzędnicy obowiązani są podporządko 

wać się ich zarządzeniom. Oświadcze 
nie to przyjęto 'śmiechem na ławach 
lewicowych. W głosowaniu odrzucono 
głosami narodowych socjalistów i cen 
trum wniosek komunistyczny domaga 
jący się natychmiastowego rozwiąza 
nia Sejmu pruskiego. Wniosek popie 
rali oprócz komunistów niemiecko 
narodowi ludowcy i partja państwo 
wa. 

  

Zagadka rozwiązana. 
Licewiczówna popełniła samobójstwo. 

BRZEŚĆ, (Paż). — Nawiązując do wczoraj 
szej notatki e zagadkowej śmierci 18—letniej 
Zofji Lieewiczówny komunikujemy że dal 
sze śledztwo oraz sekcja zwiok wykazały, iż 
Licewiczówna popełniła samobójstwo, Nadto 
stwierdzono, iż zmarła kilka miesięcy wstecz 
usiłowała się otruć i wogóle od Unžaseao 

Świt, dzień i noc na dworcu wileńskim. 
Dworzec kolejowy. Każdy go zna 

dobrze, jeszcze jak dobrze, ale wszys 
cy zdają sobie sprawę. z tego, że ten 
dworzec żyje i pulsuje swojem włas 
nem ciekawem życiem, że ma swoje 
przypływy i odpływy, że tak duża 
klamra spinająca dalekie szlaki to 
rów ma swoją specjalną fizjonomję, 
zmieniającą się ciągle i wibrującą uta 
jonem tętnem. Przez cały dzień od 
świtu do późnej nocy przechodzą 
przez dworzec ludzie, przejeżdżają z 
hukiem pociągi obładowane towarami 
i ludźmi. A jednak... jednak w każdej 
godzinie dnia czy nocy dworzec żyje 
innem życiem, które można wyczuć 
przez charakterystyczny typ ludzi. 

Jarzyny i Świt. 

Nad miastem uśpionem świt otwie 
ra senne powieki. Otwierają się też 
drzwi dworcowe na przyjęcie pierw 
szych podmiejskich pociągów: z Wi 
lejki, Rudziszek j Zawias. Wyładowu 
je się znojna, zaspana ciżba obarczo 
na koszykami. Owoce, jarzyny. Prze 
waża płeć słaba w wieku mocno Bal 
zakowskim. To przeważnie przekupki 
z hal targowych j placu Łukiskiego, 
mieszkanki okolic podwileńskich. Od 
czasu do czasu przesunie się surowa 
sylwetka mężczyzny, zabłąkanego chy 
ba przypadkowo w ten barwny nie 
wieści różaniec, przesypujący się nie 
strudzenie a z postękiwaniem w kie 
runku wyjścia. 

Godz. 5 rano. Z koszów Masaż 
wyglądają rozkosznie bukiety jarzy 

ny, śmieją się poważną krągłością 
marchwie, jędrna soczystość ogórków 
i jabłek... zatrzęsienie. Czasem pochy 
lą się czyjeś plecy pod ciężarem bla 
szanek mleka. Rozmowy są spokojne, 
można powiedzieć dostojne, jak przy 
stało,na niewiasty stateczne i, po 
wiedzmy szczerze, trochę niewyspa 
ne. Wsiąkają jedna po drugiej w mia 
sto. 

Najsłoneczniejsza radość, 

„. Trwa to tak nieźmiennie aż do g. 
7 rano z przerwą na jakiś dalekobież 
ny pociąg, który przepełniony ludz 
kim bagażem zdąża do Łunińca. Aż 
oto nagle źmienia się zasadniczo fi 
zjonomja dworca. Natłoczone pociągi 
wyrzucają z siebie najsłoneczniejszą 
radość: młodzież szkolną. Ławki w 
poczekalniach zapełniają się postacia 
mi, które raz po raz wybuchają śmie 
chem, lub w ostatniej chwili, nim 
wskazówki zegara nie staną na pół do 
ósmej, odrabiają zaległości. Z teczek 
wysypuje się jakieś karteluszki i prze 
gląda spłoszonemi oczyma. Starsi 
chłopcy z powągą roztrząsają ważne 
zagadnienia sportowe. Tu trzeba być 
bardzo zorjentowanym w rozwoju ru 
chu sportowego, by się połapać w ter 
misach i nazwach. 

„. — Wacek coś taki smutny? Nie 
odróbiłeś zadania matematycznego? 

— Nie miałem czasu. Najpierw 
mieliśmy mecz z B. M. (., a potem 
rnusiałem potrenować trochę w stume 
trówce. ` 

czasu nosiła się z zamiarem samobójstwa, a 
znajdujące się krytycznego wieczora w towa 
rzystwie podpor. Bajzerta, błyskawicznym ru 
chem wyrwała mu rewolwer i z okrzykiem: 
„Już dość mam 42go życia* celnym strzałem 
pozbawiła się życia. 

A ja grałem w ping—ponga i... 
— Wiem, wiem chcesz z siebie 

Pocdeck'a! 
O matematyce zapominają zupeł 

nie. Nawet widmo jedynki za nieodro 
bienie zadania gaśnie na wspomnienie 
zaprawy sportowej i nazwisk wielkich 
asów. 

Lecz już pół do ósmej. Ostatni 
zwolennicy Kusocińskiego i zapalone 
lotniezki (taki kochany chłopiec i ry 
cerz powietrza do tego) opuszczają 
dworzec. 

Nagle silny grzmot kół po długich 
płaszczyznach szyn, aż drżą mury 
dworca. To pośpieszny z Warszawy. 
Przed wyjściem z peronu wdzięczny 
korowód portjerów hotelowych two 
rzy triumfalny szpaler, przez który, 
jak przez kręgi dantejskiego piekła, 
przejść musi każdy nawet najniewin 
niejszy pasażer. A pasażerowie ci zu 
pełnie odmienni. I pakunki, nesesery, 
pledy. Zalatuje Europą, powiewem 
dalekich przestrzeni. Na walizkach 
przewinie się czasem daleka obca naz 
wa: Roma, Paris lub Berlin. Wtedy 
oczy honorowego szpaleru stają się 
dziwnie pokorne i obejmują czule bar 
czystą postać pasażera, który zdaleka 
zalatuje zapachem dolarów, czy fun 
tów szterlingów. W tych dzisiejszych 
ciężkich czasach to bardzo ważny ar 
gument. 

Intermezzo... 
A potem spokój ogarnia długą ha 

lę dworca wileńskiego. Przewaliły się 
fale, odpłynęły. Czekających na pal 
cach możnaby policzyć. Siedzą i zie 

+ wają. Tak samo policjanci i bagażowi. 

rom ne podołamy. ieden iub dwa speł 
nimy. Przyszłe międzynarodowe zawo 
dy szmołotów turystycznych odbędą 
się w Polsce w 1934 roku. Będzie je 
organizov Aeroklub Rzeczypospoli 
tej Polsk LOPP. ze swemi woje 
wódzkiemi komitetami, Aeroklub Rze 
czypospolitej ze w tkiemi sfiljowa 
nemi klubami lotniczemi pod przewod 
nictwem p. ministra komunikacji inż. 
Michała Butkiewicza, zawązał komi 
tet innqdacji ku czci Ś. n. por. Franci 
szka Źwirki i Ś. p. Stanisława Wigury. 
Komitet postanowił płynące ze wszel 
kich warstw społeczeństwa j zrzeszeń 
fundusze i składki przeznaczyć na na 
stępujące cele: 

  

   

  

  

    

  

1) Ufundowanie kapitału, którego 
odsetki pobierać będzie wdowa po śp. 
por. Źwirce celem zapewnienia wycho 
wania i wykształcenia pozostałego sy 
na. 

2) Ufundowanie stałej nagrody im 
por. Żwirki i inż. Wigury dla zwycięz 
cy piloła w dorecznych krajowych 
zawodach lotniczych, oraz idąc po l 

życzeń zmarłch bohaterów przez 
naczyć na 3) budowanie samolotów 
polskich na zawodach międzynarodo 
wych w 1934 roku, wreszcie 4) w razie 

trwania komitetu poza 1934 rokiem 
—— na cele konstrukcji innych płatow 
ców i motorów oraz na rozwój lotni 
ctwa sportowego. 

  

     

    

Komitet wzywa całe społeczeńst 
wo do organizowania w łonie wszel 
kich instytucyj i zrzeszeń podkomite 
tów celem zbierania składek oraz prze 

kazywania ich za pośrednictwem L.O. 
P.P. i Aeroklubów lub bezpośrednio 

na konto czekowe PKO Nr. 27.027 
Komitetu Fundacji ku czci Ś, p. por. 
Źwirki i Ś. p. inż. Wigury. Koimtet 
zdawać będzie społeczeństwu sprawo 
zdanie drogą prasową z postępu akcji 
i realizacji wymienionych cełów 

——. 

Pomnik Marszałka Piłsud- 
sklego w Horodyszczu. 

W) miasteczku Horodyszcze, pow. 
baranowickiego utworzył się komitet 
budowy pomnika Pierwszego Marszał 
ka Polski Józefa Piłsudskiego. Nowy 
pomnik Marszałka stanie w miejscu 
zburzonego pomnika cara Aleksandra 
IH. Odsłonięcie pomnika przewidzia 
ne jest na dzień 11 listopada r. b. 

Przyjaźń łotewsko-polska. 

Z Turmont, stacji granicznej mię 
dzy Polską a Łotwą, wysłali powraca 
jący z wycieczki po Polsce dziennika 
rze łotewscy następujący telegram na 
ręce prezesa Syndykatu Dziennikarzy 
wileńskich: 

Turmont. 21, IX, Wyrażamy Panu 
i wszystkim członkom Syndykatu naj 
serdeczniejsze wyrazy podziękowania 
za okazaną gościnność, pozostając 
pełni nadziei, iż yspółpraca z prasą 
polską będzie się opierała na głębokiej 
przyjaźni, 

Wycieczka Dziennikarzy Łotewskich. 

Kto ma prawo robierać 
podatek wyrównawczy? 
W związku z podniesionemi wątpliwościa 

mi, czy gminy wiejskie o uprawnieniach fi 
nansowych gm, miejskich mogą pobierać po 
datek wyrównawczy wyjaśnił minister spraw 
wewnętrznych w porozumieniu z ministrem 
skarbu specjalnym okólnikiem z dnia 13 b. 
m., że gminy iejskie, które uzyskały upraw 
nienia finansowe gmin miejskich na podsta 
wie art. 72 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. 
o tymczasowem uregulowaniu finansów 

munalnych — nie są uprawione do pob 
nia samoistnego podatku wyrównawczego. 
Intencją bowiem ustawodawcy było zró 
nie d wzgldem finasowym gmin wiejski 
o chara akterze miejskim z gminami miej: 
mi. Nie mogą więc gminy wejskie o cha 
terze miejskim posiadać cej uprawnień 
finansowych niż gminy miejskie. 

Okólnk ten podadzą województwa do 
wiadomości związków komunalnych: (1 

        

   

        

Czasem tylko jakiś podmiejski pociąg 
przyjedzie lub odejdzie i znów nuda 
ziewa po kątach, aż do dwunastej lub 
pierwszej. Wtedy znowu zapełniają 
się poczekalnie roześmianą bandą ro 
zkosznych sportowców j najmilszych 
dziewcząt, 

Czy jest jakaś zmiana? Możliwe... 
Czasem jakaś twarz bardziej smutna 
wskazuje, że coś z niemieckim czy z 
przyrodą nie bardzo się dobrze udało. 
Lektura zajmuje wielu. Skraca się w 
ten sposób znakomicie długie minuty 
czekania, tem dłuższe, że świat jest 
tak dziwnie urządzony, że nie wystar 
cza uczyć się nudnych przeważnie 
rzeczy ; pokryjomu czytać sensacyjne 
powieści, ale trzeba też jeść i to po 
rządnie. Więc tęskne spojrzenia na 
zegar, którego ruchy są tak dziwnie 
powolne, prosto ślimacze. Wśród spor 
towców tygodniki sportowe mają naj 
większy popyt. Jeden numer wypada 
na piętnastu czytelników i stąd długie 
ogonki. Szczęśliwy posiadacz numeru 
jakiegoś .,Przegłądu Sportowego” by 
wa oblepiony żywą i ruchliwą stertą 
przyjaciół i kolegów. 

Jedziemy dałej. 

Ale oto już podstawiono pociągi 
podmiejskie. Wysypuje się barwny i 
gwarny ul z dworca na peron i zapeł 
nia pośpiesznie wagony, które powin 
ny być bardzo lekkie, bo wiozą naji 
stotniejszy uśmiech młodości. Czeka 
się jeszcze 10. 15 minut do odjazdu. 
W pociągach tych zajmuje się miejsca 
i przedziały, że tak powiem, drogą 
sympatji i znajomości. Wszyscy się 
znają, jeśli nie osobiście to z widzetiia 

Nowy ambasador sowiecki 
w Londynie. 

LONDYN, (Pat). Nowym ambasa 
dorem sowieckłm w Londynie będzie 
dotychczasowy poseł sowiecki w Hel 
singforsie nazwiskiem Majski, który 
poprzednio był radcą ambasady w 
Londynie, a potem w Tokjo. Majski 
10 lat temu był szefem wydziału pra 
sowego Narkomindiełu ;j jest autorem 
wielu prac z dziedziny polityki mię 
dzynarodowej. 

  

Złot bersałjerów w Rzymie. 
RZYM, (Pat. Z okazji odsłonięcia pomnika 

na cześć poległych w czasie wielkiej wojny 

  

bersaljerów miał miejsce złot bersaljerów w 
Rzymie. Pomnik, rzeźbiony przez artystę Mor 

Jak biducciego, stanął na placu za Porta Pi 
wiadomo, premjer Mussolini odbyłał sit 
wojskową w pułku bersaljerów, a podczas 
wojny dosłużył się stopnia kaprala. Wziął on 
udział w święcie swych towarzyszy broni. 

Obniżenie stopy dyskontowej 
i lombardowej. 

BERLIN, (Pat). Bank Rzeszy z dnia 22 bm 
obniża stopę dyskontową z 5 proc. na 4 proc. 
i stopę lombardową z 6 proc. na 5 proc. 

  

     

   
   

Zamordował córkę i zięcia. 
BYDGOSZCZ, (Pat) — W miejscowości 

Iwiec — 62—letni Wincenty Jędrzejczak za 
mordował córkę swoję Kamińską i jej męża, 
Następnie podpalił zagrodę, która doszczęł 
nie spłonęła wraz z pomordowanymi. Po do 
Kkcnaniu zbrodni Jędrzejczak zbiegł, pozosta 
wiając list, w którym przyznaje się do winy. 

Wykolejenie pociągu. 
BRZEŚĆ, (Pat). — Poeiąg esobowy kolej 

ki wąskotorowej, zdążający z Telechan do 
Iwacewicz, uległ wykolejeniu z powodu złe 

go nastawienia przez nieznanych sprawców 
zwrsinicy. Parowóz, wagon hagażowy огах 

tor kciejowy zostały znacznie uszkodzone. 
Wypadku z ludźmi nie było. 

Skazanie komunistów 
w Baranowiczach. 

W dniu dzisiejszym i wczorajszym Nowa 
gródzki Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej 
w Baranowiczach rozpoznał 5 spraw komu 
nistycznych, w których na ławie oskarżo 
nych zasiadło 27 osób, oskarżonych z art. 
102 K. K. o naleženie do KPZB. i działal 
nošė wywrotową. Wiszystkich oskarżonych 
Sąd uznał za winnych i skazał ich na kary 
od 4—6 łat e. więzienia. Wszystkim oskar 
żonym łącznie Sąd wymierzył karę 116 lat 
e. więzienia. 

WROCŁAW, (Pat). Choroba dziecięcia 
Heine Medina pojawiła się ostatnio także we 
Wroclawių a ponieważ przybrała w niektó 
rych okolicach groźne rozmiary, zamknięto 
narazie na okres 8 tygodni 2 szkoły powsze 
chne. 

(2459). р Na 2143 

LEXARZ-DENTYSTA 

1 WiLKOMIRSKI 
przeprowadził się z ulicy Wielkiej 19 

na Hetmańska 3, m. 2 

i i K Ob bi) 

Koncesjonowane przez Kur, O, 5. W. 

ROCZNE KOEDUKACYJNE 

Juijana Sternberga 
w Wilnis, ulica Jagiellońska 3—2 
z dniem 20 września r. b. rozpoczyna 

ę nauka na nowoczesnych kursach 
handlowych: Wszechstronna wiedza 
handlowa „KANTOR WZOROWY” 
Szkolenie w samodzielności, przyspo 
sobienie do stanowisk kierowniczych 
Pierwszorzędne siły nauczycielskie 
Wpisy i informacje eodziennie od 4—6 

w Sekretąrjscie kursów. 

JM i As 

(RRDA 

š Niniejszem zawiadamiam Sz. Kli- 

jentelę, iż z powodu remontu lokalu 

Restauracja Mazowiecka w Wilnie 

ul. Jagiellońska 2-a zostaje zamknięta 
na pizeciąg kilku dni. 

     
    

    

O otwarciu nastąpi osobne po- 

wiadomienie. 
Z poważaniem 

właściciel restauracji 

W. Kieliszczyk. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
NOWA SPRAWA SĄDOWA B. PRAŁATA 

OLS. z 

  

Została zakoń 
ytoczona przeć w 

„Dzień Kowieński* 
схопа sprawa jaka był: 
eksprałatowi Olszewskiemu, 

Chodzi tu o zorg 
akcyjnego dia elektr; 

(211) 

   5 tów ac stwa 

      

  

skimi również po 
dzialności sądowej, awał on akcje te 

go towarzystwa ale elektrownia dła elekiry 
fikacji Litwy nie została zbudowana. 

    

DOKOŁA SPRAWY BECKERA. 

„Dzień Kowieński* (211): 16 b. m. Trv 
bunał Najwyższy rozpatrywał złożoną sKar 
gę przeciw uchwale Sądu Włojennego o koa 
fiskacie kaucji w sumie 3,000 litów, zbiegłego 
do Niemiec Beckera i aresztowaniu go, gdy 
przybędzie do Litwy. Trybunał Najwyższy 
skargę odrzucił. Jak wiadomo Becker oskar 
żony był o szpiegostwo na rzecz Niemiec. 

DELEGACJA LITEWSKA DO GENEWY. 

„Dzień Kowieński* (211): Dnia 28 b. m. 
rozpocznie się w Genewie plenarne zgroma 
dzenie Ligi Narodów, Na czele delegacji bę 
dzie minister Spraw Zagr. dr. Zaunius. — 
Skład innych członków delegacji jeszcze: nie 
ustałony. 

  

Wykrycie trędowatej staruszki. 
KRÓLEWAEC, (Pat). — W. miejscowości 

Jędrychów lekarze stwierdzili u pewnej sta 
ruszki trąd. Jest to trzeci wypadek trądu, 
wykryty w Prusach Wischodnich w ciągu 2 
lat. 

Wedle zeznań staruszki, objawy choroby, 
która obecnie tylko dzięki szczęśliwemu zbie 

gowi okoliczności została wykryta, trwaja 
u niej od kilkunastu lat. Chorą przewieziono 

do szpitała w Jędrychowie, gdzie umiesz 
czono ją w jednem ze skrzydeł zupełnie izo 
lowanem, W, najbliższym czasie chora zosta 
mie przewieziona do schroniska dla trędowa 
tych koło Kłajpedy, utrzymywanego współ 
nie przez rządy niemiecki i litewski. 

Domek chorej na trąd w Jędrychowie zo 
stał spalony. 

Z pobytu dziennikarzy łotewskich w Polsce. 

  

Opowadają sobie wrażenia z „budy 
lub z życia pozaszkolnego i zawsze 
się znajdzie jakiś powód do śmiechu. 

Odpływa, wesoła fała. Przewlekły 
się ziewającym pochodem godziny po 
południowej ciszy i już zmierzch je 
sienny otula powoli dworzec, tabory 
wagonów, patrzących pusłemi oczami 
okien. Pasażerowie czekający na da 
lekobieżne wieczorne pociągi. W po 
czekalni trzeciej klasy powietrze staje 
się coraz gęstsze, coraz więcej postaci 
zbiedzonych schodzi się z miasta i lo 
kuje na ławkach. Spojrzenia smutne, 
apatyczne, jednem słowem „wzrok 
dziki, suknia pługawa*. Coraz z łosko 
tem przewali się pociąg za oknami, 
zadzwięczą szyby od loskotu i ku 
drzwiom, prowadzącym na peron rzu 
ci się fala pasażerów. 

Ruch coraz większy, bo pociągi 
się krzyżują. Drzwi wejściowe jak 
pompa ssąco tłocząca wyrzucają fale 
to wsysają w siebie. Przejdzie pociąg 
warszawski, poczłapie inny ku grani 
cy sowieckiej, przepełniony zaaferowa 
nymi pasażerami. A wszystkich prze 
cież żegnają ze łzami, czasem z radoś 
cią (teściowe), lub witają z kwiatami 
i zgrzytaniem zębów.  Przebiegają 
spóźnieni pasażerowie, co 10 sekund 
patrzący na zegar (czy zdążę jeszcze) 
i panie, mające siedemnaście pakun 
ków i pakuneczków, które się często 
rozsypują w tragicznym pośpiechu. 

Aż nadejdzie najważniejszy mo 
ment, jakby ukoronowanie wieczoru: 
pośpieszny z Zemgale, idący do War 
szawy. Znów szeroki oddech dale 
kich przestrzeni, lepiej wyglądający 
pasażerowie z mowemi walizami, sle 

epingi... Czasem drzwi reprezentacyj 
ne w poczekalni pierwszej klasy otwie 
rają się naścieżaj, by przyjąć jakichś 
ważnych podróżnych w dystyngowa 
nych melonikach i z mniej dystyngo 
wanem ziewaniem. Wsiąka to powoli 
w oświetlone a giorno szeregi wago 
nów na pierwszym torze. 

Co robić z nocą? 

— Panowie, wychodzić! Dworzec 
się zamyka! 

Otworzyły się śpiące, zmęczone 
oczy. Policjant, zbrojny w surowy roz 
kaz paragrafów, trąca śpiących i bu 
dzi ich. 

— Wychodzić! Już! Prędko! 

Z kątów wychodzą postacie zmięte 
smutne, pasażerowie pociągów, które 
nigdzie nie odchodzą. Podnoszą koł 
nierze bluz i marynarek, zapinają na 
ostatnie, pozostałe guziki j ziewając 
szeroko, drżąc z zimna opuszczają goś 
cinną poczekalnię trzeciej klasy, by 
iść w ciemność, w mrok deszczowej 
nocy jesiennej... 

— (o robimy dzisiaj? — pada py 
tanie. 

Zagabnięty wzrusza 
Jest mu wszystko jedno, 
obojętne... : 

Zgarbieni odchodzą w ciemne uli 
ce, ociekające deszczem jesiennym... 
bezdomni parjasi, pasażerowie pocią 
gów, które nigdzie nie odchodzą... 

Dziwną zaiste wymowę posiada 
dworzec wileński... 

T. Jacek Rolieki. 

SARS po 

ramionami. 
wszystko 
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" WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Wysiedlenie dziennikarki angielskiej 

z Sowietów. 
Ze Stołpeów donoszą, iż dziś w punkcie 

granicznym Kołosowo wysiedlona została z 
granic Rosji Sowieckiej korespondentka 2 
poważnych pism zagranicznych „Daily Ex 
press“ i „Sunday Express“ p. Lyman z Lon 

dynu. 
P. Lyman przywieziono pociągiem do Nie 

gorełoje zaś stamtąd w aucie straży granicz 
mej do granicy polskiej. 

Wraz z red. Lyman wysiedlcno jednego z 
turystów angielskich niejakiego Browna któ 
wy bawiąe na terenie Białorusi sowieckiej ży 

wo interesował się stosunkami robotników i 
włośeian i zbierany materjał oraz reportaż 
fotograficzny zamierzał wykorzystać dła swo 
jej książki. Wiadze Sowieckie sprzeciwiły się     
temu i odebrały mu zebrany materjał oraz 
fotograf je. 

Decyzja wysiedłenia p, Lyman jak donosi 
agencja TASS — umotywowana jest tem, że 
rozpówszechniała ona systematycznie fałszy 
we i oszezereze w treści a obraźliwe w for 
mie informacje o Sowietach. 

  

Krwawe starcie wieśniaka z gajowym. 
Leen Woźniak gajowy lasów państwo 

wych z gajówki Borówka gm. słobódzkiej 
zamełdował że Leopold Sinkiewiez lał 44 z 
tejże wsi na tle porachunków osobistych 
rzucił się na niego z siekierą w ręku. W ob 

ronie własnej Włoźniak strzelił do Sinkiewi 
cza i trafił w nogi, Sinkiewicza odwieziono 
do szpiłala gdzie stwierdzono lekkie uszko 
dzenie ciała. te). 

Burzliwe zajście podczas pomiarów 
meljeracyjnych. 

W czasie przeprowadzania pomiaru meljo 
wacyjnego we wis Stokory gm. mejszagol 
skiej przez technika Urzędu Ziemskiego Le 
biedziewieza łudnońć miejscowa stawiła opór 

do zaniechania sporu Chociaż we wsi panuje 
spokój nazewnątrz jednak w dalszym ciągu 
prowadzona jest agitacja przeciwko dopusz 
czeniu technika do pomiarów. Na miejsce 

      

feehnikowi i mie usłuchała wezwania policji przybyły władze policyjne. (e). 
ROZOWE TRONEM 

Gości było mało — a ogórków dużo, których 
Smorgonie. nikt nie chciał kupować, tak że prawie jedy 

ne źródło bogactwa ludności zawiodło — a 

Bohaterowi legjonowemu. 
w, Sredniej Szkole Handlowej w Smorg: 

miach w dniu 17 września r. b. odbyła si 
unoczysta akademja poświęcona pamię 

pułk. Lisa — Kuli, który s młode 
głożył w ofierze na ołtarzu Ojczyzny 
sala Szkoły Handlowej zapełnił 
gi młodzi Zainaugurował ak 
tor J. Malicki, który w krótkiem 
cem przemówieniu wsk. i 
wiązek czczenia 
cni przez pow 
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Kropiwnicki odczytał referat CZE 
samych z życiem Ś..p. Lisa Kuli i charak 
teryzując ię postać na tle epoki i walk o 

i egłość.    
awiązując do życiorysu Ś. p. pułk. Lisa 

— Kuli. dyrektor J. Mal zwrócił się 7 
gorącym apelem do młodzieży męskiej aby 
-gorki spełniała swe obywatelskie obowiąz 
Ki w P. Wi a młodzież żeńska aby licznie za 
pełniała szeregi P. W. K. Podkreślił znacze 
nie powyższych organizacyj oraz Harcerstwa 
i wzywał młodzież, aby gdy wejdzie w życie, 
mietylko z zapałem pracowała w obranym 
zawodzie, lecz również brała żywy ud w 
pracy w organizacjach społecznych i praco 
wała dla Państwa, gdyż „Nadchodzą czasv. 
kótrych znaniemiem będzie wyścig pracy 
tak jak dawniej był wyścig krwi i żelaza”. 

Na zakończenie zebrani odśpiewali hymn 
marodowy. 

ękna ta uroczystość wywarła na uczę 
stnikach głębokie wrażenie, Э. 

  

    

    

    

   

    

Skrzydlatym bohaterom. 

Celem uczczenia tragicznego zgonu Ś. p. 
por. Franciszka Żwirki i inż. Wigury urzą 
dziła miejscowa 4—klasowa Średnia Szkoł: 
Handiowa w porannych godzinach ub. ponie 
działku skromny obchód. 

Obchód ten poprzedziła żałobna msza św. 
odprawiona w kościele paarfjalnem przez 
proboszcza Czerniaka, w której brały udział 
miejscowe szkoły oraz przedstawiciele władz. 
Po nabożeństwie zgromadzono się w sali Śre 
dniej Szkoły Handłowej, w której odbyła się 
skromna akademja ku czci drogim każdemu 
Polakowi lotnikom. 

  

   

     
Akademję zagaił p. J. Malicki, poczera u 

czenica kl. I Mościcka przedstawiła zebra 
mym po krótce życiorys lotników. W! dal 
szym ciągu programu uczeń kl. IV Trocii 
miak odczyłał referat, obrazujący w pięk 
mych słowach znaczenie zmarłych łoiników 
— bohaterów, ich zasługi dla lotnictwa pol 
«skiego oraz żałobę naszą narodową, Po pięk 
mym tym odczycie wygłosili uczniowie i ucze 
nice nastrojowe deklamacje okolicznościowe 
©raz odczytała uczenica kl. IV Pietrykówna 
recytacje p. t. „Przy Cierlicku*. 

Na zakońzenie akademji uczczono tragi 
cznie zmarłych bohaterów minutowem mil 
czeniem, poczem p. dyr. podziękował w ser 
decznych słowach przedstawicielom miejsco 
wych władz i palestry za ich pnzybycie. — 
Skromna ta uroczystość wywarła u młodzie 
ży jak i u starszych niezatarte wrażenie. 

Po akademji odbyły się w szkole lekcje 
mormalnym trybem. Z uznaniem podkreślić 
mależy inicjatywę Dyrekcji Średniej Szkoły 
Handlowej ku uczczeniu pamięci bohaterów 
marodowych. w. 

Troki. 
Z życia miasta. 

I boskie Troki po dużym wysiłku seze 
mowym zamierzają znaleźć legowisko, by od 
począć po trudach przyjmowania gości spra 
gnionych wrażeń i odpoczynku. Okres letni 
był wiaściwie dła Trok sezonem ogórkowytn. 

    

  drugie „silawy” z toni jezior, na wieść o 
spadku cen jeszcze bardziej zanurzą się w 

otchłani. 
Sen ię. 

    

  

poziewa. 

dzie dłuka i ci*    

   

    

w szkole powszechnej zebranie rod 
skie, które staje się chochlikiem i płata fi 
le właśnie „dziadziom miasta. Na tem veh 
raniu wysunięto wniosek, by skorzystać z 
wybudowanej łaźni przy Szpitalu Państw. 
i kąpać w niej dzieci szkolne. Kto ma pok 
ryć niezbędne koszta wynoszące około 200 

zł. rocznie. Samorząd — O zgrozo! Nasi dzia 
dowie nie kąpali się nigdy, a my mamy da 

pieniądze na oczyszczanie skóry na 
pewno pomyślą i zgodn:e 

głowami. Drugi wniosek jaki wysu 

8 j złamie dosz 

          

  

    
pokiwają 
nęli zebrani rodzice 

czętnie ojców szkołę. W 
takim cz o. Za ten Sam 
czynsz dzierżawny w krótkim czasie stan'e 
szkoła, a po kilku latach będzie, własnością 
miasta. 

Tak bywa. — Cierpliwość ludu wyczerpa 
ła się i występuje z iniejatywą, której brak 
dziadziom miasta i pełna wiarą w lepsze 
Jutro. Pierwszym należy życzyć powodzenia 
i wytrwania, a drugim zmianę legowiska, bo 
ich podkurzą i opóźnią sen zimowy. Kongo. 

Nacza, 
gminy raduńskiej. 

Poświęcenie domu spółdzieiczego 
Dnia 18 b. m. odbyło się tu poświęcenie 

całkowicie odnowionego domu własnego 
spółdzielni spożywców „Zgoda* w Naroczy. 
Wi tym domu obecnie mieszczą się sklep 
spółdzielni, sała dla zebrań, mieszkanie pra 
cownika sklepowego i biuro miejscowej ka 
sy spółdzielczej, 

Spółdzielnia „Zgoda* istnieje od r. 1919 
zrzesza 94 członków, prowadzi 1 sklep arty 
kułów spożywczych, kolonjalnych i wyrobów 
tytoniowych; sprzedaż miesięczna sklepu wy 
nosi do 3,000 zł. 

Do prezydjum Rady Nadzorczej należą 
ks. prob. Szyłejko Kazimierz, Lubianiec Ro 
muald i Mikielewicz Wlincenty, do Zarządu 
Sakowicz Feliks i jako kierownik Biercewicz 
Stanisław, temu ostatniemu spółdzielnia zaw 
dzięcza obecny pomyślny rozwój spółdzielni 

Poświęcenia dokonał ks. prob. Szyłejko 
przy licznym udziale zgromadzonych. 

Z pośród gości byli obecni przedstawiciel 
Związku Spółdzielni Spożywców Rz. P. oraz 
członkowie Zarządu i Rady Spółdzielni spo 
żywców .„Rolnik* w Ejszyszkach. 

Narocz czeka jeszcze na drugie święto 
społeczne — na wyświęcenie Domu Ludowe 
go, który buduje ks. prob. Szyłejko. S. B. 

Brasław. 
Miłość ją zgubiła. 

W dniu 17 bm. we wsi Otaniszki pow. 
brasławskiego pczbawiła się życia przez po 
aż się w słodołe Jadwiga Bejnarówna 
lat 16. - 

Przyczyna samobójstwa — zawód miło 
sny. (ej. 

N.-Pohost. 
Samobójstwo 24 letniego rolnika. 
We wsi Dziewisy gm. N. Pohost powiesił 

się Ferdynard Turonek lat 24. Przyczyna sa 
mobójstwa — nieporozumienie z rodziną na 
tie majatkowem. —- (ei 

       

    

MEETA I PETN IT EN NTA IST ZORRO EC 

Nie zawsze się uda. 
Stałszowany order i spostrzegawczy magazynier. 

W] dniu wczorajszym polieja śledcza mia 
«sta Wilna powiadomioną została o nieudanej 
machinacji oszukańczej naskutek której mog 
ła ponieść poważne straty hurtownia cukru 
Grodzieński i Włoron mieszcząca się przy 
ulicy Rudnickiej Nr. 29 (vis u vis kościoła 
Wszystkich Świętych). 

Firma ta posiada na bocznicy kolejowej 
przy ulicy Kijowskiej składy, w których prze 
<chowywane są większe transporty cukrų, — 
Kupujący otrzymują w firmie specjalne orde 
ry па podstawie których magazynier skła 
dów wydaje odpowiednią ilość towara. 

Wi dniu wczorajszym na bocznieę koiejo 
wą zajechała fura. Woźnica żądał od maga 
wyniera wydania 9 worków cukru na co 
przedstawił też order wydany rzekomo przez 
firmę Grodzieński i Woron. 

Order po dokładnem obejrzeniu wydał 
się jednak magazynierowi jakoś podejrzany 
wobec czego jak gdyby nigdy nie oświadczył 
weźniey, że zaraz cukier wyda tylko wstąpi 

do kantoru na chwilkę w celu załatwienia 
pewnej sprawy. 

Z kantoru przezorny magazynier telefoni 
cznie zapytał swoją firmę czy rzeczywiście 
wydany żostał order Nr. 24 na 9 worków, 
Odpowiedź brzmiała, że order Nr. 24 został 
wydany, lecz nie na 9, a na dwa worki euk 
ru i że podejrzanego osobnika należy niez 
włecznie zatrzymać, Gdy jednak magazynier 
wyszedł z kancelarji podejrzanego osobnika 
już nie było. Zauważył on widocznie, że ma 
gazynier powziął jakieś podejrzenie i sko 
rzystawszy ze sposobności przezornie ulotnił 
słę. Nieco później przybył inny woźniea tym 
razem z prawdziwym orderem Nr 24 na dwa 
worki eukru. 

Po sprawdzeniu pierwszego orderu w fir 
mie okazałe się, że jak order tak też i podpi 
Sy oraz pieczątka zostały sfałszowane. 

©О powyższem powiadomiono połicję, któ 
ra wszezęła dochodzenie, (e). 

Międzynarodowi gastrolerzy w Wilnie. 
Jak się dowiadujemy, policja wileńska ot 

rzymala ostatnio informacje že do WAlna 
przybyło kilku międzynarodowych złodziei, 
prawdopodobnie na gościnne występy. Mię 
dzy innemi przyjechał do Wólna znany mię 
dzynarodowy kieszonkowiec król tego fachu 
Thuda Mickun pochodzący z Wilna. 

Po przybyciu do Wilna Mickun został niez 
włocznie aresztowany lecz później zwolniony 
pod dozór policji bowiem oświadezył, że przy 
jechał do Wilna jedynie w celach wypoczyn 
kowych po „trudach* w Niemczech, gdzie 
nota bene, posiedział trochę za kratami. (c). 

Echa kradzieży w warsztatach jubilerskich 
Szuba przy ul. Niemieckiej. 

W) jednym z poprzednieh numerów nasze 
go pisma donosiliśmy o okradzeniu sklepu 
jubilerskiego Szuba przy ulicy Niemieckiej 
29. Jak się dowiadujemy przeprowadzone 

L. 

dotychczas w tej kradzieży dochodzenie na 
sitwa przypuszezenie, że osoby, które dopu 
śeiły się tej kradzieży byly dokładnie poin 
formowane, že Szuh tego dnia przez nieda 
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Na Atlantyku. 

  

»nie sezonu jachłowego odby- 
Jorkiem wielkie wszech    

  

ust 
widok 
że sobą    

Kiedy się skoficzy samowola 
„Arbonu“? 

Pozbawianie Wilna dostatecznej ości wozów. 

Jaż oddawna kursowały po Wii 
nie pogłoski, że Towarzystwo Miejs 
kich i Zamiejscowych Komunikacyj 
(Arkon) ma zamiar wysłać z Wilna 
kilka wozów dla uzupełnienia braków 
w miastach, gdzie przez Towarzystwo 
to została również objęta komunika 
cja miejska, Pogłeski te odhiły się na 
wet głośnem echem na posiedzeniu 
Rady Miejskiej w formie ustnych in 

terpelacyj radnych. Wówczas to szef 
sekcji technicznej wiceprezydent Czyż 
oświadczył z calą stanowczością, że 

w żadnym wypadku nie dopuści do te 
go rodzaju „kombinacyj”*. Jak jednak 
pogodzić to stanowcze oświadczenie 
wieeprezydenta Czyża z fakiem, że 
onegdaj właśnie Arbon wyekspedjo 

wał do Sosnowca 3 wozy, a przed kil 
ku dniami dwa autobusy pozbawiając 
więe miasto aż 5 wozó wnaraz? 

Nikła częstotiiwość ruchu aułobu 
sowego jest bodajże największą bolą 

czką naszej nowej komunikacji miej 
iej, Fakt zmniejszenia o 5 wozów 

i tak znikomo małej ilości kursują 
cych autobusów wziąwszy pod uwagę 
że kilka wozów naskutek rozmaitego 

SPORT 
Z Wilna. 

MISTRZ WOŁYNIA GRA W, WILNIE. 

Dnia 24 i 25 b, m. przybywa do Wilna 
drużyna Hasmonei z Równego, by rozegrać 
2 mecze z 1 p. p. Leg. 

Hasmonea walozyla — jako mistrz Woty 
nia o wejście do Ligi w II grupie i ujawniła 
sporą dozę ambicji. Zajęła ona coprawda 3 
miejsce, lecz wyniki jej z lubelską Unją 2:2, 
i 2:8 oraz ostatni mecz z przemyską Polonja 
1:2, wskazują, iż Hasmonea potrafi być nie 
bezpieczną dla czołowych drużyn polskiej A 
klasy. 

Oglądając Hasmoneę w Wilnie, będziemy 
mogli osiągnąć pewne pojęcie o drużynach 
III grupy, co pomoże nam w ocenie mistrw:: 
w/w. grupy — Polonji, z którą prawdopodob 
nie 1 p. p. Leg. rozegra spotkanie półfinuio 
we. 

SZKOLNE MISTRZOSTWA LEKKO 
ATLETYLZNE. 

W najbliższą sobotę i niedzielę odbędą 

się na Pióromoncie mistnzostwa szkół śred 
nich w lekkiej atletyce. 

LVowyższe zawody są zawsze wielką atrak 
cją dla młodzieży szkolnej i gromadzą na 
starcie entuzjastów lekkiej atletyki. 

Program zawodów przewiduje następują 
ce konkurencje: 

W sobote: 100 mir, 1500 mtr., 
wzwyż i kulę oraz sztafetę 4x100 mtr. 

W. niedzielę: 100 mtr. (finał), skoki w dal 
i z tyczką, dysk, 110 mtr. przez płotki, osz 
czep, bieg 300 mtr. oraz sztafeta 4x100 (ti 
nał). 

Początek zawodów o godz. 15 min. 15 

OSTATNIA IMPREZA TENISOWA 
BIEŻĄCEGO SEZONU. 

Na kortach A. Z. $. przę ulicy Zakreto 
wej rozpoczyna się 22 b. m. międzyklubowy 
turniej tenisowy, który zakończy się 25 b. m. 

Turniej powyższy posiada charakter fak 
tycznych mistrzostw Wilna, gdyż oficjalne 
mistrzostwa w tym roku nie będą rozegrane, 

Z Polski. 
TILDEN W) POLSCE, 

Pogłoski o występie „Big Billa" w War 
szawie znajdują potwierdzenie. 

Mianowicie sekcja tenisowa warszawskiej 
Legji prowądzi definitywne pertraktacje w 
tej sprawie i przyjazd Tildena ma nastąpić 
15 października. 

Oprócz zawodowego mistrza świata maj 
przyjechać: słynny Roman Najuch i fenome 
nalny młody gracz Nusslein. 

Zawodnicy odbędą mecze pokazowe z Tło 
czyńskim i Stolarowem, a równieź zmierzą 
się pomiędzy sobą. 

KUSOCIŃSKI NIE CHCE STARTOWAĆ W 
* RZYMIE. 

Wiłoski Związek Lekkoatletyczny zapros*ł 
naszego asa na 28 października do Rzymu, 
Kusociński jednak odmówił, uważając, iż 
obecny jego sezon jest przeladowany starta 
mi. 

Ostatnio Kusy ujawnił znaczne zaintereso 
wanie $ię automobilizmem. Pierwszym jego 
krokiem w tej dziedzinie było złożenie oneg 
dej w Whrszawie egzaminu na prawo jazdy. 

WYTĘŻONA DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA 
W. F. W... WARSZAWIE. 

Warszawski Ośrodek Włychowania Fizycz 
nego uruchomił dotychczas na sezon zimowy 
następujące kursy: gimnastyka dła pań (2 

   

  

skok 

  

  

  

grupy), gimnastyka dla panów (2 grupy). 
gimnastyka dla dzieci — 1 gr., szermierka 
dla pań i panów — 2 gr.. tenis — 1 gr., oraz   

boks — 2 grupy. 
Pozatem — stałe kursy niedzielne. 
A w Wiilnie? 

wpj. 

patrzenie pozostawił na biurku klucz od ka 
setki, w której przechowywał złoto. Charak 
terystycznem jest również, że osoby które 
tej kradzieży dokonały nie zabrały in. rze 
czy znajdujących się w warsztacie, W ciągu 
ubiegłych dwóch dni policja przeprowadziła 
w mieście szereg rewizyj w mieszkaniach 
znanych poleji paserów. Rewizje te nie dały 
narazie pozytywnych wyników, Jedna osoba 
w związku z kradzieżą została zatrzymana. 

rodzaju defektów nie jest zdolnych do 
użytku, odbije się niewątpiiwie w spo 
sób dotkliwy na publiczności, która i 
tak już kinie na czem Świat stoi do 
brodziejstwo takiej komunikaci. 

Dowiadujemy się, że w sprawie tej 
zwołane zostało na dzień dzisiejszy 
nadzwyczajne posiedzenie t. zw. ra 
dzieckiej Komisji Arbonowej. Z faktu 
niedotrzymania przez „Arbon* umo 

y Magistrat zamierza podobno wy 
daleko idące konsekwencje. 

   

   

        

    

    
| "4 (Dziś: Totnasza B. W; 

i Czwartek | Į iuo: + Tekli P. M 

22 | " _ | Wachód słońca — z 5 in. 04 
Wrzesien zachód 2, 34 5е 19 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorulegji U.S.B. 

w Wilnis z dnia 21/1X — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 7:7 

Temperatura średnia + voc. 

2 najwyžiza > 12 С. 
а: najnižsza 5- 80 C 

Opad: 3.1 

Wiatr: połudn.-zachodni. 

Tendencja: wzrost, nast. spadek. 

Uwagi: pochmurno, przelotne deszcze. 

Prognoza pogody na Wileńszczyźnie dzi 
siaj, dnia 22 września b, r. — Pogoda zmien 
na, z przelotnemi deszczami i rozpogodzenia 
mi się w u dnia, Dalsze ochłodzenie. Noc 
zimna (miejscami spadek temperatury do 2 
stopni), dniem temperatura około 13 stopni. 
Słabe, chwilami porywiste wiatry północno 
zachodnie. 

  
    

  

OSOBISTA. 

— Wyjazd prezesa S. A, p. Wyszyńskiego 
Dniu 21 b. m. p. prezes Sądu Apelacyjnego 
w Wilnie Wacław Wtyszyński wyjechał do 
Wirszawy w sprawach służbowych. 

MIEJSKA. 

— Nieoczekiwane zjawisko, Podług pro 
wizorycznych obliczeń miejskich władz po 
datkowych w ciągu ubiegłego miesiąca oży 
wił s całkiem niespodziewanie ruch przy 
okienkach płatniczych. Ogółem w ciągu sier 
pnia do kas miejskich wpłynęło ponad 50 
procent podatków komunalnych prelimino 
wanych w tym czasie do płacenia. 

Kompetentne czynniki zjawisko to tłuma 
ста tem, że przejęcie egzekutywy przez wła 
dze skarbowe wzmogło jednocześnie obawę 
płatników o niezwłoczną egzekucję, co pocią 
gałoby za sobą nadmierne koszty dla zalega 
jącego z opłatą płatnika. 

— КЮ wydzierżawi kino miejskie. W 
związku z sprawą wydzierżawienia lokalu 
kina miejskiego odbyło się wczoraj nadzwy 
czajie posiedzenie Magistratu. Z pięciu zło 
żonych ofert pod uwagę brane były właści 
wie tylko dwie: ZASP, i Związku Inwalidów 
Ostatecznej decyzji Magistrat nie powziął 
uzależniając ją od przeprowadzenia dodatko 
wych pertraktacyj z obu oferentami. 

Decyzja w sprawie wydzierżawienia kina 
miejskiego ma jednak zapaść jeszcze w ciągu 
bieżącego tygodnia. 

— Komitet dla uczczenia pamięci boha 
terów przestworzy. W Wilnie zawiązał sę 

Komitet uczczenia pamięci tragcznie zmar 
tych zwycięzców przestworzy por. Fr. Żwir 
ki i inż.—pilota Wigury. 

Na czełe Komitetu stanął wice—wojewa 
da Jankowski. W. skałd Komitetu weszli 
przedstawiciele miejscowego społeczeństwa. 

SPRAWY SZKOLNE, 

Shelley*s Institute — podaje do wiado 
mości, że studenci zapisani na kursa francu 
skiego winni się stawić: grupa G dnia 22 
września we czwariek o godz. 5 a grupa J 
w piątek dnia 23 września o godz. 6. 

            

3 Z KOLEL 

— Wyjazd dyr. Falkowskiego na święto 
koljerza polskiego. W dniu wczorajszym dy 
rektor PKP. w Wflnie inż, K. Falkowski wy 
jechał służbowo do Whrszawy. Na czas nie 
obecności dyrektora Falkowskiego zastępst 
wo objął wice—dyrektor inż. Mazurowsku. 

Dyr. Falkowski w czasie .swego pobytu 

  

    

  

Dziś ostatni dzień śpiewne - 
dzwiękowego superszlagieru f*6więk. teatr świetlny 

PAN 
al. Wielka 42, tel. 5-28 

  

ŻAR KRWI 

  

  

Piekkma cera — 

małode, jędrme ciało = 
to bragniemie wszystkich kobiet . . . 

IWiech się Pani nie martwi o Swą 
cerę... gdyż miljonom kobiet dziś 
już znaną jest tajemnica uzyskania 

                              

   

    

    

Prosimy żądać zawsze tylko prawdziwego 
mydła Palmolive, zwracając wagę na. jego charak- 
śerjstyczne cechy: — zielone opakowanie z 

Н9 czarną opaską i złotym napisem Palmolive. 

MYDŁO PAL 

pięknej cery przez regularne stoso- 
wanie mydła Palmolive. 
Mydło Palmolive wyrabia się na za- 
sadzie specjalnych przepisów, trzy- 
manych w ścisłej tajemnicy, przy 
użyciu słynnych na cały świat kos- 
metycznych olejów z owoców oli- 
wnych, palm i orzechów kokoso- 
wych. Miękka piana mydła Palm- 
olive wnika głęboko w pory, usuwa 
łagodnie wszelkie nieczystości i 
czyni skórę świeżą i delikatną. Dia- 
tego powinna Pani używać stale 
także do kąpieli mydła Palmolive. 
Jeśli Pani pragnie zachować wdzięk 
młodości, piękną wiośnianą cerę — 
i świeże, jędrne ciało — niech Pani 

używa codzienniemydła Palmolive, 

        

   

wYRÓB 

MOLIVE 

  

DNIKA 
w Warszawie weźmie udział w święcie kołe 
jarza, które odbędzie się dnia 24 b. m. 

Program tego święta przewiduje w dniu 
24 b. m. przemówienie ministra Butkiewicza 

i prezesa uwiązków kol. posła Starzaka, ope 
ra Zielińskiego „Janek* i balet „Na kwaie 
rze“ Moniuszki. Dnia 25 b. m. odprawione 
zostanie nabożeństwo w kościele Wizytek. 
po mszy św. zostanie złożony przez koleja 
rzy wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza. 
Po południu kolejarze złożą hołd Panu Pre 
zydentowi Rzeczypospolitej, następnie odbę 

dzie się rewja oddziałów kolejowych oraz 
złożenie hołdu Marsz, Piłsudskiemu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Związek Prasy Obywatelskiej Kobiet 

w Wólnie podaje do wiadomości że zebrani: 
Sekcyj Odczytowej i Świetlicowej odbędą się 
w czwartek dnia 22 bm. o godz. 8 wieczorem 
w iokału Związku przy ulicy Jagiellońskiej 
Nr. 3 m. 3. 

Wszystkie członkinie zgłoszone i te, któ 
re chciałyby wziąć udział w qwracach Refe 

ratu Wiychowania Obywatelskiego sa proszo 
ne o przybycie. 

    
    

  

   

    

   
    

  

   

  

RÓŻNE. 
— Premje K. K. O. m. Wilna, Dnia 1 

października b. r. w lokalu Komunalnej Ka 
sy Oszczędności m. Wilna przy ulicy Ad. 
Mickiewicza 11 odbędzie się publiczne loso 
wane złotowych książeczek  oszczędnościo 
wych, na których wkład sięgający wysokości 
nie mniej niż zł. 100 (sto) pozostał nieprzer 
walnie w ciągu 6 miesięcy. 

Włłosowanych będzie 10 książeczek 7 
premją po zł. 500 — (pięćset) każda. 

Pragnący brać udział w następnem losn 
waniu, które się odbędzie dnia 1 kwietnia 
1933 roku i nie posiadający jeszcze książe 
czek oszczędnościowych Komunalnej Kasy 
Oszczędności m. Wiilna, odpowiadających po 
wyższym warunkom — winni zaophtrzyć sie 
w takowe najpóźniej do dnia 1 października 
1932 roku włącznie. 

— Sala Konserwatorjum. W' niedzielę 25 
b. m. koncert laureatki międzynarodowego 
konkursu špiewaczego w Wliedniu Luby Lt 
wickiej. 

Bilety do nabycia w „Orbisie* 
wieza 11). 

— Choroby zakaźne. Podług danych miej 
skich władz sanitarnych w ciągu ubiegłegó 
tygodnia zanotowano na terenie Wilna na 
stępujące wypadki zasłabnięć na choroby 
zakaźne: tyfus brzuszny — 4; płonica 23; 
błonica 4; róża 8 (zgon 1), gruźlica 12 (zmar 
ły 4 osoby); jaglica 6. 

Ogółem chorowało 57 osób, przyczem w 
4 wypadkach choroba dała wynik Śmiertel 

"RADJO 
CZWARTEK 22 września 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 13,10: Pogram dzien 
ny. 15,15: Orkiestra Pawła Włhitermana (pły 

Kom. meteor. 15,40: Muzyka daw 
a popułarna (płyty). 16,30: Kom. 

y. 16,40: „Wśród ksiąžek“ — pogad. 
17,05: Koncert symfoniczny (plyty). 18, 
„Egen — kolebka cywilizacji" — odczyt. — 
18,20: Muz. tan. 19,10: Program na piątek. 
19,15: „Skrzynka pocztowa Nr. 214* — 19,35 
Prasowy dziennik radjowy. 19,45: „U wrót 
żelaznych Dunaju* — odczyt. 20.00: Mu- 
21,20: Słuchowisko „Takie czasy — К. Ма 
kuszyńskiego. 21,50: Komunikaty. 22,00: Mu 
zyka taneczna. 22,40: Wiad. sportowe, 22,50: 
Muzyka taneczna. 

   

  

  

    

(Mick.e 

    
   

    

PIĄTEK dnia 23 wrzešnia 1932 roku. 

11,58: Sygnał czasu. 15,10: Program dzien 
ny. 15,15: Muzyka operowa (płyty). 15,35: 
Kom. meteor. 15,40: Utwory Mendelssohna 
(płyty). 16,30: Kom. LOPP. 16,40: Odczyt z 
Warszawy, 17,00: Koncert. 18,00: „Faust i 

  

    

bohater „Nędzników* 
i wielu innych filmów 

„ŚPIEWAK NIEZNANY” 
Jutro wielka sensacja sezonu — arcydzieło francuskiej produkcji dźwiękowej 1932/33 r. 

podług powieści Blasco Ibanez. 

GABRIEL GABRIO. 

teatr" — odczyt Emila Zagadłowicza. 18,20: 
Muz. tan. 19,15: Polakom na Kowieńszczyź 
nie. 19,30: Program na sobotę. 19,35: Pras. 
dziennik radjowy. 19,45: Przegląd prasy roln. 

j. vzagr. 2 : Feljeton muzyczny. 20,15 
Koncert symfoniczny z Filharmonji Warsz. 
22,30: Komunikaty. 22,40: Wiad. sportowe. 

: Muz. tan 

NOWINKI RADJOWE. 
MUZYKA Wi WHELKIM STYLU. 

Czwartkowy koncert symfoniczny z płyt 

gramofonowych (godz. 17) wypełnią dzieła 
dwóch tytanów muzyki wszystkich narodów 
i czasów: Mozarta i Beethovena. Usłyszymy 
mianowicie: uwerturę „Leona* i ósmą sym 
fonję Beethovena, oraz Mozarta koncert 
skrzypcowy Nr. 4 w wykonaniu F. Kreislera. 
Słowo wstępne do tego koncertu wygłosi pro 
fesor Michał Józefowicz. 

  
     

    

FELJETON JANA PARANDOWSKIEGO. 

O godz. 18 znany literaturze współczes 
nej pisarz lan Paranldowski, autor wiełu 
cennych utworów z mitologji greckiej, które 
go publiczność wileńska poznała w ubiegłym 
roku jako doskonałego prelegenta mówić 
będzie tym razem przed mikrofonem radjo 

dczycie p. t. „Egea — kolebka cy 

  

    

   wiliza 

DWHU SŁUCHOWISKA. 

O godz. 21,20 Wilno połączy się z radjo 
stacją lwowską, która nadaje dwa słachowi 
ska, a więc: Makuszyńskiego „Takie czasy* 
i F. Goetla ..Ocałenie Kiwacza”. 

ZMIANA PROGRAMU. 

W dzisiejszym czwartkowym programie 
radjowym zamiast odczytu prof. St. Kempi 
stego zapowiedzianego na godz. 19,45, a od 
łożonego na najbliższą przyszłość, - usłyszą 
radjosłuchacze feljeton T. Łopalewskiego p. 
t. „Tu mieszkał Napoleon*, w którym prele 
gent przytoczy kilka interesujących szcze 
gółów z pobytu Napoleona w W$lnie podczas 
wyprawy na Moskwę. 

  

        

Rozszerzajmy nasze ogrody 
owocowe. 

Komitet Opieki nad Wbią Wfileńską wzno 
wił rozdawnictwo drzewek owocowych na te 
renie powiatów wileńsko—trockiego i osz 
miańskiego. Na cel ten przeznaczono 15000 
drzewek. Z liczby tej 10,000 zostanie rozda 
nych darmo najbiedniejszym włościanom wsi 
wileńskiej przeważnie jednak wśród wsi sko 
masowanych, reszta sprzedana zostanie po 
cenach najniższych. 

Akcja ta ma na celu rozwój sadownictwa 
na ziemiach wschodnich. 

Kwalifikowanie gospodarstw na bezpłatne 
otrzymanie drzewek prowadzą miejscowe 
Tow. K. i O. R. przez swoich ogranomów 

WYPADKI I KRĄDZIEŻE 
W WILNIE. 
KRADZIEŻE. e 

W dniu 20 b. m. nieznani sprawcy przez 
otwarte okno dostali się do mieszkania Ryje 
ra Jankiela (Piłsudskiego 28) skąd skradł. 
damskie połto karakułowe wartości tysiąc 
złotych. 

Wi dniu 21 b. m. nieznani sprawcy zapo 
mocą złamania kłódki dostali się do fabryki 
wód gazowych Wsielupskiego Niaona (Za 
walna 25), mieszczącej się przy ulicy Zawał 
nej 21, skąd skradli trzy balony miedziane 
oraz czekoladę łącznej wartości 700 zł. 

Wi dniu 20 b. m. nieznani sprawcy zapo 
mocą dobranego klucza lub wytrycha dostali 
się do mieszkania Kuśnierowej Czerny (Win 
gry 15), skąd skradli garderobę męską, dam 
ską oraz bieliznę stołową łącznej wartości 
520 zł. 

WI dniu 20 b. m. nieznani sprawcy dostałi 
się zapomocą złamania kłódki do sklepu mie 
szczącego się przy ulicy Zawalnej 34, skąd 
skradli 180 kg. cukru oraz 250 kg. różnych 
gatunków kaszy łącznej wartości 500 zł. Za 
meldował o kradzieży Tac Ber, poszkodowa 
ny został Kapłan Szejn. 

ze słynnym śpiewakiem francuskim 
Lucjanem Muratore w roli głównej. 

W roli tytułowej niezapomniany 

  

Powtórzenie premjery! — Super-przebój europejskiej produkcji 1932-33 roku. 
publiczność całego świata. 
ekranów europejskich, zmysłowa kusicielka 

DEMON MIŁOŚC 
Paramount'u I PAT'a. 

Jdwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wilańcka 38, tel. 9-26 

Największa gw. 
Arcydzieło, które poruszyło 

najsłynniejszy reżyser świata G. Pabst Brygida "elm, i najgłośn. pisarz doby ob. P. Benoit 
NAD PROGRAM: POGRZEB $.p. por. ŻWIRKI i inż. WIGURY w dn. 15.1X 
Hołd Polski prochom bohaterskich lotników, oraz najnowsze tygodniki 

Początek o godz. 4, 6. 8 i 16:15, Na |-szy seans ceny zniżone. 
  

ftwiąk. Kino - Teatr | 

STYLOWY | 
ul. Wielka 36. 

Dziś! Zupełnie nowe rewelacyjne dźwięk. 
arcydzieło w/g powieści Dostojewskiego 
W rol. gł: Fritz Kortner, Anna Sten : Qzer. 
wykona chór syber. włóczęgów. 

Bracia Karamazowy 
Wersja francuska 

Nad program: Najnowszy dodatek dźwiękowy i rysunk. dodatek Flejschera 

Potężny dramat w 12 aktach 
z życia arystokracji rosyjskiej 

Śpiewy cygańskich romansów po rosyjsku 

   



do skutku, druga — 25 listopada 1932 roku. 

OBWIESZCZENIE. 
Zarząd Towarzystwa Kredytowego miasta Wilna niniejszem podaje do wiadomości 'dłużników, 

K.U R J E R WĘIĘELCESN"=S2ZK I 

wierzycieli i innych osób zainteresowanych: 
1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Towarzystwo wydanych odbędą się w lokalu Towarzystwa przy ulicy Jagiellońskiej 14 w Wilnie, w obecności 

Komitetu Nadzorczego i Zarządu Towarzystwa, licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości, położonych w mieście Wilnie: pierwsza — 7 listopada 1932 roku, a jeśli pierwsza nie dojdzie 

Licytacje rozpoczną się o godzinie 12 w poł.; 2) że zgodnie z $ 84 statutu Towarzystwa licytacja się rozpocznie od sumy nieumorzonej pozosta 

łości wydanej pożyczki z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej wszystkich zaległości w ratach odsetek za zwłokę, wszystkich wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika kosztów egze 

kucji, obciążających dłużnika, a również zaległości podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, przyczem na nabywcę nieruchomoś 

ci będzie przelana obciążająca sprzedawaną nieruchomość pożyczka z ratą bieżącą, należnemi od niej odsetkami za zwłokę oraz rozterminowaną zgodnie z planem konwersji pożyczek i listów 

zastawnych Towarzystwa częścią rat za lata 1925, 1926 i 1927; 3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji mogą przeglądać w biurze Towarzystwa (Wilno, Jagiellońska 14) w godzinach urzę 

dowych (od 9 do 2 pp.) lub w odnośnych księgach hip. o iłe nieruchomość posiada uregulowaną hipotekę, akta dotyczące zastawu nieruchomości, wystawionych na sprzedaż; 4) że osoby przy 

stępujące do licytacji winny przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadium w wysokości wszystkich zaległości (prócz rozterminowanych części rat za lata 1925, 1926 i 1927), zaległych podat 

ków oraz wydatków związanych z wystawieniem nieruchomości na licytacji; 5) że suma zaofiarowana na licytacji, za potrąc. złoż. wadium, nieiuszczonej pozostałości pożyczki, raty bieżącej z należ 

nemi od niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowanej części rat za lata 1925, 1926 i 1927, a również opłaty aljenacyjnej winne być uiszczone w ciągu dni 14 od dnia licytacji: w razie zaś 

niewniesienia w terminie wskazanym wymienionych należności, nabywca traci złożone przy licytacji wadium, które będzie użyte na opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydat 

ków, uskutecznionych na rachunek dłużnika, i opłat, należnych Towarzystwu z wystawionych na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie nadal własnością dotychczasowego właściciela: 

  

  

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

606 8451 Anolik Icek Wiłkomirska i Zwierzyniecka Nr. 58/25. 1947,99 1788 66 807 19 14681 52 = 

241 13546 Anolik Icek Sołtańska i Zubrowa Nr. 17/2. 1107 125 42 56 41 686 78 67 50 

214/568 5274 Banel Michał, Banelówna Marjanna i Ka 

wecka Teresa Piłsudskiego i Kijowska Nr. 39/10. 915 2157 92 1286 31 23757 66 742 50 

538 74 Balter Ilja Nowogródzka Nr. 10 i Makowa Nr. 1, 618,80 11583 49 4305 — 76314 30 = 
74 niema Balasna Marja Witoldowa Nr. 33a. 2302,30 385 21 177 06 3422 86 277 50 

591 7730 Bialowicki Owsiej Chełmska Nr. 5. 731,25 2180 51 640 63 9187 55 A 
609 13525 Czerwiński Mikołaj miejscowość  „Leśniki* mad brzegiem A 

rzeki Wilji. 22666,41 997 98 591 94 10766 44 — 
218 niema Chaime Chana Antokolska Nr. 118b obec. 126. 1269,45 637 40 144 16 1755 11 172 50 

449/565 173 Dubińscy Nesanel i Bejła W. i M. Stefańska Nr. 19 1233,05 14390 88 5361 88 99497 50 3630 — 

539 9903 Domaszewiczowa Janina Krótka Nr. 4 793, 1137 57 618 84 10970 18 — 
165 1127 Dmochowski Wacław Trębacka i Strzelecka Nr. 6 obec. Nr. 8 4346 562 47 169 23 2060 35 202 50 
531 4231 Flekser Mejer, Flekserówna Sora i Gle 

zerowa Rachela Lwowska Nr. 15 2002. 8690 37 2690 63 48341 77 — 

22/532 3510 Felmanowie Calel i Bejla zaułek Lidzki Nr. 5 523,25 4778 47 1473 79 26515 91 442 50 
139/571 5378 Frydberg Estera Kijowska i Rydza Śmigłego Nr. 24/32 226,50 1018 13 420 45 7652 24 135 
235/607 8760 Gurwicz Szloma Antokolska Nr. 149a obec. Nr. 169 6852 2438 81 1021 52 14547 83 187 50 

601 7156 Gružewski Kazimierz Wielka Nr. 33, Szklana Nr. 2 i Klaczki i 

Nr. 11 2295 28217 95 9686 25 175125 32 — 
55 1170 Giedrys Ignacy Kalwaryjska Nr. 72 1055,60 759 65 225 63 2747 13 270 — 

252/506 9256 Juszkiewiczowej Marceli spadkob. Konarskiego i Dobra Nr. 51 obec. Nr. 

13/2 a 4010 2657 76 1151 78 14677 81 765 — 
136 778 Jacewscy Marja i Teodor i Rojewiczowa 

Elžbieta Šw. Ignaeego Nr. 5 1251,25 6342 16 1779 50 33985 99 2767 50 
137 1184 Jogiches Samuel i Debora Szawelska i Straszuna Nr. 2 687,05 1733 49 665 51 12710 21 1035 — 
574 10250 Kozubska Marja Wilkomierska Nr. 138 obec. Nr. 165 9728,75 2718 61 704 69 9905 56 zd 
615 120 Kort Josel Stefańska Nr. 13 1501,50 10157 76 4843 13 88089 09 że; 
572 11363 Kamiński Antoni , Topolowa grunt Nr. 158 i 159 3687,18 351 29 160 16 2203 81 c 
569 691 Kozłowska Helena Wiłkomierska Nr. 135 4550 2461 02 645 75 11602 02 => 
388 4748 Krupowies Michał Józef Dobra i Nasza Nr. 6 2292,24 914 18 646 02 12488 79 1012 50 

426/11 4301 Kruszańska Chana Kijowska i Dynaburska Nr 49 obec, Nr. 57 441,35 236 85 62 68 763 09 MOŻ 

433 niema Łachińska Pesia Zamkowa Nr. 15 318,50 1837 08 727 87 14061 45 1140 — 
225 х Malachowski Bronislaw Karpacka Nr. 8 910 212 81 62 68 763 09 ši 75 — 

502 6377 Osnasówny Rywka Rochla, Bejla i Michla Szawelska Nr. 6 1110,40 13877 31 4401 86 77471 62 — 
314 niema Oleński Kazimierz Sokola Nr. 12 569,66 179 97 81 48 992 02 97 50 

608 7269 Polikański Dawid Nowogródzka i zaułek Kaczy Nr. 65/3 7 413,60 823 45 430 50 7830 15 =, 
536 7856 Parnesowie Leon i Borys Tartaki i wybrzeże rzeki Wilji Nr. 32 3023,50 7390 94 2798 25 49604 31 > 
551 10298 Piekar Fajwusz Wiłkomierska i Zwierzyniecka Nr. 56/23 1131,70 2932 93 968 63 17289 15 S 
455 nieina Podorski Grzegorz Ogėrkowa Nr. 9 1193,45 513 64 37 61 457 86 45 — 
361 3 Piśniekiewicz Adolf Lipowa Nr. 19 122,85 124 07 56 41 686 78 67 50 
557 355 Sokołowska Aniela Kopanica Nr. 6 4946,24 3487 22 1601 56 22038 14 — 

549 11523 Selc Wulf Lejba Wilkomierska Nr. 85 1614,52 1906 03 640 63 9005 05 — 
216 6099 Segalowie Szołom, Arjasz, Hirsz i Snar 

ska Gnessa zaułek  Oszmiański i Św. Mikołaja 

Nr, 2/10 755,30 3788 43 952 28 18409 41 1492 50 
238 4302 Surawicz Józef Witoldowa Nr. 33 4170,50 1044 27 564 66 10916 12 885 — 

410 1234 Stankiewiczowie Michał i Helena Chiwińska Nr. 23 obecnie Chocimska 
Nr. 35 819 1428 51 282 04 3433 91 387 50 

369 11684 Sienkiewiczowie Adam i Lucyna Piaski Nr. 54/5 obecnie Nr. 52 796,25 233 79 68 94 839 40 82 50 
603 5755 Tułowski Mikołaj Wojskowo Cmentarna Nr. 3a 1961,75 978 48 448 44 6554 12 = 
474 5600 Towarzystwo dla Eksploatacji Kinemato 

nieureg. graficznych i Kinetofonych Aparatów Maleńska: Nr! 38 —— 1414 > RASTA sa 1019,20 14509 65 4617 82 89271 71 7287 50 
463 niema Rorowinowa Franciszką Saska Kępa ‚ 1001 106 36 31 33 381 55 37 50 
610 39 Remza Hirsz Ostrobramska Nr. 22 1419,60 

A 1583,40 
SA wiecz. cz. 9054 22 4574 06 83195 26 щ 

613 12515 Rudž Michal Obozowa Nr. 80, 78 943 379 68 269 06 3932 47 е 

349 785 Ruszczyc Zygmunt Witoldowa i Zjazd Nr. 5 2730 2149 21 698 64 13506 39 1095 — 

320 niema Rubanowicz Pejsach Chocimska Nr. 29 (b. Chiwińska) 948,10 231 81 106 55 1297 26 127 50 

604 1651 Wileńskie Stowarzyszenie Przemysłowo 

Handlowe Adama Mickiewicza i  Montwiłłowska| 

c Nr. 33a 2074.80 10148 41 4574 06 83195 26 > 
564 634 Wojczykowie Fejga, Judel i Rubin Popowska róg zauł. Białego Nr. 5 370,05 1280 20 320 31 4502 53 — 

529 9015 Wiążewicz vel Jażewicz Józef Majowa Nr. 22 1950 1959 57 435 63 5860 15 — 
555 10753 Wajnesowa Chaja Konduktorska i Rakowa Nr. 20/3 2250 6507 79 1883 44 33617 81 — 

201 1195 Walk Chaja i Widuccy Mendel i Нейа Wiłkomierska Nr. 100a obecnie Nr. 102 728 225 69 81 48 992 02 97 50 

533 1253 Zarecki Eljasz Mowsza Antokolska Nr. 33 obec. Nr. 21 759,85 5259 97 1761 72 25265 77 — 

523 874 Zalkindovie Anna i Rywka Wielka róg Miljonowej (obec. Hetmań 

skiej Nr. 13) 928,20 41889 29 10762 50 193367 02 — 

620 4294 Masalėwna Zinaida Strycharska Nr. 24 55073,27 1950 17 1158 18 16853 46 — 
406 2692 Zmaczyūska Marja Jasna i Fabryczna Nr. 51 1116,44 650 91 150 42 1831 42 180 —                 
  

WYJAŚNIENIE RUBRYK: 1) Numery pożyczek, 2) Numery hipotek, 3) Nazwisko i imię właściciela nieruchomości, 4) Ulica i Nr. domu, 5) Obszar w mtr. kwadr., 6) Suma za 

ległych należności w ratach, odsetkach i wydatkach, poniesionych na rachunek dłużnika, która winna być uiszczoną przez naby wającego nieruchomość: Suma ta z doliczeniem do niej mających 

pierwszeństwo przed pożyczką Towarzystyła, zaległości podatkowych, skarbowych i samorządowych, o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, oraz wydatków które ujawnio 

ne zostaną w dniu przetargu, winna być złożona, jako wadium przed rozpoczęciem licytacji, 7) Rata bieżąca z odsetkami za zwłokę od niej, 8) Neumorzona pozostałość pożyczki na dzień licy 

tacji, 9) Rozterminowana część rat za lata 1925, 1926 i 1927. 

UWAGI: Licytacja rozpocznie się od sumy należności objętych rubrykami 6, 7, 8 i 9. Należności objęte rubrykami 7 

Kwoty, wskązane w rubrykach 6, 7 8 i 9 podane są w złotych. ruchomości. 

  

‚ 8 19 mogą pozostać nadal na hipotece sprzydawanej nie   

  

NAJNOWSZE SZLAGIERY 
Cena 15 gr. Cena 15 gr. 

Do nabycia w Biurze Dzienników 
L. Bergera, ul. Zawalna Nr. 17. 

1) Zawsze |5) Skrwawione serce 
2) Wrócisz |6) Katiusza 
3) Tango Andrusowskie |7) Czarny kot 
4) Ty, miło:ć i wiosna |8) CzyTywiesz,moja mała 

Cena 15 gr. Cena 15 gr. 

ROZKŁAD JAŻDY 
autobusów kursujących na linii 

WILNO— NIEMENCZYN 

  

  

= Wilna 255 757*9-411743,7 19 ее 

z Niemenczyna . 7.30, 9, 1!, 13, 15, 17, 19. 

Woropajżwskie Zakłady Przemysłowe 5. A. 
w WILNIE 

zaprasza niniejszem P. P. Akcjonarjuszy na zwyczaj 

ne walne zgromadzenie spółki które odbędzie się w 

Wilnie, w lokalu przy ulicy Wileńskiej 16 w dniu 10 

października 1932 roku o godz. 19, z następującym 

porządkiem dziennym: 1) Zagajenie i wybór przewod 

niczącego zebrania, 2) Sprawozdanie i bilans, oraz 

rachunek zysków i strat za ubiegły rok administracyj 

ny, 8) Zatwierdzenie bilansu i rachunku zysków i 

strat, oraz udzielenie absolutorjum Zarządowi, 4) Wy 

kór członków Komisji Rewizyjnej i członków Zarzą 

du, 5) Powiększenie kapitału Spółki, w zw 

ryciem strat, 6) Włolne wnioski 

DARMO 
zupełnie przeznaczyliśmy 5 palt wełurowych męskica 
i 8 płaszcze damskie z futrzanemi kołnierzami dla 
tych, którzy zakupią u nas do 24 grudnia r. b. 1 z 
niżej wymienionych kompletów towarów. Przeczytaj 
cie uważnie, Chcąc spopułaryzować firmę naszą wśród 

niezliczonych rzesz konsumentów naszego kraju, (wy 
syłamy nie bacząc na to, iż towary w ostatnich ста 
sach znacznie zdrożały) nasze bezkonkurencyjne kom 
plety pierwszorzędnych materjałów zimowych po ce 
nach najtańszych w całym kraju, a mianowicie: 

Nr. 3 tylko za 20 zł. 50 gr. 
3 mtr. najmodniejszego materjału czysto—wełnianego 
na. męskie ubranie jesienne, 1 pullower wełniany w 
najmodn ze wzory żakardowe ostatniego roku z 
amerykańskim zamkiem przy szyi, 1 koszulę z białe 
go dobrego trykotu, 1 parę wełnianych skarpetek, 3 
ręczniki białe waflowe oraz 3 chusteczki do nosa 
Opłatę pocztową 3 zł. płaci odbiorca. 

Nr. 4 tylko za 24 zł. 
4 mtr. rypsu czysto—wełnianego na elegancką suknię 
lub kostjum damski, 1 pullower damski wełniany w 
najmodniejsze wzory żakardowe lub gładki z jedwab 
nym haftem (ostatnie tegoroczne modele), 1 koszulę 
damską z białego dobrego trykotu, 1 parę pończoch 
„Macco* oraz 3 chusteczki białe mereżkowane do ne 
sa. Opłatę pocztową 3 zł. płaci odbionca. 

Nr. 5 tylko za 33 zł. 
1 szt. (17 mtr.) płótna białego w wyborowym gatun 
ku, 1 parę kołder pikowych na łóżka w najmodniej 
sze wzory i kwiaty w różnych kolorach, 2 przeście 
radła na łóżka białe z kolorowemi brzegami, 3 ręcz 
niki białe waflowe oraz 1 parę dywanów na ścianę w 
piękne obrazy. Opłatę pocztową 3 zł. 50 gr. płaci vd 
biorca, 

Towary powyższe wysyłamy każdemu za zalicze 
niem pocztowem po otrzymaniu listownego zamówie 
nia, płaci się przy odbiorze. Bez ryz jeżeli towar 
się nie podoba, zwracamy pieniądze. Zamówienia pr> 
simy adresować: 

Firma M SZYFFER, LODZ, 

ul. Nowomiejska 5. — Skrzynka pocztowa 459, 

UWIJAGA: W dniu 30 grudnia r. b. ogłosimy listę 
osób, które otrzymały premje. Korzystajcie z okazji, 
każdy z kupujących może zupełnie bezpłatnie otrzy 
mać 1 premję. 
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. Książka to najlepszy przyjaciel czło- 
wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 
a nie wymaga wzajemności. 

MIELE, 

Biblioteka Nowości 
zaopatrzona w znaczny dobór ostatnich no- 

wości i dzieł klasycznych. 

Czynna od godz. 11 do 18-ej. W'arunki dostępne. 

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 
ładnie oprawioną książkę. 

    

SKŁAD BRONI 
F. ZIENKIEWICZA 
Wilno, Ś-to Jańska 9. | 
Poleca: duży wybór bro- 
ni myśliwskiej o 10% ta- b 

niej kosztu. 

     

    

С 
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Przybory myśliwskie po @ 
cenach ściśle fabrycznych 

Proszę o przekonanie się | 

  

  
  

Nr. 217 (2459). 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

W. Z.P. 29. 

Ir. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wieez. 

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

Mickiewicza 24, tel. 277 

-_ Akuszerka 

Maria Lakneroma 
grzayjmuje od 9 do 7 wieez 
:lica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

  

  

  

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec. Tom. Zana 
na lewo Gedeminowską 

ul Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3 93 
  

Akuszerka 

Śmiałowską 
przeprowadziła się 

ne ul. Mickiewicza 4—6 
tamże gabinet kosmetrcz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W.Z.P. 88. 8323 

ENGLISH 
groups and single 

N. GAWROŃSKA 
(University College 

Lopdon) 
Słowackiego Nr, 1 m. 10 

telefon 838. 

  

  

с 5 Bridge'a 
lekcje udziela student. 
politechniki D. Lipeki 
Mickiewicza 41—6 

godz. 4—6 
  
  

POKO 
duży, jasny z umebłowa- 
niem lub bez w dobrym 
punkcie miasta do wyna- 

jęcia. Zamkowa 3—3. 
Dowiadywać się w godzi: 

nach biurowych. 

Mieszkania 
DO WYNAJĘCIA 

ze wzelkiemi wygodami 
i wodociągiern: 2 mieszk. 
po 4 pokoje z kuchnią, 
| mieszk. 3 pok z kuchnią. 
Zwierzyniec, Fabryczna. 
Э0 аж ае ж лааа 12 

POTRZEBNY 

chłopak 
(do nauki) 
do pracowni 
fotograficznej 

Leonarda Siemaszki 
Wielka 44 

Wok tych, którzy 
posiadają jakiekol- 

wiek 'nfocmacje o obec- 
nem miejscu pobytu Ada- 
ma RYZMANA, urodzon. 
9 kwietnia 1894 roku we 
Lwowie, syna zmarłych 
Aleksandra i Marji z Pa- 
chulskich małż Ryzma- 
nów, ostatnio w czerwcw 
1927 roku zamieszkałego 
w Warszawie przy ulicy 
Sosnowej 8, — uprasza się 
© podanie takowych do 
KonsystorzaEwangelicko- 
Reformowanego w Wilnie, 

ulica Zawalna 11. 

POŻYCZKI 
5000 zł. 

pod |-szy numer hipoteki 
nieruchomości w Wilnie 
poszukuję. — Oferty pod 

„500% do Administracji 
„Kurjera Wileńskiego" 

LLA LL į 

  

  

      

  EREASRAZIA 

WIRGIL MARKHAM, 
  

DJABEŁ KUSI. 
(THE DEVIL DRIVES). 

Powieść amerykańska. Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Jobson westchnął z rezygnacją, na' 
znak, że już niczemu się nie dziwi. 

— A przez to drugie? — zapytał. 
— I przez tamto też nie. Zastana 

wiałem się nawet nad możliwością wy 
jęcia szyb j zakitowania ich zpowro 
tem. Ale to nie, bo na szkle niema ża 

dnych śladów. Co się zaś tyczy zamk 
nięcia okna od zewnątrz, to nie doka 
załby tego żaden cudotwórca. Więc 
i o tem oknie niema co mówić. 

Jobson napisał: „Okna*, a obok 

postawił wielkie zero. 

— Teraz przejdźmy do ścian. Zba 
dałem je starannie wiele razy, opuka 
łem j t. d. j stwierdziłem bez żadnych 
wątpliwości, że są nadzwyczaj solid 
ne i nie zawierają żadnych ruchomyc,. 
części i ukrytych drzwiczek, czy in 
nych otworów. Tak, że i tą drogą nikt 
nie mógł się wydostać. 

Przez następne dziesięć minut 
Veen rozwodził się nad sufilem, po 
dłogą, dachem i kominem. Wykazał, 

^ 

że w podłodze nie było również żad 
nych ruchomych desek, a co do sufitu 
z lukiem na środku, to był za słaby, 
żeby człowiek mógł wejść na podda 
sze i nie załamać się. Dach świeżo po 
smarowany smołą ; zarosły świeżo 
bluszczem, nie przepuściłby kropli 
deszczu, a cóż dopiero człowieka. 
Ale ku szalonemu zdumieniu Jobson 
detektyw oświadczył, że drobny, zwin 
ny człowiek mógł przejść przez komin 
i piec. 

— Na Boga, panie, to jest nie do 
wiary. 

— W literaturze kryminalnej dzie 
ją się takie rzeczy, a tutaj przecież 
mamy do czynienia z prawdziwymi 
artystami. 

— Jeżeli pan tak uważa... — napół 
skapitulował Jobson. 

— Ja nie uważam, ja rozumuję. 
Zastanów się pan, że po takiem przej 
Ściu zostałyby wszędzie ślady sadzy—— 
w palenisku, na dachu... i zresztą sam 

(Wydawnictwo „Kurjer Wileński'* S-ka z ogr. odp. 

wylot komina składa się z wąskiej 
blaszanej rury. 

— Och, tak! — odetchnął Jobson 
ni to z ulgą, ni to z zawodem i posta 
wił zero również obok „Копита“. 

— No więc do czegośmy doszli? — 
zapytał Veen, wymachując fajką. — 
Dodaj pan drzwi, okna, Ściany, podło 
gę, sufit ii komin i powiedz mi, co z te 
go wypadnie. 

— Zero, panie. 

Detektyw zerwał się z fotelu i za 
czął spacerować między drzwiami i 
kominem, trzy kroki tam i zpowro 

tem. 

— Właśnie, całe 
sprowadza się do zera. 

— Ale to nie może być. 
— Musi być. Sytuacja bez wyjścia. 

Mój rozum nie może się zdobyć na in 
ną konkluzję. Gdyby to było zwyczaj 
ne, uczciwe morderstwo, rozwikłał 

bym je odrazu. Gdyby się naprzykład 
okazało, że przyczyną Śmierci była 
nie woda w płucach, ale cios w gło 
wę... 

Jobson kręcił głową, równolegle 
do poruszeń Veena. 

— Jakto, panie? — zawołał. — 
To co? 

— To, że byłbym już w domu, a 
nie męczył kości na tym fotelu i nie 
łamał głowy po nocach, zamiast spać. 

rozumowanie 

Czy pan nie rozumie tej szalonej nie 
logiczności: topielec w zamkniętym 
pokoju? Panie, powtarzam, że gdyby 
to było zwyczajne morderstwo, tobym 
je już od świętej pamięci wytropił i 
zdemaskował. 

—Nie rozumiem — wyjąkał oszo 
łomiony ogrodnik. 

Veen wycelował w niego fajeczką. 

— Proste, jak dwa a dwa cztery. 
Niechby to było normalne morder 
stwo, nie wymagające obecności zbrod 
niarza. Jest wiele sposobów na zabi 
cie człowieka zdaleka, w taki sposób, 
żeby nie został żaden ślad. Można na 
przykład posłać swej ofierze markę 
pocztową z zatrutym klejem do poli 
zania — można podrzucić w łóżku tru 
ciznę ulatniającą się od ciepła ciała; 
można zawiesić sztylet, żeby go ugo 
dził automatycznie w jakidjś chwili 
i skrył się tak samo automatycznie; 
można się postarać o porażenie elek 
tryczne; można wpuścić przez wenty 
lator jadowitego węża... och! są setki 
sposobów, nie mówiąc już o strzale 
przez otwarte okno, lub ciśnięciu na 

ża: 
— Wielki Boże. nie myślałem, że 

na świecie jest tyle zbrodni! — wy 
krzyknął Jobson. 

— Niema. Ja powołują się tylko 
na literaturę kryminalną. Ale — je 

  

Drukarnia „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. 

  

амелоглетенаа, 
San 
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w Wilnie, ON 

szcze jedno. Gdyby nie woda w płu 
cach kapitana, rudy Saunders hyłby 
już prawdopodobnie pod kluczem. 

— Jakto? — zapytałem. — Za co? 
— Jako podejrzany o morderstwo. 
Jobson podniósł rękę. 
„Pan żartuje? Dlaczego on miał 

by być podejrzany? 

— Bo on pierwszy obejrzał ciało. 
Bo przypuśćmy, że kapitan jeszcze żył 
i był nieprzytomny i że on, pochyla 
jąc się nad nim, dobił go ostrożnie w 
ten, czy inny sposób. 

— Nie — wtrąciłem. — Nie mógł 
tego zrobić. Nie spuściłem z niego oka 
ani na sekundę. Jobson i Sam Orr mo 
ga zeznać to samo. 

— Ma się wiedzieć — potwierdził 
Jobson. 

— Wierzę wam — odparł Veen — 
bo, jak wiadomo, kapitan poniósł 
śmierć przez utopienie. I po drugie ba 
danie lekarskie wykazało, że nastąpi 
ła ona na wiele godzin przed wscho 
dem słońca. Ale swoją drogą zdarzają 
się takie wypadki. 

— Gdzie? — zapytałem jednogłoś 

nie z Jobsonem, 
Veen roześmiał się. 
— W powieściach kryminalnych, 

panowie. Rozumiecie teraz, dlaczego 
niemożność dowiedzenia się, że go za 
mordowano, jest dla mnie taka.. ta 

ka fatalna. Ta woda... Ach, gdyby tył 
ko... 

Westchnął ciężko. 

— Pan chyba nie przypuszcza — 
zaryzykował Jobson — że on utonął, 
zanurzywszy głowę w kubełku wody. 

— Nie, mój panie — odrzucił de 
tektyw, przeszywając go wzrokiem —. 
a pan? 

— I ja nie. 

— Nie znaleźliśmy kubełka. — 
Veen latał szybko po ciasnej izbie. — 
O, gdyby tu tylko chodziło o truciznę, 
nóż, jadowitego gada, gaz. lub kulę, 
dałbym sobie łatwo radę. Utknęliśmy 
w martwym punkcie. — Kopnął w ko 
min. — Co się tyczy nieznanych gości, 
nie pojmuję, jak oni mogli stąd wyjść, 
-— Podniósł rękę do okoła. — W móz 
gu mi szumi od myślenia. Zaczynam 
mieć zawroty głowy. 

— Niech się pan tak nie przejmuje 
— rzekł tonem łagodnej perswazji Job 
son. — Czy to ostatecznie nie wszyst 
ko jedno, jak oni stąd wyszli? Co to 
kogo będzie obchodzić za sto lat? 

Detektyw padł na fotel ; po dłuż 
szym namyśle odpowiedział: 

(Den) 

—:—— 

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis. 

  

  

 


