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Gospodarczy program 
ozwiązanie parlamentu niemieckiego 

dla uprzedzenia votum nieufności kancle 
rzowi Papenowi jest jednym z sympto- 

mów obecnej walki w Niemczech o pro- 

gram gospodarczy. 

Program ekonomiczny von Papena 

nie we wszystkich swych punktach zdo- 

bywa popularność. 

W Niemczech liczni komuniści prag- 

nęliby program gospodarczy wzorować 

na programie sowieckiej Rosji, wprowa- 

dzić przynajmniej upaństwowienie prze- 

mysłu wielkiego i banków. Sprawy a- 

nie poru- 

kotoho 

grarnej komuniści niemieccy 

szali, rozumiejąc, że sowchozy i 

zy wywołałyby tylko zwiększoną ku 

nim niechęć warstwy włościańskiej. 

Socjalni demokraci pod względem 

programowym są dziś w pewnej mierze 

bankrutami. Znaczną część swych postu- 

latów programowych zrealizowali. Ubez 

pieczenia społeczne w Niemczech rozwi- 

nęły się w okresie powojennym; zapo- 

czątkowane jeszcze przez Bismarcka, po 

siadają nową ważną gałąź ubezpieczenio 

wą — ubezpieczenie od bezrobocia. -= 

Wydatki na bezrobotnych w 1931-— 

32 roku obliczone są na 3,8 miljarda 

mk., liczba zaś otrzymujących zapomogę 

—4,9 miljonów. W budżecie Niemiec za 

1931 — 32 rok społeczne ubezpieczenia 

wynoszą 489,5 miljonów  mk., pozatem 

zapomoga kryzysowa („Krisenuntestii- 

tzung'*) — 824.1 milj., produkcyjna za- 

pomoga dla bezrobotnych — 14.3 milj. 

Gros wydatków na bezrobotnych ponosi 

fundusz ubezpieczeniowy. Te miljardowe 

wydatki ciążą na życiu gospodarczem 

Niemiec. W miarę pogorszenia sytuacji 

wprowadzone zostają różne ograniczenia 

korzystania z wsparć z powodu bezrobo 

cia. Otóż te ograniczenia wykazują, że 

na drodze ubezpieczeń nie da się rozwią 

zać kwestja; trzeba wzmóc produkcję, 

trzeba, aby przedsiębiorstwa przemysło- 

we zatrudniały więcej siły roboczej. 

Liczba bezrobotnych w Niemczech 

znajduje się w odwrotnym stosunku do 

ilości nowego kapitału , inwestowanego 

w przemyśle, rolnictwie, rzemiosłach i 

handlu. W 1924 r. inwestowano 1.14! 

milj. mk., w 1925 r. — 1,446 milj. mk. 

w 1926 r. — 1330 milj. mk., w 1927 r. 

-- 1,965 milj. mk., w 1928 r. — 1,736 
milj. mk., w 1929 r. — 824 milj. mk. w 

1930 r. — 150 milj. mk. 

Pozatem na budownictwo, elektryti- 

kację, przeprowadzenie gazu i wody, 

komunikację i urządzenia społeczne in- 

westowano: w 1924 r. — 1476 milj., w 
1925 r. — 2925 milj., w 1926 r. — 3649 

milį., w 1927 r.— 5028 milj., w 1928 r. 
— 5356 milį., w 1929 r. — 5030 milį. 
w 1930 r. — 2800 miljonów marek. 

Widzimy, że w latach wysokiej kon- 

junktury: w r. 1927, 1928, a nawet w r. 

1929, gdy już nastąpiło pewne pogorsze- 
nie konjunktury, w Niemczech inwesto- 

wano nowych kapitałów rocznie na su- 

mę przeszło 5 miljardów mk. 

W inwestycjach niemieckich popełnio 

no błąd, wzorowano się na polityce go- 

spodarczej Stanów Zjednoczonych, dą- 

żącej do zbyt szybkiej zamiany siły ro- 

botniczej przez siłę mechaniczną. Inwe- 

stycje pomimo tego, że dawały zatrud- 

nienie z jednej strony, z drugiej stawały 

się czynnikiem bezrobocia. W  poiityce 

gospodarczej niemieckiej występował co- 

raz bardziej czynnik gospodarki społecz- 
nej. Dawano kredyty budowlane, dzięki 

nim nowy kapitał, inwestowany w bu- 

dowlach, doszedł w 1928 r. do 2-ch mil- 

ljardów, gdy w r. 1925 wynosił zaledwie 

685 miljonów i musiał z konieczności 

spaść w 1930 r. do 1,4 miljarda, w poró 

wnaniu z 1929 r. lub 1928 r., gdy wa- 

hał się około 2-ch miljardów. Była to 

suma, kilkakrotnie większa od kapitału, 

zużytego na inwestycje w przemyśle, roi 

nictwie, rzemiosłach i handlu, wpraw- 

dzie budowle w przemyśle były zaliczo- 
ne do tej kategorji. W porównaniu do 

inwestycyj w przemyśle, rolnictwie, rze- 

miosłach i handlu, inwestycje na polity- 

kę socjalną i instytucje publiczne były 
też za wielkie. Naprz. w 1929 r. prze- 

chodziły 1.5 miljarda, gdy inwestycje 

  

przemysłu, rolnictwa i handlu wynosi- 

ły 8.0: miljarda. Niemcy szły w kierunku 

gospodarki społecznej, która zbyt zacią- 

żyłana gospodarce prywatnej, będącej ie 

dnakże główną dźwignią życia gospo ia: 

czego. Promotorami tej polityki byli sc- 

cjal - demokraci. Von Papen usiłuje na- 

wrócić z tej polityki ku popieraniu gospo 

darki prywatnej. Ta jego dążność znaj- 

duje poparcie sfer -rolniczych i prze- 

mysłowych, chociaż te ostatnie mają po 

ważne zastrzeżenia co do jego polityki 

handlowej. 

Papeń wprowadza bony podatkowe 

(system zaświadczeń). Polega on na 

tem, że każdy podatnik podatku obroto - 

wego, przemysłowego, gruntowego i 

przewozowego, płacący w okresie od 1- 

X. 1932 r. do 30 - IX 1933 r. te podat- 

ki, otrzymuje zaświadczenie na kwotę, 

wynoszącą 40 procent płaconego podat- 

ku (co do podatku przewozowego 

pelne .©U proc.), które to zaświa:!cze- 

nia miużna potem użyć w czasie od 1 - 

IV. 1934 r. д0 31.-Ш. 1939 r. na opłace 

nie jakiegokolwiek podatku. Urząd po- 

datkowy, przyjmując zaświadczenie v* 

miejsce pieniędzy, oblicza je w wysoko- 

ści, odpowiadającej danemu 1:kawi, 

p'us 4 proc. „agia“ rocznie i zwraca 

podatnikowi resztę w formie nowego 7a 

świadczenia, opiewającego na 164), 200, 

1440, 10.000 i 20,000 mk., przyjnicwa- 

ne będą w powyžeį oznaczoavia Gkresie 

czasu w pełnej wartości nomiaaliej. — 

Wszystkie powyższe zaświadczenia są 

papierem giełdowym, wolnym od giełdo- 

wego podatku obrotowego i zdatne są 

do lombardu w Banku Rzeszy. — Przy- 

puszczalna suma tych zaświadczeń w 

roku podatkowym, zaczynającym się od 

1 X. rb. wyniesie 1.5 miljona marek. 

Oprócz tego wydał rząd Rzeszy dnia 

5. IX. rb. osobne rozporządzenie, prze- 

widujące dalsze 700 miljonów zaświad- 

czeń podatkowych tytułem premji za za- 

trudnienie nowych robotników. Za każ- 

dego pracobiorcę, zatrudnionego w cia- 

gu pierwszego kwartału X między 1. X 

1932 r. a-30 IX. 1933 r., w przedsiębior 

stwach krajowych (z wyjątkiem gospo- 

darstw domowych, chałupnictwa, rzemio 

sła domowego) ponad przeciętne miesią 

ce od czerwca do sierpnia 1932 r., ma 

prawo pracodawca do otrzymania za- 

świadczenia podatkowego na kwotę 100 

marek. 

Oprócz tego wspomniane  rozporz4- 

dzenie przewiduje prawo pracodawców 

do obniżenia płac zarobkowych w wa- 

runkach następujących: przedsiębiorstwa 

które w przeciągu miesięcznym zatrud- 

niać będą więcej robotników, aniżeli w 

odpowiednim miesiącu roku ubiegłego— 

są uprawnione do zmiany umowy o pła- 

cę, wypłacać za odnośne miesiące płace 

niższe, aniżeli taryfowe; dopuszczalne 

obniżenie stawek taryfowych — ой 2 

proc. do 10 proc. — jest uzależnione od 

wzrostu liczby zatrudnionych  robotni- 

ków od 5 do 25. 

Obliczają, że wskutek powyższych 

posunięć gospodarczych, liczba bezra-* 

botnych w Niemczech spadnie o 1200000 

co wpłynąć musi dodatnio na ich kon- 

sumcję, na pojemność rynku wewnętrz- 
nego Niemiec. 

Jeżeli w naszych warunkach zastoso- 

wanie w całości analogicznego rozporzą 

dzenia przedstawiałóby znaczne trudno- 

ści, w lombardowaniu owych zaświad- 

czeń, to w każdym razie program Pape- 

na zasługuje na uwagę. Mamy klasyii- 

kację przedsiębiorstw przemysłowych na 

mocy ilości zatrudnionych robotników. 

Powstrzymuje to częstokroć przedsiębior 

ców od przyjęcia nowego robotnika, -— 

gdyż może przenieść go do wyższej ka- 

tegorji podatkowej. Obecnie przemysłów 
cy mogą od Izb Skarbowych otrzymać 

zwolnienia od przeniesienia do wyższej 

kategorji w razie zatrudnienia bezrobot- 
nych.. Wiemy jednak, że nasza biuro- 

kratyczna maszyna jest ciężką, znamy 

wypadek w Wilnie, że podanie w danej 
sprawie, wniesione do Izby Skarbowej w 

listopadzie, zrmlazło życzliwe zaspokoje- 

nie w czerwcu. Otóż byłoby wskazane, 

  

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nje zwraca, Adminjstra- 
cja mje uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot". 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A. Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesje) — Księgarnia K, Małinowskiego, 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzimierow 
GRODNO — Księgarnja T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — $, Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul, Suwalska 13 — $ Mateski, 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz mi 

NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jażźwyńskiego, 
| NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 

N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Ksjęgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Ksjęgarnia Polskiej Macjerzy Szkołnej, 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

Smarzyński, SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskjego, ul, Mickiewicza 14, 

ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewjn —Bjuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 

WILEJKA РОМ 

WARSZAWA — Tow, Kzjęgarzj Kol, „Ruch“, 

   At 

  

"OVA — ul, Mickiewicza 24, F, Juczewska. 

oraz z prowincji o 25 proc. ćroćaj, 
na stronje £-ej i S-ej gr, 49, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, orez 

mumerach świątecznych, nadesłane, milimetr 56 gr, Kronika reklamowa miłinietr 60 gr. W 
50 proc, drożej, Ogłoszesia Zagraniczne 

do niejsca, Terminy druku mogą być przez Admiujsiszcję zmieniane 

  

Sytuacja uległa zaostrzeniu.—Spóźnienie terminu wyborów 
KOMISJA PARŁAMENTARNA WZYWA 

*_ VON PAPENA. 

BERLIN PAT. — Komisja ochrony 
praw parlamentu Rzeszy przyjęła wczo- 
raj wniosek narodowych socjalistów, -— 
wzywający kanclerza Papena, ministca 
spraw wewnętrznych Gayia, sekretarza 
stanu von Placka do stawienia się przed 
specjalną podkomisją śledczą, która za- 
jać się ma zbadaniem wydarzeń, poprze 
dzających rozwiązanie Reichstagu. 

NOWY PANCERNIK „C* 

BERLIN PAT. — Według doniesień 

prasy, stocznie marynarki wojenūcį w 

Wilhelmshaien otrzymały od rządu Rze- 

szy ziecenie rozpoczęcia budowy pan- 

cernika niemieckiego „C* w dniu 1 paź 

dziernika rb. 

SOCJAL - DEMOKRACI PRZECIWKO 

RÓWNOUPRAWNIENIU ZBROJEŃ 

BERLIN PAT. — Frakcja socjal - demo- 

kratyczna uchwaliła jednogłośnie rezolucję — 

zwracającą się przeciwko akcji rządu Rzeszy. 

w sprawie t. zw. równouprawnienia zbrojeń. 

Socjal - demokracja — podkreśla rezolucia — 

domagała się zawsze dla Niemiec pełni równo 

uprawnienia na zasadzie powszechnego rozbro 

jenia. Dawni przeciwnicy Niemiec nie wypełnili 

dotychczas zobowiązań, wynikających z trak- 

tatu wersalskiego i paktu Ligi. jednostronnie 

zredagowany traktat wersalski był zawsze 

zwałczany przez socjal - demokratów. 

Protestujemy przeciwko polityce rządów ka 

pitalistycznych, uniemożliwiającej stałe osiąg- 

nięcie postępu w dziedzinie rozbrojenia. Rząd 

Rzeszy uznał chwilę obecną za stosowną do 

wystąpienia z żądaniem przyznania Niemcom 

swobody w zakresie rozbudowy ich Sił zbroj- 

nych. Bezpieczeństwo narodów nie może jed- 

nak być osiągnięte w drodze zbrojeń wojsko 

wych. Dotyczy to zwłaszcza Niemiec, ze wzglę 

du na ich połocenie geograficzne oraz na siły 

wojskowe i gospodarcze innych krajów. — 

Z tego powodu socjal - demokracja uważa ak 

cję zbrojeniową rządu Rzeszy za błędną. 

Akcja ta jest niebezpieczna, 

nym krajom pretekst do nieograniczonego wy- 

ścigu zbrojeń, zagrażającego najbardziej bez 

pieczeństwu Niemiec i prowadzącą inne naro 

dy do katastrofy. > R * 

ТуКо ta polityka zagraniczna, która zmie- 

rza do porozumienia między narodami na pod 

stawie powszechnego równouprawnienia do u- 

trzymania pokoju i do międz narodowego roz 

brojenia, gwarantuje istotne bezpieczeństwo. 

Wszelkie kroki w duchu niemieckiej noty roz- 

zbrojeniowej, których wyrazem _ były enuncja- 

cje ministra Schleichera, zawierają w sobie 

niebezpieczeństwo izolowania politycznego Nie 

miec i przeciwstawienia się im całego pozo- 

stałego Świata, tem samem zaś uwiecznienia 

traktatu wersalskiego. 
DT EEST 

GDZIE JEST „AMERICAN NURSE“ 

RZYM. PAT. — Dotychczas niema żad 

nych wiadomości o losach aeroplańu „A- 

merican Nurse“, ktėry wyleciai wczoraj Z 

Long Island i powinien byl przybyć w no- 

cy do Rzymu. "Panuje obawa, że aeroplan 

wpadł do morza. 

Niezwykle zuchwały 
napad bandytów 

W BIAŁY DZIEŃ NA ULICACH BERLINA-— 

PRYWATNA LIMUZYNA. — STRZAŁY 

I UCIECZKA 

BERLIN PAT. — W dniu 15 bm. przed po 

iudniem dokonano niezwykle zuchwałego napa 

du bandyckiego na ulicach Berlina. Podczas 

wyładowywania transportu pieniędzy przed fi- 

Ija banku miejskiego, mieszczącą się w ratu- 

szu  charlottenburskim, przenoszeniem z auto- 

busów do kasy kasetek, wypełnionych przeważ 

nie bilonem, pochodzącym z opłat za bilety 

tramwajowe i autobusowe, zajętych było kil- 

ku urzędników. 

W pewnej chwili zajechała przed ratusz 

elegancka limuzyna, z której wyskoczyło 4 męż 

czyzn, otwierając bezzwłocznie silny ogień Z 

rewolwerów. 4 konwojentów transportu ranio- 

no. W czasie powstałego zamieszania bandyci 
schwycili 3 kasetki z pieniędźmi i nim zdoła- 
no im przeszkodzić, zbiegli swym samocho- 
dem.ł 

Według przypuszczeń dyrekcji tramwajów 

berlińskich, do której należały pieniądze, łupem 

bandytów padło około 40 tysięcy marek. |ed- 

nego z rannych w stanie ciężkim przewieziono 

do szpitala. Sprawcy napadu zbiegli, mimo, iż 
na ulicy panował ruch bardzo ożywiony. — 
Wszczęty przez jednego z policjantów pościg 
prywatnym samochodem nie dał żadnego wy- 
niku, gdyż auto bandytów rozwinęło niezwyk 
łą na ulicach szybkość około 100 km. na go- 
dzinę. Na miejsce wypadku przybyła niezwłocz 
nie komisja śledcza dla rozpoczęcia dochodzeń 
i przesłuchania świadków. 

Dotychczas zdołano stwierdzić, że samo- 
chód, którym przybyli i uciekli bandyci, nale 
żał do jednego z dyrektorów towarzystw prze 
mysłowo - handlowych w Berlinie i został 

mu skradziony poprzedniego dnia po południu. 

BERLIN PAT. — Funkcjonatjusz zarządu 
tramwajów berlińskich, ciężko ranny w czasie 
napadu rabunkowego, zmarł w szpitalu z po- 
wodu ran postrzałowych, odniesionych w płu- 
ca. Samochód, którego użyli bandyci, znalezio 
no po kilku godzinach, porzucony na szosie. 
Za wykrycie sprawców  zuchwałego rabunku 
R: nagrodę w sumie 2 tysięcy ma- 
rek, 

UEN TEST DOTA 

by na tę dziedzinę zwrócono uwagę. — 

Wprowadzenie ulg podatkowych w ra- 

zie zatrudnienia nowej ilości robotników 

jest rzeczą pilną. 

Władysław Studnicki. 

penieważ daje in-- 

BERLIN PAT. — Konilikt między 

rządem i parlamentem trwa nadał, a 

nawet uległ pewnemu zaostrzeniu z po- 

wodu wystąpienia Goeringa ze skargą 

przeciwko Papenowi 

Według przypuszczeń prasy, 

6 obrazę czci. — 

konflikt 

wpłynie na opóźnienie ogłoszenia termii- 

nu nowych wyborów. 

  

Ilustracja nasza przedstawia moment z 
dramatycznego posiedzenia Reichstagu. Wid/i- 
my stojącego w ławach rządowych kancie- 

rza v. Papena, którego przewodniczący Reich- 
stagu hitlerowiec Goering nie dopuścił do gło- 

  

-firerzna katastrofa ka    
su. 

| ® 

120 zabitych i 150 rannych. — Pociąg wejskowy 
runął w przepaść 

PARYŻ PAT. — W dniu 14 bm. po 
południu pociąg, wiozący bataljon 1 puł 

ke Legji Cudzoziemskiej, przeznaczoiy 

dla ziuzowania oddziału w Maroccu, — 

wpadł w wąwóz 50-metrowy. Katastroia 

nastąpiła między miejscowościami Żel- 

boun a Turenne w Algierze. Według o- 

statnich wiadomości, liczba zabitych wy 

nosi 120, a lekko i ciężko rannych — 

150. Z 2 oficerów dowodzących bataljo- 

nem, jeden poniósł śmierć. Na dno wą- 

wozu spadły 32 wagony. Akcja ratunko- 

wa jest „utrudniona wskutek ograni- 

czenia środków komunikacyjnych. Po-* 

ciąg, który ułegł katastrofie, opuścił we 

środę miejscowość Bel Abbes. 

DRAN PAT. — jak się okazuje, w 

straszliwej katastrofie kolejowej, która 

miała tu miejsce, zginął cały personel po 

ciągu oprócz palacza, któremu udało się 

w ostatniej chwili wyskoczyć z lokomo- 

tywy i jednego z konduktorów, który 

znajdował się w ostatnim wagonie, jedy 

nym, który nie spadł do przepaści. 

Dotychczas z pod gruzów wydobyto 40 

trupów. 

Znów groźne chmury na wschodzie 
CZANG CZUN PAT. — W obecności Hen- 

ryka Pu - Yi, przewodniczącego egzekutywy 
państwa mandżurskiego, gen. Muto, przedstawi 
ciel Japonji, podpisał traktat, w którym Japo 
nja uznaje istnienie niepodległego państwa 
mandžurskiego. 

NANKIN PAT. — W związku z uzuaniem 
przez Japonję nowego państwa mandżurskiego 
rząd chiński wystąpił z notami protestacyjne- 
mi do Londynu, Paryża, Waszyngtonu, Rzymu 
i Genewy. W notach tych rząd chiński zarzu 
ca Japonji pogwałcenie suwerenności terytorjal 
nej i administracyjnej Chin i domaga się na 
tychmiastowej akcji międzynarodowej w spra- 
wie Mandżurji. 

Do rządu japońskiego rząd chiński zwrócił 
się z utrzymaną w tonie bardzo energicznym 
notę. 

W myśl tekstu podpisanego w Czang - 
Czun protokułu wojska japońskie zostaną roz- 
mieszczone na terytorjum Mandżurji. Protokół 
wchodzi w życie w dniu dzisiejszymi. 

źródła sowieckie donoszą, że pomiędzy 
Charbinem a Czang - Czunem. dokonano zbroj 
nego napadu na pociąg. 11 pasażerów jest za- 
bitych, 50 rannych. Napastnicy zrzucili z toru 
lokomotywę i 2 wagony. Resztę pociągu po- 
ważnie uszkodzili. Ponadto te same źródła do- 
noszą o wczorajszych wałkach partyzanckich 
w Mandżurji. Liczebność niektórych oddziałów 
dochodzi do kilku tysięcy. 

  

cyfrowe  taboiaryczne o 50 proc, drożej, Administracja zje przyjmuje zastrzeżeś «= 
dowołsje. Zz dostarczenie miurmeru dowodowego 26 c". 

Pupenu NOWE WYSTĄPIENIE GOERINGA TELEGRAMY 
Q©droczenie spłaty długu 

amerykańskiego 
WARSZAWA PAT.- — Rząd polski 

notyfikował rządowi Stanów Zjednoczo- 
nych A. P. w Waszyngtonie zamiar od- 
roczenia spłaty kapitałowej raty półrocz 
nej długów, której termin płatności wy- 
pada 15 grudnia rb. .wysokość zaś wy- 
nosi 1370 tysięcy dolarów. Decyzję tę 
rząd polski opiera na punkcie 2 układu, 
z dn. 14 list. 1924 r. (DURP nr. 19 poz. 
138 i nr. 104 poz. 605), zawartego z 
rządem Stanów Zjednoczonych A P., 
korzystając z prawa przyznanego tym 
układem, dotyczącym spłaty zobowiązań 
wynikających z akcji pomocy Hoovera, 
prowadzonej w czasie wojny. 

NOMINACJA J.E. KARDYNAŁA 
HLONDA 

CITTA DEL VATICANO. PAT. —- 
„Osservatore Romano“ ogłasza: Ojciec 
Święty zaliczył do liczby kardynałów św. 
kongregacji dla kościoła wschodniego J. 
Em. kardynała Augusta Hlonda, prymasa 
polskiego. Jedmocześnie Ojciec Święty za- 
liczył do rady tejże kongregacji w charak- 
terze konsultorów JE. biskupa Przeździec- 
kiego i JE. biskupa Szelążka. 

ARYSTOKRATYCZNY ŚLUB W KA!t£- 
DRZE WAWELSKIEJ 

KRAKÓW. PAT. — W dniu 15 bm. w 
" katedrze na Wawelu odbył się ślub księcia. 
de Bourbon - Parme z księżniczką Cecylją 
Lubomirską. Ślubu udzielił nowożeńcom 
ks, metropolita Sapieha, poczem młoda pa- 
ra wysluchała mszy świętej. Na uroczysto- 

ści ślubne przybyło wielu książąt z rodzin 
Habsburgów i Bourbonów, goście z kraju 
oraz liczne rzesze publiczności, 

* MINISTER PERSKI W WARSZAWE ' 

WARSZAWA. PAT. — Dnia 16 bm. 
przyjeżdża do Warszawy perski minister 
spraw. zagranicznych Foroughi Chan i spę 
dzi w Warszawie jedną dobę jako gość 
polskiego ministra spraw zagranicznych. 
Minister Foroughi udaje się do Genewy. 

DZIENNIKARZE ŁOTEWSCY 

W WARSZAWIE 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 16 bm. 
przybyła z Rygi do Warszawy wycieczka 
dziennikarzy łotewskich. Na dworcu gości 
witali naczelnik wydziału prasowego Mini- 
sterstwa Spraw Zagranicznych Przesmyc- 
ki, poseł łotewski w Warszawie Grosswald 
z urzędnikami poselstwa, urzędnicy wy- 
działu prasowego MSZ oraz licznie zgroma 
dzeni dziennikarze polscy. Z dworca dzien- 
nikarze łotewscy udali się do hotelu Euro- 
pejskiego, gdzie zatrzymali się na czas 
swego pobytu w Warszawie. iPrzed polud- 
niem zwiedzali goście miasto, a o godzinie 
1,30 po południu byli podejmowani śniada- 
niem przez Związek Dziennikarzy Polskich 

„DZIEŃ PUŁASKIEGO* 

W AMERYCE 

NOWY YORK. PAT. — Prezydent Hoo 
ver wydał proklamację, wzywającą do uro- 

czystego obchodu „dnia Pułaskiego", który 
przypada 11 października jako w 153-cią 
rocznicę bohaterskiej śmierci Pułaskiego 
pod Savannah. Proklamacja podkreśla 
związek tej rocznicy z roeznicy Washing- 
toma, „pod którego wodzą Pułaski tak dzieł 

nie walczył". 

  

Powró 

  

ak | 

Już w dniu 14 i 15 września przy- 
jechali do Stołpców: przedstawiciel Rza- 
du p. naczelnik Rolewicz, prezes komisfi 

repatrjacyjnej (Ministerstwa Spraw Za- 

granicznych), Wilhelm _ Kulikowski, 

przedstawiciel poselstwa sowieckiego z 
Warszawy, delegat Ojca Świętego —ks. 

kan. Rutkowski, przedstawiciel kurji piń- 
skiej ks.— prałat Iwicki, przedstawiciel 

kurji łuckiej — ks. prał. Lewiński, dele- 

gat ks. biskupa polowego — ks. Wojtv 

niak, delegacja Czerwonego Krzyża z pa 
nią Anną Paszkowską na czele,. wojewo 

dzina Biernacka, prezeska Związku Pra- 
cy Obywatelskiej Kobiet i koresponden 

ci pism. Przybyli także licznie krewni i 
znajomi powracających więźniów. 

W Stołpcach powstał komitet przyję- 

cia więźniów. Do prezydjum  kont'tetu 

weszli: jako przewodniczący —— poseł 

Gorzkowski oraz członkowie —— staro- 

sta powiatowy  Kuroczycki, burmistrz 

Staniewski, zawiadowca stacji Moszczyń 

ski i inni. 

Rano z Baranowicz odjechał do Stot- 

pców pociąg, wiozący więżniów politycz 

nych, komunistów w liczbie 40, rekrutu- 

jących się przeważnie z byłych posłów 

hromadowskich, z wyjątkiem Taraszkie- 

wicza. 

w godzinach popołudniowych na gra 

nicznej siacji Kołosowo, dokonana z.'sta 

ła wwmiana więźniów. 

Ze strony polskiej wydano Sowietom 

41 więźniów oraz członków ich rodzin, 

4 więźniów oraz członków ich rodzin, 

razem osób 90. 

Wydania więźniów ze strony sowiec- 

kiej dokonał komisarz cywilny  Jakóbo- 

wicz, któremu asystowało przy tym ak- 

cie blisko 50 oficerów sowieckich. Wy- 

miany ze strony Polski dokonał przyby- 

ły z Warszawy delegat repatrjacyjny 

Kulikowski, w obecności radcy  pose!-. 

stwa polskiego w Moskwie Ponińskiego. 
Gdy sowiecki pociąg zliżał się ku gra 

nicy, w oknach wagonów ukazały sie 

osoby, którym płynęły izy z oczu. Na 

twarzach było widać nieopisaną radość, 

Ubranie powracających jest zniszczone. 

Wszyscy wyglądaja nędznie. Rysy twa- 

rzy świadczą, iż ci ludzie musieli dużo 

przeżyć i przecierpieč. 

Zebrani na stacji witali powracają- 

cych entuzjastycznie, Podczas zorganizo- 

wanego przyjęcia w imieniu Ojca Święte 

tz Kazamatów 6.P. U. 
więźniów politycznych w Kołosowie 

(Оа specjalnego wysłannika na granicę sowiecką). 

go przemówił ks. kan. Fr. Rutkowski, — - 

zaś w imieniu rządu nacz. Rolewicz. — 

Przemawiało następnie jeszcze kilka ©- 

sób. Słuchali ich więźniowie kazamatów 

bolszewickich, ze łzami w oczach. Wy- 

dawało się jakoby nie wierzą własnema 

szczęściu, własnym oczom i uszom, iż 

są oto w Niepodiegiej, wolni i... żywi. 

Więźniowie pozostali na noc w Stołp 

cach. Spędzili oni noc w przydzielonyca 

im wagonach. 

Odjadą o godz. 5.40 rano, — zaś 

przybęda do Baranowicz na dworzec 

Baranowicze Poleskie około godziny 7. 

Po przyjeździe pociągu odbędzie się uro 

czyste powitanie przybyłych z niewoli 

sowieckiej rodaków. 

W Baranowiczach powołana ze- 

stała specjalna sekcja komitetu przyjęcia 

więźniów politycznych. Więźnio- 

wie »dbędą w Baranowiczach 10-dniv- 

wą kwarantannę. W Baranowiczack po- 

czyniono rozległe przygotowania. .P:zy- 

jechała znaczna liczba gości ze stolicy i 

z wielu miejscowości całej Polski, 5.. ze 

gólnie licznie przybyło duchowieńst «o 

katolickie z biskupem Bnkrabą i ducha 

wieństwo prawosławne. 
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SILVA RERUM 
POCHWAŁA PRZEDSZKOLA 
Nowa ustawa o ustroju szkolnictwa 

przewiduje przyjmowanie dzieci dopiero 
siedmioletnich do pierwszej klasy szko- 
ły powszechnej. Cały więc jeden rocz- 
mik został zwolniony ze szkoły, normal- 
na nauka dziecka zaczyna się o rok póź- 
niej. Czy to zarządzenie pedagogiczne 

"jest w swych skutkach dodatnie, czy i- 
jemne? 

„Nowy Dziennik', zastanawiając się 
nad niem w artykule p.t. „Poco przed- 
szkole?', dochodzi do wniosku, że jest 
zewszechmiar korzystne: 

przediuża ono o cały rok wczesne dzie- 
ciństwo, okres niezmiernie ważny dla później- 
szego rozwoju dziecka. Cały ten bowiem roz 
wój uwarunkowany jest odpowiedniem wy- 
chowaniem i kształceniem dziecka w wieku 
przedszkolnym. Kształcenie umysłu opiera się 
o gruntownie wyćwiczone zmysły czyli o zdol 
ność obserwacji rzeczy i zjawisk; kształcenie 
charakteru opiera się o odpowiednio wpojone 
nawyki i odpowiednio rozwiniętą sierę uczu- 
ciową. Ten rok więc, który przybywa dziecku 
obecnie, powinien być wykorzystany dla roz- 
woju wszystkich tych dziedzin: zmysłów, u- 
czuć i woli. 

Na kim zadanie to spoczywa? Dom 
i rodzina w dzisiejszych warunkach po- 
dołać mu nie może. 

Jedynem odpowiedniem wyjściem z sytua- 
cji jest: oddanie dziecka na parę godzin dzien 
mie do odpowiednio zorganizowanego i pro- 
wadzonego przedszkola. 

Jakie są zalety tej pierwszej w życiu 
dziecka uczelni? Co przedszkole daje 
dziecku? 

Przedewszystkiem odpowiednie śro- 
dowisko rzeczy i ludzi: 

małe krzesełka, stoliki, odpowiedaio roz- 
mieszczone szafki, przystosowane do ich sił 
prace i przyrządy, towarzystwo rówieśników 
-— wszystko to stwarza miłą i korzystną dla 
rozwoju dziecka atmosierę. W takiej atmosie- 
tze dzieci pracują. Ich praca wydaje się doro- 
słym zabawą i dzieci same przywykły swą 
działałność tak nazywać, a jednak jest to dzia- 
łalność dla rozwoju duchowego niezmiernie 
ważna i pożyteczna, ćwicząc poszczególne or- 
gany zmysłów i poszczególne funkcje umysłu. 
Na zajęcia przedszkolne składają się: mode- 
łowanie, rysunek, wycinanie, budownictwo, 
prace ręczne różnego rodzaju i t.p. Ale nie sa- 
1mo zajęcie jest ważne, lecz sposób, w jaki je 
dziecko wykonuje. Chodzi o inicjatywę dziec- 
ka, o samodzielność i wytrwałość w przedsię- 
wziętej pracy, o karność w pracy grupowej. 
Swoboda, odpowiednio kierowana i przezor- 

„mnie dozorowana przez wychowawczynię wy- 
*dobywa w przedszkolu niejednokrotnie zdol 
ności dotąd ukryte na jaw i wzmacnia samo- 
poczucie dziecka, narażone zwykle .w domu na 
tłumienie i urazy. К 

Drugim ważnym czynnikiem wycho- 
wania w przedszkolu jest budzenie uczuć 
społecznych. 

Dzięki badaniom d-ra Adlera, twórcy psy 
chologji indywidualnej, wiemy dziś, jak przy 
kre skutki pociąga nieraz ze sobą  współza- 
wodnictwo dzieci w rodzinie. W przedszkolu 
występują początkowo dość często konilikty 
między dziećmi na tle zawiści i współzawodni- 
ctwa, gdyż dzieci postępują według ustalone- 
go w domu stylu życiowego. Po pewnym jed 
nak czasie spostrzegają, że postępowanie ich 
jest nieodpowiednie i nie przynosi im spodzie- 
wanej reakcji ze strony dorosłych, jak się to 
dzieje w domu. Dzieci uczą się więc hamować 
swe aspołeczne, czy nawet antyspołeczne dąż- 
ności i stają się zwolna istotami społecznemi, 
umiejącemi żyć w zgodzie z innemi dziećmi, 
zatracają swe „kaprysy, których powstanie 
zawiniło wychowanie domowe, reagują spokoj 
nie i rzeczowo — stają się mniej „nerwowe*. 

Do tego należy dodać doniosłą rolę 
wychowania fizycznego, które w przed- 
szkolach stoi na jednem z pierwszych 
miejsc, przejawia się zaś w grach  ru- 
chowych, w rytmice, zabawach i gimna- 
styce —.i musimy uznać dobroczynny 
wpływ przedszkola na rozwój dziecka. 

„Nowy dziennik* kończy apelem do 
1odziców: oddawajcie dzieci do przed- 

szkoli. Możemy ten apel powtórzyć. 

Narrator. 

( 

  

  

   
Do nabycia we wszysłkich aptekach. 

З ŁOWO 

OSTATNI HOŁD POLEGŁYM LOTNIKOM 
Przybycie zwłok Ś. p. por. Żwirki i inż. Wigury — (o pan powie na to nieszczęście? 

— Ach panie, tyle ikanalij łazi po świe- 
cie, żadna karku nie skręci, a ci właśnie... 

Niema rozmów o kryzysie, o złych cza- 
sach, o niczem — tylko o strzaskanym R. 

W. D. i zmiażdżonych trupach. Ludzie co 
czytali gazety o ile zawinięto im w nie 

masło, teraz kupują ich po 3 dziennie —- 
łakną szczegółów 0 Cierliskach, o pani 
Zwirkowej. 

Najbezduszniejsze indywidua  współ- 
czuwały pani Żwirkowej. Wyszła sobie w 
niedzielę rano wesoła, zadowolona, była w 
kościele na mszy, potem u krawcowej, ро- 
tem gwanząc z kapitanową Komarową wra 
cała Marszałkowską do domu, I nagle przed 
Zbawicielem natknęła się na hurmę chłop- 

ców, pędzących z plikami dodatków nad- 
zwyczajnych i wrzeszczących jak opętani: 

straszna śmierć porucznika Żwirkooo! Do- 
wiedzieć się o katastrofie męża na ulicy, 
od andrusów, w pogodny dzień, znienacka, 
gdy wszystko uśmiechalo się do niej, gdy 

szare, mozolne życie w. koszarach Dęblina 

zarumieniło się, gdy zaświtała jutrzenka 

szczęścia. 
— Mnóstwo osób mówi: dlaczego 

pozwolono Żwirce i Wigurze latać? Rząd 
powinien im był zabromić! Jak się ma ta- 

kich asów, trzeba ich chronić!... 
Mówią to robotnicy po tramwajach, ku- 

charki po sklepikach; rozczulające słowa, 
rombrajający wyrzut.  Przyzwyczailiśmy 
się, że rząd za wszystko odpowiada, dyrygu 

je łuszczeniem ryżu chcemy znaleźć 
winowajcę śmierci lotników. W bezailnej 
złości wyrzekamy, że nie zamknięto Żwirki 

i Wigury w szklanem pudełku, mielibyś- 
my wtedy naszych ukochanych do dziś. 
Posądzenie, że ktoś uszkodził aparat uż sie 

utrzymuje. 5 S 
Każde słowo lotników jest wspomina- 

ne, cenione. Z jalkiemże uczuciem opowia- 
dał jeden podchorąży, jak to w Dęblinie 

spotkał na dziedzińcu kiedyś Źwirkę i za- 
salutowawszy rzekł: — ależ zimno dziś 

panie poruczniku. 

— Istotnie, odparł Żwiriko, chyba grad 
spadł w okolicy. Nio, dowidzenia... 

Cale towarzystwo wpatrzone w eks- 
podchorążego słuchało z namaszczeniem. 

A Wigura w sobotę poszedł na bridża 
(w którego grał doskonale) i opowiadał, 

jak to w Wilnie pewien jegomość nzekł mu 
zgryźliwie: — co to jest. proszę pana, że 

my tak dobrze latamy, tak dobrze biega- 
my, a tak źle stoimy. я 

Gruby Amtek, (kitóry razem był z Wigu- 
rą w gimnazjum Zamojskiego opowiada z 
westchnieniem, jakto pobili się kiedyś: — 
dał mi w kark, aż jękłem, więc ja go w u- 
cho — och, gdybym był wiedział wtenczas 
„dałbym się bić do krwi, palcem bym go 
nie ruszył... 

Tak, cala Warszawa 
kryta. 

Pochód przed trumnami 
Już we wtorek o 11-tej w nocy Marszał- 

kowska w okolicy dworca głównego ibyła 
zapchana — ozekamo na żałobny pociąg, 

który miał przybyć o pół do dwunastej; 
przybył dopieno o 1-szej w nocy, tlum nie 
Szedł spać, czekał cierpliwie. 

We środę od rana uformowała się oi- 
brzymia kolejka do podziemi kościoła Św. 
Krzyża, gdzie obie trumny były wystawio- 
ne. Warszawiacy są specjalistami od od- 
wiedzania umarłych — do trumny Żerom- 
skiego, Słowackiego, ostatnio prezydento- 
'wej Mościckiej cisnęły się długie kolejki, 
od Zamku do mostu Kierbedzia — ale wo- 
bec tiumów, które pragnęły przykilęknąć u 

trumien Żwirki i Wigury, tamte są niczem. 

Kolejka ciągnęła się od Św. Krzyża po- 

przez Krakowskie Przedmie: , Traugui- 
ta, Czackiego až do Śto-Krzyskiej, potera 
z powrotem przez całą ulicę Czackiego i 

jeszcze raz do Śto-Krzyskiej. Wąż ludzki 
posuwał się szparko naprzód, a jednak by 
dotrzeć do podziemi, itraciło się około 3 ga 
dzin. Kolejka miała półtora kilometra dłu- 
gości! 

W kolejce były wszystkie stany: nieu- 
chronne kucharki, które brały w tych 

dniach zdwojone koszykowe, by mieć za eo 
kupić kwiaty lotnikom, pensjonarki eo zre- 
zygnowały na dziś z kina, poważni pano- 
wie w dęcialkach, prości mobotnicy w blu- 
zach, stare paniusie białe jak pierzyna - 
niektóre przyniosły sobie knzesełka. 

  

jest kirem przy- 

  

Piękne i pożyteczne Wiry 
Wyrodna córka matce figę pokazała. 
Matczyne serce srogim zakipiało gniewem. 
O, bodajbyś z tą figą przez wieki tu stala! 
Niech ręka twa się stanie kamieniem, lub 

drzewem! 
Takie oto przekleństwa usta matki miecą. 
Nieszczęsna, zali nie wiesz, że cię Perkun 

Z) słucha? 

Stało się. Wicher zawył. Błyskawice świecą. 
A straszny gniew Perkuna piorunem wy- 

bucha. 
* * * 

Gdy po okropnej burzy znów cisza nastaia, 
I wiatr czarne i grozne porozpędzał chmury, 
Nie było matki, córki — tylko sosna mała 
Konary w kształcie figi wznosiła do góry. 
I wznosi je dotychczas gdyż taką moc mają, 
Że chociaż z pniem je zetną — znowu wy- 

rasiają. 

Wiersz ten nosi tytuł „Sosna w Ku- 
masekłi — ballada wirska*. Napisał go 
nieznany romantyczny poeta, może sto 
lat temu. O poecie nic nie wiemy. Ale 

- Kumasekla jest tak samo piękna dzisia;, 
jak przed stu laty. Dziwaczna sosna, 6 
której konarach powstała napoty žarto- 
bliwa, napoły dramatyczna legenda, przy 
ciąga wzrok tak samo, jak przed stu 
laty. 

Nietylko sosna. Gdy od lasku w Ku- 
masekli pójdziemy nieco dalej _ wgórę 
Wilji, nad jej zarosłym gęsto brzegiem 
czeka nas inne romantyczne  dziwowi- 
sko. Wiełowieczny, olbrzymi dąb dwoina 

konarami obejmuje mocno dwie brzozy. 
Dąb jest naprawdę jak człowiek, jego 
konary są naprawdę jak silne ramiona, 
które nie puszczą z uścisku brzóz. 

I w samej rzeczy, dąb i brzozy — ta 
przed wiekami byli ludzie. Przeciwległy 
brzeg Wilji nazywa się przecie krzyżac- 
kim. Tutaj zaś szumiała dąbrowa, a wdo 
le płonął znicz. Na jego miejscu ciemnie 

je dzisiaj nieruchome, zielone od rzę- 
sy, jeziorko. Rycerz krzyżowy z taniiej 
strony chciał porwać tutejsze kapłanki. 
Gniew Perkuna uratował je, przemienia- 
jąc w brzozy. Gniew Perkuna ukarał ri 
cerza, przemieniając go w dąb. Znicz za- 

  

  

  

     Trumnę ś.p. inż. Wigury dźwigają koledzy je- 
go z sekcji lotniczej Politechniki Warszawskiej 

Pogrzeb Ś. p. por. Źwi 

DO WARSZAWY    
Oficerowie 1 p. lotn. niosą na barkach tru 

mnę ze zwłokami Ś.p. por. Żwirki 

rki i Ś. p. inż. Wigury 
W WARSZAWIE 

WARSZAWA PAT. — Dzisiaj stolica odda 
ła ostatni hołd poległym lotnikom š. p. porucz 
nikowi — pilotowi Żwirce i konstruktorowi śŚ. 
p. inż. Wigurze. 

Przed godziną 10 przed kościołem św. 
Krzyża ustawiły się poczty sztandarowe orga- 
nizacyj byłych wojskowych, następnie delega- 
cje instytucyj, stowarzyszeń, i organizacyj 
społecznych ze sztandarami z Warszawy i 
prowincji. Dalej wzdłuż Krakowskiego Przed- 
miešcia, ul. Trębackiej, i ul. Marszałka Focha 
ustawiły się delegacje wyższych uczelni 
szkół średnich i zawodowych. 
W prezbiterjum kościoła św. Krzyża zajęli 

miejsca: przedstawiciel Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej minister Zawadzki, przedstawiciel 
Pana Marszałka Piłsudskiego wiceminister 
spraw wojskowych gen. Sławoj - Składkowski, 
marszałek Sejmu Świtalski, marszałek Senatu 
Raczkiewicz, członkowie rządu z ministrem 
komunikacji inż. Butkiewiczem, generalicja, po 
słowie i senatorowie,  attaches wojskowi 
państw obcych, przedstawiciele władz państwo 
wych z komisarzem rządu na m. st. Warsza- 
wę jaroszewiczem oraz przedstawiciele władz 
miejskich. Świątynię zapełniły szczelnie delega- 
cje korpusu oiicerskiego wojsk lotniczych z 
szeiem departamentu lotnictwa wojskowego 
pik. Rayskim, olicerowie Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, Sztabu Głównego, DOK., oraz 
garnizonu warszawskiego, dalej delegacje wszy 
stkich aeroklubów R. P., LOPP, zakładów i 
instytucyj lotniczych. 

W środku świątyni, na okrytych kirem ka- 
talalkach, w powodzi kwiecia i wieńców, spo 
czywały spowite we flagi o barwach narodo- 
wych, trumny ze zwłokami zmarłych. Wartę 
honorową pełnili oficerowie. Obok stanęły ro- 
dziny zmariych i przyjaciele. 

Q godzinie 10-ej odprawił mszę żałobną, w 
asyście licznego duchowieństwa ks. biskup 
polowy Gali, poczem kazanie wygłosił kapelan 
kościoła garnizonowego. 

Po nabożeństwie trumnę ze zwłokami Ś. p. 
por. Żwirki wynieśli na barkach koledzy - 0- 
ticerowie wojsk lotniczych, zaś trumnę ze'zwło 
kami Ś. p. inż. Wigury — przyjaciele, ustawia 
jąc je na kadłubach dwóch samolotów, przy- 
branych kwieciem. 

Przy bicia dzwonów kościelnych ruszył 
kondukt żałobny: 

Za trumnami postępowała najbliższa rodzi- 
na zmarłych, przedstawiciele Rządu, Sejmu, i- 
Senatu, dyplomacja, generalicja, delegacje ofi- 
cerskie i podoficerskie, dziennikarze oraz pu- 
bliczność. 2 

W chwili, gdy samoloty wiozące zwłoki lot- 
ników, znalazły się obok lokału Aeroklubu R. 
P., z balkonu wygłosił przemówienie pożegnal 
ne w imieniu Aeroklubu prof. Pruszkowski. 

ОТЧРПИМЦНеМИ С СФООБИКАЛЕЛСНИЕУ ACSACZARWANRTNSNKAZYTWENEECZZEZĄI 

Same trumny toną w kwiatach, nie nie 

widać, nie można się zatrzymywać, zmó- 
wić: wieczny odpoczynek. Prędzej, prędzej, 
inni czekają. Wąż ludzki przewija się w 
milezeniu, w skupieniu — szara ulica że- 
gna swych bohaterów. Źwirko i Wigura po- 
kazali światu, že nie jesteśmy narodem 
niezdolnym do walki — za to ich tak ko- 

Karol. 

Gdzie nad brzegami Wilji rosną ta- 
kie dęby, takie brzozy i takie sosny; 
gdzie w gąszczu drzew kryją się takie 
jeziorka — tam musi być pięknie. 

Udajcie się tam niemenczyńską szosą, 
zawróćcie wlewo na piętnastym kilome- 
trze, przetnijcie las sosnowy, a znajdzie- 
cie się w zaciszu wiejskiem p. Zygmiu:- 
ta Nagrodzkiego. Kto pragnie zapachu 
sosen i szumu dębów; rześkiego powie- 

  

„Belwederek* w Wirach., 

gasł. 

Takie podania błąkają się po Wirach, 
tych Wirach, o których Czesław Jankow- 
ski pisał, że są tak piękne, jak Soplico- 
wo... O czem świadczą romantyczne po- 
dania? Nietylko o tem, że okolica pel- 
na jest reminiscencyj historycznych. 
Świadczą przedewszystkiem o jej nieod- 
partym uroku. 

fot. J. Bułhak. 

trza z nad Wilji, płynącej szeroko a za- 
krętnie wśród brzegów, z których jeden 
jest wyniosły i lesisty, a drugi w fali- 
stych spadach; kto chce nadrzecznego 
piasku, gorącego od słońca; kto wresz- 
cie lubi w naturze melancholję — niech 
jedzie do Wir. Niech jedzie na odpoczy- 
nek i na rozmyślania, aby wrócić orzeź- 
wiony, nasycony dobroczynnem  powie- 

Następnie kondukt ruszył dalej ulicami mia 
sta, kierując się na cmentarz Powązkowski. 

Wzdłuż ulic ustawiły się już od rana wie- 
lotysięczne tłumy publiczności, które w skupie 
niu i milczeniu oddawały hołd poległym lot- 
nikom. 

Gdy czoło pochodu  żałobnego  dosięgło 
bram cmentarza Powązkowskiego, karawany 
ze zwłokami lotników opuszczały plac Teatral 
ny. 

Przed godziną 13-tą pierwsze delegacje ze 
sztandarami poczęły wkraczać na cmentarz. 

O godzinie 13,30 poprzedzany honorową 
asystą wojskową, wkroczył w bramy cmentar 
ne przy dźwiękach marsza pogrzebowego ża- 
łobny orszak. A 

Oddziały wojskowe sprezentowały broń. — 
Sztandary pochyliły się. Cichy płacz wielu ze- 
branych na cmentarzu towarzyszył zmarłym aż 
do grobu. 

Po odprawieniu egzekwij przez duchowień- 
stwo pierwsze przemówienie żałobne wygłosił 
kierownik Ministerstwa Komunikacji inž. But- 
kiewicz: 

Następnie zabrał głos dyrektor departamen- 
tu aeronautyki w Ministerstwie Spraw Woj- 
skowych płk. Rayski: 

„Por. Żwirko i inż. Wigura swym wielkim 
czynem stali się bohaterami naszej ojczyzny. 
"Teraz, gdy u szczytu sławy Śmies: ich zabra 
ła, nietylko my, ich koledzy, ale i cała Polska 
została wstrząśnięta i przybita tym ciosem, 
W chwili rozstania brak słów na określenie ich 
czynów i naszego żalu, ale łzy całej Polski 
niech starczą za słowa”. 

Zkołei przemówił pos. Rudowski, prezes 
warszawskiego Aeroklubu: 

„Opuściliście nas, Franku i Wiguro, w 
dziwny sposób. Nie byliśmy bowiem nigdy 
przyzwyczajeni do tego, byście nas kiedykol- 
wiek opuszczali. Zawsze w każdej okoliczności 
byliście nam pomocni i ofiarni. Przy waszem 
odejściu dziwnem było także to, że łączyło się 
to z niebywałym kontrastem, jakie tworzyła 
olbrzymia głorja i powodzenie aż do śmierci, 
która bezposrednio potem nastąpiła. Nie zbluź- 
nię chyba, jeśli powiem, że w tym momeacie 
modlitwa nie'vle im się aa.eży, którzy tak bo- 
hatersk» obowiązek spełni, zarówno w. siosun 
ku do oiczyzn, jak i kolegów, ile raczej nam, 
waszym koiegam, którzy tu pozostali abyśmy 
sztandar »wy” esk., który podnieśliście tak wy 
scko, mogli ut: 'ymać na tej wysokości, na któ 
та wy wzniesliście go was.ym  bohaterskim 
wvsilkieni“ 

Lalej przer.owił płk. Pietraszek, dyrektor 
Państwowej Szkoły Budowy Samochodów i 

Koństrukcyj I: tczych: 

„lak niedawno wylecia y o:jy nasze — lot 

nicy, wy wałczyć na chwaię Piski. Na prze- 

dzie ich parł ku siońcu Żw'ko a za mim Wi- 
gura, co dał mu skrzydła pot. ze. Do tego 

boju podniebnych rycerzy vv-łał szereg państw 

żasobnyci. w karitały i -trodu* techniczne co 
najlepszych swyci. lotników — wiedza Wigury, 

"dwaga-i d'on czujna Żw "ki, a nadewszystko 

wiara obydwóch i miłość tezgraniczna ku о; 
czyźnie zwyciężyły. 

Przypomniawszy w serdecznych słowach 

trzem. 
Ale to tylko jedna strona tej miejsco- 

wości. Strona — powiedzmy, artystycz- 
no-odpoczynkowa. Druga ma inny cha- 

rakter. Użytkowy, ekonomiczny, leczni- 

czy. O dużych możliwościach na przysz- 

łość, które szybko i umiejętnie należy 

wyzyskać. 
Oto dokument, podpisany przez sze- 

ściu wybitnych profesorów i lekarzy wi 

leńskich, p.p.: St. Władyczkę, Z. Orłow- 

skiego, K. Karaiię-Korbuta, A. Safare- 

wicza, A. Januszkiewicza i H. Rudziń- 
skiego. 

My, niżej podpisani stwierdzamy  bez- 

względną potrzebę utworzenia na kresach pol- 
nocno-wschodnich Poiski wogóle, a w pobli- 
żu tak dużego miasta, jak Wilno, w szczegól- 
ności, uzdrowiska, które dałoby możliwość 
mieszkańcom tej dzielnicy tutaj, na miejscu, 
odbywać niezbędną kurację, ewentualnie wypo 
czywać w warunkach sanatoryjnych. Takich 
uzdrowisk, jakie posiada np. Warszawa (O- 
twock i in.), dotychczas nie mamy. Wymcza- 
sem Wileńszczyzna, zwłaszcza okolice Wilna, 
bogate są w miejscowości, mające idealne wa- 
runki zdrowotno-lecznicze. 

Jedną z takich miejscowości są bezwzględ 
nie Wiry. Położone nad Wilją w pobliżu Wil- 
na, w okolicy uroczej i zacisznej, zewsząd о- 
toczone rozległym lasem szpilkowym, mają 
glebę łatwo przepuszczalną i wszelkie warunki 
klimatyczne. Jeżeli do tego urządzony zostanie 
zakład przyrodoleczniczy  (elektro-balneo-tera 

peutyczny) z wyzyskaniem borowiny miejsco- 
wej; jeżeli zagwarantowany będzie stół diate- 
tyczny z pijalnią wód mineralnych przy sta- 
lej kompetentnej opiece lekarskiej — Wiry, po- 
siadające nadzwyczaj bogate warunki naturai- 
ne, mogą się stać dla Wilna tem, czem — @а 
Warszawy Otwock, a dla Krakowa — Ojców. 

Wię zważmy. Wyliczmy wszystkie 
wdzięki i właściwości sanatoryjne Wir. 

Piękna natura, sosny i dęby. nurt 
Wińlji, chaszcze przybrzeżne i ciepła żół- 
tość piasku, nawet legendy i podania, 
a nad tem wszystkiem powietrze — świe 
że i czyste. To stanowi wdzięk Wir. 

Lasy sosnowe, które z trzech stron 

   

List de Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Kiedy się rozmyśla nad niepojętą, przeraża- 

jacą katastrofą samolotu  RWD-6, chciałoby się 

znaleźć inny jakiś, niebanalny sposób uwiecz- 

nienia pamięci naszych bohaterów _powietrza. 

Ulice iich imienia, stypendja, tablice pamiątko- 

we — sa to słuszne odruchy, ale czyż nie na-' 

zbyt zdawkowe? Myśli się o pomniku dwu 

przepięknych Przyjaciół, „Chłopców z nieba; 

tylko czy społeczeństwo będzie mogło prędko 

zdobyć się na pomnik?... Oczywiście najgo:i- 

niejszą kontynuacją Ich bohaterstwa będzie 

wielki wysiłek narodu ku utrwaleniu zwycie- 

stwa polskiego w przyszłych zapasach euro- 

pejskich. 

Niezależnie jednak od powyższych projek- 

tów, przychodzi mi do głowy pomysł, który 

byłby plastycznem utrwaleniem symbolu RW) 

6. Szczątki ślicznej awjonetki powinny być u- 

mieszczone w muzeum (prawdopodobnie w 

Muzeum Wojska), dokładnie w tym stanie i 

w tej pozycji, w jakiej runęły na ziemię. W 

odpowiedniej sali, w wielkiej oszklonej gablo- 

cie, należałoby odtworzyć fragment terenu ka- 

tastrofy — i tam złożyć drzazgi bohaterskiej 

awjonetki, tak, jak leżały pod Cierlickiem: — 

skrzydła i motor osobno (nie w odległości 

400, lecz 2 lub 3 metrów od siebie). Obok 11a 
ły model odtwarzałby sytuację w dokładnycn 

proporcjach, inny dawałby obraz RWD-6 przed 

katastrofą. Przy tem „mauzoleum“ należałoby 

stworzyć dział, dotyczący życia i czynów Ś. 

В. por. Żwirki i ś. p. Wigury, wraz z odpo- 

wiedniem archiwum fotograficznem,  technicz- 

nem, literaturą itd. 

Do takiego muzeum * powinno się włączyć 

zdjęcia fiimowo - dźwiękowe z Berlina, pamiat 

ki po Bohaterach, archiwum prasowe. Radjo- 

stacją wileńska posiada utrwalone u siebie na 

płycie ostatnie przemówienie ś. p. Żwirki, wy 

głoszone przed mikrofonem wileńskim 60 go- 

dzin przed katastrofą; płytę ową złożyłahy 

chętnie do podobnego zbioru. 

Tak zorganizowana muzealna „sała Żwirki 

i Wigury* byłaby dla społeczeństwa wiecznie 

żywem miejscem pielgrzymek,  wymownem 

„memento“ lotniczem, a dla następców, przy- 

szłych konstruktorów i lotników, dla idący<h 

po nas pokoleń młodzieży — stałą pobudką, 

wywierającą może niemniej głębokie wrażenie, 

niż „ulica Żwirki”, niż „stypendjum im. Wigu- 

ry” niż nawet piękny pomnik spiżowy Ich «ie- 

lesnych postaci. 

Francuzi którzy pierwsi rzucili ideę uczcze- 

nia „Nieznanego Żołnierza , .miewają, szczegól 

nie piękne pomysły w utrwalaniu pamięci swo- 

ich wielkich mężów... W Muzeum Wojennem 
w Pałacu Inwalidów w Paryżu jest m. in. 24- 

konserwowany pod szkłem samochód Citroen, 

który pierwszy przebył naprzełaj Saharę, w 

dokładnie tym stanie, w jakim z tej niebezpie- 

cznej i zaszczytnej wyprawy wrócił. 

jeżeli projekt powyższy znajdzie oddźwięk 
u czynników właściwych, powinien być natych 

miast wcielony w życie. 

Racz przyjąć, Szanowny Panie Redaktorze, 

wyrazy szczerego mego szacunku i poważa- 

nia. 

Witold Hulewicz. 

niezwykłe zasługi Ś. p. Żwirki i ś. p. Wigury 
mówca wyraził przekonanie, że przelana krew 
ich nie pójdzie na marne, a służyć będzie wzo- 
rem dla młodych pokoleń i zachętą dia staisze 
go spoeczeństwa do ofiarności na rzecz pol- 
skiej t.ioczy lotniczej. 

Ost 'tni przemówił sekretarz generalny Ae- 
iokłubu Czesk : owackiego kpt. Kopecky w 
imieniu iotnictwa czesk» słowackiego, składając 
w serda:znych słowech hołd pamięci polscica 
lotników, którzy krwią własną zbroczyli brat- 
nią ziervę Czectiesłowecji, gotującej tn ser- 
deczne przyjęcie, jako triumiatorom osta'nich 
międzynar uowych ż. wodów lotniczyca. 

Po wygłoszeniu przemówień żałobnych — 
trumny ze zwłokami Ś. p. por. Żwirki i Ś. p. 
inż. Wigury złożono do wspólnego grobu. Set 
ki wieńców przykryły świeżo przysypaną mo- 
giłę poległych bohaterów przestworzy, tworząc 
wysoki nagrobek z żywego kwiecia. 

otaczają Wiry, chronią je od wiatrów i 
gwałtownych zmian temperatury; czyste 
powietrze, napojone żywicą, nie może 
być bez ozonu; gleba jest piaszczysta i 
łatwo przepuszczalna; w pewnych miej- 
scach nad rzeką czernieje ciężka „kąpi*- 
lowa* borowina; specjaliści powiadają: 
wszelkie warunki klimatyczne i lecm.i- 
cze. Miejscowość, stwierdzają, idealna 

na uzdrowisko. 
Cóż więc pozostaje, aby z niej uczy- 

EPILOG TAJEMNICZEGO 
PROCESU 

Jak donosiliśmy, przed warszawskim Są- 
dem Okręgowym toczył się sensacyjny pro- 
ces Leona Kołłątaja. 

Kołłątaj oskarżony był o to, że przed 11-żu 
laty w mundurze porucznika żandarmerji zgło- 
sił się do D.O. Gener. i podjął za fałszywym 
dokumentem 15 miljonów marek. 

Za pomoc w tem przestępstwie odpowia- 
dał następnie przed Sądem Wojskowym kpt. 
Terk, który został rozstrzelany. 

Obecnie po 11 latach wypłynęła sprawa 
Kołłątaja, któremu zarzucono, iż był tym fał- 
szywym porucznikiem, który podjął pieniądze. 

Sąd Okręgowy postanowił dokonać eks- 
pertyzy porównawczej pisma oskarżonego z 
pismem, znajdującem się na pokwitowaniu skre 
ślonem przed 11-tu laty 

„Ekspertyzy tej dokonał inż. Szymańkiewicz, 
który po porównaniu obu charakterów pisma 
stwierdził, iż pismo człowieka w ciągu wielu 
lat ulega znacznym zmianom, przeto obecnie 
na podstawie tego materjału, który posiada nie 
może stwierdzić, aby na pokwitowaniu figuro- 
wał podpis oskarżonego, jakkolwiek w obu pi- 
smach znajduje cechy wspólne. 

Ta opinja grafologa zdecydowała o losie 
Kołłątaja, który w „ostatniem siowie“ przysię- 
gał, że jest niewinny. Sąd Okręgowy po dłu- 
giej naradzie wydał wyrok uniewinniający. 

Kto wygrał? 
GŁÓWNIEJSZE WYGRANE 
6-ty DZIEŃ CIĄGNIENIA 

25000 padło na nr. 53675. 
20000 padło na nry 85994 118924. 
10000 padło na nry 149614 155422. 

ZłŁ 5000 padło na nry 8858 42374 47233 
52135 87305 120368 123145 135059 138870. 

Zł. 3000 padło na nry 95840 143113. 
21 . 2000 padło na nry 2057 2168 2574 

132290 59257 66301 69738 81979 94639 109345 
115152 121221 129628 149166 155620. 

Zł. 1000 padło na nry 2892 16223 20154 
24629 30808 36649 37436 37294 43980 50181 
53619 56202 68452 70870 74509 84081 85653 
91278 97479 104815 — 109705 112538 117474 
119146 121606 124474 126164 133006 137123 
138133 139757 140137 140489 146608 147538 
149612 152547 154277 155208 159008 133604. 

7-my dzień ciągnienia 
WARSZAWA PAT. — W 7-ym dniu ciąg 

nienia 5 klasy 25 Loterji Państwowej głów- 

ZŁ. 
Zł, 
Zł. 

niejsze wygrane padły na ur mr następujące: 
Zi. 10 tysięcy wygrał nr. 129840, zł. 5 ty 

sięcy — 778, 2121, 3276, i 
53636, 

147984. 

151728. po 3 ty- 
siące zł. — 24526, 118422, 124805, 
139214, 141943 i 

  

  

Jak się dowiadujemy, jest obecnie w dru- 
ku i wkrótce ma ikazać się na półkach księ- 
garskich opracowana przez sędziego Szawłow 
skiego druga część tomu X Prawa Cywilnego 
rosyjskiego, obowiązującego na ziemiach 
wschodnich. 

Praca ta ma zawierać komientarze do t. X 
cz.. | tak byłego Senatu rosyjskiego, jak też 
Sądu Najwyższego, oraz niektóre ustawy poł- 
skie, stanowiące niejako uzupełnienie  przepi- 
sów Prawa Cywilnego. 

Pracą tą niezawodnie zainteresują się pra- 
wnicy — praktycy, a w szczególności młodsza 
ich generacja, niewładająca językiem rosyjskim 
dla której książka ta okaże się niezastąpioną. 

LL ORECZRZEI 
w rodzinnem mieście 

sohatera 
ŚWIĘCIANY. W dniu 13 bm, w Świę- 

cianach staraniem Powiatcwej Federacji 
PZOO. zostało zwołane zebranie pnzedsta- 
wicieli miejscowego społeczeństwa i orga- 

nizacyj społecznych, celem omówienia spo- 
sobu uczczenia pamięci zmarłych śmiercią 
lotników, por. Źwinki i inż. Wiguny. W wy- 
niku obrad, w których wzięło udział około 
30 przedstawicieli, postanowiono zorgani- 

zować w dniu pogrzebu nabożeństwo żało- 
bne, akademję oraz wysłać depeszę kondo- 
lencyjną do wdowy po Śp. por. Żwinee. — 
iPrócz tego zebrani mając na uwadze, że 
miasto Święciany jest miejscem urodzenia 
por. Žwirki, postanowili wmurować tabli- 

cę pamiątkową, oraz przystąpić do ufundo- 
wania stypendjum im. por. Źwinki i inż. 
Wigury dla absoirwenta miejscowego gim- 
nazjum ewent. seminarjum, „pochodzącego 

a terenu pow. Święciańskiego i kształcą- 

cego się w lotnietwie. Zebrani wypowie- 

dzieli się za przemianowaniem ul. przy któ 

rej urodził się por. Żwirko — Jego Imie- 

miem. Obrady zakończono wyborem komi- 

tetu Ścisłego. Przewodniczył zebraniu p. 

wicestarosta Wacław Jeśman. 

      

   

wód mineralnych, o której wspomina о- 
rzeczenie lekarzy, nie wymaga szczegól- 
nych kosztów; większego wysiłku nale- 
żałoby użyć przy budowie zakładu przy- 
rodoleczniczego. Nie znam się na tem. To 
rzecz fachowców i specjalistów. Wiem 
tylko, że gdzieindziej, gdyby sześciu pra- 
fesorów orzekło, że pod wielkiem  mia- 
stem leży tego rodzaju niewyzyskane 
bogactwo naturalne — jużby tam zaki- 
piała praca. My będziemy czekali, aż 

  

Widok na Wilję w Wirach. 

nić wileński Otwock, wileński Ojców, na 
piętnastym zaledwie kilometrze od 1ia- 
sta, tuż przy szosie, po której prz'5ie- 
gają podmiejskie autobusy, biorące tę 
przestrzeń w ciągu kilkunastu minut? 

Gdybyśmy żyli w Niemczech, we 
Francji, czy gdzieindziej — powstałoby 
natychmiast konsorcjum, z nięwielkim 
może na początek kapitałem;  pijalnia 

fot. ]. Bułhak. 

ktoś zacznie pierwszy. Ale w  dzisiej- 
szych warunkach, jeden człowiek,  iaj- 
baroziej nawet rzutki i przedsiębiorczy, 
ni: zdoła takiej pracy przeprowadzić. Mu 
si być ona wykonana zbiorowo, musi bu 
dzie powszechne zainteresowanie. 

Zważmy: dwustutysięczne Wiino 1o- 
prawdy nie posiada żadnego kuliuralne- 
go uzdrowiska. Wysz. 
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ile jest w tem prawdy? 
© pogłoskach przysłania do Wiina 1000 bezrobotnych z Poznania 

W prasie poruszona była wiadomość, 
że ma przyjechać do Wilna i Wiileńszczy- 

amy 1000 rzemieślmików. z Poznańskiego. 
„Gazeta Warszawska '', leib-organ endecki 

zachwycona była tym projektem i zgóry 
nazwała  filosemitami wszystkich, ktoby 
się temu sprzeciwił. Miejscowy organ en- 

decki okazał jednak mniej zapału i w SWO- 
ich wycinankach przezornie opuścił miej- 
sce zachwytów „Gazety Warszawskiej 

27124 tym projektem, ograniczając się do 
wycięcia dwóch innych wiadomości, jednej 
z góry, jednej z dołu. Możemy wzruszyć ra 
mionami na ten projekt. Każdy wie, że ро- 
łożenie naszych nzemieślników jest bardzo 
ciężkie i że import braci Wielkopolanów 
byłby szkodliwy zarówno dla nich jak dla 
mas. 

W tej sprawie udaliśmy się do prezesa 

lzby Rzemieślniczej p. Szumańskiego. 
Pytamy o sprawę rzemieślników. 
— Nie mamy co robić ze swoimi — od- 

powiada p. Szumański, stan bezrobocia 
rzemieślniczego sięga w samem Wilnie о- 
*oło 2000 osób. 

Istotnie wiemy skądinąd, że w dniu 1 
stycznia 1932 r. zarejestrowanych rzemieśl 

ników bezroboinych przez PUPP. w Wil- 
nie było 1627 osób. ż 

— Rzemieślnik powinien pracować spo- 
kojmie — dodaje p. Szumański — a spro- 
wadzenie obcych w tak ciężkich ezasach i 

wydzieranie kawałka chleba miejscowym, 
wytwerzy ferment, którego należy za wszel 
ką eenę unikać. Osobiście jako powołany 
do czuwania nad stanem nzemiosła wileń- 
skiego dołożę wszelkich starań, aby pro- 
jektowaną przez Poznań _osadnietwo 
pozostało w sferze projektów zaniechanych 

— W tej sprawie było zebranie w Izbie 
Rzemieślniczej i wszyscy rzemieślnicy za- 
jęli stanowisko negatywne wobec tego pro- 
jektu. Zostało to zakomunikowane odnoś- 
nym władzom, 

Z kolei dyrektor Izby Rzemieślniceej p. 
Miynarczyk informuje nas o przebiegu tej 
niesłychanej kombinacji. 

Pod: koniec sierpnia br. Izba Rzemieśl- 
nicza w Wilnie otrzymała od Narodowego 
Zjednoczenia Rzemieślników w wojewódz- 
twie Poznańskiem obszerne pismo, w któ- 
rem proponowało osiedlenie w Wilnie i 

Wileńszczyźnie 1000 rzemieślników poznań 
skich, powołując się na to, że rzemiosła w 
Pozmańskiem stoją wyżej niż w Wileńsz- 
czyźnie. Rzemieślnicy którzy mieli przyje- 
chać, rekrutować się mieli z pomiędzy bez- 

<gobotnych Poznańskiego, których tam też 
jest sporo, aczkolwiek mniej niż u nas. 

STATISTIKA STATE 

Obróbka Inu na nowych 
torach 

Wilnianin konstruktorem 
maszyny-mędiarki 

P. Wł. Piotrowski właściciel zakładów 
mechanicznych przy ul. Trockiej 13 w Wit- 
mie, od dłuższego czasu pracował nad ulep- 
szeniem obróbki inu i po licznych próbach 

zbudował maszynę, która może skierować 
tę gałąź naszego gospodarstwa na lepsze 
żory. 

i Właśnie wczoraj odbyła się próba mo- 
|| wej maszyny wobec pnzybyłych licznie Inia 

4 rzy i przemysłowców lniarskich. 

  

Próba zdaniem fachowców dała nadspo 
, dziewanie dobre rezultaty, co rokuje wy- 
, malaakowi duże powodzenie. 
| Maszyna p. Piotrowskiego zainteresuje 

W pierwszym rzędzie producenta, który 
przy obecnym systemie obróbki lnu, zbyt 
dużo tracił, : 

| Nowa maszyna zapewnia pełne sto pro- 
0 wydajności przy minimalnych kosz- 

Będące dotychczas w użyciu tnędlarki 
wymagają popędu 10-ciu konnego, podczas 

p. Piotrowski zapewnił swej maszynie 
zuch przy popędzie 2 koni mechanicznych 

i znakomicie przystosował ją do maneżu. 
Dużą ekonomję czasu zyskuje się przy 

acy ma nowej mędlarce, co ma szczegól- 
zmaczenie dla zamówień terminowych. 
Prócz tego zagraniczne mędlarki, np. 

Szwedzkie, są o wiele droższe mimo, iż nie 
dorównują wydajnością maszynie (Piotrow 

Fachowcy lniarscy podczas wczorajszej 
demonstracji rokowali wynalazkowi duże 
Powodzenie, bowiem znajdzie om bezwąt- 
pienia, zastosowanie 'we wszystkich wytwór 

+ 
4 

niach lnu, pracujących racjonalnie, 

4 
NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„ZŁOTO* — „CASINO*”. 

| „_ Ameryka ma zmartwienie. Wszystkiego 
jest tam za wiele. 

| Za wiele pięter mają drapacze chmur, 
2a wiele złota leży w skarbcu, za: wiele jest 
prohibicji, za wiele bandytów grasuje bez- 

| karnie po miastach. 
| Dziś jest za wiele, ale był czas, gdy na- 
/ Swałt żądano „cywilizacji”, gdy zachwy- 
| "amo się możliwościami technicznemi, a z 

pogardą mpatrzano na „dziki zachód” i 
| wszelkie pozostałości dawnej tradycji cow- 
| boyów i traperów. 
! Na tem tle zbudowany. jest właśnie film 
| PŁ.: „Złoto”, 
1 „ Zadaniem tego filmu jest przeciwsta- 
, Wić surowość i czystość obyczajów ludzi | że stepów i wyrafinowanie zbrodniczych 
| mstynktów mętów wielkomiejskich. 

} Motorem poruszającym zło jest złoto. 
Film ma przejrzystą, nawet za przej- 

a Zystą i lapidarnie ujętą tendencję dydak- 
tyczno - moralizatorską. Z tego względu 

, traci dużo ma wartości amtystycznej, 
S w ujęciu filmowem tylko 'w części dru- 

. Siej były lepsze momenty, Zresztą od pierw 
| "ch scen można było przewidzieć rozwią- 

Й ie. 
| Mimowoli nasunęla się asocjacja: cu- downe ujęcie kwestji zła na świecie, zła, 

| Spowodowanego przez złoto — w „Księdze 
| Šungii“ Kiplinga. 

Film „Zloto“ jest niezgrabny i grubo 
Siosany, choć w założeniu powinien zada- 

i swoje spełnić, Wiidzowi łopatą do gło- 
W zostaje włożona maksyma, że świat 

lie powinien zapominać o-tem, że prócz 
Bieniądza, istnieje również w człowieku 
bonor, uczciwość i prawśoć, 

„_ Wpleciony wątek romansowy jest ró- 
| blady, jak i wykonawcy ról głównych 
k atki są dość urozmaicone, Prócz cie 

'wego reportażu z Międzynarodowych 
odów. stnzelniczych w iPolsce, ogląda- 

ny tygodnik „Foxa”, oraz miłą bajeczkę *suikową z Bimbo i Betty. Tad. C. 

  

Izba Rzemiešlnicza — wyjašnia p. Mly 
narczyk -— opracowała w tej sprawie ob- 

szerny memorjał, w którym zobrazowała 
szczegółowo smutny stam rzemiosła u nas. 
Memorjał ten został wysłany Narodowemu 
Zjednoczeniu w: Poznaniu z tem, że Wilno 
w żadnym wypadku mie może być szczęś- 
liwym terenem dla tego rodzaju emigracji. 

A jaki jest pogląd władz? — pytamy. 
— Zupełnie taksamo negatywny 
Przy tej sposobności otrzymujemy od 

p. Młynarczyka ciekawe cyfry. Oto jest ta- 

blica. wykupu świadect przemysłowych VI 
do VIII kategorji (rzemieślniczych) w Wi- 
leńszczyźnie i w Wilnie: 

Rok Powiaty m. Wilno 

1925 4093 3770 
1928 3192 2485 
1929 2846 2403 
7930 1924 1673 
1931 678 929 

Płatności podatków 
we wrześniu 

Ministerstwo Skarbu przypomina platni 
kom podatków bezpośrednich, że w bieżącym 
miesiącu płatne są następujące podatki: 

1) do 15 b.m. — zaliczka na państwo 
wy podatek przemysłowy od obrotu, osiągnię 
tego w sierpniu b.r. przez przedsiębiorstwa han 
dlowe I i Il katerogji i przedsiębiorstwa prze 
mysłowe I — V kategorji, prowadzące prawi 
dlowe księgi handlowe, oraz przez  przedsię- 
biorstwa sprawozdawcze. 

2) do 15 b.m. — zaliczka na poczet po- 
datku przemysłowego od obrotu za II kwartał 
r.b. przez przedsiębiorstwa nie wymienione w 
punkcie 1-szym, oraz przez zajęcia przemy- 
słowe kategorji I — II oraz wolne zajęcia za- 
wodowe, a 

3) do 15 b.m. — zaliczka miesięczna na 
poczet nadzwyczajnego podatku od dochodu, 
osiągniętego przez notarjuszy (rejentów), ,i- 
sarzy hipotecznych i komorników w sierpniu 
roku bież. 

4) do 5 b.m. — podatek od energji ele- 
ktrycznej, pobrany przez sprzedawcę  energji 
elektrycznej w czasie od 16 do 31 ub. m. do 
20 b.m. — tenże podatek, pobrany przez sprze 
dawcę energji elektrycznej w ciągu pierwszych 
15 dni b.m., 

5) do 5 b.m. — czwarta część różnicy w 
podatku dochodowym od uposażeń  służbo- 
wych wynikającej z kumulacji uposażeń, о- 
trzymanych w ciągu poprzedniego roku od róż 
nych służbodawców, 

6) do 7 b.m. — podatek dochodowy od 
uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń 
za najemną prucę wraz z dodatkiem kryzyso- 
wym, potrącanym w ciągu ub. m. я 

Pozatem płatne są zaległości odroczone i 
rozłożone na raty z terminem płatności we 
wrześniu, tudzież podatki, na. które płatnicy o- 
trzyinali nakazy płatnicze z terminem  płatao- 
ści w tym miesiącu. 

Z IZBY PRZEMYSŁ.-HANDLOWEJ 
w WILNIE 

Konkurs na pracę 6 uproszczonych 

księgach handłowych 
Izba Przemysłowo - Handlowa w Wil- 

nie ogłosiła konkurs na pracę na temai: 

„O iuproszezonych ksiegach handlowych“. 
Ustalone zostały dwie nagrody: I-sza 500 
zł. i I-ga 300 zł. Prekluzyjny termin nad- 
syłamia prac — 30 listopada br. Szczegóły 
co do warunków konkursu udziela na żą- 
danie biuro Izby, ul. Trocka 3. 

Konferencja w sprawie eksportu 
rakow 

W dniu,12 bm. odbyła się w Izbie Prze- 
mysłowo - Handlowej w, Wilnie konferen- 
cja eksporterów raków z okręgów. lzb P.- 
H. Bydgoskiej i Wileńskiej, w której wzię- 
li udział: delegat Państwowego Instytutu 
Eksportowego p. J. Gilewiski, przedstawi- 
ciel Izby P.-H. w Bydgoszczy p. Szpręga 
oraz przedstawiciel Izby P.-H. w Wilnie. 

W. wyniku dyskusji ma temat sprawy 
selekcji eksporterów ralków, konferencja 
stwierdziła, że zachodzi konieczność zrów- 
nania warunków konkurencyjnych, w któ- 
rych pracują poszczególni eksporterzy, 0- 
raz wypowiedziała się za przeprowadze- 

niem selekcji eksporterów raków w opar- 
ciu o przepisy o cele wywozowem, mającem 
charakter organizacyjny. 

Konferencja omówiła projekt rozporzą 
dzenia Min. Rolnictwa o ochronie połowu 
raków, poruszając w: szczególności sprawę 
wymiarów. ochronnych ralków — oraz spra 
wę sezonów zakazu połowów. 

Pozatem konferencja uznała za wskaza- 
ne zawieszenie poboru podatku obrotowe- 
go od eksportu raków. 

Potworna zbrodnia w oparach 
samogonki 

Potajemne  gorzelnictwo przysparza wiele 
kłopotów nietylko policji amerykańskiej, gdzie 
obowiązuje fatalna skądinąd w swych skutkach 
prohibicja, lecz także władzom skarbowym u 
nas. Szczegółnie w ostatnich czasach, na sku- 
tek niskich stosunkowo cen zboża, potajemne 
gorzelnictwo znalazło szerokie zastosowanie 
wśród ludności miejskiej, jak nigdy przedtem. 

Nielegalna ta konkurencja z Monopolem 
Spirytusowym często jednak kończy się smut- 
no, dla „wypędzaczy* samogonki, jak również 
bywa nieraz przyczyną potwornych zbrodni. 

Między innemi, jaskrawym dowodem tego 
jest wypadek, jaki miał miejsce we wsi Wią- 
zowice, powiatu mołodeczańskiego, którego e- 
pilog rozegrał się wczoraj na sali Sądu Apela- 
cyjnego w Wilnie. ; 

Wiązowce słynęły oddawna z tego, że więk 
sza część jej mieszkańców trudniła się wypę 
dzaniem samogonki i to nietylko dia własne- 
go użytku, lecz i na sprzedaż. 

Wszelkie wysiłki policjj celem „nakrycia* 
potajemnych gorzelni nie odniosły , żadnego 
skutku. Policja przeprowadzała rewizje, a spryt 

ni chłopi nadal tabrykowali „spirytus”. 
Stan taki należało przypisać tylko temu, 

że wszystkie przyrządy, służące do iabrykowa 
nia samogonki były doskonałe ukryte, jak rów 
nież małomówności mieszkańców wsi, którzy 
świetnie strzegli swej tajemnicy. 2 

„ Wreszcie pewnego dnia gruchnęła po wsi wieść, że w nocy zjawiła się policja, i ujaw- 
niła co większe „fabryki*, aresztowując ich 
właścicieli. 

Między innymi został wówczas aresz towa- 
ny niejaki Jan Bożko król miejscowych „wypę 
dzączy”, 

Od tej chwili mieszkańcy Wiązowic mniej 
pili samogonki, zato cały swój wysiłek skiero- 
wali w kierunku wyśledzenia tego, który — 
we ich — miał ujawnić  gorzelnie przed 
olicją. 

: Ыіаегашцдо potem znaleziono nad ranem le 
żące pod płotem zwłoki jednego z nich: Mi- 
cnała Bożki. 

Postrzałowa rana w tył głowy wskazywała, wych na przeciąg lat 10. 

KRONIKA 
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KOŚCIELNA 

— WCZORAJSZE NABOŻEŃSTWO 

ZA DUSZE LOTNIKÓW. W czwartek od 
godziny 9 rano zaczęły zalegać ulice w ро- 
bliżu Ostrej Bramy tłumy ludności. O tej- 
że godzinie zaczęły ustawiać się w Ostrej 
Bramie poczty sztandarowe, które napły- 
wały aż do chwili rozpoczęcia nabożeństwa. 
żałobnego za dusze Śp. por. Žwirki i śp. 
inż. Wigury, tj. do godziny 10-tej. Ogółem 
przybyło około stu delegacyj z pocztami 

sztandarowemi. M. in. przybyły poczty 
sztandarowe wszystkich onganizacyj b. woj 
skowych i większości szkół wileńskich. 

Przed rozpoczęciem nabożeństwa przy- 
byli przedstawiciele władz z p. Wojewodą 
ma czele. Był również obecny bawiący w 
Wilnie wieeminister Pracy i OS. Roż- 
nowski. 

Nabożeństwo celebrował JE. ks. biskup 

sufragan wileński Michalkiewicz. Po od- 
prawieniu mszy ks. biskup Michalkiewicz 
z krużganka kaplicy Ostrobramskiej prze- 
mówił Go zebranych, podkreślając ogromne 
znaczenie dla Polski zwycięstwa poległych 
bohaterów oraz ból, jaki cały naród odczu- 
wa z powodu ich straty. Zgromadzone tłu- 
my wysłuchały przemówienia ze wzrusze- 
niem. 

URZĘDOWA 
— ODZNAKI HONOROWE „ZA О- 

FIARNĄ PRACĘ". W związku z drugim 
powszechnym spisem ludności w Rzeczypo- 
spolitej, zostały nadane w myśl par. 7 roz- 
porządzenia Rady Ministrów z dnia 2-go 
września 1932 r. złote odznaki honorowe 
„Za ofiarną pracę" następującym osobom: 
P. Wojewodzie Wileńskiemu Zygmuntowi 
Beczkowiczowi, Wojewódzkiemu Komisa- 
rzowi Spisowemu radcy 'W. iPiotrowiczowi, 
Naczelnikowi Wydziału Administracyjne- 
go M. Pawlikowskiemu, Zastępcy Woje- 
wódzkiego Komisarza Spisowego Zygmun- 
towi Cydzikowi, b. Prezydentowi miasta 
Wilna Józefowi Folejewskiemu, prof. Mie- 
czysławowi Gutkowskiemu, prof. Wiady- 
sławowi Studnickiemu, Dyrektorowi Sta- 
nisławowi Paszkiewiczowi, Naczelnemu Ko 
misarzowi Spisowemu miasta Wilna Teo- 
dorowi Nagórskiemu, zast. Naczelnego Ko- 
misarza Spisowego miasta Wilna Józefowi 
Święcickiemu. 

Takież odznaki na terenie województwa 

wileńskiego zostały nadane staroście bra- 
sławskiemu Żelisławowi Januszkiewiczowi, 
b. staroście dziśnieńskiemu Jerzemu Tra- 
mecourtowi, b. star. mołodeczańskiemu 
Erazmowi Stefanusowi, staroście oszmiar- 
skiemu Wiktorowi -Suszyńskiemu, staroś- 
cie postawskiemu Wiktorowi Niedźwiec- 
kiemu, staroście święciańskiemu Stefano- 
wi Mydlarzowi, b. staroście wileńsko-troc- 
'kiemu Janowi Radwańskiemu oraz pp. Al- 
fonsowi Jozamisowi, Aleksandrowi Józefo- 
wiczowi, (Piotrowi Kiuberowi, Kazmierzo- 
wi Dokurnie, Gustawowi Budrewiezowi. 
Wacławowi Jeśmanowi, Henrykowi Paw- 
łowskiemu, Kazimierzowi Protassewiczowi 
Henrykowi Sylwestrowiczowi, Jerzemu Nie 
działkowskiemu, Tadeuszowi Sawickiemu, 
ks. dziekanowi Antoniemu Zienkiewiczowi, 
ks. prob. Niikodemowi Masłowskiemu i ks. 
kamonikowi Piotrowi Mańlkowskiemu. 

MIEJSKA 
— Łodzianie w Wilnie. — W dniu 15 bm. 

przybyła do Wilna wycieczka z Łodzi. Wy- 
cieczka o charakterze religijnym została zorga 
nizowana staraniem Archidiecezjalnego Instytu- 
tu Akcji Katolickiej w Łodzi. 

W wycieczce kierowanej przez księdza Sta 
nisława Nowickiego, dyrektora Inst. A. K. w 
Łodzi, bierze udział około 10 księży z diecezji 
łódzkiej z księdzem prałatem Szabelskim, na- 
czelnym redaktorem „Słowa Katolickiego" i 
księdzem kanonikiem Rajcheldem na czele, 9- 
raz około 100 (94) osób z pośród” członków 
Akcji Katolickiej, w wycieczce bierze również 
udział kilkanaście osób z m. Zgierza, z ks. ma 
gistrem Pąbjańczykiem na czele. 

W: dniu wczorajszym po wysłuchaniu mszy 
św. w Kaplicy przed Cudownym  Obraz:n 
Matki Boskiej Ostrobramskiej, którą to odpra- 
wił ks. prałat Szabelski w asyście przybyłych 
księży, po mszy św. o godz. 8ej uczestnicy wy 
cieczki udali się na kwatery przy zaułku Kazi- 
mierzowskim 3. 

Następnie uczestnicy wycieczki brali grem- 
   

    

ja'nie udział w nabożeństwie ża'onem za dr 
szę Ś. p. poległych lotników por. Żwirki 1 > 
Wigury, po nab) « stwie pńt orzew utretwen 
pracowników Arch. Instytutu Akcji Kat. w Wil 
nie wycieczka zwiedziła. część zabytków i kos 
ciołów wileńskich. W dniu dzisiejszym uczest 
nicy wycieczki po mszy św. udają się stat- 
kiem do Werek i Kalwarji, w sobotę zuś rano 
udają się do N.-Trok, w niedzielę po zwiedze 
niu Bazyliki i Muzeum T-wa Przyjaciół Nauk 
oraz po odwiedzeniu wileńskich parafjalnych 
oddziałów Akcji Katolickiej uczestnicy wyciecz 
ki pociągiem wieczorowym na Wa szawę wra 
cają do Łodzi. 

Att+Fotezrst 
r Antoni SKURJAT Sniadecnich 4 
| Przyjmowace są również roboty ama- 
. tarskie. Dla młodzieży specjałny rabat. s 
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STRRESZOY OBR ZZZNE SZ ZEW ZDARZA WREWZES ZZA 
że został on zamordowany. Morderstwem zain- 
teresowała Się policja, w wyniku czego usta- 
lone, że mieli go dokonać Michał Chomko i 
Atanazy Bożko, syn wymienionego powyżej 
jana. Bożka. 1 

Мютбегсу do zbrodni się nie przyznali. — 
jednakże udowodniło to im dalsze śledztwo, 
jak również jedyny świadek morderstwa Bro 
nisława Fiedkiewiczówna, narzeczona zamordo 
wanego, wobec czego stanęli oni przed Sądem 
Okręgowym, który bez żadnych skrupułów ska 
zał- każdego z nich na bezterminowe ciężkie 
więzienie. 

Na skutek apelacji, sprawę tę rozpatrywał 
w dniu wczorajszym Sąd Apelacyjny, w skła- 
dzie: przewodniczący Suszczewicz oraz sędzio- 
wie Matusewicz i Borejko. Oskarżał wicepro- 
kurator Parczewski. 

Po rozpatrzeniu całokształtu sprawy, wy- 
słuchaniu dodatkowych świadków i  przemó- 
wieniu obrońcy skazanych adw. Czernichowa, 
Sąd Apelacyjny zmniejszył obu oskarżonym ka 
rę do 12 lat takiegoż więzienia, uzupełniając ją 
pozbawieniem praw obywatelskich i honoro- 

p. w. 

ЗОМ @ 

SZKOLNA 
— Shelley's Institute. — 1) Rodowici An- 

glicy prof. George Bridge i prof. Denis Cross 
rozpoczynają wyklady angielskiego. 

2) Równoległe kursa angielskiego, niemiec- 
kiego i francuskiego; 

3) Stenografja angielska i 
pisanie na maszynie. 

4) Stypendjum na wyjazd do Londynu do 
Polytechnic College otrzymywać będą studen 
mający świadectwa „celujące". 

5) Kancelarja czynna codziennie od 11-ej 
do 1-ej i od 5 — 8 wiecz. Adres: Zygmun- 
towska 20 m. 3. 

RÓŻNE 
— RUCH TOWAROWY. — W ostatnich 

dniach na granicy polsko - sowieckiej znacz- 
nie ożywił się ruch towarowy. Codziennie do 
Rosji przez Stołpce odjeżdża po kilkanaście 
wagonów maszyn, gałanterji, materjałów bła- 
watnych ostatnio zakupionych przez misje so- 

niemiecka, oraz 
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P. I. 0. 
POCZTOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI 

Centrala: Warszawa, Jasna 9. Oddziały: Poznań, 
Katowice, Kraków, Wilno, Łódź, Lwów. Zbiornice: 

Wszystkie Urzędy Pocztowe. 
PRZYJMUJE: Wkłady oszczędnościowe od 1 złotego począwszy, płatne 

na każde żądanie w kasach P. K. O. i Urzędach Pocztowych. 
Ubezpieczenia na życie zwykłe, posagowe, bez badania lekar- 

skiego, z udziałem w zyskach Działu Ubezpieczeń P. K. O. Składki 
d 3 zł. miesięcznie. W razie Śmierci ube:pieczonego spowodowanej 

nieszcześliwym wypadkiem, P. K.O. wypłaca podwójną sumę nbezpiecz, 
ZAPEWNIA: Pełne bezpieczeństwo wkładów. 

Solidne cprocentowanie. 
Tajemnice wkładów. 

GWARANTUJE: Pewność powierzonych kapitałów kwotą przeszło pół 
miljarda złotych w gotówce iw lokatach opartych na złocie oraz 29 ma 

  

wieckie w Polsce, Do Polski również przycho 
dzą zwiększone transporty ryb, skór, futer 
wyrobów gtmowych. 

Również zanotowano nieznaczne ożywienie 
się ruchu towarowego na granicy polsko - ło- 
tewskiej. W ciągu tygodnia przeszło przez Tur 
monty do Łotwy kilka pociągów z towarami, 
węglem i maszynami polskiemi., 

— Osuszanie gruntów. — W wyniku poro- 
zumienia komisyj polsko - sowieckiej jeszcze 
2 maja rb. w sprawie odwodnienia gruntów 
granicznych we wsi Zarębinów, Turczynowo, 
Grzesińskie Bory i zaścianku Dołkinowo pro 
wadzone były tam roboty meljoracyjne. Prace 
prowadzone były na odcinku granicznym pol- 
skim Tomaszewicze, zaś na sowieckim Dere- 
czynowo. 

Dzięki pomocy władz granicznych polskich 
i sowieckich grunta i pola mieszkańców wsi 
wyżej wspomnianych w ciągu 4 miesięcy od- 

— Zgubiony kwitarjusz sekwestratorski, — 
Izba Skarbowa podaje do wiadomości, że zgu- 
biono kwitarjusz sekwestratorski serji „A” od 
nr. 204201 do nr. 204300, zawierający niewy- 
korzystane pokwitowania od nr. 204209 do nr. 
204300, opatrzone odciskiem pieczęści okrągłej 
„Urząd Skarbowy Podatków i Opłat Skar- 
bowych pow. Brasław”. 

Ostrzega się przed ewent. popełnieniem 
nadużyć. 

TEATR I MUZYKA 
— Lutnia —- „Cudowny połów*. Dziś, w 

piątek 16-IX o godz. 8 m. 15 dana będzie do- 
skonała sztuka w 3 aktach Franka Vospera p. 

t. „Cudowny połów”, w reżyserji W. Radul- 
skiego. Treść sztuki osnuta jest na tle sensa- 
cyjnem, akcja toczy się współcześnie w Lon- 
dynie. Świetnie zgrany zespół stanowią:  p.p. 
Loedl, Hajdamowiczówna, Wyrwicz,  Jasińska- 
Detkowska, Detkowski, Zelwerowiczówna, Mo- 
ranowicz, Brusikiewicz, Dobrowolski. Sztuką 
tą Teatr Lutnia zamknie sezon bież. Poczem 
nastąpi przerwa międzysezonowa. Jutro, 17 b. 
m. „Cudowny połów. 

— Trzy ostatnie występy artystów „Mor- 
skiego Oka* w Teatrze Letnim w rewji poże- 
gnalnej „Dowidzenia... Dowidzenia*. Dziś, pią- 
tek 16 b.m. o godz. 8 m. 15 premiera wielkiej 
pożegnalnej rewji p.t. „Dowidzenia.. Dowidze- 
nia”. pod kierownictwem art. Ludwika Sempo- 
lińskiego. Udział biorą: p.p. Janina Sokołow- 
ska, Iną i Jerzy Ney'owie, Ludwik Sempoliń - 
ski, Janina Kozłowska, Jerzy Sulima-Jaszczolt, 
oraz Walery Jastrzębiec, dyrektor i konferan- 
sjer teatrów warszawskich i chór Rewellersów. 
Ważniejsze przeboje „Weź na pamiątkę”, „Mo- 
żesz mniet.* „Noc szału*, „Po tyrolsku“; 
„Mandat karny", „Wesołe więzienie" i wiele in- 
nych. Jest to ostatnia rewja bież. sezonu. Osta 
tni dżień w niedzielę 18 b.m. 

— Ostatnia popołudniówka niedzielna. W 
najbliższą niedzielę dnia 18-1IX o godz. 4 m. 15 
w Teatrze Letnim odegrana zostanie po ce- 
nach zniżonych ostatnia popołudniówka Rewii 
bież. sezonu p.t. „Przez dziurkę od klucza” z 
udziałem całego zespołu artystów Morskiego 
Oka. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — Żona na jedną noc. 
HOLLYWOOD — TABU. 

CASINO — ZŁOTO. 

IPAN — Człowiek który zabił, 
ŚWIATOWID — Błękitny express. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— KTO OKRADAŁ SYNAGOGI? — 

Przedwczoraj notowaliśmy, że jacyś nie- 
znani sprawcy przedostali się do synago 
gi żydowskiej przy ulicy Wileńskiej nr. 
59, skąd skradli żarówki, oraz inne rze- 
czy znacznej wartości. Dochodzenie po- 
licyjae doprowadziło do ujawnienia 
sprawców. Okazał. się nim herszt szaj- 
ki złodziejskiej, trudniącej się okrada- 
niem domów modlitwy. jednego z ban- 
dytów, Izaaka Gorbana, zamieszkałego 
przy ulicy Połockiej 4 aresztowano w 
pewuym sklepie. elektrotechnicznytn, gdy 
usiłował sprzedać skradzione żarówki. 

— RZEKOMY NAPAD RABUNKO- 
WY. -- Pisaliśmy wczoraj, że do poli- 
cji zgłosił się Aleksancer  Walentyno- 
wicz (Trakt Bystrzycki 34) i zameldo- 
wał, że gdy wracał do domu napadnię- 
ty został na Równem Polu przez niezaa 
nych sprawców, którzy pohili go dntkli- 
wie * skradli 30 zł. 

W wyniku dochodzenia s w erdzono, 
że Walentynowicz historję z napadera 
zmyślił, chcąc, jak później gdy został 
zdemaskowany, zeznał, znaleźć przytu- 
łek w szpitału. W rzeczywistości wypa- 
dek przedstawia się zgoła inaczej. 

Wracając do domu, Walentynowicz 
wmieszal sie do jakiejś bójki, która wy 
nikła pomiędzy znanymi na Równem Po 
lu awanturnikami i podczas zajścia zo- 
stał uderzony nożem w rękę. Wałenty- 
nowicza skierowano do szpitala, bowiem 
okazało się, że rana spowodowała zaka 
żenie ktwi. 

— Zajście ma tle nieuiszczania ko- 
mornego. — Wczoraj w dzień przy ul. 
Legjonowej 42 pomiędzy właścicielem te 
go domu, a jednym z lokatorów ]. Слег- 
wińskim, urzędnikiem, wynikło zajście, 
które skończyło się bójką. 

Czerwiński otrzymał cios siekierą w 
głowę i w stanie poważnym przewiezio 
iły został do szpitala. 

Tło zajścia jest następujące: przed nie 
dawnym czasem komornik sądowy zale- 
cił lokatorom wspomnianego domu by 
komorne miast właścicielowi, wplacali 
jemu na rachunek długów, co do któ- 
rych istnieje postanowienie sądowe. 

W związku z tem wynikły scysje, 
które w konsekwencji doprowadziły do 
zajść podobnych, jak wczorajsze. 

— Powody samobójstwa na Wilczej 
Łapie. — Okazuje się, że na Wilczej La 
pie koło szpitala kolejowego w celu po 

    

clbrzymiemi nieruchomościami. 
PROWABZI: 

ności bankowe. 

  

Rachunki czekowa i załatwia dla swych klijentów czya- 

Wkłady oszczędnościowe są wclne od wszelkich danin i po- 
datków, można je składsć i podejmować w każdym Urzędzie Poczto« 
wym, bez względu na miejsce wystawienia książeczki oszczędnościowej, 

Q wygodach i bezpieczeństwie, jakie zapewnia swoim klijentom 
P. K. O. najlepiej Świadczą: i) przeszło miljon stałych klijentów, 
2) obrót przekraczający 22 miliardy złotych rocznie. 
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MIASTO PRZYSZŁOŚCI 
Wywiad z burmistrzem Baranowicz P. Jarmulskim 

Wśród szeregu miast i miasteczek na Zie- 
miąch Północno-Wschodnich, Baranowicze zaj- 
mują niewątpliwie pierwsze miejsce, o ile cho- 
dzi o tempo rozwoju i rozbudowy,. świadcząc 
dodatnio o planowej gospodarce Magistratu. 
Niezwykle dogodne położenie u zbiegu  czte- 
rech ważnych linij kolejowych, łączących mia 
sto ze stolicą i innemi ośrodkami, szereg do- 
brych szos, bliskość rzek spławnych, tudzież 
lotnisko, pierwszorzędne warunki dla rozwoju 
miasta i wyzyskania naturalnych możliwości. 

Planowa gospodarka miejska pod tym 
względem ma znaczenie decydujące i dlatego 
žwrėcilišmy się do p. Burmistrza z prośbą o 
poinformowanie o planach i zamierzeniach Ma- 
gistratu na najbliższą przyszłość. 

Jeżeli mam mówić o tem, co Magistrat w 
tej chwili zamierza, to na pierwszy plan wy- 
Suwają się sprawy wykończenia rozpoczętych 
już robót przy budowie rzeźni, basenów wod- 
nych dla straży pożarnej, dwóch szkół, a na 
dalszym planie elektrowni. miejskiej i gmaciiu 
ratusza. = 

Pierwsze trzy budowy, będą wkrótce zre- 
alizowane, gdyż uzyskaliśmy już na te cele, 
odpowiednie fundusze. 

Prócz jednak rozpoczętych prac nad bu- 
dową powyższych gmachów, wiele uwagi i 
troski pochłaniają sprawy opieki społecznej. 
Miejski ośrodek zdrowia, prowadzony  wzoro- 
wo, jest jedną z tych placówek, które napraw- 
dę koją nędzę. 

Opieka społeczna działa usilnie w kierun- 
ku niesienia pomocy najszerszym  warstwom 
społeczeństwa. 

Łaźnia miejska, imponuje swym wygiąder: 
i urządzeniami, jako objekt tak bardzo potrzeb 
ny dla n:iasta, które niema rzeki. Dziwi mnie 
tylko mała stosunkowo frekwencja, bo takich 
łaźni niewiele mamy w kraju, szkoda więc, by 

nie pracowała pełną parą z korzyścią dla społe- 
czeństwa i miasta. Szczególnie młodzież szkol- 
na, powinnaby tu korzystać masowo z dobro- 
dziejstwa kąpieli i czerpać stąd zdrowie. 

Apteka własna, to rzadkość, bardzo korzy- 

ES KNB TSS EEE ЛЕВЕ ОЕСЯ 

zbawienia się žycia žyletką poprzecinai 
sobie żyły na obu rękach Koziełł Wac- 
ław (Nowogródzka 10).. Po udzieleniu 
pierwszej pomocy przez st. posterunko- 
wego Zajączkowskiego został odwiezio- 
ny do szpitala św. Jakóba w stan: cięż 
kim. Frzyczyna rozpaczliwego kroku — 
ciężkie warunki materjalne. 

— WYPADEK SAMOCHODOWY. — Kran 
klis Mikołaj, zam. przy ul. Ułańskiej 6, prowa- 
dząc taksówkę nr. 5 boczny, na ul. Wileńskiej 
najechał przechodzącą przez jezdnię Bobiczo- 
wą Stanisławę lat 65 zam. przy ul. Zawalnej 
nr. 7, która padając, doznała złamania prawej 
nogi. 

Wezwane pogotowie ratunkowe odwiozło 
poszkodowaną do szpitala św. Jakóba. 

Stan Bobiczowej ciężki. — Nieostrożny kie 
rowca zatrzymany. 
— OKRADŁ RODZICÓW. — Do 2 komisa- 

jatu policji zgłosiła się Frejda Perelman (Tar 
gowa 13) i zameldowała, że w czasie jej nie 
obecności skradziono jej 340 zł. gotówką. 
Kradzieży tej dokonał syn meldującej i7-letni 
Lejba, który zbiegł, Rozesłano za nim listy goń 
cze. 

ŚWIĘCIANY 
ZEMSTA B. WSPÓLNIKA. > 

Bernard Szynkowicz ze wsi Bujki i Jan 
Michniewicz ze wsi Podgórki prowadzili 
wspólnie tajną gorzelnię. Ostatnio Szyn 
kowicz usunął Michniewicza ze spółki, 
a na miejsce jego przyjął swego brata. 

Michniewicz, kierując się zemstą, — 
urządził zasadzkę w lesie i gdy zauwa- 
zył idącego b. wspólnika, strzelił do nie 
go, trafiając w żołądek. Stan ranaego b. 
ciężki. Zabójcę aresztowano. 

— ZWŁOKI NA DRODZE. — Koło wsi 
Bojany gm. święciańskiej na polu przy drodze 
znaleziono zwłoki mężczyzny lat 36. Dochodze 
nie policyjne ustaliło, że są to zwłoki Edwar- 
da Żuka, mieszkańca tejże wsi. Przyczyny zgo 
nu narazie nie ustalono. 

— NAGŁY ZGON. — Wczoraj na drodze 
między wsiami Żuki — Bajary znaleziono zwło 
ki Edwarda Żuka lat 36. Na miejsce wypadku 
przybyła komisja śledczo - lekarska, która ma 
ustalić, z jakiej przyczyny E. żuk zmarł. 

2 BRASLAW 
— UTONĘLI. — Czestaw  Guze i Juljan 

Glot z folw. Konstancjanowo gm. drujskiej w 
czasie przejażdżki kajakiem po rzece Drujce— 
wywrócili się i utonęli. Narazie wydobyto ty! 
ko trupa Guzego. a 

— Wichura. — Na drodze Postawy — iKo 

ziany wichura wywróciła 2 słupy telefoniczne. 

Ustalone, że słupy były zgniłe. 

Z POGRANICZA 
— WYWROTOWIEC. — Dnia 13 bm. w 

zaścianku Chramyszki niedaleko Suchodow-* 
szczyzny u mieszkańca tego zaścianka Jana 
Buryłowicza, przybyłego niedawno z Rosji so 
wieckiej podczas rewizji znaleziono na strychu 
domu około 2300 sztuk ulotek wywrotowych i 
innej bibuły komunistycznej. 

Buryłowicz wysłany został 
teren polski w celach agitacyjnych, Sam przy 
przekraczaniu granicy oświadczył, że zbiegł 
przed prześladowaniem władz sowieckich, któ- 
re go jako kułaka wywłaszczyły z ziemi i a- 
resztowały za rzekomą działalność antykomuni 
styczną.. : 

Wywrotowca osadzono w areszcie. 

specjalnie na 

stna, takich przedsiębiorstw powinnoby mieć 
miasto kilka. Solidny regulator ceu, dobrodziej- 
stwo dia biednych warstw społeczeństwa. Wła- 
sny park miejski, który stanie się kiedyś pięk- 
nem i zdrowem miejscem wytchnienia, dla 
mieszkańców miasta, liczne place, które powin 
ny się wkrótce zamienić w ogrody, oto naj- 
bliższe projekty. 

Magistrat jest dzisiaj, jako odpowiedziainy 
za całość miejskiego życia, w bardzo trudnem 
położeniu, gdyż opierając całą swą pracę i 
swoje poczynania, na wpływach, które wsku- 
tek kryzysu ogólnego są bardzo szczupie, mu- 
si równocześnie łagodzić skutki tego kryzysu, 
troszcząc się o ludność najuboższą, przycho- 
dząc jej z pomocą materjalną. 

W kierunku oświaty i opieki nad szkoła- 
mi czyni się wszystko, by naszej młodzieży, 
umożliwić pobieranie nauki w warunkach jak- 
najbardziej hygienicznych. Remonty szkół, in- 
wentarze tychże, to ważne i wielkie rubryki. 
Centralna pracownia przyrodnicza, jest god- 
nym zainteresowania ośrodkiem, nawet dla naj- 
szerszych kół społeczeństwa, gdyż jest to pla- 
cówka przyszłości. 
stna, takich przedsiębiorstw powinnoby 
miasto kilka. | 

mieć 

  

— KS. BISKUP PIŃSKI BUKRABA 
w BARANOWICZACH. W dniu 15 wrze- 
śnia pociągiem brzeskim przybył do Bara- 
nowicz ks. biskup Bukraba w celu powita- 
nia ma dworcu b. więźniów politycznych. 

Ks. biskup Bukraba złożył wizytę panu 

staroście Neugebauerowi w gmachu Staro- 
stwa o godz. 13. Pan Starosta rewizytował 
ks. biskupa na plebanji o godzinie 16-tej, 

— NA RÓŻNE SPOSOBY. (Na rynku 3 
Maja nieznany osobnik skradł z ikieszeni 
palta Marji Tarasiewicz 39 zł. 80 gr. 

— W mieszkaniu plutonowego 78 pp. 
Pluty Franciszka z munduru wiszącego na 
ścianie skradziono 35 zł. O kradzież pie- 

niędzy Pluta podejrzewa ikrawczyka Mel- 
chjora, który był w pokoju u Pluty. 

— ZŁAPANY NA GORĄCYM UCZYN 
KU. P. Podlecki złapał na gorącym uczyn- 
ku Sikorskiego Marjana, który skradł mu 
w domu 7 zł. gotówiką, z torebki damskiej, 
obrączkę ślubną, pierścionek złoty i latar- 
kę elektryczną. Sikorski został oddany w 
ręce policji. 

— ZBILI I OKRADLI. Duryło Józef 
przywiózł ma rynek, boć przecie najodpo- 
wiedniejszy czas na spieniężenie swych zbio 
tów, trochę żyta ma sprzedaż, Sprzedał 
część, otrzymal 25 zł. i czekał aż kupiec 
zmajdzie się na resztę żyta, aż tu zjawili 
się łobuzy w osobach Wiasilewicza, Nackie- 
wieza i Kuścińskiego, zabrali pienądze i ży 
to. Biedny nie miał z czem wracać do do- 
mu i poskarżył się policji, która napewno 
zaopiekuje się ptaszkami. 3 

— A GDZIE BIELIZNA. Dozorca wię- 
zienny Łojko zameldował, że ze strychu 
aresztu przy sądzie grodzkim skradziono 
bieliznę na sumę 150 zł. 

— CZY TO PRAWDA, ŻE WIEPRZ 
SKACZE? Szarłynis Stanisław, grubszy 
ikupiec świń z Baranowicz, zakupił 83 wie- 
prze a przy załadowaniu zauważył, że jed- 
nego brak, 

Podobno wieprz przeskoczył do innego 
transportu, należącego do Olszewskiego. 

Policja teraz stara się ustalić, czy to 
prawda, że wieprze przeskakują z wagonu 
do wagonu. 

— Zebranie Sejmiku. W dniu 12 września 
w sali konferencyjnej Starostwa odbyło się ze 
branie sejmiku, jako organu kolegjalnego. 

Na wstępie pan starosta omówił zadanie 
sejmiku, jako organu kolegjalnego, zaznacza - 
jąc, że mogą być powzięte uchwały, które nie- 
są decydujące, jednak są wskazówkami dla 
rządu, jako wyrażające opinię. 

W dalszym ciągu pan starosta przedłożył 
sprawozdanie z działalności Starostwa. 

„ Drugie z kolei sprawozdanie złożył naczel- 
nik urzędu skarbowego p. Organisty. Nad spra 
wozdaniem urzędu skarbowego wywiązała się 
szeroka dyskusja, w której poruszano sprawę 
egzekucji podatków przez urzędy skarbowe, 
sprawę podziału zebranych funduszów pomię- 
dzy samorządy. 

Po wyjaśnieniu p. naczelnika urzędu skar- 
bowego przyjęto następujące rezolucje: 

1) W związku z art. 23 i 18 rozp. o 0so- 
bistej rewizji, sejmik baranowicki podkreśla, 
że tego rodzaju uprawnienia, udzielone wia- 
dzom skarbowym w czasie istnienia dużych 
zaległości podatkowych, może spowodować 
niższe instancje do bezwzględnego i ciągłego 
korzystania z tej broni egzekucyjnej. Sejmik 
uważa, że postępowanie sądowe egzekucyjne 
i administracyjno- skarbowe powinno się opie 
rać na zdaniach jednolitych. 

Instytucja rewizji osobistej a także w świę 
ta, nie jest dotąd znana i wprowadzenie tego 
rodzaju postanowień, spowodować może zała- 
manie się całego szeregu jednostek gospodar- 
czych i powinna być skreślona. 

Gdyby to stanowisko z jakiegokolwiek po- 
wodu nie zostanie zaaprobowane przez Rząd 
— bezwzględnie wskazanem jest wprowadze- 
nie postanowienia prawnego, mocą którego 
dokument osobistej rewizji mógłby być usku- 
teczniony jedynie ża zezwoleniem miarodaj- 
nych czynników po rozpatrzeniu odpowiednie- 
go wniosku władzy skarbowej i to tylko do 
obywateli o wyraźnej złej woli.
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Władza skarbowa pierwszej instancji powo 
łana ma być do rozdzielenia wyegzekwowa- 
nych funduszów do tak zw. podziału fundu- 
Szów. 

listnieje obawa, że fundusze samorządowe, 
będą często niesłusznie" dzielone z przywilsjem 
specjalnym dla podatków państwowych, co 
woduje wzmożenie niewypłacalności samorzą 
du. > 

   
W tym stanie rzeczy byloby wskazane prze 

kazanie podziału -funduszów  wyegzekwowa- 
nych przez władze skarbowe p. staroście. 

Pozatem wszyscy panowie naczelnicy przed 
łożyli sprawozdania, które zostały przyjęte bez 
dyskusji do wiadomości. 

W końcu pan starosta zamykając zebranie, 
uważa, że na przyszły rok sprawozdanie bę - 
dzie wyglądało nieco inaczej, przyczem zazna- 
czył, że należy rzucać myśli — wysuwać bo 
lączki terenowe. 

Po zebraniu kolegjalnem odbyło się zebra- 
nie sejmiku, z którego sprawozdanie przedło- 
żymy osobno. > 

— Nagły zgon. — W dn. 12 września nag- 
le zmaria Późniakoiwcz Anna, mieszkanka wsi 
Serebryszcze gm. Mołczadź. 

Jak się okazało, śmierć nastąpiła wskutek 
nielegalnych zabiegów akuszerki Olgi Giejłan, 
zam. w Dubrowie tejże gminy. 

— Kradzieże. — Z mieszkania Wacława 
Lenarkiewicza skradziono 2 jesionki wartości 
350 zł. 

Kobiakowi Filipowi skradziono rower. Poli- 
cja w tenże dzień znalazła sprawcę, którym о- 
kazał się Hunder Józef. Hunder skradziony ro 
wer ukrył w wagonie. 

Obecnie siedzi i rozmyśla nad swym czy- 
nem. 

— (Co winny jabłka? —Supryjak Jan, ma 
jąc jakąś złość do Dorożyńskiego Jana, oblał 
mu 300 kg. jabłek karbolem. Jabłka znajdowa 
ły się w piwnicy. 

— ZEMSTA. — Znajdujący się na łące o- 
koło m-ka Wielka - Wołochna gm. jastrzęb 
skiej stóg siana, należący do gajowego Jana 
Akuibanowicza został podpalony i spłonął. —- 
Podejrzany o podpalenie Bazyl Jakimczyk zo- 
stał zatrzymany. 

UTI TIK VT STS TSS TSS 

Przedstawiciele.n 
naszego pisma 

w BARANOWICZACH 

jest p. Serafin Głąbik 
Ułańska 108 te!. 202 ! 

Przyjmuje ogłoszenia i prenumeratę 
filja Administracji 

Baranowicze ul. Szosowa 178 
tel. 253. 

w godzinach 10 -14 oraz 18—20 
codziennie 

    
   

    

    

  

grodźięhyka 
— DODATEK NA RZECZ BEZROBOT 

NYCH. Magistrat otrzymał już polecenie 
władz nadzorczych w sprawie pobierania 
dodatku do pobieranego przez właścicieli 

mieruchomości komornego na rzecz bezro- 
botnych. Dodatek ten ma być wpłacany 
przez właścicieli nieruchomości po upły- 
wie 15 dni po otrzymaniu od lokatora ko- 
mornego. — Za niestosowanie się do tego 
rozporządzenia, "winni właściciele karani 
będą grzywną w wysokości zł. 200. 

Dodatek ten pobierany będzie od ko- 
mornego do zł. 99 mies. 25 gm., do zł. 150 
50 gr., do zł. 200 75 gr., ponad 200 zł. zaś 
Ii złoty. ` 

Należność trzeba wpłacać do kasy ma- 
gistrackiej lub na machunek PKO 50.377. 

Odpowiednie nakazy i formularze właści- 
ciele nieruchomości otrzymają już w naj- 
bliższych dniach. т е& 

— ZATARG MAGISTRATU ZE ZW. 
PRACOWNIKÓW UŻYTECZNOŚCI PUB- 
LICZNEJ. We wtorek 13 bm. w. 'lokalu 
Inspektora Pracy odbyła się konferencja 
przedstawicieli Związku Zaw. prac. użyt. 
publ. z ławnikiem p. Sawiekim, na której 
omawiana była sprawa: wypłacenia zaleg- 
łych poborów. 

Pan ławnik Sawicki przyrzekł wypłacić 
„pracownikom pobory w dniu 5 październi- 
ka. Na tem konferencję zamknięto. 

— UWAGA. PŁATNICY PODATKÓW. 
W związku z wejściem w życie rozporzą- 
dzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 
br., uległ całkowitej zmianie sposób obli- 
czania kosztów egzekucyjnych od należno- 
ści, ściąganych na podstawie tego rozpo- 
rządzenia. Jakkolwiek ustalono, że koszty 
egzekucyjne są naogół znacznie niższe od 
„poprzednio obowiązujących, to jednak dla 
płatników płacących najdrobniejsze sumy 
podatkowe, są one dość uciążliwe, zwłasz- 
eza ze względu na opłatę za upomnienie, 

HERMAN ZANDON 

KLUCZ DO 
— Donald opowiedział jak się uporał 

z Markiem Jarro. 
— A co zrobił pan z trzecim. Prze- 

cież wspominał pan o trzech? 
Trzeciego nie widziałem. Tylko sły- 

szałem jego głos. 
-— Kobieta, mężczyzna i głos! Dziw- 

ny spisek!.. 
— Dobrze, pomówimy z tą kobietą. 

Proszę ją przyprowadzić! - 
Donald podszedł do drzwi, za któ- 

remi czekał Grodi z żoną i kazał spro- 
wadzič Patsi Hell. 

Za chwilę Grodi powrócił przestra- 
szony i zdumiony: 

— Młoda dama wyszła sir! 
— Wyszła? — krzyknął Donald. 
— Tak. Dzwi są otwarte! . 

ROZDZIAŁ XIV 
SPÓR DAKTYLOSKOPIJNY 

Donald włożył rękę do kieszeni i 
wyjął klucz od mansardy. Czuł na sobie 
pełne niedowierzania spojrzenia Motta 
i Rippla. 

— Dziwna rzeęczz— mruknął Mott. 
— Pewnie morderca wypuścił Patsi 

Hell, podczas, gdy ja pobiegłem das 

BEST слсувсо 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

  

Hua OWADA EE POKER ZA 

w KOMUNALNEJ KASIE 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 
Wysckie oprocentowanie—całko- 
wite bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 

WISSESZYZ UAIAGEWOWDONOC PIE ABYZODCOO NADA 

wymoszącą przy zaległościach do 600 zł. 
sumę 1.50 zł., bez względu na to, czy za- 
ległość wynosi kilkadziesiąt groszy, czy też 
600 zł. Leży zatem we własnym. dobrze zro- 
zumiałym interesie płatników, posiadają- 

cych drobne zaległości podatkowe, aby je 
uiszczali dobrowolnie, nie wyczekując m- 
pomnienia, pociągającego za sobą uciążli- 

wą dla nich opłatę, której można uniknąć. 
— PERSONEL SZPITALA ŻYD. ZNO 

WU GROZI STRAJKIEM. Jak już w swo- 
im czasie podaliśmy, istnieje zatarg mię- 
dzy zarządem i personelem szpitala żydow- 
skiego. — Podaliśmy również o tem, iż za- 
rząd szpitala przyrzekł personelowi wypła=- 
cić do 10 wrz 12 br. na. poczet zaległych 
poborów (personelowi należy się za 8.mie- 
sięcy), pewną sumę, która. równałaby się 
przynajmniej jednomiesięcznym poborom. 

Ze względu na to, że zarząd nie mógł 
zebrać potrzebnej gotówki i mógł zapro- 
ponować tylko weksel magistratu na 1000 
złotych, personel powiadomił zarząd, że o 
ile pobory nie będą wypłacone do dnia 
dzisiejszego (czwartek), o godz. 18-tej, 
pracownicy zastrajkują. 

— WIELKA KATASTROFA POD AU- 
GUSTOWEM. Jak się dowiadujemy, w u- 
biegłą niedzielę w okolicach Augustowa 
miała miejsce katastrofa samochodowa, 
skutkami której byla śmierć jednego czło- 
wieka i dwóch ciężko rannych. 

Katastrofa miała miejsce przy następu 
jących okolicznościach: w miedzielę tamt. 
strażacy postanowili urządzić wycieczkę; 
w. tym celu wynajęli autobus i wyjechali 
poza miasto. Naturalnie mie obeszło się bez 
wódki. Powracając, autobus przewrócił się 
co spowodowało śmierć jednego i kalectwo 
dwóch innych strażaków. Oprócz tego są 
jeszcze leklko ranni. 

— KRADZIEŻ BIŻUTERJI. Nieznani 
sprawcy w. nocy na 15 bm. dostali się ok- 
mem do mieszkania przy ul. Pocztowej Nr. 
1, należącego do p. Stanisława Tarosieka i 
skradli na jego szkodę biżuterję wartości 
około 400 złotych. 

—USIŁOWANA KRADZIEŻ U SS. 
NAZARETANEK. W mocy na 15 bm. nie- 
znani sprawcy usiłowali dostać się do jed- 
nej z eel klasztoru SS. Nazaretanek w Gro 
dnie przy pomccy drabiny, przystawionej 
do okma, zostali jednak spłoszeni i, pozo- 
stawiając drabinę na miejscu, zbiegli. 

— POŻARY. W domu należącym do Sy 
tego Marcina na st. kol. Marcinkańce Wy- 
buchł pożar, skutkiem iktórego spalił się 
dach i część sufitu. Straty wynoszą około 
400 zł. Zachodzi podejrzenie podpalenia w 
celu otrzymania premji asekuracyjnej. 

— Również we wsi Ryski gm. Śkidel w 
zagrodzie Dzieżkiewiczów Grzegorza i Mar 
cina, z nieustalonej przyczyny wybuchł ро= 
żer, e Bišą A dom. mieszkal- 
my, chiew i 8 owiec. Straty wynoszą około 
1.800 zł. — W obu wypadkach policja pro- 
wadzi energiczne dochodzenia, celem usta- 
lenia przyczyn pożarów. 

— WYPADEK SAMOCHODOWY. Dnia 
14 bm. przy zbiegu ul. Pocztowej i Orzesz- 
ikowej wojskowe auto ciężarowe z 3 Baonu 
telegr. w Grodnie najechało na. p. Stani- 
sława Sołtana, urzędnika miejscowego u- 
rzędu pocztowego, który jechał na rowerze. 
P. Sołtan. doznał ogólnego potłuczenia i zo 
stał odwieziony do szpitala miejskiego. 

    

— ZABBRANIE (POSELSKIE BBWR 
W CYRYNIE, W ubiegłą niedzielę w mia- 
steczku Cyryn pow. nowogródzkiego odby- 
ło się poselskie zebranie sprawozdawcze, 
pnzy udziale p. posła Małynicza z Nowo- 
gródka. Na zebranie przybyło około 130 
osób (ile zmieścił szczupły lokal remizy 
strażackiej) mieszkańców Cyryna i okolicz 
nych wiosek. Tematem referatu p. posła 
Malynicza była obecna sytuacja gospodar- 
cza. 

— POWRÓT Z URLOPU. Wczoraj po- 
wrócił z sześciotygodniowego urlopu wy- 
poczynkowego Prezes Sądu Okręgowego w 
Nowogródku p. Henryk Muraszko i objął 
urzędowanie. 

21) 

ZAGADKI 
znać policji, a Grodi 
wiedział Donald. 

— Ježeli pan myślał, że zbrodniarz 
znajduje się w domu, to jakże mógł pain 
pozostawić otwarte drzwi? 

— Postąpiłem, jak idjota, nie prze- 
czę! Ale będzie to dła -mnie nauką. Na 
przyszłość, kiedy będę miał do czynie- 
nia z morderstwem, nie dam zbrodniarzo 
wi uciec! 

Žartobliwym tonem, usiłował Donald 
osłonić niepokój i wzruszenie, które o- 
garnęło go na wspomnienie śmierci stry 
ja. Co powiedzieliby Mott i Ripple, któ- 
rzy nie wierzyli jego słowom, gdyby 
opowiedział im jeszcze, że stracił gło- 
wę, słysząc tajemniczą muzykę Amicu- 
sa? 

Mott zwrócił się do starego sługi: 
— Czy rzeczywiście Mr. Chadmor 

przyprowadził ze sobą młodą kobiete? 
— Naturalnie, że prawda! 
— Widzieliście ją? 
— Tak. Ja sam pomogłem Mr. Do- 

naldowi odnieść ją do mansardy. 
— Dobrze, możecie odejść! Wróć 

my do noża, Mr. Chadmor. Skąd pan 

po doktora! — po- 

  

AT 

przewodnictwem sędziego okręgowego p. 
Henryka Downar Zapolskiego. Na wokan- 
dzie widnieją sprawy pierwszej instancji i 
uproszczone. Oskarżać będzie miejscowy 
prokurator, protokułuje apl. sądowy p. Za- 
remba, 

— Z WOJEWÓDZKIEGO KOMITETU 
POMOCY AKADEMIKOM. Wojewódzki 
Komitet Pomocy Akademikom, na zebra- 
niu organizacyjnem w dniu 12 bm. uchwa- 
lil uprosić p. wojewodę Świderskiego o 
przyjęcie godności prezesa tegoż Komite- 
tu. W tym celu jako delegaci Komitetu 
zwrócą się w dniach najbliższych do Pana 
Wojewody p. wicewojewoda Fr. Godlew- 
ski i nacz, Galasiewicz. 

Powstanie Wojewódzkiego Komitetu 
Pomocy Akademikom wojew. nowogródz- 
kiego — należy uznać za bardzo na czasie 
i za rzecz wielkiej wagi dla kształcących 
się akademików Ziemi Nowogródzkiej, z 
których wększość 'wegetuje w warunkach 
niesłychanie ciężkich, zwłaszcza, że dotych 
czas, z powodu mieistinienia odpowiedniej 
organizacji — akademicy nie mieli możno- 
ści korzystania z pomocy społeczeństwa w 
„szerszym zakresie, drobne pomoce zawdzię 
czając jedynie Państwu. Z chwilą powsta- 
nia Komitetu — społeczeństwo w miarę 
swych sił będzie starało się ulżyć doli a- 
kademików, by przysporzyć Państwu świa 
tłych obywateli. 

— NAGŁY ZGON PODCZAS iPRZE- 
WODU SĄDOWEGO. W dniu 14 bm. w 
czasie posiedzenia Sądu Okr. w sprawie cy 
wilmej w Nowojelni, pozwany Józef Nowic- 
Ki z folw. Sokołowo zasłabł nagle i mimo 
natychmiastowej pomocy lekarskiej 
zmarł nie odzyskawszy przytomności. —- 
Zmarły od dłuższego czasu był chory ną 
serce. 

  

— SPRAWIY KARNE W SĄDZIE O- 
KRĘGOWYM W LIDZIE. W dniu 14-go 
września br. w zamiejscowym wydziale Wi 
leńskiego Sądu Okręgowego w Lidzie była 
mozpatrywama sprawa karna przeciwko 
Kozakowskiemu Janowi i Rozalty Janowi 
mieszkańcom Lidy, oskarżonych o to, że 
w nocy z dnia 7 na 8 maja 1925 r, w Li- 
dzie dokonali kradzieży zapomocą wyjęcia 
szyby mieszkania Jankiela Dolinko, skąd 
zabrali 90 zł. oraz garderobę. Sąd uznał 
Rozalta za niewinnego, zaś Jana Kozakow- 
skiego skazał na jeden rok i 4 miesiące 
więzienia. 

  

— SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE 
KOMITETU ODBUDOWY KOŚCIOŁA W 
STOŁPCACH. W dniu 13 bm. odbyło się 
sprawozdawcze zebranie Komitetu. Odbu- 
dowy Kościoła w Stołpcach, na którem u- 
stalono dochód «z osiągniętego przedsta- 
wienia i zabawy ludowej, wynoszący po 
odliczeniu wszystkich wydatków 1017 zł. 

— UROCZYSTE OTWARCIE NOWO- 
WYBUDOWANEGO MOSTU NA RZECE 
USZY. — W dniu 11 bm, odbyło się otwar 
cie nowowybudowanego mostu na rzece U- 
szy. Urząd Gminy turzeckiej, będąc obec- 
nie w trudnej sytuacji finansowej, zwrócił 
się do dowództwa 9-g0 szwadronu pionie- 
rów „przy Brygadzie w, Baranowiczach, sta- 
cjonującego w tej-miejscowości na pewien 
okres czasu, z prośbą 0 przyjście z pomocą 
Urzędowi Gminy w budowie wspomniane- 
g0 mostu. 

W ubiegłą niedzielę w obecności dowód- 
cy 27 p. ułanówi pulk. Mally, rotm. 9-go 
szwadr, Walewskiego, inspektora samo- 

rządowego M. Dudzińskiego, inż. Niedziel- 
skiego oraz wielu zaproszonych gości, p. 
zast. starosty Gacek dokonał symbolicz- 
mego przecięcia wstęgi, poczem most od- 
dany został do użytku publicznego. Po od- 

bytym raporcie p. pułk, Mally wraz z p. 
zaist. starosty przyjęli defiladę pionierów 
9-go szwadronu, którzy swą dziarską po- 
stawą wzbudzili ogólny zachwyt. Na za- 

Ikończenie tej uroczystości do wspólnej, 
skromnej biesiady żołnierskiej zasiedli tak 

że przedstawiciele władz wojskowych i cy 
iwilnych, podczas której p. zast. starosty 
J. Gacek wygłosił przemówienie, podkreś- 

  

lając więź, łączącą społeczeństwo z wojs- 

AE wie, że to ten sam, który panu dała Pat- 
si Hell? 
— Gdyby nie był ten sam, skądby się 

na nim wzięły ślady moich palców? — 
odpowiedział pytaniem Donald. 

— Właśnie o to chodzi! Skąd 
wzięły? 

— Znam ten nóż, gdyż od dziesiąt- 
ków lat nóż ten był pamiątką rodzinną 
w naszym domu! 

Na rękojeści wyryte są inicjały jedne 
go z moich przodków... 

— Rozumiem: relikwje rodzinne! — 
zauważył Mott, oglądając uważnie nóż 
pirata. Skądże on mógł się wziąć w re- 
kach zbrodniarzy? 

Donald musiał opowiedzieć o  wię- 
zieniu o utracie noża. Mott zdziwił się, 
ale nie przerywał. Ripple zanotował coś 
w swym notesie. 

— A dalej — pytał Mott — kto dał 
panu ten nóż? 

— Patsi Hell. Udawała, że chce mi 
dopomóc, a tak dobrze odegrała swą ro- 
lę, że jej uwierzyłem. 

— (Czyż tak? Taki sprytny i prze- 
widujący człowiek, jak pan, mógł po- 
zwolić, wyprowadzić się w pole? 

— Mr. Mott! Patsi Hell potrafiłaby 
oszukać nawet pana! Mówiła, że będę 
mogł uciec dopiero o zmroku i zostawi- 
ła mnie samego. Byłem zdziwiony bar- 
dzo, gdy znalazłem w danej mi paczusz- 

się 

ai Aa = Mikis iais 

Drukarnia wyda 

    

cińskiego na tegorocznej Olimpjadzie w Los Angelos. Przemówienie Kusocińskiego przez Radjo w ję yku pcisk*m. 
Oryginalne zdjęcia: 1) Otwarcie Olimpjady, 2) Dełilada zawodników, 3)Bieg Kusocińskiego i t. d. 

Na I-szy Sean ceny zniżone. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015 

  

Dziś! 

DŻWIĘKOWE KINO 

C8/INS 
Wielka 47, tel, 15-41 

| 8 

To o czem myślą! To do czego dążą! 

„ZŁOTO si 
Mary Brian i William Boyd Gein 

To co łączy — dzieli iudzi 

W rclach głównych 

hard Arlen, 

Dla młodzieży dozwolone. — Nad program: Najnowszy tygodnik dźwiękowy „FOXA* 
i komedjazdźwiękowo rysunkowa Flejschera z udziałem Bimbo - 

Ceny od 25 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10-ej w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

  

Dźwiękowe kino 

"PAN" 
Wielka 42, tel. 528 

zatrzymaliśmy tilm 
Na żądanie publiczności 

ŚPIEWAK 
CZŁOWIEK KTORY ZABIŁ «= « «« 

W tych dniach wystąpi po raz pie 

KREEZKAHY 
rwszy w W.Inie 

którego czarna maska kiyje jednego z najbar- 
dziej znanych tenorów Świata i najbardziej ie- 

samowite dzieje miłości romantycznej. W roli głównej LUCIAN MURATORE <vadkobierca Karuza, 
zwany „Słowikiem Paryża*. Reżyserja mistrz montażu TURŻAŃSKI 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWGOD Reż. 

AE W krainie wiecznej 

Dziśi Wielki tilm dźwiękowy. który zdobył wszystkie ekrany Świata 

W. MURNAU 
wiosny. Film piękna pośród nagich Indai, Е 

Nad program: Dodatki džwiękowe. Początsk 0 g. 4-6] w dnie Świąteczne o godz, 2 ej. 

TABU 
  

kiem i dziękując jednocześnie p. rotm. Wa 
lewskiemu za: ofiarną pracę, którą społe- do sprzedania. 

murowany 
mieszkań 
ogrodem, ziemia włas-* 
na. Ul. Wiwulskiego -- 
26 m. 1. 

czeństwo należycie oceni. 

Następnie przemawiali jeszcze p. pułk. 
Mally, p. rotm. Walewski i p, Achrymo- 
wicz, wójt gminy turzeckiej, który w imie- 
niu ludności złożył jeszcze raz p. rotm. 
Walewskiemu podziękowanie 
pomoc przy budowie mostu. Most ten 

z niektórych miejscowości 
kiej o połowę, 

GMINNYCH. — 

   

chowickiej do gminy turzeckiej, przez co 
gmina ta stanie się poczęści samowystar- 
czalna. 

Radje wileńskie 
PIĄTEK, DNIA 16 WRZEŚNIA 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program dzien 
ny. 15.15: Muzyka popularna (płyty). 15.35: 
Kom. meteor. 15.40: Muzyka kameralna (pły- 
ty). 16.30: Kom. Tow. Org i Kół Roln. 16.40: 
Odczyt p.t. „Czasopismo „Niepodległość — 
odczyt. 17.00: Koncert. 18.00: „Społeczeństwo 
genjainych ślepców* — odczyt. 18.20: Muzy- 
ka lekka z Ciechocinka. 19.15: Z zagadnień 
litewskich. 19.30: Program na sobotę. 19.35: 
Prasowy dziennik radjowy. 19.45: Przegląd 
prasy rolniczej krajowej i zagranicznej. 19.35: 
Rozmaitości. 20.00: Pogadanka muzyczna. 
20,15: Koncert symfoniczny z Filharmonji War 
szawskiej poświęcony utworom I. Paderewskie 
go. W przerwie „Chopin* — przemówienie 
Ignacego Paderewskiego, wygłoszone 26 paź- 
dziernika 1910 roku we Lwowie. 22.30: Komu- 
nikaty. 22.40: Wiad. sportowe. 22.50: Muzyka 
taneczna. 

  

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

* URODĘ | 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, u- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 
plający (panie). Natryski „Hormona* według 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. In- 
dywidualne dobieranie kosmetyków do każ- 
dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 
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rr  MUPNO 
Lekarze | SPRZEDAŻ 

TORTEPIAN 
krótki w dobrym  sta- 
nie do wynajęcia lub 
kuj uioa „e 

Dr Gilnsberg 
Choroby skórne, we   

meryczne moczopłcio. Wiadomość w admini-* 
we. Wileńska 3, — od Strecji „Słowa" u С. 
8—1 1 4—8. Tel. ^ 

      

za okazaną O K A ZY JNIE 
ma do 

rozpiętości 80 m. i skraca drogę do Mira niowa sypialnia, obraz' 
gminy tumzęc- w ramach (2 x 1) 

stó: 
francuski (4.5 x3,5) 

— _ WYBORY DO TRZECH RAD biurko dębowe. 
W przyszłym miesiącu Tamże 

odbędą się z powodu zmiany granic gmi- ładne pokoje K х 
my turzeckiej, daiswnóańajc cj żuchowic- ze wszelkiemi wygoda ców (ojca bsz pracy), 
kiej, wybory do Rad Gminnych Jak na. mi. Z meblami lub bez. 
poinformowano, wieś Sieniawska Sloboda, RÓS | : 
gminy: redewnieńskiej przejdzie obecnie do Montwillowskich N 
gminy turzeckiej, wieś Niekraszewicze, Nie 5 2 Ar 
raszewo. Krymki, Adamowo z gminy żu- * PP: 

DOM 
Nowy, 

z  dwóch' 
z niewielkim 

Różne 

Na Kursy Krolu 
i Szycia 

8. TamKOSICÓWNY 
sprzedania maho- 

5ка 5 m. 11. 
  

dębowy, dywan* 

sierdzia św. Wincente- 
do wynajęcia go a Pauło rodzina W. 

ulicy i zawłka tknięta krańcową — пе- 

3— miesięczne 

—__ ku bielizenki 
  

Wilna w czystej chrze- 
ścijańskiej dzielnicy. — 

  

że ofiary 

Pośrednicy wyklnczeri „Slowa“ 
Zgłoszenia na pismie 
ze szczegółowym opi- 
sem i podaniem ceny 

ZE 

  

przyjmują się uczenice, 
auka solidna. Królew= 

  
3 2 

_" SPRAWDZONA * 
1przez Tow. Pań Miło- 

1 lub 2 składająca się z rodzi- 

8 - ga dziatek do- 

10 dzą: najmłodsze 4 - ro - 
bobo do - 

tąd niechrzczone dla bri 
i kołder- 

Kup'ę DOM względnie Ki. — Wołamy 0 po- 
PLAC z małym dom moc dla maleństwa te 
kiem w pobli*ucenfrum ZG — starzyzna ba'do 

>ądana. — Narskrom 
Skła *:ć 

Cena do 8000 dolarów. proszę — do Redakcji 

pod literą W. 

Ti. 

Inteligentna CIEšLA 
osoba lat 38 poszuknje Prosi o udzielenie ja: 
miejsca gospodyni do kielkolwiek pracy. Za- 
samotnego lub niewiel- rakowski Stanisław = 
kiej todziny. Gospo- Trakt Batorego 2. 
darstwo domowe i я 
wiejskie znam dosko- SZOFKER 
nale. Posiadam ŚWia- z dobremi świadectwa- 
dectwa, ul. Piłsudskie- mi trzeźwy, uczciwy, 
go 23—1a „dia poszu: poszukuje pracy. W;- 

kującej pracy”. magania skromne. Wa- 
e AL b bah iw Niall 

KOWAL OGRODNIK 
znający swój iach РО - kwalitikowany Zz prak- 
szukuje pracy najchęt- tyką, Legjonowa 43. 

niej do'majątku, spokoj Chlebowski Antoni. 
ny, pracowity,  NOwo- silewski Antoni Ostro“ 
gródzka 10 Marciniak' bramska 25. 
Konstanty. — 

  

- S RE O ISTZ ESWC = 
SZEWC dobry robotnik bardzo“ 

poszukuje pracy przy* potrzebujący pracy. — 
warsztacie czy też sa- zgadzający się na każ 
modzielnie. Może wy- de warunki wynagro - 
jechać na prowincję—- dzenia poszukuje za- 
Sokola 16. Hurczya jęcia. — Czebotarunas“ 
Stanisław. Wiktor * Wodociągowa 
poi 14; 
CUKIERNIK 

znający dobrze swój CZELADNIK 
fach, pracowity. Przyj- Szewski dobry facho - 
mie posadę za skrom-' Wiec, ze skromnem 

  

; ne wynagrodzenie — wymaganiami szuka za 
cen SBE K Tummel Ernest. Pań- ięcia od Pa soku: . . * 

nie pije. órawia m. = CE ėgubiony Sa a. "= 3. Aleksandrowicz Kazi Sprzedam  indek: Ar. 3506 па м- BE|CARzi Ji : dzistię ziemi 5,15hekt, zwisko student: USB J 
łąk 8,40 hekt. na 15 km. Wł.dysława Kwieciń- 
od Wiina gm. Rzeszań- skiego. Unies aźnia się. 

  

    

prosi o udzielenie  ja- 
kiejkolwiek pracy, naj- EKONOM 

skiej. Iatormacja: poczta —- — chętniej we własnym o pe: КЕ 
Rzesza maj. Siuczyzna fachu. Pieślak Jan, Ma Lano Witold. 

Józef Sawicki, Lekcje linowa 7. A 
Ę ——— 10 

AAAAŁAŁAAAAŁAAAŁÓŁ NA "ey gr WEWYTTWYWY SZ SZEW CC RE Aa TZT 

Lokale | nia Dzieci zE SFE. pozostający bez pracy: CZŁOWIEK 
rr RY IN(FLIGENTNEJ „prosi o udzielenie  ja- pószuknie” poszdę E 

POKÓJ W przedzzkolu i w r. kiejkolwiek posady. — A 
umeblowany do wyna-5. w 2 
jęcia dla kulturalnej c- szkoły im. Jana Łaskie Patorego 28. 

oddziałach Kozyrski Leon. nej w maj. pisarza pro 
SUE wjantowego lub prak- 

a о tykanta rolnego, rów- soby. Dąbrowskiego :2 go *(ul. Zawalna 1)— nież może prowadzić m. 3 'rzyjmu.je się zapisy ROBOTY książki iada Świa- — — tadel od 9 — 15 DO EE di zm PSE szkół i P O K'6 ] zrana. liośc miejs. 4- druciarskie „wykonuje KAA sakyt ak UL umeblowany dła jednej graniczona. ||| tanio i solidnie Wy- M a 27 16 m lub dwu osób, osobne " ganowski Michał Bu-' 7 O SEN > 
wejście, balkon — do S T UD E N T K Ą kowa 12. Za WEN: wynajęcia. Artyleryj - kui p 3 * ska lm. 3. nych lekcyj do dziej „ŚLUSARZ KRAWCOWA | I ZN 

MIESZKANIE 
od lat 7 - miu. Zgło- @ 
szenia do Adm. „Sło- lidny, 

dobry fachowiec, * so- wykonanie staranne. — 
ze śwładectwa- Szyje dobrze i niedrogo 

  

О E Si Nakos ze. wa“ dla C. M. sa poszukuje pracy. r Sanas 7% 27 
wszystkiemi wygoda - zakresie swej specjal- :: 
mi do wynajęcia Jakó- i A ności. Slaskowicz  An- = ba Jasińskiego 1 a. Posady toni Więzienna 2 m. ŚLUSARZ 
(obok Sądu). FYTEEYTTEYYPYTEYZYYY" prosi o udzielenie ja- 

ŚLUSARZ  kiejkolwiek pracy. Sta- POKÓJ Potrzebna MECHA NIK nisław Andrzejewski — 
duży, jasny, z umeblo- Tutynowana  eksped- pozostający bez pracy Pokój 6. waniem lub bez w do- jęntka od zarzz, wia przyjmie posadę na“ | 
brym punkcie miasta dać Ostrobramska skromnych warun - ZREDUKOWANY 
do wynajęcia. Zamko- Mle 5 1'‚'“"‘””“” AB kach. Pracowity, solid-- woźny z instytucji u- 
wa 3 — 3. Dowiady- Jala 10 7 B ny, uczciwy. Dobry ro bezpieczeniowej, z do- 
wać się w godzinach Wieczó: botnik. Tokarska 6 m. bremi świadectwami — 
biurowych. 6. Zaulewicz Włady - młody, żonaty poszuku MIESZKANIA  ZAżSAŁŁAAAAGĄŁAŁ. ;. je pracy. Adrejmias Ig- a oba aa PoSZUKUJĄ se, == nacy Koszykowa 39 m. 

= "Wi и aż 
dami Krakowska BA PRACY EO SCE 

  

Dozorca. 

aa  REPARUJĘ ZAMKI 
MIESZKA NIAdorabia klucze tanio 
do wynajęcia -od zaraz SOlidnie, szybko wy- 
2, 8, 4, 5 i 6 pokojowe kwalifikowany ślusarz 
z wygodami. Ofiarna 2, Bruzga 

Dozorca raceńska 14 m. 12. 
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ce mój „nóż pirata* i długo kręciłem go 
w rękach, pozostawiając owe nieszczę- 
sne ślady! Potem przyszło mi do głowy, 
że ktoś mógłby mnie śledzić, i wrzuci- 
łem nóż do szuilady, bo nie chciałem na- 
rażać dziewczyny, która mi chciała po- 
móc. Kiedy przyszła po mnie, zapomnia- 
łem go zabrać. 

— Szczęśliwe zapomnienie! — zau- 
ważył Mott. — Słowem robił pan wszy- 
stko im na rękę! Zostawił pan ślady 
swych palców na rękojeści noża, a po- 
tem zapomniał, by go mogli: użyć prze- 
ciw pana stryjowi! 

— Tak! To bardzo głupio... Ale Pat- 
si jest zręczną artystką Kiedy zrozumia 
łem, że zostałem oszukany, noża nie 
znalazłem w szufladzie. Teraz rozumiem, 
dlaczego ona wyprowadziła mnie z po- 
koju, żeby Jarto albo Stegton zdążyli 
zabrać nóż. Gdyby ten plan się nie udał, 
wymyśliliby coś innego... 

— Być może! Ale pan dopomógł z 
całych sił, spiskowcom. jeżeli istnieli 
rzeczywiście jacyś spiskowcy... 

— Pan mnie nie wierzy? 
— Przecież pan nie dał ani jednego 

dowodu! Pomówmy teraz o pańskiem 
alibi. Tutaj znów pan poszedł im na 
rękę? Usiłowali uniemożliwić panu alibi, 
a tymczasem pan sam zjawia się na miej 
sce zbrodni!.. 

— To prawda, ale oni nie mogli wie 

Peet iai 

  

   

Stanisław. Sa- 

MEBLOWY 
znający dobrze swójW С Е СТЕЕ МЕ 
fach prosi o udzielenie pod Wilnem lub па` 

'mu pracy. Przyjmie ró Wileńszczy: źnie = 
wnież zamówienia. — przyjmie pracę na se- 
Wykonanie sofidne. — zon. Kalwaryjska 135. 
Babkin Antoni, Smoleń Wodejko Adolf. 
ska 13. 

  

w ten sposób dzieć, że im 
zburzę część ich planów... 

— Przepraszam, ale mam wrażeni?, 
że pan ułatwił im „robotę'! 

Donald zrozumiał, że Matt chce ująć 

ucieknę i 

każdą rzecz z najgorszego punktu wi- 
dzenia dla niego. Ale zrozumiał, że fakty 
przemawiały przeciw niemu. 

Ponury i milczący spuścił głowę. 
Świece dopałały się już, kominek zgasł 
dawno, było ciemno i zimno... : 

— To wszystko nie ma znaczenia, 
— rzekł Mott. — Najważniejsze jest to, 
że na rękojeści noża są Ślady palców 
tylko pana palców! Jak pan to nam wy- 
tłumaczy ? : 

Donald chciał coś powiedzieć, ale Mil 
liken podał mu nóż mówiąc: 

— Proszę go wziąć do ręki. 
bonald zmieszany usłuchał. 
—- Proszę wyobrazić sobie, że chce 

pan mnie zabić — mówił grubas, — a 
może pan w rzeczywistości miałby ocho- 
tę to uczynić? — dodał z uśmiechem. 

Donald spojrzał mu w twarz. Wod- 
niste, wypukłe oczy detektywa były po- 
zbawione wyrazu. Młody mężczyzna 
ująć nóż tak, jakby chciał uderzyć nim. 

— Dobrze! — burknął Milliken. 
Proszę zwrócić uwagę Mr. Mott. Tak 
właśnie trzyma się nóż, gdy się ma ude- 
rzyć nim. Proszę zauważyć, gdzie jest 
duży i wskazujący palec. Natomiast šla- 

i i i i 

  

dy palców Mr. Chadmora pozostały xa 
innem miejscu rękojeści! Widać wyraź- 
nie, że kręcił nóż w ręku, oglądając go. 
Palce jego trzymały nóż w środku rę- 
kojęści, a u góry nie było żadnych śla- 
dów, tam gdzie trzyma teraz! 

Mott z uśmiechem niedowierzania и- 
jął nóż i wyrzekł: : 

— To zależy od tego, w jakim kierun 
ku zadaje się cios, z góry na dół, czy na- 
przód... Nie wiemy, jak siedziała, czy też 
stała jego otiara. Doktór nie mógł tego 
określić, a zeznania tego pana są bardzo 
mgliste! 

— Ale pan trzyma za koniec 
jeści, panie Mott! Mr. Chadmor wziął 
go przed chwilą w ten sam sposób, a 
przecież w tem miejscu nie było żadnych 
śladów. To dziwne! 

— Nie rozumiem, o co chodzi Miilli- 
kenowi! — wtrącił Ripple. — każdy mo- 
że wziąć nóż jak mu się podoba! 

— Być może, — odpowiedział Mil- 
liken. — W każdym razie to.jest bardza 

ręko- 

dziwne, że ślady palców są na tej części 
noża. jak sobie chcecie panowie, mnie 
to bardzo dziwi! 

— Czy to się wydaje dziwne, czy, 
nie, faktem jest, że na tym nożu nie zna- 
leźlismy innych śladów prócz palców Mr. 

* Ohadmora, — rzekł twardo Mott. — Te 
jest jedyny fakt i poważna poszlaka. 
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