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Odsłonięcie pomnika Józefa Montwiłła * 
Imponująco wypadła uroczystość odsło- 

nięcia pomnika Józefa Montwiłła w Wilnie. 
Pomimo niepewnej pogody już od samego 
rana tysiączny tłum bez różnicy narodowo- 

ści i wyznania, śpieszył na skwer Francisz- 

kański, by oddać cześć niezapomnianemu 

Człowiekowi, który tyle zdziałał dla uko- 

chanego przez siebie Wilna. 

Punktualnie o godz. 11-tej przybyli J. 
E. J. E. Ks, Arcybiskup Metropolita Romu- 
ald Jalbrzykowski i Biskup Sufragan Ks. 

Kazimierz Michalkiewicz. 
W kilka minut potem przybył też do ka- 

plicy Franciszkańskiej Pam (Wojewoda 
Wileński Zygmunt Beczkowicz. Rozpoczęło 

się nabożeństwo, celebrowane przez J. E. 

Ks. Arcybiskupa, po którem  zaintowano 
„Boże, coś Polskę“ 

W czasie nabożeństwa pienia religij- 
ne wykonał chór Franciszkański pod batu- 
tą O. Jeremiego. 

Następnie na mównicę wszedł J. E. ks. 

Biskup Michalkiewicz i w gorących, peł- 
nych zapału słowach, skreślił pracę i dzia- 
łalność niezapomnianego opatrznościowego 
Męża, który w ciągu całego niemal życia 
spelniał posłannictwo swe od Boga dane, 

ratując ludzi od nędzy i niedoli, a stwarza- 

jąc coraz to nowe posterunki pracy dla 
swych współobywateli. _ Mówca w szcze- 
gólmy sposób podkreślił pracę Filantropa, 
opartą na zasadach wiary. 

Przemówienie Ks. Biskupa wywarło sil- 
ne wrażenie nietylko ma rodzinę Zmarłego . 
ale i na całe zgromadzenie, U niektórych 
nawet mężczyzn zauważyć można było nie- 
jedną łzę w; oku. 

Po skończonem nabożeństwie nozpoczął 
się akt odsłonięcia pomnika kantatą, wyko- 
naną przez chór „Lutni* pod batutą W. 
Kasztelana. W moment potem p. Wojewoda 
Beczkowicz odsłonił pomnik, a na mównicy 
ukazał się Prezes Komitetu p. Ludwik O- 
streyko, który w streszezonem swem prze- 
mówieniu, nacechowanem szczerą serdecz- 

nością, zobrazował całokształt pracy Zmar- 
łego Filantropa, zachęcając w końcu swe- 
go przemówienia, młode pokolenie do wy- 
trwałej pracy na wzór Momtwiłła. 

Następnie przemawiali w imieniu mrasta 
Dr. Safarewiez, w imieniu Banku Ziemskie- 
go za nieobecnego, z powodu choroby żony 
Prezesa p. Aleksandra Meysztowicza — p. - 
Stanisław Bochwic, w imieniu „Lutni* Pre- 
zes Ks. Kretowiez, w imieniu Teatrów. wi- 
leńskich —dyrektor Franciszek Rychłow= 
ski. Niespodzianką dla wszystikch było 
przemówienie od Stowarzyszenia Żeńskiej 

Otwarti od g, 9 

służby domowej im. Św. Zyty — p. Wale- 
rji Tomaszewskiej, która w słowach pros- 

tych, szczerych ale bardzo serdecznych stre 

ściła cały przebieg pracy Zmarłego Patro- 

na tej instytucji na korzyść zapomnianych 
wówczas pracownie domowych. 

Przemówienie to owacyjnie zostało 
przyjęte przez licznie zgromadzony tlum 

publiczności. Ostatni przemawiał synowiec 

Zmarłego Działacza p. Stanisław. Montwilł, 
dziękując Komitetowi a w szczególności 
Prezesowi jego za doprowadzenie rozpoczę- 

tego dzieła, pomimo nader trudnych warun- 

ków, do pomyślnege końca. 
Nie sposób wyliczyć wszystkich insty- 

tucyj, organizacyj społecznych, szkół, za- 

konów i przedstawicieli majróżnorodniej- 

szych ugrupowań społecznych, które przy- 
były na tę uroczystość. 
Wśród wielu organizacyj i stowarzyszeń 

zauważyliśmy zarząd Wil. T-wa Dobroczyn 
ności in corpore z prezesem hr. Manjanem 

Platerem na czele. 
Podkreślić z uznaniem należy przybycie 

plutonu Straży Ogniowej z Komendantem 
p. Waligórą ma czele, która ze sztanda- 
rem i orkiestrą dodała wspaniałości obcho- 

du. 
Z powodu uroczystości odsłonięcia pom- 

nika Józefa Montwiłła w Wilnie nadeszlo 
mnóstwo depesz gratulacyjnych, na ręce 
Prezesa Komitetu, a mianowicie: 

Od J. E. Ks. Arcybiskupa Roppa: 
„Niezdrów przybyć nie mogę. Myślą i 

modlitwą łączę się z obchodem pamięci 
człowieka, który cały się poświęcił Wilnu 
i w ciężkićh czasach dużo dokonał. 

Od Marszałka. Senatu p. Władysława 
Raczkiewicza: 

„W dzień odsłonięcia pomnika Józefa 
Montwiła łączę się w czci zasłudze i ofiar- 
ności wielkiego Filantropa w przekonaniu 
iż pomnik ten słusznie symbolizuje wdzię- 
czność współobywateli miasta dla którego 
tak wyłącznie i ofiarnie Zmarły pracował” 

Od Senatora. Puławskiego, od b. Ministra 
Niezabytowskiego, od b. Ministra Stanie- 
wieza i wielu innych, 

Na pomniku złożono kilkadziesiąt wień- 
GoW: 0d p. Wojewody wileńskiego p. BECZ- 

kowicza, od Zarządu Fundacji im. St. i Józ. 
Montwiłłów, od Wileńskiego Bamku Ziem- ° 

skiego i Handlowego, od Teatrów Miejskich 

od T-wa „iLutni* od Związku Cechów Rze- 

mieślniczych, od szkoły im. Józefa Mont- 

wilta i t. d. з 
Wieczorem pomnik ošwietlono reflekto- 

rami, 

Przemówienie p. Stanisława Bochwica członka 
Zarządu Wileńskiego Banku Ziemskiego 

Czasy przedwojenne giną, jak we mgle, wo- 
bec wielkich zmian, które przyniosła nam woj- 
na Światowa, a trzeba znać te czasy i zrozu- 
mieć je na to, ażeby słusznie ocenić poczyna- 
nia i zasługi tych, którzy podówczas działali. 

Ś. p. Montwiłł urodził się w roku 1850. Miał 
więc 13 lat wówczas, kiedy najcięższe prześla 
dowania spadły na kraj nasz biedny. Fala tych 
prześladowań ustąpiła nieco z rządów Albedyń- 
skiego, ale  wzmogła się znowu potem 
zwłaszcza na schyłku roku 1884, a więc 
w czasie, kiedy ś. p. Montwiłł zamieszkał w 
Wilnie i wystąpił na szerszej widowni. W tym 
czasie rozpoczęła się właśnie era rządów Kocha 
nowa i Orżewskiego, która trwała trzynaście 
długich lat i której ostatnim wyrazem były 
krwawe wypadki w Krożach. Po tych wypad- 
kach odszedł Orżewski, ale prześladowania 
trwały jeszcze i tylko maniiest 1 maja 1905 ro 
ku — aczkolwiek wykonywany opacznie — za- 
pewnił nam nieco iżejszy oddech. Ś. p. Mon- 
twiłł zgasł w 6 lat po tym maniieście. Miał 
więc tylko 6 lat nieco ułatwionej pracy. A jed- 
zak, nie bacząc na te ciężkie warunki, zdołał 

- ś. p. Montwiłł zdziałać tak wiele, że pamięć o 
nim pozostanie na zawsze we wdzięcznych ser- 
cach ludności naszej. 

W roku 1885 wszedł ś. p. Montwiłł do Za- 
rządu W.B.Z., który był podówczas jedną z 
największych instytucyj kredytu długotermino- 
wego w Państwie rosyjskiem i jedyną wielką 
polską instytucją w kraju naszym. Bank był 
podstawą. działalności š. p. Montwiłła. Ś. p. 
Montwiił oddał mu dużo pracy swojej, stał się 
jego duszą, znalazł w nim ujście dla swojej 
wielkiej wiedzy ekonomicznej i udoskonalił 
jego organizację we wszystkich szczegółach. 
Organizacja Banku zwróciła uwagę rosyjskie- 
go ministerstwa skarbu i dopomogła Bankowi 
DO ODPARCIA ataków administracji miejsco- 
wej, a zwłaszcza Orżewskiego 0 masową 
sprzedaż dóbr polskich i o zmianę personelu 
bankowego na personel rosyjski. Praca w W. 

B. Z. nie wystarczała jednak ś. p. Montwilło- 
wi. 

Szczerze przywiązany do miasta naszego Od 
dał mu niepospolite usługi i na każdym kroku 
spotykamy tu dotychczas ślady jego działalno- 
ści. Zapewne, że jako prezydent miasta daleko 
więcej mógłby był zadziałać. Ale rząd rosyjski 
nie zatwierdził go na tym stanowisku, bo nie 
chciał rozwoju miast naszych, bo nie chciał, a- 
żeby te miasta odbijały od miast rosyjskich 
europejską organizacją i europejskim polorem. 

Jako poseł do rosyjskiej Dumy Państwowej 
i Prezes Koła Kresowego wypowiedział ś. p. 
Montwiłt kilka mow fachowych. Ale ciężko mu 
było w Dumskiej atmosterze. Tam były prze- 
wlekłe i jałowe dyskusje, a on chciał budzić i 

tworzyć. а = 
I istotnie obudził i yi ki Aga so 

swojego cały szereg pożytecznych instytucyj. 

By pomiędzy niemi takie, które nie jedną 
łzę otarły, bo były niczem innem, jeno organi- 
zacją opieki społecznej w Wilnie i to powstałą 
przeważnie bez pomocy państwowej. (Do nich 
należały: T-wo opieki nad dziećmi i związane 
z niem warsztaty dla chłopców, kropla mleka i 
kolonja dla słabowitych dzieci; pierwsza ochro- 
na imienia Montwiłła; dom św. Wincentego d 
Paulo, św. Zyta i przytułki noclegowe). 

Były pomiędzy niemi i takie, które podnio 

sły kulturę i samowiedzę naszej ludności (np. 
„Lutnia”, internat dia chłopców, kształcących 
się na organistów i orkiestra popularna). 

Były jeszcze i takie, które wydały znako- 
mitych artystów i wykształciły rzemieślników 
wileńskich (np. szkoła rysunkowa i bazar sto- 
larski). 

Były jeszcze inne, które rozwiązały zagadnie 
nie mieszkaniowe w Wilnie. (Np. Domy Mon- 
twiłłowskie i wystawa urządzeń mieszkań). 

Dodam, że fundacja ś p. Montwiłła powsta- 
ła na to, ażeby społeczeństwo do nowych po- 
czynań zachęcić. 

Wielką więc była praca i zasługa ś. p. Mon 
twiłła. 

Zarzucano ś. p. Montwiłłowi, 2е wchodzi 
zbytnio w szczegóły i mówiono, że instytucje 
jego upadną wraz ze zgonem cih założyciela. 
Ale większość tych instytucyj przetrwała burze 
i spieki i pracuje dotychczas ku pożytkowi kra 
ju naszego. 

Zarzucano mu, że indywidualizmem swoim 
przygniata swoje otoczenie i zabija jego inicja 
tywę. Ale wielu z tych, co pracowało pod kie- 
runkiem š. p. Montwiłła, wybiło się dzisiaj na 
stanowiska naczelne. 

Ś. p. Montwiłł zgasł w 61 roku życia, w 
okresie najbardziej twórczej pracy swojej. W 
roku 1918 byłby miał lat 70 i mógłby był je- 
szcze służyć odzonej Ojczyźnie wielką ini- 
cjstywą, wielkiem doświadczeniem i wielką e- 
rudycją swoją. Możeby go zrozumiano podów- 
czas, a może i nie bo i dzisiaj są jeszcze tacy, 
którzy działalność jego tłumaczą całkiem opacz 
nie. Odpowiem im słowami Asnyka — „że kie- 

dyś ów świat odrodzony przyzna jednak, że 

byli UCZCIWI ci starzy”. 3 > 
I niechaj wolno mi będzie złożyć za chwilę 

na pomniku ś. p. Montwiłła garść kwiatów w 

imieniu WZB i WPBH, którego rozwój leżał mu 
zawsze na sercu. A kwiaty te niech będą wy- 

razem wdzięczności i sedrecznej pamięci O 
Tym, który był przyjacielem ludu w najlep- 
szem tego słowa znaczeniu. 

Przemówienie _ 
p. Ludwika Ostreyki 
Podobało się Wszechmogącemu, abym do- 

żył tej szczęśliwej chwili, kiedy stało się za- 
dość sprawiedliwości i Ten, który całe niemal 
życie swoje poświęcił dla dobra ogółu, a w 
szczególności dla ukochanego przez siebie Wil- 

na otrzymał widomy znak wdzięczności. 
Nie będę się szczegółowo rozwodził nad 

pracą wielkiego działacza i niezrównanego fi- 
lantropa, jakim bez kwestji był Józei Montwił. 
następni mówcy prawdopodobnie lepiej to ode 

mnie uczynią. Zaznaczyć jednak muszę, że nie 

było na ziemi naszej takiego zakątka, gdzieby 
badawcze oko filantropa, nie zejrzało, a serce 
Jego szlachetne nie odczuło niedoli uciemiężo- 

nych wówczas rodaków naszych. 
W tych murach klasztoru OO. Franciszka- 

nów, gdzie ongiś pobożni zakonnicy  krzepili 
ducha swego, by głosić prawdy Chrystusowe, 
a potem oddać swe życie za wiarę, jak to uczy 
nili ci, którzy spoczywają na górze Trzykrzy- 
skiej, Józef Montwiłł w przeciągu 17 lat czer- 

pał natchnienie do pracy twórczej. Jeszcze do 

Gpłata pocztowa ujszczona ryczał : 

Redakcja rękopisów niezamówjonych nje zwraca, Ad 

ministracja nje uwzgl zastrzeżeń co do rozmieszczen, ogłoszeń, 

do 4 Telefony: Redakcji — 17-82, Odministracjį — 228, 
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dziš“ dnia istnieje w grodzie naszym kilkana- 
ście instytucji, gdzie młode pokolenie pod kie- 
rownictwem doświadczonych nauczycieli kształ 
ciło się w duchu polskim, by stanąć do pracy 
w odrodzonej Ojczyźnie swojej. 
„W. imieniu Komitetu, jako przewodniczący 
jego przekazując na wieczne czasu ten pom- 
nik miastu naszemu, nie wątpię ani na chwilę, 
że pamiątka ta droga sercu każdego Wilniani- 
na z należytym pietyzmem przechowywana bę 
dzie, nie tylko przez obecnych przedstawicieli 
Magistratu, lecz że i następni kierownicy sa- 
morządu miejskiego, oceniając z uznaniem za- 
sługi niepospolitego Męża, oddadzą pomnik 
ten pieczy następców swoich. 

Niech młode pokolenie, wpatrując się w szla 
chetną postać tego działacza, bierze z Niego 
wzór do pracy i uczy się, jak trzeba żyć, by 
pozyskać trwałą pamięć i wdzięczność społe- 
czeństwa. 

Chociaż józef Montwiłł odszedł od nas w 
zaświaty, pamięć o Nim żyje w sercach wdzię- 
cznych rodaków. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — Ksjęgarnja T-wa „Lot“. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBROWICA (Połesje) — Księgarnia K, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włoódzjmierow 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ 

KLECK — Sklep „Jedność 
LIDA — ul, Suwalska 13 — S, Mateskį. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

— Dworzec Kolejowy — K. 
IWIENIEC — Sklep tytonjowy — $, Zwierzyński, 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiega, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michaiskiego, 

Malinowskiego, 
N.-ŚWIĘCIANY — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
QSZMIANA — Ksjęgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macjerzy Szkolnej, 

>TOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
Smarzynski, 

l 

SŁONIM — Ksjęgarnia D. Lubowskiego, ui, Mickiewicza 13, 

ST, ŚWIĘCIANY — M, Lewin —bBjuro Gazetowe, ul, 3 Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 

WARSZAWA — Tow, Ksjęgarzj Kol, „Ruch“, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na sronje 2-ej j 3-ej gr. 40, Za tekstem 

24 
24, F. Juczewska. 

    

Sr 
a 15'gr, Komun;katy oraz 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc, drożej, 
Zagraniczne 50 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe į tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. 

BERLIN. PAT. — Minister Schaeižer 
wraz z komisarzem do spraw służby w 
kadrach pracy Syrupem odbył inspekcję 
urządzonych przez Stahlhelm pod Halte 
obozów kadr pracy. 

Według doniesień prasy, Komisarz 
Syrup w wygłoszonem przemówieniu 0- 
„wiadczył między innemi, że obecnie od- 
bywa służbę w kadrach pracy 200 tysię- 
cy ludzi. Subsydja państwowe, wynosza- 
ce 3 /5 ogólnych kosztów utrzymania 
tych kadr, sięgają rocznie sumy 120 mi- 
lionów. Koszta utrzymania każdego człon 
ka kadr wynoszą tysiąc mk. rocznie. 

Maksymalne zatrudnienie w kadrach 
wynosi 36—42 godziny tygodniowo pra- 
cy, tak, by pozosiawało jeszcze dość si- 
ły i czasu na prace wychowawczo - spo- 
łeczne, a przedewszystkiem na sporty i 
ćwiczenia terenowe. Zdaniem ministra, 

  

należy unikać obozów o jednostronnem 
zabarwieniu politycznem, jak również о- 
bozów, skupiających wyłącznie studen- 
tów. Roboty, wykonywane przez kadry, 
winny mieć charakter użyteczności pubii 
cznej. 

W odpowiedzi na to przemówienie 
przywódca Stahlhelmu mjr. Beck oświad 
czył między innemi, że w zakresie wie- 
dzy młode pokolenie niemieckie umie na- 
ogół za dużo, brak mu natomiast staran- 
ności i dokładności. Można to nabyć tyl- 
ko w zamkniętych obozach. Mówca za- 
znaczyć miał wreszcie pod adresem kół 
gospodarczych, że jeżeli chcą one miec 
ludzi zdyscyplinowanych, to winni za- 
trudnić tylko tych, którzy ze służby w 
siahlhelmowskich obozach kadr pracy 
uzyskali stopień dobry. 

  

Dookoła Konferencji w Londynie 
Herriot odwiedzi Mac-Donalda w celu odbycia rozmowy wyjaśniającej 
LONDYN. PAT. — „Sunday Times“ 

twierdzi z całą pewnością, że premjer 

Herriot przybędzie w połowie tego tygo- 

dnia do Londynu, aby na zaproszenie 

Mac Donalda odbyć z nim rozmowę wy- 

jaśniającą. 

Herriot omówić ma z Mac Donaldem 

zarówno niemieckie żądania równoupraw 

nienia, jak i plan rozbrojenia, który pra- 

gnie przedłożyć w Genewie. O ile wiado- 

mość „Sudnay Times* jest prawdziwa i 

premjer Herriot istotnie przybędzie do 

Londynu, to wskazywałoby to, že konie- 

renicja 4 mocarstw w Londynie do skut- 

ku nie dojdzie. 

AUOTRJA "RÓWNIEZ CIE —- 

UCZĘSTNICZYĆ W KONFERENCJI 
WIEDEŃ. PAT. — Urzędowo derien- 

tują tu wiadomość o tem, jakoby dele- 

gat austrjacki przy Lidze Narodów miał 

wobec przedstawiciela Frańicji Paul-Bon- 

coura wyrazić zaniepokojenie rządu au- 

strjackiego z powodu przeniesienia roko- 

wań rozbrojeniowych do Londynu. Po- 

seł Piluegel wyrazić miał zapatrywanie, 

że rokowania te musiałyby się odbyć w 

ramach i na terenie genewskim. 

Doniesienie powyższe — jak stwier- 

dzają urzędowo — nie odpowiada w zu- 

pełności faktycznemu stanowi rzeczy. 

Przedstawiciel Austrji odwiedził obecne- 

go kierownika delegacji francuskiej, aby 

omówić z nim sprawę pożyczki na rzecz 

Austrji. 

Przy tej sposobności Piluegel zwrócił 

uwagę Pau-Boncoura na to, że gdyby do 

konferencji 5 mocarstw dopuszczone mia 

ły być poza głównemi mocarstwami rów- 
nież i inne mocarstwa, wówczas Austrja 

musiałaby obstawać przytem, aby także 

i ją zaproszono. 

Organ wielkoniemiecki „Wiener Neue- 

ste Nachrichten“, omawiając powyzszą 

deklarację rządu austrjackiego, uważa ją 

za niewystarczającą, gdyż dementi nie 

  W Dunkierce spuszczono na wodę nowy 
kontrtorpedowiec marynarki francuskiej „Vau- 
guelin“. 

Ilustracja nasza przedstawia moment spu- 
szczenia na wodę tej pięknej jednostki mar- 
skiej. 

stwierdza tego, że Austrja stoi w kwestji 
rozbrojenia na tem samem stanowisku 
co Niemcy. 

PARLAMENTARZYŚCI ANGIELSCY 
W BERLINIE 

BERLIN. PAT. — Wycieczka parla- 
mentarzystów angielskich, bawiąca о- 
becnie w Berlinie, była wczoraj podejmo- 
wana śniadaniem przez kanclerza Rze- 
szy. 

Wieczorem unja niemiecko - angielska 
wydała dla gości przyjęcie, na którem 

były kanclerz Kuhro wygłosił przemó- 
wienie, oświadczając, iż podstawą przy- 
szłego porozumienia i ukształtowania się 
stosunków politycznych między obu kra- 
jami musi być uznanie równouprawnie- 
nia. 

Przywódca liberałów kierownik wy- 
cieczki lord Hutchinson w swej odpowie- 
dzi utrzymywał, że w kołach do niego 
zbliżonych, jak i w całej opinji publicz- 
nej angielskiej poza kołami urzędowemii, 
postulaty niemieckie powitano z dużą 
sympatją. 

——000—— 

) ĆWICZENIA PRZECIWLOTNICZE NIEMIECKIE 
nad Rzłtykiam 

BERLIN. PAT. W prasie ukazały się no nocne i dzienne ataki lotnicze na objek- 

sprawozdania z przebiegu ówiczeń obrony. 

przeciwłotniczej na wybrzeżu bałtyckiem. 

W ćwiczeniach tych brało udział 109 

posterunków ochrony przeciwlotniczej, 12 

lotnych oddziałów tego rodzaju, lekkie jed- 

nostki floty wojennej, karabiny maszyno- 

we i kolumna reflektorów oraz kilka krą- 

żowników, stojących w portach. Mankowa- 

ty wojskowe i na obszary, zamieszkałe 

przez ludność cywilną. 

Ćwiczenia wykazać miały pewne braki 

z powodu niedostarczenia. dostatecznej ilo- 

ści środków komunikacyjnych oraz niedo- 

statecznego zaopatrzenia obrony pod wzglę 

dem środków walki czynnej . 
— a — 

Polityczne akcenty mowy Herriota 
na uroczystościach otwarcia tamy w Kaembes 

PARYŻ. PAT. W miejscowości Kaem- 

bes w: departamencie Haut Rhin prezydent 

Lebrun i premjer Herriot dokonali inau- 

guracji olbrzymiej tamy, która pozwoli na 

uruchomienie między Bazyleą a Strasbur- 

giem 8 elektrowni o łącznej sile 700 miljo- 

nów Kw godzin. 

W czasie uroczystości inauguracyjnej 

premjer Herriot wygłosił przemówienie, w 

którem stwierdził, że Francja w dniu dzi- 

  

siejszym daje jeszcze raz dowód swego 

giębokiego przywiązania dla Alzacji. Rząd 

nie zniesie na terenie Alzacji propagandy 

wrogiej jedności i niepodzielności republi- 

ki. 

W części politycznej mowy Herriot pod- 

kreślił dążenia pokojowe Francji i jej pra- 

gnienie spokojnej współpracy z innemi pań- 

stwami nad poprawą sytuacji gospodarczej - 

OG ZĘ 

Sukces polskiego boksu 
Reprezentacja Austrji pokonana 9:7 

ŁÓDŹ. PAT. Międzynarodowy 
mecz bokserski między reprezentacjami 
Polski i Austrji przyniósł zwycięstwo 
Polsce w stosunku 9:7. Zawody stały na 
bardzo niskim poziomie, z wyjątkiem 
spotkań w wagach piórkowej i półcięż- 
kiej. Techniczne wyniki zawodów: 

W wadze muszej Erdon  (Austrja) 

wygrał z Rogalskim (Polska). 
W wadze koguciej Weiss przegrał 

na punkty z Polusem (Polska). 
W wadze piórkowej Cyranek  (Pol- 

ska) stoczył najładniejszą walkę dnia z 

Jaro (Austrja). Wynik remisowy jest 

sprawiedliwym miernikiem sił obu za- 

wodników. 
W wadze lekkiej Wagner (Austrja) 

uległ na punkty Sipińskiemu. 
Wa wadze półśredniej Garnczarek 

wygrał na punkty z Fuererem (Austrja). 

Pokazowe zawody teni 
TŁOCZYŃSKI — TILDEN 

WARSZAWA. PAT. W niedzielę na 

kortach Legji odbyły się pokazowe mecze 

tenisowe 2 udziałem najwybitniejszych za- 

wodowych rakiet świata i amatorskiego 

wicemistrza Polski Tłoczyńskiego. Trybu- 
ny wypełnione do ostatnich miejsc, mimo 

złej pogody. 

Rozegrano najpierw najpiękniejszy 
mecz dnia Tłoczyński — Tilden. Wygrał jak 

oczekiwano, Tikden, ale nie bez poważnego 

W wadze średniej Chmielewski od- 
dniósł zwycięstwo nad Barenkiem (Au- 
strja). 

W wadze półciężkiej Zehetmayer 
(Austrja) zwyciężył Karpińskiego. Kar- 
piński trzymał się przez cały czas bardzo 
dobrze. 

W wadze ciężkiej Hawliczek (Au- 
strja) zwyciężył pewnie Konarzewskic- 
go. Jedynie gongowi zawdzięcza Kona- 
rzewski, że nie został wyliczony. 

Sędziował w ringu p. Fritz Sadłow- 
ski z niemieckiego Śląska. 

Mecz był czwartem spotkaniem — па- 

szej reprezentacji bokserskiej z Austrją. 

Polska dotychczas wygrała trzy razy — 
10:6, 13:2, 9:7 i raz zremisowała 8:8. 
Ogólny stosunek wynosi 40:24 na naszą 

korzyść. 
— о — 

# 

sowe zawodowców 
3 DD 36 

oporu ze strony Polaka, eo odźwierciadla 

wynik gry. 

Pierwszy set wygrał łatwo Tłoczyński 

6:0. Następne trzy byli popisem wielkiego 

Tildena, przynosząc mu zwycięstwo 6:1, 

6:1, 6:3. 

W grze podwójnej para Tilden — Bar- 

nes pokonała parę niemiecką Najuch — Nu- 

esslein 7:5, 4:6, 6:4. 
« ееа 

  

Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

B02Y KADRPRACY WNIEMCZECH  TELEGRAMY 
WOJSKOWY KODEKS KARNY 

WARSZAWA, PAT. — Ogłoszenie w 
drodze rozporządzenia Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. nowego 

kodeksu karnego powszechnego, wywołało 
potrzebę wydania również opartego na ta- 

kich samych zasadach nowego kodeksu kar 
nego wojskowego, który w: formie projektu 
rozporządzenia Pama Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej uchwalony; został na piątkowem 

posiedzeniu Rady Ministrów. Część szcze- 
gólna kodeksu dostosowuje się zasadniczo 

do dotychczasowego kodeksu karnego woj- 

skowego z r. 1928. Wprowadzone jedynie 
zostały konieczne zmiany, które odpowia- 

dają zasadom, systematyce i technice ko- 
dyfikacyjnej nowego kodeksu karnego po- 
wszechnego. 

WYSTAWA PAMIĄTEK PO Ś.P. 

ŽWIRCE I WIGURZE. 
WARSZAWA. PAT. — Prezydjum War 

szawskiego Towarzystwa Wystaw i Propa- 
gandy gospodarczej odstąpiło Aeroklube- 

wi Rzeczypospolitej zupełnie bezpłatnie 

teren wystawowy celem urzędzenia wysta- 

wy pamiątek po śp. por. Žwirce i śp. inż, 
Wigurze. Dzięki uzyskaniu odpowiedniego 
terenu, wszystkie pamiątki sprowadzono 
już do Warszawy, otwancie jej nastąpi już 
w połowie października. ® 

ODWOŁANIE 8 POSŁÓW 
AUSTRJACKICH 

WIEDEŃ. PAT. — Wczoraj nastąpiło 

odwołanie 8 posłów austrjackich w róż- 

nych stolicach europejskich, między inne- 

mi także posła w Warszawie Heina. Oprócz 

tego nastąpi zmiana attaches prasowych 

w Berlinie i Paryżu. Powyższe odwołanie 
nastąpiło ze względów oszczędnościowych. 
Dotychczasowy reprezentant Austrji przy 
Lidze Narodów Pfluegl obejmie placówkę 
w: Paryżu. Na jego miejsce pójdzie do Ge- 

newy szef sekcji dr. Schueller. 

NAPAD BEDUINÓW NA PLACÓWKĘ 
FRANCUSKĄ 

MARSYLJA. PIAT. Z Beyrouth donoszą 
o niespodziewanym ataku bandytów na 

francuską placówikę w: Abukemal . Jeden 0- 

fiecz ane zasię! zabity a „kilky żęł 
konali tego napadu, należą do szczepów, 
osiadłych w ft. zw. strefie spornej, która 

jednakże znajduje się obecnie pod zwierzch 
nością francuską. 

NIEPRAWDZIWE POGŁOSKI 
©О CHOROBIE OJCA ŚW. 

QITA DEL VATICANO. PAT. W związ 
ku z wiadomościami prasy zagranicznej o 
złym stanie zdrowia Ojca Świętego sfery 
watykańskie stwierdzają całkowitą bezpod 

stawność tych pogłosek. 

KRÓLEWICZ MICHAŁ POWRÓCIŁ 
DO BUKARESZTU 

PARYŻ PAT. Królewicz rumuński Mi- 
chał w towarzystwie adjutanta króla Karol 

la plk. Grigorescu wyjechał dziś z Paryża 

do Bukaresztu, 

GWAŁTOWNE STARCIA WYBORCZE 
W NIEMCZECH 

BERLIN. PAT. Starcia na tle walk przed- 
wyborczych przybierają gwałtowny charak 
ter. W czasie bójki pomiędzy narodowymi 
socjalistami a ich przeciwnikami zabity 
został w miejscowości Lerendorf pod Ko- 
blencją 20-letni wieśniak, a kilku inmych 
odniosło rany. Doszło również do krwa- 
wych zaburzeń w Berlinie. Ciężko ranny z0- , 
stał komunista. 

DYMISJA NA ZNAK PROTESTU 
CHARTRES. PAT. 76 merów z okolicy 

Chartres podało się do dymisji, traktując 
to wystąpienie jako protest przeciwko ob- 
niżce cen zboża. 

— 0 — 

Z CENTR. KOM. 
OSZCZĘDNOŚCIOWEGO RZPL. 

POLSKIEJ 
Dnia 5 października odbyło się w Warsza- 

wie w gmachu PKO posiedzenie Centralnego 
Komitetu Oszczędnościowego Rzeczypospolitej 
Polskiej. Przedmiotem obrad były sprawy zwią 
zane z organizacją obchodu „Dnia Oszczęd- 
ności* przypadającego jak co roku 31 paździe 

nika. 
Program tego obchodu ustalony został jak 

następuje: 
1. Audycja radjowa (w godz. od 18.30 do 

19,00), na którą złożą się: 
a) Przemówienie Prezesa Centralnego Ko- 

mitetu Oszczędnościowego _ Rzeczypospolitej 
Polskiej, d-ra Henryka Grubera. 

b) Nadanie „Pieśni o oszczędności* na r. 
1932, opracowanej staraniem PKO w wyda- 
niu Międzynarodowego Instytutu  Oszczędno- 
ściowego w Medjolanie. 

Audycja transmitowana będzie przez wszy 
stkie rozgłośnie w kraju i radjostacje zagrafti- 
czne. 

2. Wydanie przez Centralny Komitet O- 
szczędnościowy R. P. odezwy do ludności, 

3. Wydanie i rozpowszechnianie odezwy 
Międzynarodowego Instytutu Oszczędnościowe 

0. 
В 4. Zorganizowanie okolicznościowych po- 

gadanek w szkołach, odczytów dla wojska, w 

organizacjach społecznych i  t.p. 

5. Zamieszczenie w prasie szeregu arty- 

kułów, odezw i haseł oszczędnościowych. , 
6. Rozlepienie plakatów i afiszów propa- 

gandowych na ulicach miast i w, lokalach in- 

stytucyj oszczędnościowych, państwowych i 
samorządowych. : ‚ 

7. Przyozdobienie lokali instytucyj oszczęd 
nościowych flagami i t.p.



      

Bezrobocie Kpt. Karpiński wystartowa! do Heratu“ 
Nie będziemy się zastanawiali w danej 

chwili nad przyczynami ogólnemi bezrobo- 

cia i związku jego z kryzysem światowym. 

Przedewszystkiem chodzi nam o zdanie 

sobie sprawy z bezwobocia w Polsce, jako 

objawiu najbardziej nas dotyczącego. Hi- 

pnoza jaką każda ad infinitum powtarzana 

opowieść, sprawia na umysłach objaw 

zżycia się z pewnym poglądem, znajdywa- 

mia go zjawiskiem normalnym, — niemal 

koniecznem. Jednocześnie utrwala się 

przekonanie wśród społeczeństwa, że u- 

trzymywanie rzesz bezrobotnych kosztem 

warstw t. zw. posiadających w stosunku 

prostym i wszelkich innych drogą ubocz- 

mą w postaci pewnych dopłat do biletów 

tramiwajowych, kolejowych, teatralnych i 

t. p. nie wymaga głębszego wejrzenia „w 

istotę bezrobocia oraz zbadania czy zja- 

wisko bezrobocia jest w 100 proc. nieule- 

czalnem. 

Warstwy robotnicze demoralizują się 

przytem 'w wysokim stopniu, mabierająe 

przekonania, że obowiązkiem rządu i społe- 

czeństwa jest dawar im pieniędzy na 

utrzymanie (do nieskończoności. 

Wytworzył się typ zawodowego bez 

robotnego, który nie chce pracować, „bo 

nie pracując" otrzymuje płacę wystarczają 

cą ma życie a za złotówkę nadwyżki pra- 

cować wcale mu się „nie opłaci". 

Niedawno bezrobotny „poszukujący 

pracy, — Ibo takie jest hasło bezrobotne- 

go, — w pewnym majątku zjawił się z 

prośbą o zarobek. Gdy mu ofiarowano 

pracę a nie darmową pomoc pieniężną od 

rzekł: „ja-nie mogę przyjąć pracy 'bo je- 

stem przecie bezrobotnym'* a więc fachow- 

cem bezrobocia. 
Gdy się patrzy na pochody z cezerwo- 

nemi, transparentami z nadpisem „Żądamy 

pracy a nie jałmużny* a tuż drugi „żą- 

damy sześciogodzinnego dnia pracy** a ma 

się do czynienia z zawodowemi: bezrobo- 

czemi i ich niechęcią do pracy, wówczas 

dopiero przychodzi się do przekonania, że 

* należy tę kwestję zbadać bliżej by móc ra- 
dykalnie ją uleczyć. 

Że bezrobotni pracują bardzo źle i nie- 

chętnię, — tego dowodzić mie trzeba; zbyt 

dobrze wiedzą o tem ci, którzy niosą cięż- 

ki krzyż gdy muszą prowadzić z nimi ro- 

boty. To też gdy kto potnzebuje robotnika 

jak ognia unika. bezrobotnego. 

    

  

  

Weźmy chociaż Ww naszem. 

Wilnie: wszak ogromna większość 

do.jorców: domowych mając stałe miejsce i 

dostateczne środki do życia, stale pracu- 

ją na różnych robotach, mając w inadanej 

przez komisję urzędową umowie przywi- 

łej pracowania gdzie indziej niż na zaj- 

mowanej posadzie. Ci ludzie mają zawsze 

zajęcie, — bezroboczy zaś pracy rzekomo 

mie mają. Dla czego? Bo jedni robią a dru- 

dzy mie chcą, — jedni nie otrzymują za- 

silków a drudzy na nie tylko liczą. 

Proszę takiego bezroboczego zaczepić: — 

wymieni taką sumę, że się czemprędzej u- 

cieka. Zinesztą ma on przywilej darmio- 

wiego mieszkania na koszi! właściciela do- 
mu, wraz z opłatą za wodę, kanalizację, 

stróżowanie, asekuracją i podatkami. Do 

tego dochodzi pomoc rządowa 1 samorzą- 

dowa oraz instytucyj dobroczynnych. Do- 

brze czasem być rentjerem, a i lazaronizm 

ma widocznie swe powaby jeżeli dolce far 

niente ma tylu zwolenników. 

"Te uwagi nasze dotyczą w głównej mie- 

nze robotników miekwalifikowanych lub z 
malemi uzdolnieniami fadhowemi. 

Nie mówimy tu o inteligencji bezrobot- 

nej, której los jest stokroć gorszy a i tu 

spotykaliśmy się ze zjawiskiem odmowy 

ofianowamej pracy na parę miesięcy przez 

rzeczywiście chcącego pracować z obawy 

by nie stracić tytułu prawnego do zapo- 

mogi. 

Jedynrem lekarstwem na profesjonalne 

nieróbstwo byłoby dostarczanie zapomóg w 

postaci dostarczonej pracy ale albo za op- 

łatą akordową albo i podzienną ale przy 

dozorze fachowym wzmocnionym przez 

organy policyjne, gdyż z reguły dozorcy 

rdbót są teroryzowani przez zatrudnionych 

bezrobotnych i w obawie przed utratą 

życia zmuszeni są nie sprzeciwiać się nie- 

róbstwu i nie podawać żadnych skarg. Ten. 

teror panuje na wszystkich tego typu ro- 

botach, 3 
Jedynie bezrobotni chorzy winni otrzy- 

mywać zasiłki bezpośrednio, gdyż praco- 

wać nie mogą. 
Inaczej sprawa się przedstawia z bez- 

robociem w kopalniach i zakładach prze 
mysłowych, rzemieślniczych dub handlo- 
wych. Jeżeli kopalnia niema zbytu zupe!- 
nie n. p. huty cymku i przedsiębiorstwo 
musi się likwidować, wówczas robotnik sta 
je się bezrobotnym pomimo chęci do pra- 
cy na znacznie nawet gorszych warunkach. 

W takim wypadku pomoc musi im być 
mdzielona zupełnie słusznie. 

Ale tam gdzie praca jest ale robotnicy 

bądź żądają ciągłej podwyżki płac dzięki 
agitacji żywiołów wywrotowydh i antypań- 
stwowych, bądź też nie godzą się na zniżki, 
które warunkują możliwość prowadzenia 
gksploatacji, strajkując w madziei zmu- 
szenia przedsiębiorcy do pmowadzenia in- 
teresu deficytowego, tam żadnej pomocy 
dobrowolnym bezroboczym udzielać nie na- 

leży 
Społeczeństwo najczęściej staje po stro- 

mie robotnika, rozczulając się mad nędzą 
Żony, nad! niedostatkiem dzieci. W tych 
«wypadkach udzielone zapomogi. z funduszu 
'bezrobocia oraz ofiarna pomoc dobrodzie- 
jów nie powinna mieć miejsca. 

Wszelka czułositkowość jest stanowczo 
nie na miejscu. 

Mówią: „dzieci głodni i bosi, — cóż 
oni winni, że rodzice strajkują, winni pod- 

degacze, winni ci co żerują na złych in- 
stynktach ludzkich a. itrzeba. nieść pomoc". 

"Ta pomoc nie jest niczem innem, jak 
„podłirzymywaniem strajku, czyli zachętą 

do nieróbstwa i nieliczenia się z wymaga- 
niami konjunktury. 

Rozumiemy doskonale, że żal patrzeć 
na dzieci wołajjące o chleb, którego niema, 
ale dlaczego rodzice nad własnemi się ni 
nie itują a sprzedając dobytek zebrany 
przejadają go, dochodząc do nędzy. 

Kto bardziej winien: się o swą r0dzinę 
troszczyć. 

Gdy robotnicy po kilku tygodniach 
strajku dochodzą do dna nędzy, zaczyma 
ją wracać do pracy na uprzednich, lub 
zmmiejszonych warunkach. Ile przez ten 

czas stracili zarobków i ile przejedli swych 
oszezędności ? 

A komitet strajkowy ? Ten głodem nie 
przymierał napewno, czerpiąc z funduszu 

strajkowego, i(też wspaniała forma u- 

ibezpieczeniowa, wzabierająca robotnikowi 

ze zw. zawodowiego duży procent jego 
płacy). iPartja mająca wpływ na związek 

robiła posunięcie jej potrzebne, — stracił 

przedsiębiorca, stracili robotnicy, ale sztu- 

ka się udała. 

Czytłelnicy gazet pnzerzucając wiado- 

mości bieżące przeskakują przez wzmian 

ki o strajkach, jak nie czyta zwykle oglo- 

szeń o rządcach folwarków, ten który zie- 

mi nie posiada, lub polecania się akusze- 

rek, przez tych co się potomstwa nie spo- 

dziewają, jak się zresztą nie czyta wiado- 

mości o bójkach pijanych lub wyczynów 

pajęczarzy. 
Strajkują? A mo — zwyczajna to rzecz 

— cóż mnie to może obdhodzić! 
Ale temu, którego sprawy społeczne 

i ekonomiczne leżą na sercu, temu który 

zdaje sobie sprawę z konsekwencji cią 

głdgo stanu rozstroju produkcji i handlu 
zarówno dla. dobrobytu obywateli jak i pe- 
tęgi Państwa nie są te objawy obojętne. 

Czytamy : wybuchł strajk robotników 
portowych w Gdyni, strajkują w tych 
a tych kopalniach, stanęły fabryki w Ży- 
rardowie, Pabijanicach, Łodzi, Zawierciu, 

Ozęstochowi i t. d. Zakłady metalurgiczne 
zamknięto tam i tam z racji wygórowa- 
nych żądań robotników. W tych a tych 
fabrykach uprawia się strajk włoski, — 

robotnicy już szósty tydzień nie opuszcza- 
ją dniem i nocą fabryki konstatują, że 
wszystko odbywa się w porządku i do zajść 
nie doszło — (cudownie!). Zastrajkowali 

tramwajarze, robotnicy elektrowni czy 
gazowni, — (zawsze na tle ekonomicz- 

nem naturalnie) — publiczność jest po 
stronie strajkiujących, „ale gdy „żądania 

zostają uwzględnione, ta sama publicz- 
mość gwałt podnosi, bo ceny za bilety, gaz 

i elektryczność muszą być podniesione, za- 
pominają zupełnie, że to nie Magistrat 
ale obywatel owe podwyżki strajkującym 
placić musi. 

Są strajki całkiem usprawiedliwione n. 

p. gdy zarządy przedsiębiorstw zatrzymują 
wypłaty zarobków, lub przy bardzo do- 
brej konjunktunze zmniejszają płace. 

Ziwykle jednak tak mie jest i najczę 
ściej nie z masy robotniczej pochodzą ,„żą- 

damia* i opłacania strajków. 
Związki zawodowe są tym organem, 

który służy menerom partyjnym do roz- 
namiętniania mas, do wmawianią im, że - 
są pokrzywdzeni, że muszą "niepoddawać 

się wyzyskowi, stawiać żądamia, wresz- 
cie uchwalać strajk. 

A strajkować muszą pod terorem wszy- 
всу — czy dhcą czy mie chcą bo swobod- 
па wola obywatela jest gwarantowana 
konstytucją na równi z prawem strajku. 

   

  

Taka organizacja pracy, ujęta w aparat * 

legalny do hamowania i niszczenia produ 
cji, stwarza bezrobocie, korzystając z 
wszelkiej ku temu sposobności. Im trud- 
niejsze są warunki ekomomiezne, tem łac- ||| 
niej wywoływać bezrobocie, korzystając 
z musowego obniżania zarobków. — Pod- 
czas dobrej konjunktury, gdy przedsiębior- 
ca ma zyski, chętnie, do granic możliwo- 

ści podwyższa płace i z tego korzystają 
elementy partyjne by wyśróbować płacę tak 
wysoko, by te mboleśniej byłoby z niej zre- 
zygmować. 

Ale organizacje partyjne nietylko urzą 
dzają strajki — jak dyżury — po kolei w 

tej łub icnej branży: to im nie wystarcza, 
każą strajkować ludziom weale nie za- 

interesowanym w danym strajku, „dła pod 

trzymania żądań', całkiem im cbcych in- 
teresów. 

To jasno wskazuje, że jedna wola i 
jeden cel kierują całą sprawą a miano- 
wieie rozstrój ekonomiczny i na tem ile 
rewolucja socjalna. 

Obeenie zaniechali socjaliści i komu- 

niści wystawiania strajkowych żądań po- 
litycznych, gdyż to powodowało ingerencję 
władz porządkowych i prowadziło do re- 
presji Po co to? * я 

Daleko prościej urządzać w nieskończo- 
ność strajki dozwolone, spokojne, ekono- 

  

‚ miczne, legalne. 

Efekt stokroć pewniejszy: Kapitaliści 
muszą zbankrutować, robotnicy po dojściu 

do nędzy wiszystkio będą miszczyć — wszak 
mie może być inaczej, — państwo zbankru- 
tuje finansowo, a rząd t. zw. burżuazyj- 
ny będzie obalony, natomiast powstanie 
wiładza robotniczo - włościańska jako szyld 
a spryciarzy partyjnych w rzeczywistości. 

Przecież to tak szalenie prosta kombi- 
nacja, wypróbowana z tak wspaniałym 
skutkiem w Sowdepji, Hiszpanji i Meksy- 
= a próby odbywają się po trochę wszę- 

1e. 

Jeżeli jest tak źle jak obecnie u nas, 
sądzić by należało, że trezba zaciągnąć 
wszędzie оава a potroić wysiłek pracy by 
stawić czoło niebiezpieczeństwu bankruc- 
twa i zguby Państwa i jego obywateli. 

„Gdy onkan miota okrętem wszyscy pra- 
cują bez wytchnienia, bez oglądania się 
na zmiany wachty ani czasu i ilości stra- 
wy. Dlaczego więc, gdy nawa państwowa 
a z nią i cały naród są zagrożone klęską, 
— jedne wanstwy podłegają wszelkim og- 
raniczeniom bądź w postaci wyśrubowa- 
nych podatków, bądź obciętych poborėw, 
podczas gdy robotnicy mający pracę straj- 
kiują, żądają warumków płacy i pracy, któ- 
rych dać im niema żadnej możliwości? 

Gdy bezrobocie wciąż wzrasta dzięki 
koniunkturze, warstwy robotnicze, — miast 
dołożyć starań dla. umożliwienia iproduk- 
cji przez wzmożenie pracy i jej potanie- 
mie, — właśmie powiększają wymagania lub 
strajkują nie zgadzając się na zmniejszenie 
płacy, gdy jednocześnie koszty utrzyma- 
nia spadły do 1/38 z przed lat, kilku? 

Za bezrobotnych nikt żadnych świad- 
czeń socjalmych nie płaci, za strajkują- 
cych też a więc właściwie wszelkie te 
świadczenia są anulowane, przy czem straj- 
kiujący dobrowolnie z nich rezygnują . 

Dla czego więc na okres kryzysu nie 
zawiesić wszelkich opłat z tytułu świadczeń 
co dałoby możność przemysłowi i hamdlo- 
wi na ich wysokość zmniejszyć koszty wła- 
sne i móc przez to konkurować na rynkach 
zewnętrznych, zamiast zamykać przedsię- 
biorstwa i pozostawiać ludzi bez pracy? 

SŁ owo 

Najniebezpieczniejszy odcinek lotu 
TEHERAN. PAT. — Kpt. Karpiński 

wystartował w niedzielę, o godz. 8 rano, 

z Teheranu do Heratu, dokąd zamierzał 

przybyć o godzinie 16. W poniedziałek 

lotnik udać się ma do Kabulu przez Kan- 

dahar. Pogoda bardzo dobra. 
* * * 

Sprawy kiymicalae 
TORUŃ. — Dowiadujemy się, że na pole- 

cenieprokuratora sądu okręgowego w Toruniu 
aresztowano b. dyrektora komunalnej kasy 0- 
szczędności p. Hentzła, oraz b. prezesa zarzą- 
du tejże kasy p. Banasińskiego. 

Obaj aresztowani odgrywają wybitną rolę 
w organizacjach endeckich na Pomorzu, a p. 
Banasiński jest m. in. członkiem rady nadzor- 
czej bojowego organu endecji na Pomorzu 
„Słowa Pomorskiego". 

Aresztowanie nastąpiło pod zarzutem fałszo- 
wania dokumentów, sprzeniewierzenia i działa 
nia w złej wierze na szkodę toruńskiej kasy 0- 
szczędności. 

W toruńskich kołach endeckich aresztowanie 
Banasińskiego i Hentzla wywołało konsterna- 
cję. 

RADOM. W sądzie Okręgowym w Rado- 
miu zakończony został proces, w wyniku 
którego dwaj członkowie O. W. P. — Kazi- 

  

mierz Scibor i Liuejan Mizorski skazani 
zostali na 6 miesięcy więzienia z pozba- 
wieniem praw na dwa lata każdy — za na- 

pad, dokonany wi dniu 20. 7. ub. r. za na- 
przechodzącego ulicą p. Jackowskiego. 

W początkach września r. b. w gminie 
Zakrzów zatrzymano za kradzież Stanisła- 
wa Pietrzyka, Jana Śmiałka, Felik 

dzianowskiego i Krawczyka. Jak się 

ło, wszyscy oni należeli do OWP. 
W ubiegłym tygodniu zatrzymani zosta- 

li przez policję — eusz Raczyński, Mar- 

jan Kliszewski i Michał Piotrowski, którzy 

   

  

    

Wzmożenie eksportu 

Eksport węgla przez Gdynię wzrósł znacz 
nie w ciągu ostatniego miesiąca dorównując 
eksportowi przez port gdański.  Zawdzięczać 
to naieży nowoczesnym urządzeniom przeładun 

  

O zbiór portretów wołyńskich 

    

Trasa Teheran z Kobul należy do naj 

trudniejszych w jego obecnym  raidzie. 

Persję od Afganistanu dziełą bardzo cięż 

kie do przebycia tereny. Pasma gór Hia- 

dukusz ze szczytami, przekraczającemi 

7 tysięcy metrów ma bardzo znacznej 

przestrzeni, nie przedstawiają terenów 

członków 6. W.P. 
pozostając w zmowie z zawodowymi zło- 

dziejami, nakłonili ich do włamania się do 

lokalu OWP i obrabowania znajdującej się 

tam skarbonki z pieniędzmi. Jak wykazało 

przeprowadzone śledztwo wymienieni trzej 

możliwych do lądowania w razie jakie- 

goś wypadku. Nie nadają się również do 

lądowania tereny pustynne. 
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„Nowy Habsburg 
LONDYN. PAT. — W Londynie zjawił się 

„nowy*.Habsburg. Jest nim 65-letni Franciszek 
Maksymiljan Rudoli Brightwel, drobny han- 
dlarz ryb, który utrzymuje, że jest synem by- 
łego cesarza Meksyku Maksymiijana, brata ce- 
sarzą Franciszka Józeta. 

_  Brightwel twierdzi dalej, że urodził się w 
Watykanie, dokąd matka jego udała się do pa 
pieża Piusa IX z prośbą o pomoc dła uwięzio- 
nego już wówczas cesarza. 

W Watykanie z wielkiego wzruszenia wo- 
bec daleko posuniętej ciąży cesarzowa Karoli- 
na urodziła syna, którego potajemnie uwiozła 
i ulokowała w Anglji. Synem tym ma być wła- 

osobnicy byli czynnymi członkami OWP śnie Brightwel, zgłaszający dziś pretensje jako 

placówki Zamłynie. spadkobierca Habsburgów. 
— ——000— -- 

List pani Baden-Powell do mia. Jedrzejewicza 
Słowa pochwały dla harcerstwa polskiego 

Minister wyzm. relig. i ośw. publ. p. 
Janusz Jędrzejewicz otrzymał od pani O- 
liwji Baden - Powell z Londynu, naczelnej 
instruktorki związków harcerek, następują- 
ce pismo: 

Wielce Szanowny Panie Ministrze! Bę- 
dzie Pan może zdziwiony, otrzymując ten 

list, Czuję jedikak, że muszę wyrazić Panu 
moją najszczerszą wdzięczność za pańską 
dobroć, jaką okazał Pam, przybywając do 
Bucza w okresie kongresu harcerek. Wiem, 

że nie do mnie należy pisać do Pana w ten 
sposób, jestem jedykik pewna, że naczelni- 
atwo instruktorek żeńskich podziękuje Pa- 
nu ze swej strony za to, iż nie pożałował 

Pan swego cennego czasu, aby przybyć do 
adich i zachęcić do pracy. Czuję jednak, że 
i ja osobiście muszę Panu przesłać słowa 

kowym portu gdyńskiego. 
Na ilustracji naszej widzimy ładowanie wę 

gla z przeznaczeniem do Argentyny „iaśmow- 
cem“ Skarbopolu. 

      
  

ODEZWA 
W prasie polskiej, a w szczególności wołyń- 

skiej, mógł uważny czytelnik odnałeźć w ostat 
nich czasach wzmianki o akcji podjętej przed 
dwoma laty, z inicjatywy grupy wołyniaków, 
z Wojewodą Józewskim na czele, akcji, mają- 
cej na celu ujawnienie, rejestrację i odfotogre 
fowarie wszystkich, a w pierwszym rzędzie 
dawnych, portretów, przechowywanych w 
zbiorach prywatnych i publicznych na Woły- 

niu, względnie nawet poza obrębem Woje- 
wództwa Wołyńskiego, o ile portrety te pocko 
dzą ze zbiorów wołyńskich, respective, zosta- 
ły wywiezione z Wołynia i tą drogą uratowa- 
ńe od zagłady i zniszczenia, jakiemu  uleglo 
mnóstwo niezmiernie cennych zbiorów w cza- 

sie wojen i różnych klęsk dziejowych. : 

Bardziej wyczerpujące wzmianki o tej akcji 

umieścił m. in. „Przegląd Wołyński* w nume- 

rze z dn. 13.12 1931, „Czas krakowski w niu 

merze z dn. 31.1 1932 i „Miesięcznik Heraldycz 
ny” w numerach 5 z 1931 r. i 7—8 z 1932 1; 

pozatem niektóre portrety były reprodukowa- 

ne w „Kurjerze Porannym — 24.12 1931, SK; 

1.2 1:63 1932 1. 

PES EIKES PIT T SS Ia 

Czy zdrowy rozsądek musi koniecznie 

ustępować przed hasłami socjalistycznemi 

o świętości „zdobyczy socjalnych” ? 

Cóż się stanie z rzeszą robotniczą gdy 

praca ustanie zupelnie wobec bankruetwa 

ogólnego? Kto odpowiedzialność weźmie 

na siebie? 
Czy paraliż woli: czy: obawa. niepopular 

ności przyczyniają się do niestosowania 

radykalnych środków ratunkowych ? 

Czy nie tragi - komiczne są projekty 

wprowadzenia 36 lub 40 godzinnego tygod- 

nia pracy zamiast 48 godzinnego rzekomo 

dla. zatrudnienia większej ilości robotników 

ale z warunkiem zachowania takich samych 

tygodniowych płac, a więc cały projekt 

sprowadza się do pomniejszenia ilości go- 

dzin pracy i podniesienia opłaty za te 

godziny. 
Takie projekty są wprost cynicznem 

najerywaniem się z producentów, którzy 
przy obecnych kosztach bankrutować mu- 
Szą. 

Polityka niepodmoszenia tak poważ- 
nych zagadnień, dla chwilowego pozornego 
spokoju i iluzorycznej pomyślności, dale- 
ko zaprowadzić nie może. 

Wszelki pożar można gasić w zarod- 
ku ale trzeba nie dawać mu się rozrastać. 

Ten obowiązek leży na mężach stanu, 
którym hasło Ludwika XIV „aprės nous 
le deluve* powinno być obce. 

Rządzić — to przewidywać a w danej 

„Akcja, o której mowa, dała wyniki nadspo- 
dziewane. Ujawniono i odfotografowano  do- 
tąd przeszło trzysta portretów, w tej liczbie 
szereg pochodzących z 17-go wieku. Z później- 
szych pewna liczba przedstawia znaczną war: 
tość artystyczną. Są to portrety pędzla Bac- 
ciarellego, Lampiego, Horowitza, Straszyńskie- 
go i in. 

W zbiorach tedy, tą drogą uzyskanych, 
znajdują się fotograije portretów ze zbiorów: 
Mianowskich w Hołobach, Czackich w Pory- 
cku, Potockich w Derażnem, Karwickich w Mi 
zoczu, Hulewiczów w Werbniu i Łucku, Szu- 
biakowskich i Dorożyńskich w Krzemieńcu, 
Konczewskich w Ostrówkach, Krzyżanowskich 
w Turyczanach i Bindudze, Ledóchowskich w 
Smordwie i Matwijowcach, Grzymałowskich w 
Stachurzu, Żurakowskich w Smydze (dawniej 
Żuczkowcach pow. Płoskirowskiego),  Biaio- 
stockich w Rokitnicy, Mogilnickich w Stadni- 
kach, Jełowickich, Lipińskich w Zaturcach (szty 

chy), Mikułowskich we Wronnej, Baczyńskich 
w Łucku. 

Z liczby portretów, przechowywanych w 
zbiorach publicznych, względnie kościołach i 
cerkwiach, zasługują na uwagę portrety: me- 
tropolity Szeptyckiego i starosty  Raciborow- 
skiego (Muzeum w Łucku), niektóre portrety 
ze zbiorów Katedry Katolickiej w Łucku, dałej 
portrety Jełowickiego (cerkiew w Milczy, pow. 
Dubno), Hoyskiej (cerkiew w Hoszczy), Pe- 
płowskiego i Czołhańskiego (kościół w Tajku- 
rach), Radziwiłłów (kollegiata Otycka), Czaj- 
kowskich (kościół w Jałowiczach, pow. Dub- 
no), Karszów (kościół w Torczynie pod Łu- 
ckiem), Dolskich i szeregu księży (kościół w 
Dąbrowicy), Zagórskich (kośc. w Przewałach, 
pow. Włodzimierz), Ossolińskich i Moszyńskich 
(kośc. w Turzysku, pow. Kowei), Trzebuchow 
skich i Schultzów (kaplica w Mokwinie) i wie- 
le innych. 

Do tego dochodzą fotografje pięknych zbio- 

rów Platerów z Dąbrowicy, znajdujących się 
iobecnie w Osieczu, woj. Warszawskiego, Wa- 
lewskich z Tuczyna — w Tubądzinie, pow. 
łódzkiego, Tarnowskich i Stroynowskich z Ho- 
rochowa — w Dzikowie, Czosnowskich w Rzy 
mie. 

Pewno jeszcze liczba portretów zostanie 

odfotograjowana w najbliższym czasie, po- 
czem konserwator wołyński dokona oceny war 
tości pod względem artystycznym i będą pod- 
jęte starania celem zapewnienia środków finan- 
sowych dla rozpoczęcia wydawnictwa. 

Zachodzi wszakże obawa, że pewna ilość 
portretów pozostanie, z tych, czy innych wzglę 
dów, nie ujawniona, a tem samem cel akcji, 
z wielkim nakładem sił i środków prowadzo- 
nej nie zostanie całkowicie osiągnięty. 

Ażeby temu zapobiedz, grupa osób, o któ- 
rej mowa na wstępie, zwraca się tą drogą z 
apelem do wszystkich, mogących udzielić in- 
formacji o portretach, dotąd nie zgłoszonych, 
względnie nie odiotografowanych, © zgłosze-) 

wdzięczności, gdyż nie umiem wprost wyra- 
zić, jak wielką zachętą dla ruchu był fakt, 
iż osobistości takie, jak minister oświaty, 
osobiście i z tak bliska interesują się naszą 
pracą. Było dla mnie wielką radością, iż 
mogłam przyjechać do Polski, a już wprost 
zdumiona i zachwycona byłam wszystkiem, 
go dotyczy pracy imstruktorskiej. Zarówno 
kierowniczki, jak dziewczęta tak doskonale 
ujęty rzecz, iż wykonują swe zadania bar- 

dzo subtelnie, a panujący wśród nich duch 
może dla niejedrłej z nas być przykładem. 
Było mi też bardzo miło stwierdzić, iż ma- 
ją one tak Świetne poparcie zarówno ze 
strony najwyższych dostojników państwo- 

wych, jałę i rodziców, jak całego społeczeń- 
stwa i jestem pewna, że ruch harcerski w 

Polsce ma przed sobą wielką przyszłość. 
Wiem, że ma wszystkich  delegatkach, 

które przyjechały ze wszystkich _ stron 
świata ma kongres, wywołało to wszystko 
również wielkie wrażenie i wszystkie zwró- 

ciliśmy uwagę na to, iż tak wielu przewod- 
ników ruchu jest w styczności z władzami 

oświatowemi. Dla mnie osobiście spotkanie 
się z Panem Mimistrem było wielką rado- 
ścią i nie potrafię znaleźć słów odpowied- 
nich ma wyrażenie wdzięczności, jaką 
wszyscy odczuwamy za wspaniałe przyję- 
cie, które nas spotkało w czasie tak przy- 

jemnej i ciekawej bytności w Polsce, 

Szczerze oddana 

(—) Oliwe Baden - raweu. 
— 0 — 

ważne narady przedstawicieli 
" ©rganizacyj i Związków 

Rolniczych 
W Warszawie toczą się obrady zjazdu 

przedstawicieli wszystkich czołowych związ 
ków rolniczych, zwołanego przez Centralne 
Towarzystwo Organizacyj i Kółek Rolmi- 

czych w. celu ustalenia programu całego rol 

nictwa w, walce z kryzysem. 

W obradach biorą udział delegaci 17 zrze 

szeń należących do Centralnego Towarzy- 
siwa: oraz przedstawiciele Związku Organi- 

  

zacyj Rolmiczyeh, Rady Naczelnej Związ-. 
ków. Ziemiańskich, Unji Związków, Spół- 
dzielezych, Zjednoczenia Związków: Spół- 
dzielni Rolniczych, Związku Spożywców, 
Pomorskiego Towarzysetwa Rolniczego i 
Małopolskiego Towarzystwa Rolnieżego 
z Krakowa i Lwowa, 

W toku obrad Centralnego Towarzystwa 
organizacyj i kółek rolniczych wysunęło 5 
postulatów, a mianowicie: obniżenie cen 

kartelowych, obniżenie stopy procentowej 
bankowej oraz od pożyczek prywatnych, do- 
stosowanie taryfy przewozowej do obec- 
nych możliwości gospodarczych, obniżenie 
opłat samorządowych od przywozu produk- 
tów rolnych i wrzeszcie sformułowanie u- 
bezpieczeń społecznych. 

Zjazd ma wybrać pozatem komitet, któ- 
ry stanie na czele organizowanego obecnie 

propagandowego „tygodnia rolniczego”. 

— @ — 

TRAGICZNY FILM CHUNCHUZÓW 
OFIARY CHIŃSKICH BANDYTÓW 

. Świat angielski wstrząśnizty został do głę 
bi nowym faktem porwania przez bandytów, 
którzy w zestawieniu z porwaniem synka pułk. 
Lindbergha przekonywa, że wiek 20-ty, wiek 
radjo, elektryczności i lotów do  stratosfery, 
niewiele różni się pod niektóremi względami 
od czasów zamierzchłych. 

Po wypadku z dzieckiem  Lindbergha, 
miało miejsce wydarzenie, przejmujące grozą 
całą kołonję europejską w Chinach. Po Newch- 
wang na starem polu wyścigowem młoda 18- 
letnia mężatka mrs. Pawley i dwaj mężczy- 
źni — Mc. Intosh i Corkran harcowali na ko- 
niach. Przejażdżki swe odbywali codziennie. 
Pewnego ranka zostali nagle osaczeni przez 
bandę chunchuzów. Mc. Intoshowi, który do-- 
był broni i zaczął strzelać, udało się zbiec do 
miasta, pozostali wpadli w ręce bandytów. 
Zarządzony natychmiast pościg tie dał żad- 
nych wyników. Wiadomo tylko, że ofiary chum 
chuzów więzione są w pobliżu inia**4, w dzi- 
kich niedostępnych górach, żadax więc akcja 
zbrojna nie jest możliwa. 

Nazajutrz, bo uprowadzeciu, ojciec por- 

wanej niewiasty, lekarz w Newchwangu, otrzy 
mał list z żądaniem wpłacenia 35.000 funtów. 

szterl. (przeszło miljon złotych), w przeciw- 
nym razie pani Pawley będzie zamordowana. 
Ani ojciec ofiary, ani też koionja europejska 
w Newchwang sumy takiej uzoierać nie me- 
gli. Na wyrozumiałość chunchuzów liczyć też 
trudno. Od pani Pawley rodzina otrzymała 

kartkę, w której nieszczęsna pisze, że przeby- 
wa w prawdziwem piekle. Zew o ponoc skie 
rowany został do Anglji. Wyjednano u chun- 

chuzów wstrzymanie kroków  represyjnych. 
Tymczasem Landyn, poruszony do żywego, 
zorganizował zbiórkę na wykup uroczej n:rs. 
Pawley. Redakcja jednego Z najwiekszych 
dzienników ofiarowała na ten cel 10.000  fun- 
tów, wzywając swych czytelnilkyw do jaknaj- 
rychlejszego pokrycia brakującej sumy. 

O drugiej ofierze porwania, panu Corkra- 
nie, narazie było głucho. Bandyci domagaią 
się pertraktacyj. Jeśli nikt się nie zgłosi w imie 
niu Corkrana, utrą mu ucho i przyślą do 
Newchwang. Niestety, można im wierzyć: w 
ubiegłym roku chunchuzi nades'ali rodzinie an- 
gielskiej misjonarki, miss Edith Nettleton, ucię- 

  

   

Srawie nawet! przewidywać nie trzeba, -- nie takowych możliwie bezzwłoczne, do Urzę- ty palec swej ofiary, jako dowó:i że nie żar- 

kole ona w oczy. 
Stanisław Wańkowicz. 

du Wojewódzkiego w Łucku, na ręce wicewo- 
jewody Śleszyńskiego. 

tują i że okup winien być w terminie wpła- 
cony. Sie 

NABOŻEŃSTWO ZA DUSZĘ Ś. P 
MOŚCICKIEJ W BUENOS - AIRES 

  

R. P. w Buenos Z inicjatywy poselstwa 
Aires odbyło się w miejscowym kościele po!- 
skim nabożeństwo żałobne za duszę $. p. pre- 
zydentowej Mościckiej. Żałobną mszę św. od- 
prawił proboszcz parafji polskiej ks. Włady- 
sław Zakrzewski. Obecni byli wszyscy cztot:- 
kowie poselstwa, konsulatu, patronatu polskie - 
go, przedstawiciele wszystkich  organizacyj 
polskich, oraz prasy polskiej w Buenos Aires. 
tudzież urzędnicy Banku P.K.O. 

llstracja nasza przedstawia 
ścioła podczas nabożeństwa. 

wnętrze kc- 

  
Świat — nr. 40. — W zeszycie tym ktoś 

kryjący się pod trzema literami: „Z.Z.Z.*, roz 
poczyna niezmiernie ciekawy zarys dziejów 
Ministerstwa Sztuki, potem Departamentu i 
Wydziału. Świat artystyczny i literacki niezau- 
wodnie szczególnie zainteresują się tym artyku 
łem, napisanym żywo i ze znajomością rze- 
czy. K. Wroczyński pragnie — „zaangożować 
śmiech'. Wręb pisze o Berlinie w okresie kry- 
zysu. Jeland stwierdza, że — „wyznanie winy 
łagodzi karę". Kronika, drobiazgi, humor. 

Światowid — Nr. 41. Alain Gerbault znów 
wyrusza w samotną podróż po oceanie. Nad 
Rortorico przeszedł strazsny cyklon, którego 
grozę mają reprezentować cztery Śliczne kobie- 
ty (oby jak najczęściej wywoływały cyklony 
tak piękne zjawiska). Prof. W. Beebe siedzi w 
stalowej kuli na dnie morza. Bruno Winawer 
rozstrząsa zawiłe zagadnienie — „Dlaczego kieł 
basę krajemy ukošno?“ K. Nowak jedzie ro- 
werem z Egiptu do Sudanu. F. Dangel spędza 
czas w karczmie, — nie zdrożnego: w starej, 
pełnej rzewnych wspomnień karczmie w 
Czombrowie!.. 

Tęcza — Nr. 10. Na ośmdziesięciu kilku stro 
nicach — prawie tyle artykułów, wzmianek, 
rysunków, dowcipów. Ks. Prądzyński daje ar- 
tykuł p. t. „Horoskopy sprawy katolickiej”, 
Niemierowicz — „Na straży ludzkiego zdro- 
wia”. Literaturę piękną m. in. reprezentują: |. 
Bandrowski — „Zapomniana dywizja”, St. 
Wasilewski — „Szwoleżer i litera C*. Piękna 
okładka podług obrazu M. Niehringa — „Je- 
sien“. 

Przyroda i Technika — miesięcznik — ze- 
szyt VII zawiera następujące artykuły: dr. St. 
Bąka: „O tworzeniu się mowy ludzkiej”, w 
którym autor poddaje analizie anatomję na- 
rządów mowy i procesy psychofizjologiczne, 
które towarzyszyły kształtowaniu się mowy 
pierwotnego człowieka: Inż. J. Szmida: „O kau 
czuku“, przedstawiajacy  rozwoj  technologji 
tego niezbędnego dziś surowca i insp Legi- 
na: „O hodowli jedwabników*, informujący 
o zajęciach przy hodowaniu jedwabników i 
możliwościach wprowadzenia ich w Poisce. 

W dziale „sprawy bieżące" dr. Kuntze — 
w związku z rocznicą — kreśli działalność |. 
Cuvier'a, zaś prof. S. Loria, składa hołd 5a- 
mięci prof. I. Zakrzewskiego. 

Dalsze działy zawierają 35 notatek infor- 
mujących o najnowszych zdobyczach wiedzy 
m. in. o neutronach, nowym elemencie budo- 
wy materji, o rozbiciu atomów, o nowych lor 
monach i t.d. 

Bogata treść numeru ilustrowana jest b. 
starannie przeszło 20 rycinami. 

— Morze. —nr. 10. T. Ehrenburg zamie 
szcza ciekawy artykuł pt. „Gdańskie Locarno" 
J. H-ski mówi o „obławie na liegua“, T. S. > 
— „pierwszej wizycie floty polskiej w Stock- 
holmie. „Bardzo bogata i ciekawa: kronika— 
„Pionier kolonjalny* — zajmujący jak zwykłe. 

„i A) i A) AU) AS 
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA 

„TRYUMF i ŚMIERĆ 
NA PODNIEBNYCH SZLAKACH“ 

napisał B. W. ŚWIĘCICKI 
Pierwsza ilustrowana broszura o poległych 

_ tragicznie lotniksch bohaterach 

por Fr. ŻWIRCE i ini. Si. WIGURZE 
Żądać we wszystkich kioskach i księgarniach 

C:na tylko i złoty. 
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ULUBIONA PASTA DO OBUWIA 
FESTART, 

Daj skrzydła swym listom, 
kerzystaj z poczty iotniczej! 

Lisiy lotnicze nadawać 
można w Urz, Poczt, 
lub wrzucać go spec- 
jalaych skrzynek które 
pomieszczone SĄ na 
dworcu kolejowymi na 
budynku B ci Jabłkow- 
skich. Opłata za zwy- 
kły list lotniczy wynosi 
tylkn 50 gr. — za kar- 
tę 35 gr. 
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Vadužycia W Wil 
SŁOWO 

Samobójstwo prezesa Ludwika Uniechowskiego 
Według informacyj, które nas doszły, 

© wykryciu malwersacji w wileńskim 
Czerwonym Krzyżu, sprawa  przedsta- 
wiała się następująco: 

W maju r. b. został powołany na sta- 
nowisko skarbnika dyrektor Banku Pol- 
skiego w Wilnie p. Wysocki, który nie 
objął jednak swoich czynności wcześniej 
aż w miesiącach jesiennych. 

P. Wysocki skonstatował, że w „ka- 
sie* znajduje się 10 tys. zł. „Kasa* ozna- 
czała prywatne biurko p. L. Uniechow- 
skiego, prezesa Czerwonego Krzyża. P. 
Wysocki zwracał prezesowi uwagę na 
tą niewłaściwość. P. Uniechowski jednak 
mie zgodził się z tem, aby stan rzeczy był 
nieodpowiedni. 

W dniu 19 września r. b. p. Wysocki 
wysłał do Wil. Banku Pryw. list z zapy- 
taniem, ile pieniędzy Czerwonego Krzy- 
ża znajduje się w Banku. Dowiedział 

się w kilka dni później, że wysłanie tego 
listu wstrzymane zostało przez p. Unie- 
chowskiego. 

Wobec tego w dniu 6 października 
p. Wysocki sam udał się do Wil. Banku 
Prywatnego i skonstatował, że zamiast 
13.000 zł. na rachunku Czerw. Krzyża 
znajduje się tam zł. 6 gr. 2. 

Natychmiast został zwołany zarząd 
w osobach dr. Kiakszty, p. Izydorczyko- 
wej i p. Wysockiego. Zarząd wysłał te- 
legram do Warszawy. Po porozumieniu 
się z Warszawą ustalono sensacyjne 
szczegóły. Mianowicie, p. Uniechowski 
bawił w Warszawie od dnia 26 wrze- 
śnia. W dniu 6 października wyjechał 
jednak, zabierając z sobą pewne rzeczy. 
Rzeczy te jednak porzucił na dworcu wi- 
leńskim, znikając w niewiadomym  kie- 
runku, 

W piątek 7 października Zarząd Czer 

  

SŁONIM. — W dniu wczorajszym i 
dzisiejszym Słonim i powiat (słonimski 
nawiedziła wielka wichura, która na pe- 
ryferjach Słonima powywracała płoty i 
połamała drzewa i spowodowała szereg 

wichuranadSłonimem 
krótkich spieć. Zanotowano również 
sporadyczne wypadki uszkodzenia  linij 
telefonicznych w mieście. Z terenu powia 
tu donoszą, że wichura poczyniła szkody 
w lesie, łamiąc stare drzewa. 

Wykopaliska pogańskie w lasach Augustowskich 
W lasach państwowych augustowskich 

robotnicy, pracujący przy wyrębie lasu na- 
trafili ma 2 posągi bożków: pogańskich. 

Kustosz Muzeum Państwowego w Grod- 
nie p. Józef Jodkowski zamierza w majbliż- 
szycbh dniach udać się na miejsce, gdzie 

zmalezione zostały te dwa zabytki pogań- 
stwa, celem ich przywiezienia i rozpoczę- 
cia dalszych poszukiwań, spodziewając się 
że będą uwieńczone pozytywmemi rezulata- 
mi. 

—- © — 

KRONIKA 

  

   

   
Poniedziałek 

о 10 
Franciszka 

Y scuśd słeńca g. 6 00 

Zacbtd słońca zg 18 00 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLG- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 
Ciśnienie atmosferyczne 761. 

Temperatura średnia -+5. 

Temperatura najwyższa +7. 

"Tempertura średnia -+2. 

Wiatr południowo-wschodni. 

Tendencja: Spadek, deszcz. 

PROGNOZA POGLĄDU P.IL.M. 
NA D. 1C PAŹDZIERNIKA 

Przeważnie pochmurno i deszcze. Dość cie- 
pło. Umiarkowane wiatry południowo - wscho- 
dnie i południowe. : 

MIEJSKA 
— Dziat inkasa podatków. — Przy 

wydziale podatkowym magistratu ma po 
wstać dział inkasa, zorganizowany miast 
wydziału asekuracyjnego. Dział inkasa 
przy pomocy specjalnych  funkcjonarju- 
szów będzie ściągał należne podatki i do 
piero przy powstaniu zaległości, co do 
których z płatnikiem nie będzie można 
dojść do porozumienia, sprawy tego ro- 
dzaju będą kierowane do władz skarbo- 
wych dla wyegzekwowania. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Drugi odczyt Dr Melanji Lipińskiej (Sa 
ła Śniadeckich USB) udał się nadspodziewa- 
nie. Pomimo wiatru, deszczu i niepogody  je- 
siennej publiczność tłumnie pośpieszyła i po 
odczycie, który trwał od 6.25 do 7.45, dzięko- 
wała prelegentce hucznemi oklaskami. Wśród 
publiczności zauważyliśmy bardzo wielu adwo- 
katów, lekarzy z oddziałów szpitalnych i dużo 
młodzieży. Dr Lipińska z Wilna udaje się przez 
Warszawę da Paryża. 

RÓŻNE 
— Otwarcie Szkoły dramatycznej przy Tea- 

trze Miejskim ZASP na Pohułance. Kurs dwu 
letni. Wykłady odbywać się będą w godzinach 
od 4-ej do 7-ej popoł. Egzamin wstępny w po- 
A ZERO KE SZK Sai 

Jesienne skrzypki 
Na ulicy Zamkowej w godzinach wie- 

ezornych zjawia się pewien człowiek. Przy- 
łepia się do wnęki bramy tak, że go prawie 
mie widać, wydobywa z pod palta tandetne 
Skrzypki i zaczyna na: nich kwilić. Nie jest 
to gra i nie jest rzępolenie, a właśnie kwi- 
łenie. Odzywa się z mroku bramy jedna 
struna, potem druga w monotonnem poję- 
kiwamiu, w jednostajnem stękaniu, i ścią- 
ga powoli uwagę przechodniów. 
_ Niektórzy z nich przystają, pnzykleja- 
ją się do smolnych klinkierów; inni zwal- 
zz Kwoku i rzucają okiem w głąb bramy; 

nawet tacy, którzy na przeciwległym 

chodniku tworzą grupki, przysłuchując się 
skrzypkom, wyraźnie brzęczącym w. wie- 
czernmem powietrzu. 

_ Przechodnie zachowują się obojętnie i 
biernie. Postoją, popatrzą, posłuchają i idą 
dalej. I znów zatrzymują się inni, i znów na 
chwilę zbiera się nowa grupka. Żaden z 
mich nie rzuca grajkowi grosza. Ale i żaden 
nie czyni najmniejszej uwagi, najmniejsze- 
go żartu lub zaczepki, które zazwyczaj chęt 
mie padają z tłumu w pewnych momentach. 

Przechodnie bezsłownie przystają, bezsłow- 
nie mijają grajka, ukrytego w bramie. Są 
a i. 3 

Istotnie. Przypuśćmy, że grajek jest bez- 
domnym, który pragnie użebrać kilka gro- 
szy, Ale jak można w! jesiennem powie- 

, wionącem chłodem i nudą, w cieniach 
mglistego eo kwilić i stękać na 

" stąwionych przez krewnych 

niedziałek dn. 10 bm. w Teatrze na Pohułance 
o godz. 5 pp. Sekretarjat Teatru przyjmuje za 
pisy oraz udziela bliższych informcaji w go 
dzinach od 11—2 popot. 

— „Sądny Dzien“. — Dziš z racji „Sądne- 
go-Dnia“ żołnierze wyznania mojżeszowego są 
wolni od zajęć i zwykłej służby w koszarach. 

— Terminy podatkowe. — Przypominamy 
. płatnikom podatków bezpośrednich, że w mie 

siącu październiku b. r. płatne są następują- 

ce podatki: 

1) do 15 października b. r. państwowy po- 

datek przemysłowy od obrotu, osiągniętego w 

miesiącu wrześniu b. r. przez przedsiębiorstwa 

handlowe I i II kategorji i przedsiębiorstwa 

przemysłowe od I do V kategorji, prowadzące 
prawidłowe księgi handlowe oraz przez przed- 

siębiorstwa sprawozdawcze, w tymże samym 

terminie uiszczają producenci żarówek  elek- 

trycznych opłatę od żarówek elektrycznych w 

wysokości 20 gr. od żarówki sprzedanej na rvn 

ku wewnętrznym w miesiącu wrześniu b. r. 

2) do 15 października b. r. zryczałtowany 
podatek przemysłowy od obrotu dla drobnych 

przedsiębiorstw w wysokości kwot, wymienio- 

nych w doręczonych nakazach płatniczych. 

3) do 15 października br. — zaliczka mie- 

sięczna na poczet nadzwyczajnego podatku od 

dochodu, osiągniętego przez notarjuszy (rejen 

tów), pisarzy hipotecznych i komorników w mie 

siącu wrześniu b. r. 

4) do 15 października br. — Il rata pań- 

stwowego podatku gruntowego za rok 1932. 

8) do 31 października b. r. opłatyod schow 

ków (safesów), pobrane przez  przedsiębio:;- 

stwa rające w najem schowki w miesiącu wrze 

śniu br. 

— Kto może wyjechać do Argentyny. Na 
podstawie istniejących przepisów władz  pol- 
skich oraz argentyńskich, do Argentyny mogą 
obecnie wyjeżdżać następujące osoby: 

1) posiadacze wezwań (affidavitów), wy- 
lub znajomych, 

2) rolnicy i robotnicy roini samotni oraz 
rodziny rolnicze, 

3) rodziny osadnicze, udające się na kolo- 
nje w Missiones i posiadające oprócz kosztów 
podróży i opłaty za wizy, dol. 150 na zaku5 
ziemi, 

4) rodziny rolnicze, udające się na kolonje 
osadnicze na obszarze prowincyj Tucumam : 
Cordoba. Rodzina winna się składać przynej- 
mniej z 2 osób zdolnych do samodzielnej; pra- 
cy na roli i winna posiadać oprócz kosztów 
podróży dol. 150 na zadatek na ziemi i pierw- 
sze wydatki. 

Bliższych informacyj o warunkach wyjazdu 
do Argentyny i pomocy przy uzyskaniu bez- 

płatnego paszportu zagranicznego udzielają 
zupełnie bezpłtnie placówki Syndykatu Em:- 
gracyjnego. 

— Zakazany wiec. — Endecy projek 
towali urządzić wczoraj wiec w Małej 
Sali Miejskiej przy ul. Końskiej. Władze 
odmówiły udzielenia zezwolenia na zgro 
madzenie, wobec tego, że sala jest obec- 

nie remontowana, więc odbył się przy 

ul. Orzeszkowej 11. Mimo usilnej agita- 

cji słuchaczy było b. mało. 

—STAN BEZPIECZEŃSTWA. Ze spo- 
rządzonego wykazu wypadków, kradzieży, 
włamań, rabunków i morderstw z ostatnie- 
go półrocza wynika, że stan bezpieczeństwa 
ma terenie miasta i województwa znacznie 

polepszył się. 
W ciągu półrocza zanotowano zaledwie 

3 morderstwa, 5 rabunków, 78 kradzieży z 
włamaniem, 132 kradzieży zwykłych, oraz 
około 100 wypadków: zaginięcia koni. 

— WALKA Z TYFUSEM. Dzięki akcji 
zapobiegawczej władz sanitarnych, tyfus 
ma terenie m. Wilna został niemal całkowi- 
cie umiejscowiony. Również wygasa epi- 
demja tyfusu na terenie pow. wileńsko - 
trockiego. 

Obecnie przeprowadzana jest: szezegóło- 
wwa. inspekcja mieszkań i ich odkażanie. 

‚ — BEZROBOCIE. — Koniec sezonu odbił 
się już obecnie na liczbie bezrobotnych. —W 
ubiegłym tygodniu na terenie iniasta zanoto- 
wano ogółem 5419 bezrobotnych, czyli o 17 o 
sób więcej niż poprzednio. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr na Pohułance gra dziś świetną 

sztukę Rostworowskiego „Przeprowadzkę“ po 

wonego Krzyża zebrał się znów i zawe- 
zwał delegatów z Warszawy oraz zawia- 
Qomii prokuratora. 

W sobotę 8 października p. Unie- 
chowski zjawił się i podjął w Banku Pol- 
skim osobiście pewne sumy Czerwonego 
Krzyża z tytułu zasiłków z Opieki Spo- 
iecznej. Później został wezwany przez 
prokuratora Klasse i po przesłuchaniu 
wypuszczony na wolną stopę. 

W niedzielę 9 października Zarząd 
Czerw. Krzyża wraz z delegatami swo- 
jej centrali pp. sędzią Sądu Najwyższego 
Kozłowskim i dyrektorem Rutkowski 
obradował w lokalu Zawalna 1, przy- 
czem postanowiono p. Uniechowskiego 
zawiesić w urzędowaniu i w prawach 
członka oraz wezwać go, aby na 7-mą 
wieczór stawił się w lokalu Zarządu, do- 
kąd miał przybyć także prokurator Klas- 
se. 

Uniechowski nie przyszedł jednak 
na Zawaluą i wtedy prokurator posłał 
po niego policję z nakazem aresztowa- 
nia go o osadzenia w areszcie centrai- 
ym, 

Policja wkroczyła do mieszkania 
Uniechowskiego, przy ul. Trockiej 
o godzinie 9 wieczór. 

W oczach policji p. Uniechowski wy 
dostat rewolwer i zastrzelił się. 

Pozostawił żonę i córkę. 
*у * * 

Okoliczności, towarzyszące samobójstwu 
Uniechowskiego, przedstawiają się następuja- 
co: 5 

Funkcjonarjusz policji, który z nakazem are- 
sztowania zgłosił się na Trocką 11, zastał Unie- 
chowskiego, przeglądającego różne akta, po- 
rozrzucane na biurku w gabinecie. 

Uniechowski powiadomiony przez służącą 
o przybyciu policji wyszedł do pierwszego po 
koju i dowiedziawszy się, że ma się udać do 
komendy P. P. poprosił policjanta o zaczeka- 
nie, zaś sam, nie okazując zewnętrznie żadne- 
go podniecenia, udał się do gabinetu rzekomo 
w celu włożenia marynarki, 

W chwilę potem rozległ się strzał i gdy о- 

becni wbiegli do gabinetu znaleźli Uniechow- 
skiego w fotelu pochylonego na poręcz, nie- 
dającego już znaków życia. Ы 

Obok biurka leżał rewolwer małych rozmia 
rów, systemu „Mauzer*, z którego samobójca 

strzeli, sobie w usta. 
Kula przebiła podniebienie i mózg i wyszła 

z tyłu głowy, powodując natychmiastowy 

z) . 

@\‘г‘чкг‹'›ксе potem na miejsce wypadku 
przybyły władze śledcze z prok. Klasse na cze- 

le. 
Po dokonaniu oględzin zwłok, znajdujące 

się w jego pokoju dokumenty i akta zostały za 

bezpieczone. 
Przy zwłokach ustawiono posterunek policyj 

ny. 

EEE TAS TS PIK IS STR DZE KARA 
z 

niezwykle zniżonych cenach, bo aż o 50 proc. 

Obsada premjerowa. 
Jutro, wtorek, 11.10, o godzinie 8 w. 

raz trzeci _„Dzika. pszczoła”. = 

— Teatr muzyczny „Lutnia”. Dziś, w .po- 

niedziałek 10.10, o godzinie 8,15 odegrana ZO- 

stanie wspaniała operetka Abrahama „Wikto- 
rja i jej huzar* z Elną Gistedt w roli tytuło- 

p. 

i, 

po 

wej. 
B Stały Teatr Objazdowy odegra dziś 10,10 

„Szczęście od jutra”, znakomitą komedję Kie- 
drzyńskiego, w której świetne kreacje stwarza- 
ją artyści scen wileńskich z pp.: Szpakiewiczo 
wą i Boneckim na czele, — w Mołodecznie. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Księżna Łowicka. 
HOLLYWOOD — „Przeżycia jednej nocy*. 

CASINO — „Szpieg i kobieta". 
STOLOWY — Pod dachami Paryża. 

PAN — Pogromcy przestworzy. 

LUX — Hajda trojka. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. — Bronisła- 
wa Węcławowiczówna zamieszkała przy uli- 
cy Końskiej 26, w celach samobójczych wypi- 
ła esencji octowej. 

Desperatkę po udzieleniu pierwszej pomo- 
cy, odwieziono w stanie b. ciężkim do szpita- 
la Sawicz. Powód samobójstwa nieznany. 

— WYPADŁA Z DOROŻKI. — Na ulicy 
Kalwaryjskiej wypadła z dorożki Jadwiga 
Grejegrówna (Chmielna 11). Odniosła ona do 
tkliwe obrażenia ciała i została opatrzona przez 
lekarza. 
— POBILI KASJERA. — Za niewypiacenie 

rzekomo wczas należności został pobity przez 
robotników kasjer cegielni szyszkińskiej. Lejba 
Ruiman (Beliny) 11). Zajściem zainteresowa- 
ła się policja. 

RWALI TOREBKĘ. — Na u- 
licy Wielkiej koło domu Załkinda dwaj 
osobnicy wyrwali przechodzącej kobie- 
cie torebkę. 

Zaalarmowany policjant wszczął po- 
ścig. wzywając do tego dorożki i jedne- 
go ze sprawców zdołał ująć. 

— Okradzione _ mieszkanie. Nieznani 
sprawcy dostali się do mieszkania Rudnik Faj 
ny (Wingry 13) skąd skradlii garderobę my- 
ską i damską łącznej wartości 550 zł. 

— Podrzutek, — W podwórzu domu nr. 
21 przy ul. W. Pohulanka znaleziono podrzut- 
ka płci żeńskiej w wieku około 8 dni, narodo- 
wości żydowskiej. Podrzutka umieszczono w 
przytułku TOZ. 7 

ŁAZDUNY 
— 0 KRADZIEŻY W SZKOLE. — Noto- 

waliśmy wypadek systematycznego okradania 
w tut. szkole rolniczej. 

Poszłakowani o to byli uczniowie gimna- 
zjum litewskiego bracia Franciszek i Konstan 
ty Szarłanowie. Obecnie okazało się, że podej 
rzenia nie zostały dotychczas stwierdzone. 

Z POGRANICZA 

— DEZERTERZY. — Na teren polski w 

pobliżu wsi Tromie w rejonie Niewiarowicz 
przedostało się dwóch strażników sowieckich 
w pełnem uzbrojeniu. Zbiegowie wyrazili chęć 

— UCIEKINIERZY Z SOWIETÓW. — Na 
terenie odcinka Radoszkowicze zauważono о- 
negdaj rano grupę osobników usiłujących prze 
dostać się na teren polski. Zbiegowie w licz- 
bie 15 osób przy pomocy przewodnika przedo 
stali się po przez patrole sowieckie, lecz zo- 
stali zauważeni, gdy znajdowali się w t. zw. 
pasie granicznym. Za zbiegami sowieccy straż 
micy oddali przeszło 100 strzałów  karabino- 
wych, zabijając jedną kobietę i dwóch męż- 
czyzn. Jeden z uciekinierów ranny przyczołgał 
się na teren polski, drugi szczęśliwie zdołał 
zbiec. Są to chłopi, których przemocą wywła- 
szczono z ziemi i osądzono na deportację w 

głąb Rosji. 

Tale Lzerwonego Krzyża JAK MINĘŁA NEDZIELA 
Zawody lekkcatietyczne-kolarskie 

NA STADJONIE OŚRODKA W. F. 

Doskonale pomyślane i starannie zorganizo- 
wane zawody lekkoatletyczno - kolarskie, na 
Stdjonie Ośrodka W. F. mimo fatalnej pogody 
odbyły się i, co ważniejsze, ściągnęty znaczną 
ilość publiczności, żywo oklaskującej zwycięz- 
ców. 

Mimo, jak się już rzekło, niepomyślnych wa 
runków, padł rekord Okręgu. Świetny nasz wie 
łobojowiec, Wieczorek (3 p. Sap.) w biegu na 
110 mtr. przez płotki uzyskał czas 16 sek. 
Wynikiem tym Wieczorek podkreślił, że mi- 

mo przemęczenia trudami podróży zagranicę i 
startami w trzech meczach  międzypaństwo- 
wych stać go na wynik pierwszorzędny. 

Pozostałe wyniki, siłą rzeczy, wypadły sła- 
biej, gdyż zarówno rozmokłe bieżnia i tor, jak 
i wiatr przeszkadzały bardzo. 

Program zawodów urozmaicony był w 
ten sposób, że poszczególne konkurencje iek- 
koatletyczne i kolarskie przeplataly się, dzięki 
czemu tniknięto monotonji.  Pauzy nie były 
zbyt długie. 

Oto wyniki techniczne 
konkurencjach: 

Biegi: 100 mtr. Gniech 11,4 sek., Bagiński 
12,2; 200 mtr. Gniech — 23,8 sek., Wieczorek 
24 sek. 3000 mtr. Sidorowicz 9,52,6. Czas sto- 
sunkowo słaby, ale Sidorowicz biegł w szara- 
warach i swetrze. 110 mtr przez płotki, Wie- 
czorek 16 sek. Nowy rekord okręgu. Najlepszy 
wynik dnia. 

Rzuty: Kula — Fedoruk 12,33 mtr. Gerutto 
12 mtr., Molicki 11,57 mtr. 

Dyskiem — Zieniewicz 37,05 mtr., Wieczo- 
rek 36,99 mtr. х 

Skoki: Wzwyż — Gerutto 1,60 mtr., Moli- 
cki 1,55 mtr., wdał — Bagiński 5,40 mtr. (W 

w poszczególnych 

Dwa mecze 6 p. p. Leg. — 

tej konkurencji on tylko jeden startował. 
Wyniki uzyskane przez kołarzy wypadły też 

słabiej, niż na poprzednich zawodach. Prowi- 
zoryczny tor, oślizgty i pozbawiony band nie 
pozwolił rozwijać szybkości, na jaką stać na- 
szych zawodników. 

Triamiował Kalinowski, zwycięzca dwóch 
najważniejszych biegów. W pierwszym na 20 
okrążeń pozostawił on za sobą Skuratowicza i 
grodnianina Szewiałłę, nie licząc słabszych. W 
biegu de demi iłond uporał się, po uciążliwej 
walce, z Jasiūskim i Maksymowiczem. 

W pierwszym biegu grodnianin  Szewiałło 
prowadził nieniał przez cały bieg, walcząc — 
jak i poprzednim razem — z koalicją wilnian. 
Na ostatnim okrążeniu siły (a może rutyna), 
zawiodła i dwaj przeciwnicy wyszli na czoło 
stawki, wygrywając bieg. 

Szewiałło jest bezsprzecznie kolarzem de- 
brym, musi tylko pozbyć się fatalnej maniery 
finiszowania „na pedałach'. Tego rodzaju zry- 
wy męczą zbytnio, nie dając wymaganego e- 
fektu. 

Bieg na 5 okrężeń wygrał _ Maksytnowicz, 
mijając taśmę przed najgroźniejszym swym 
przeciwniikem Jarewiczem. 

Bieg na 5 okrążeń wygrał Maksymowicz, 
niósł zwycięstwo Szewialle, który w przeciągu 
15 minut zdołał „przysunąć* się do swego 
przeciwnikiem Jurewiczem. 

Program zawodów uległ redukcji. Sztafety 
oraz niektóre biegi kolarskie nie mogły się od- 
być z racji ciemności i zimna. 

Całość wypadła dobrze. Zasługa to nielicz- 
nej grupki organizatorów z łona Wil. OZLA i 
Wil. T-wa C. i M. (t) 

Drukarz 
Wojskowi wygrali obydwa 

Drukarza krzywdzi ten wynik. Drużyna 
przegrała zasłużenie, ale uzyskany przez 
wojskowych wynik nie odźwierciadla prze- 
biegu spotlkania, które wypadło bardzo cie- 

kawie i wykazywało lekką tylko chwilowo 

przewagę wojskowych. 

Przy ostrem tempie gra przerzuca się 
z jednej połowy boiska na dnugie, lecz о- 
bydwa mapady nie umieją wykorzystać do- 
godnych sytuacyj podbramkowych. 

Gdyby nie przeboje Hajdula i tegoby 
mie było. 

Do przerwy wojskowi uzyskują dwie 
bramki, ze strzałów: Hajdula i Birnbauma. 
Po przerwie Drukanz ma więcej z gry, lecz 
atak nie strzela, Ostatnie pięć mimut gry 
przynoszą jeszcze dwa celne strzały Haj- 
dula. ‚ 

W drużynie Drukarza ma wyróżnienie 
zasługuje lewy pomocnik Iwańczak, bardzo 
ofiarny i ruchliwy. Drozdowicz poprawił 
się zmacznie. Wojnicz na obronie zbyt po- 
wiolmy, Trzeciakiewicz bez zarzutu. 

U wojskowych: koncertowo grają bra- 

Mistrz grupy półn. - wschodniej, drużyna 
1 p.p. Leg. walcząc o wejście do Ligi prze- 
grała mecz z mistrzem grupy zachodniej, dru- 
żyną „Legja* — Poznań. 

W następną niedzielę drużyny rozegrają 

cia Hajdul (drugi ma obronie b. gracz 76 
pp.) dobry w. obronie Zawadzki. 

MECZ — REWANŻ 
Wczoraj w spotkaniu rewanżowem wojsko 

wi uzyskali identyczny z sobotnim wynik 4:0. 
Rozmokłe ciężkie boisko było hendicap'em dla 
silniejszych fizycznie wojskowych. (t) 

ZAKOŃCZENIE LEKKOATLETYCZNYCH 
MISTRZOSTW SZKOLNYCH 

Wczoraj na boisku 6 p.p. Leg. zakończono 
lekkoatletyczne mistrzostwa męskich szkół Śre- 
dnich Wilna. Zawody, te odbywały się poprze- 
dnio na Stadjonie Ośrodka W. F. lecz z racji 
powstałego, między publicznością a kierownic 
twem Stadjonu incydentu były przerwane. 

Wczoraj odbyły się następujące konkuren- 
cje. Sztafeta 4X100 (powtarzana z powodu 
przekroczenia przepisów przez jedną z dru- 
żyn-, rzut oszczepem oraz dokończono skok O 
tyczce. 

Wyniki szczegółowe podamy w następnym 
nuwerze, ograniczając się do zaznaczenia, że— 
na ogół — zwyciężyła Szkoła Techniczna 
przed gimn. Ad. Mickiewicza różnicą trzech 
punktów. (t) 

  

mecz rewanżowy w Wilnie. 
Pośrodku graczy mjr. Kurcz prezes klubu. 

Z prawej strony kierownik sekcji sierżant Gą- 
siorek, b. gracz. 

  

  

— ZEBRANIE SEKCJI OŚWIATOWEJ 
RADY POW. BBWR. W piątek dnia 7 bm. 
odbyło się w lokalu Sekr. Wojew. BBWR, 
o godz. 18-tej zebranie reorganizacyjne 
Sekcji kulturalno - oświatowej Rady Pow. 
BBWR. w Nowogródku. W programie ze- 
brania były: a) sprawa ukonstytuowania 
się sekcji, b) program akcji odczytowej, c) 
sprawa świetlicy, d) sprawa teatru ama- 
torskiego. 

— KONFERENCJA SAMORZĄDOWA 
W sobotę dnia 15 bm. odbędzie się w No- 
wogródku konferencja samorządowa z u- 
działem p. posła Gorzkowskiego, który wy 
głosi referat. 

— FUNDUSZ STYPENDJALNY IM, 
TAD. HOŁÓWKI. Ufundowane przez Sekr. 
Wojew. BBWR. w Nowogródku siypendja. 
im. Tad. Hołówki, wypłacono w roku mi- 
nionym czterem uczniom, w tem jednemu 
"bialorusinowi. Fundus:> na ten cel dsstar- 
czai. posłowie i se-atorowie Ziemi Now - 
gródzkiej. Na rok obecny nasi suwereni о- 
kazali się nie mniej ofiarni i opodatkowali 
się na ten sam cel dość poważnie. Utwo- 
rzono osiem stypendjów. dla wszystkich 
prawie powiatów. Zaznaczyć należy, że po- 
za temi lokalnemi stypendjami, będą, zre- 
sztą już dla całej Polski, stypendja im. T. 
Holėwki, które tworzy specjalny komitet. 

— 0 — 

barańńinicka 
— ZORGANIZOWIANIE PATRONATU 

NAD WIĘŹNIAMI. W dniu 8 października 
w sali Sądu Grodzkiego odbyło się organi- 
zacyjne zebranie, celem zorganizowania 
patronatu mad więźniami. 

Jakkolwiek dużo jest juž organizacyj 

społecznych, to jednak musimy podkreślić, 
że zorganizowanie patronatu należy po- 
witać z całą świadomością, gdyż brak tej 
organizacji dawał się odczuwać na terenie 
Baranowicez, znajduje się tu bowiem więk- 
sze więzienie. 

Na wstępie prokurator Zajączkowski, 
zagajając zebranie, poinformował obecnych 
o celach zebrania, poczem na wniosek p. 
prokuratora Zajączkowskiego został powo- 
łany na przewodniczącego zebrania ks. ka- 
nonik Żołądkowski i na asesorów p. p. Dr. 
Malkiewicz i mec. Legatowicz 

Z kolei p. prokurator Zajączkowski zre 
ferował statut, który zastał przyjęty przez 
zebranych, poczem przystąpiono do wyboru 

Zarządu i wybrano p. p. ks. Żołądkowskiego 
Dr. Malkiewicza, D-ra Ozyża, adw. Chami- 
cza, adw. Legatowicza, burm. Jarmulskie- 
go, inż, Laymana, Podczaskiego, p. Rzepee- 
ką, Starościnę Neugebaurową, sędziego 
Górskiego i p. Sadowskiego. 

Do komisji rewizyjnej p. p. Stafreja, 
Rzepeckiego i Czyżewskiego. 

W wolnych wnioskach uchwalono naty- 
chmiast: przystąpić do werbowania człon- 
ków i wystąpić do Urzędu Wojewódzkie- 
go o subsydjum dla patronatu. 

Oprócz tego uchwalono w najbliższym 
czasie zwołać powtórne walne zgromadze- 

nie. 

— I W RAJU SOWIECKIM NIE ZNA- 
LAZŁ MIEJSCA. W maju zbiegł do ra- 
ju sowieckiego mieszkaniec wsi Żerebkowi- 
cze (znana wieś wi naszym powiecie z na- 
strojów komunistycznych) Hospodura Mi- 
chał. Sądził widocznie, że przyjmą go tam, 
о otwartemi rękoma, stało się jednak ina- 

czej, posadzono go do więzienia, w ktė- 
rym przesiedział około 5 miesięcy i następ 
nie w nocy 5 października przerzucono go 
do kraju: 

Hospodur zgłosił się na posterunek i za- 
meldował o powrocie. 

Posterunek po przeprowadzeniu docho- 
dzenia skierował go wraz z aktami do Są- 
du Grodzkiego. 

  

SPORTOWA 
Ūgėlnoszkeiny klub 

sportowy 
Swego czasu władze szkolme wydały za- 

rządzenie zabraniające uczniom należenia 

do klubów sportowych, wychodząc ze słu- 
sznego stanowiska, że nie wszystkie kluby 

mogą zapewnić młodzieży należytą opiekę 
i odpowiednie towarzystwo. 

Część chłopców, po tem zarządzeniu 
zarzuciła niemal zupełnie sport, część po- 
została madal w, klubach ukrywając się 
pod pseudonimy. 

Nauczycielowie Wychowania fizycznego 

szkół wileńskich postanowili ostatnio stwo- 
rzyć w Wilnie jeden poważny ośrodek, klub 
— dla uczniów. i uczenie, pragnących racjo- 
nalnie uprawiać * sport. Scenliralizowanie 

wysiłków i możliwości finansowych wszyst 
kich szkół pozwoliłoby na większe inwe- 
stycje oraz zaangażowanie specjalistów — 
instruktorów. 

W tych warunkach można prowadzić 
Szereg sekcyj rozdzielając zgrupowaną w 
nich młodzież na kategorje (lub klasy), we- 

dług wieku, uzdolnień lub wyników. 

Projekt! przewiduje, że do klubu może 

być przyjęty uczeń (ca) mogący się wyka- 
zać dostatecznym postępem w szkole i po- 
siadaniem Państwowej Odznaki Sportowej 

sprawdzianem ogólnej sprawności fizycz- 

nej, niezbędnej do racjonalnego uprawiania 
sportu. || 2 

Władze szkolne, do których projekt zo- 
stał zgłoszony ustalają obecnie ramy orga- 
nizacyjne. 

Jak się dowiadujemy stosunek Państw. 

Urz. Wych. Fizycznego do tych poczynań 
jest przychylny i akcja zostanie poparta. 
Możliwe, że już wkrótce będziemy mieli w 
Wilmie taki klub, a wówczas młodzież szkol- 
na nie będzie się potnzebowała ukrywać pod 
pseudonimami: występując w barwach róż- 
nych klubów, a startować będzie w swoich 
własnych. (t). 

Z frontu walk ligowych 
POLONIA RATUJE SWOJĄ SYTUACJĘ 
1P. LEG. PRZEGRYWA W POZNANIU 

Ze wszystkich spotkań ligowych, rozegra 
nych w sobotę i wczoraj, najbardziej zacieka- 
wiającym było Polonia — Warszawianka. 
Ewentualna przegrana byłby ostatnim stop- 
niem drabiny, po której Polonia schodzi z Li- 
gi do klasy A. 

Najstarsza i najpopularniejsza drużyna sto- 
łeczna poraz pierwszy od czasu powstania Ligi 
znalazła się w tak krytycznej sytuacji, jak о- 
becna. Polonia wysiliła wszystkie swe siły i 
wygrała. Nie znaczy to, że zagwarantowała się 
zupełnie od spadku. Nie. Poprawiła tylko moc- 
no szanse, zdobywając przedostatnie miejsce 
przed Czarnymi, którzy mają tyleż, co i Polo- 

nia, tj. li punktów, ale o jeden mecz mniej 

do rozegrania. : : 1 
Z innych wyników znacznie poważne ma 

zwycięstwo Pogoni „depcącej po piętach” 
leaderowi — Cracovia Legja dzięki remi- 
sowi odpadła jako groźny konkurent czo- 
łowej stawki. 

Emocjonujący nas mecz 1 p.p. Leg. — Le- 
gja (Poznań) będący półfinałem walk o wej- 
ście do Ligi, zakończył się — niestety — po- 
rażką. Nie przekreśla to ostatecznie możliwo- 
ści zdobycia przez naszego mistrza miejsca w 
Lidze, ale bądź co bądź b. komplikuje sprawę. 

Wilnianie przegrali w stosunku 5 : 3. Jeżeli- 
by w następną niedzielę wygrali w Wilnie w 
stosunku lepszym, to wówczas węjdą do ft- 
nału. Z wyniku uzyskanego wczoraj widać, 
że Legja nie jest b. groźną (możliwe, że wy- 
nik nie odzwierciadlał sił obu drużyn i wów- 
czas nasze twierdzenie upada), nawet na 

swoim terenie, a zatem — w Wilnie można 
wygrać. Będziemy czekać do niedzieli. (t) 

POZNAŃ. W niedzielę rozegrany został 

w Poznaniu pierwszy mecz półfinałowy o 

wejście do Ligi pomiędzy Legją poznańską 
o lp. p. Leg Wilmo. Zwyciężyła drużyna 
poznańska 5:8 (3:1).'Gra ciekawa, prowa- 

dzona w ostrem tempie, wykazała techni- 
czną wyższość drużyny poznańskiej nad 
ambitnie walczącym zespołem wileńskim. 
Bramki zdobyli: dla Legji — Chmielewski 
(3) i Kwimikiewicz (2), a dla 1 p. p. Leg. 
— Połubiński, Naczulski i Browko. Zawody 
prowadził Wardęszkiewicz. Widzów dwa 
tysiące. 

W sobotę odbył się w Warszawie mimo fa- 
talnych warunków atmosferycznych mecz ligo- 
wy Połonja — Warszawianka. Przez cały czas 
meczu padał deszcz, boisko rozmoknięte i błot- 
niste. 

Mecz ten miał dla Polonji ogromne znacze- 
nie, w razie porażki bowiem Polonja traciła 
niemal ostatnią nadzieję na utrzymanie się w 
Lidze. 

W meczu wczorajszym Polonja wystąpiła w 
składzie najsilniejszym. Nowy skład przyniósł 
Polonji sukces nadspodziewany — przekony- 
wujące zwycięstwo nad Warszawianką w sto- 

sunku 4:0 (1:0). Na rozmokłem boisku druży- 

na Polonji miała zdecydowaną przewagę nad 

graczami Warszawianki i przewagę swą uwy- 
datniła cyfrowo. 

* * 1 

SIEDLOE. W Siedleach w meczu o mi- 
strzostwo Ligi, Ruch odniósł zwycięstwo 
mad 22 p. p. 1:0 (1:0). Zwycięstwo Ruchu 
było niezupełnie zasłużone, gdyż 22 p. p. 
był zupełnie równorzędnym przeciwnikiem. 
Wojskowi mie umieli jednak wykorzystać 
częścowej przewagi z winy słabego ataku. 

* * * 

"WARSZAWA. Na boisku Legji grały 
Warta a Legja, przynosząc Legji dotkliwą 
lecz zasłużoną porażkę 1:3 (1:1). Walka, 
szczególnie w pierwszej połowie zacięta i 
ciężka. [Po przerwie drużyna Legji zała- 
muje się. W drugiej połowie drużyma poz- 
nańska wyraźnie pi 

* * * 

KRAKÓW. Na boisku Wisły w: Krako- 
wie odbył się mecz ligowy pomiędzy rywal- 
kami krakowską Wislą a Garbarnią. Wy- 
milk remisowy 2:2 do przerwy 2:1 dla Gar- 
barni. 
LWÓW. PAT. We Lwowie odbył się mecz 

ligowy między. drużynami lwowskiemi Po- 
goń - Czarni. Mecz, uważany corocznie za: 
derby lwowskie, wygrała Pogoń 1:0 (1:0). 

* * * 

— KOMUNIKAT WIL, O. Z. B. Kapi- 
itam sportowy Wil. O. Z. B. prosi następu- 
jących przedstawicieli klubów pp. Nowie- 
kiego (Pogoń), Nestorowicza (6 p. p. Leg.) 
Hołownię (TUR) i Rożewskiego (ŻAKS) o 
przybycie we wtorek — godz. 8 wiecz. na 
zebranie. Z uwagi na bardzo ważne sprawy 
obecność wszystkich wspomnianych konie- 
czma. 

ie э 
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grodźięhzka 
- - ZMIANIA, ADRESU SEKRETARJATU 
POWIATOWEGO B. B. W. R. Sekretarjat 
Powiatowy Bezpartyjnego Bloku Współ- 
pracy z Rządem mieszczący się dotychczas 
przy ul. 3-go Maja, został przeniesiony do 
lokalu przy uliey iPiaskowej Nr. 15-b m. 4, 
numer telefonu 381. 

Sekretarjat: jest czynny codzień od godz. 
11 do 13 i między 17 a 19, prócz sobót 
i dni świątecznych. 

— ZAKOŃCZENIE TYGODNIA ZW. 

STRZELECKIEGO. Jako ostatnie imprezy 

Tygodnia Związku Strzeleckiego w ubiegłą 
sobotę w salonach Kasyna Garnizonowego 
odbyła się zabawa tameczna, połączona z 

bridgem. 
Goście wśród badzo miłej atmosfery, 

beztroski i humoru tańczyli prawie do ra- 
ma . 

W niedzielę w Teatrze miejskim została 
ódegrana sztuka „Przysposobienie wojsko- 
we'', napisana i wyreżyserowana przez bar- 

dzo cenionego i popularnego aktora Tadeu- 
sza Wołowskiego. 

Przedstawienie poprzedziło przemówie- 
nie okolicznościowe p. profesora Teofila 
Budzakowskiego. 

— PRZYKRE ZAJŚCIE NA BOISKU. 
Od pewnego czasu w naszym sporcie dzieje 

się źle. 

Przed kilku dniami na poważnej impre- 
zie sportowej jeden z zawodników wyszedł 
na boisko w stanie nie zupełnie trzeźwym, 

W sobotnim meczu piłki nożnej pomię- 
dzy drużynami „Cresovii“ i „Kraftu* mamy 
do zanotowania przykry fakt zakończenia 

meczu bójką. 
Część odpowiedzialności spada na sę- 

dziego, który nie dość energicznie reago- 
wał na przekroczenie przepisówi gry, c0 
było powodem zajścia, część azś na miej- 
'scowe władze sportowe, które nie zwracają 
dość bacznej uwagi na wpojenie poczucia 
godności i etyki sportowej w członków klu- 
bów. 

KINA P. T K. TEL 214 
PPEDIBIEŻ NO TZEKTNC""IESRT" UOIE ZAFTCTMODCZET OWO 

Początki se:nsów: 18.15, 20.15 i 22.15 

Dźwiękowiec 

Kina „POLONJA“ 
Pocztowa 4 

Dziš 
Filw, który nie potrzebuje reklamy 

t 

Szanghaj - Express 
Reżyserii v. STERNBERGA 

W rolach gł.; Mariene DIETRICH, 
Anna MAY WONG, Ciiwa BROOK 

i inni, 

wstęp od 80 gr. 
  

Dźwiękowłac 
Kino „ĄPOLLO* 

Dominik. 26. 
Dziś! Wielki dramat f'lmowy na tie 
arcydzieła Stefana Żeromskiego 

„Wiatr ód Morza" 
W rolach głównych Marja Malicka, 
Adam Brodzisz, K. J. Stąpowski, 
Eugenjusz Bod2. — Zdjęć plenero- 
wych dokonsno na Pomorzu i na Bał- 
tyku w zamkach historycznych w wio- 
skach kaszubskich na Helu, w porcie 
gdyńskim i na pełaym morzu. Piosen- 
ka marynarska Śpiewana w filmie — 
„Wiatr od Morza* przez chór Dana, 
A Dymszę iJ. Kobasza Piosenka „Po- 
wiedz ty sam* śpiewany w filmie — 
Wiatr od Morza przez Marję Malicką. 
Lk S 

KINO „P ALACE" 
Orzeszk. 13. 

wstęp od 49 gr. 

Dziś dramat wielkie: m łości nieznajo- 
mego ku pięknej srystokratce p. t. 

PRZYGODA LADY EDYTY 
W rolach głównyct: Camilia H:rn, 

Jack Tvavor i Gustaw Diessel 

— BĄDŹMY PRZYJACIÓŁMI HAR- 
CERZY. Na zebraniu, które odbyło się w 
sali „Royalu“, zostało utworzone Koło 

Przyjaciół Harcerzy, Hufca Grodzieńskie- 
go, do prezydjum którego weszli pp: ma- 

jor Gr. Jerzy Krzywiec — jako prezes, sę- 

dzia Mieczysław Pacewicz — viceprezes i 
Zygmunt Piotrowski jako sekretarz i 
skarbnik. 

Mamy nadzieję, że organizacja ta roz- 

szerzy swą działalność, dobywając liczną. 
„armję“ przyjaciół, którzy z różnych po- 
wodów: mie mogą podlegać prawu harcer- 
skiemu, lecz przyjaciółmi organizacji har- 
cerskiej zostaną chętnie. 

— KRADZIEŻE NIA DWORCU W GRO 
DNIE CORAZ CZĘSTSZE. Bronisławie 
Zacharzewskiej skradziono na dworeu ko- 

lei portfel, zawierający 8 zł., dowód oso- 
bisty i różne drobiazgi. 

Poszkodowana została okradziona przez 

niezńanych sprawców podczas snu. 
Kradzieże na dworcu grodzieńskim 

przestają być wypadkami sporadycznemi 
i stają się coraz częstsze. Policja powinna 

zwrócić baczniejszą uwagę na różnć podej- 
rzane typy, które się codzień kręcą na 

dworcu, pomimo, że nigdzie nie wyjeżdżają 

Aoipėcka 
— OTWARCIE KURSU DOKSZTAŁ- 

CAJĄCEGO DLA POSTERUNKOWYCH 
P. P. W STOŁPCACH. Z inicjatywy pana 
kmdta pow. PP. podkom. Jaskórzyńskiego 
odbyło się otwarcie kursu dla posterunko- 

wych PP. w Stołpcach. Okolicznościowe 
przemówienia wygłosili p. podkom. Jaskó- 
rzyński, kier. szkoły p. Bartoszewicz Piotr 
ip. Jerzy Łukasiewicz, naucz. miejscowej 

szkoły. Kurs ten obejmie materjał nauko- 
wy w zakresie czterech oddziałów, a po 
skończeniu, rozszerzony będzie w zakresie 
'(-mio klasowej szkoły powszechnej, Powia 
towa komenda w Stołpcach, biorąc pod u- 

wagę, iż nauczycielstwo tut. szkoły poza 
pracą zawodową prowadzi jeszcze szereg 

takich kursów i prac kulturalno-oświato- 

wych, tą drogą składa słowa podziękowa- 

nia za. ten jeszcze jeden wysiłek obywatel- 
ski tut. nauczycielstwa. 

— „DODATKOWIA MENNICA* W GMI- 
NIE RUBIEŻEWICKIEJ, pow. stołpeckie- 
go. — Podczas ostatniego obchodu kmdt 
Post. PP. w Rubieżewiczach, przod. Stec, 
dokonał rewizji w kuźni Jankowskiego 
St.mieszkańca wsi Chortynowo, gm. rubie 
żewickiej, gdzie odnalazł 3 formy aluminio 
we, częściowo zniekształcone, a służące do 

podrabiania dwu- jednoztotėwek i 50-gro- 
szówek. W czasie prowadzenią dalszego 
dochodzenia zostało ustalone, iż Butrymo- 
wicz Albin z tejże wsi łącznie z Jankow- 
skim podrabialii i puszczali w obieg podro- 
bione monety między ludność. Dalsze do- 
chodzenie w toku. 

ZNĘKANI [POSTĘPOWANIEM 
WŁADZ SOWIECKICH, UCIEKAJĄ NO- 
CAMI PRZEZ MIESIĄC CAŁY Z URALU 
DO POLSKI. Znane nam już metody władz 
sowieckich, w stosunku do tak zwanych 
„kulakėw“ zrujnowały doszczętnie całą go- 
spodarkę pewnej rodziny, która, po likwi- 
dacji przez władze sowieckie wszystkiego, 
€o posiadali w gospodarstwie, podzieliła, 
jak całe szeregi innych, los przymusowego 
wysiedlenia na Ural, do t. zw. „Wierchnie- 
ikamskiego Okrugu'. Osiedleni w lasach, 

ŽAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAA AAS 

Największą i nalbezpiecz- 
niejszą zbiornicą kapitałów 

i cszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
„wiłe bezpieczeństwo — wypłaty 

na każde żądanie. 
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Początek seansów 
© g. 615, — 8, — 10, „KINO 

DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID" 
GRODNO, Brygidzka 2. 

Wstęp od 75 gr. 
Dziš premjera! - 

Delicions — Delicions 
BŁĘKITNA — BŁĘKITNA 
RAPSODJA — RAPSODJA 

W rol. gt: Jeanet Gaynort. Charies F rrel!. Reżyser Dawid 

  

ADRESAS, 

HERMAN ZANDON 

KLUCZ DO 
— Żeby zmusić go do mówienia. 

Chciałem, żeby pan przysłuchał się do- 
brze jego głosowi. W tym samym celu 
sprowadziłem Grylinga. Myślałem, że mo 
że głos którego z nich przypomni pat:u 
Stegtona. 

— Nie, tylko głos Pagana jest podo- 
bny do Stegtona. 

Milliken przysunął nagle swą końską 
twarz do twarzy Donalda i oznajmił: 

— A teraz pozostało jeszcze dowie- 
dzieć się, kim pan jest? 

Donald zaczął mrugać oczyma z wy- 
razem największego zdziwienia. 

— Może pan jest Donald Chadmor, 
a może i nie! — ciągnął dalej detektyw. 
— Bardzo możliwe, że pan jest samo- 
zwańcem! Ten dom przedstawia oibrzy- 
mią wartość, dla niej warto zaryzyko- 
wać nawet niebezpieczną grę! Pan twier 
dzi, że jest Donaldem Chadmor, ale 

gdzieś są dowody? Nikt w całym Lon- 
dynie pana nie zna. Niema żywej duszy, 
któraby mogła przysiąc, że pan jest tyn, 
za kogo się podaje! 

— Mój stryj.. — zaczął Donald. 
— Nie żyje! — odciął Milliken. -— 

Pańska ciotka — również! A tylko oni 
mogli pana poznać. Oni też tylko mogli 
pańskie zamiary pokrzyżować, nie uzna 
jąc go... 

Zamilkł i dodał 

GREMNOSZTDROEECSRER r 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

po chwili: 

Butte. Muzyka: Seorga Gors:hwin. 
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ZAGADK 
— Może dlatego właśnie musieli zgi 

nąć! 

— Milliken! Pan mówi głupstwa! 
, —— Pan myśli? Proszę się zastanowić. 

Zjawiając się do Londynu, w celu za- 
jęcia miejsca prawowitego spadkobiercy, 
to od czegoby należało zacząć. Usunąć 
wszystkich tych, którzy mogliby wykryć 
oszustwo! Właśnie to zostało zrobione! 

Rozumowanie Millikena  oszołomiło 
Donalda. 

— Pan zapomina o miss 
— wybełkotał. 

— Nie, nie zapominam! Ale ona mo- 
że być pańską wspólniczką. 

— Może mnie pan podejrzewać o 
zabicie stryja, ale w żadnym razie śmierć 
ciotki nie może mnie dotyczyć! 

— Tak... tak, nie mam tu żadnych 
dowodów. Ale jeżeli jest pan samozwań- 
cem, to śmierć jej wypadła bardzo w po- 
rę dla pana! 

2 Tak, „jeżeli*! Ale chodzi 
że nie jestem „samozwańcem'*! 

ROZDZIAŁ XXV 

, ZAGINIONY KLUCZ 
Słowa Millikena nabrały poważnego 

znaczenia nazajutrz, gdy Donald zjawił 
się w banku, aby odebrać pieniądze. 

Kasjer poprosił go do gabinetu dy- 
rektora, a ten oświadczył uprzejmie, że 

Westcot! 

o to, 

  

gdzie dotychczas żadna stopa ludzka nie zo 

stawiła tam żnaku życia, gdzie do najbliż- 
szego osiedla ludzkiego staroobriadców od- 

ległość wymosiła około 150 km. lasem, roz- 
poczęli pracę, jaką każdemu w udziale co- 
dziennie wypadała, Bez względu na wiek i 
płeć każdy z zesłanych tam, obowiązany 
był do normy; pracy, która wyrażała się w 

wyrębie, obróbce i pocięciu drzewa w iloś- 
ci 7-miu metrów sześciennych. Za wykona- 
mie tej normy każdy z pracujących otrzy- 
mywał dwa funty czarnego chleba. Jeśli 
ktoś normy tej nie mógł w przeciągu dnia 

wykonać, wówczas zmniejszano mu rację 
chleba o połowę, to jest otrzymywał tylko 

jeden funt. Ludzie,. którzy przy tej pracy 
straciwszy zdrowie, czy to wskutek wycień 
czenia, czy też anormalnych warunków, w 

jakich się tam znajdowali, dostawali: racje 

żywnościowe miesięczne, wyrażające się w 
5-ciu kg. mąki żytniej, I kg. suszonej ry- 

by i 800 gr. kaszy. 
Wszystkich tam pozostałych, ciągnie je 

den z przybyłych, których obecnie jest już 
tylko jedna trzecia, czeka niechybna śmierć 

Prymitywne i nędzne baraki pobudowane 
tam w lesie, w których jedynie mech, słu- 
żący za posłanie, jest całem urządzeniem 

mieszkaniowem, odkryte rany wskutek od- 
mrożeń w czasie zimy, panujące stale cho- 

roby, z dniem każdym dziesiątkują te licz- 
nie wysłane w swoim czasie rzesze „kuła-- 
ków' tam, hen do Uralu! Władze sowiec- 
kie osiedlały na Urału całe rodziny razem, 

aby w ten sposób zmniejszyć ilość ucieka- 
jących. 

Osiedleni są tam Polacy z okolicy Miń- 
ska i Kojdanowa. 

W porze zimowej, gdy temperatura wy- 

nosiła przeciętnie zawsze 40 stopni niżej 

żera, nawet w „dień oddycha* (dzień wol- 

my), każdy naznaczoną mormę wykonać 
musiał. 

Widmo rychłej śmierci, jak mówi przy- 

bysz, nasuwało nam stale konieczność u- 
cieczki, w której można było widzieć jedy- 
ny możliwy ratunek. 

Ułożyliśmy zatem uciekać wodą — rze- 

kami, gdyż lądem od wioski do wioski by- 
łoby niemożliwem ze względu na straż, ja- 

ką stanowi młodzież, „Komsomoley* każ- 
dej wioski, uzbrojona w karabiny i która 
specjalnie: kontroluje dokumenty i prze- 
pustki u każdego nieznajomego. Złapany 

zostaje odprowadzony do „Wsielsowietu”, 
a później do poprzedniego miejsca, gdzie 
czekają go specjalnie obostrzone w stosun- 
ku do niego metody postępowania, przyno- 

szące śmierć w strasznych męczarniach. 
Jedynem wyjściem była ucieczka łódką, 

to też po uprzedniej zamianie u jednego 

staroobriadca ubrania na 20 funtów mąki, 
z której upieczono sucharki i przebyciu 
kilkudziesięciu km drogi lasem do rzeki, 
po której spławiają zrąbywane drzewo, wy 
ruszyliśmy 'w podróż, zachowując wszelkie 
środki ostrożności. 

Jechali zawsze nocami, żywiąc się prócz 
sucharków ikartoflami, jakie w czasie po- 
dróży noenych w niedalekiej odległości od 
osiedli ludzkich zawsze znaleźć było można. 
7 mastaniem dnia łódkę chowamo w nad- 
brzeżne krzaki, a sami udawali się w gęst- 
winę leśną na kolejny wypoczynek i ugoto- 
wanie kartofli w zabranym ze sobą kocioł- 
ku. Podróż ta, przejechawszy rzeki: Kol-. 
wę, Wiszerę i Kamę, trwała około miesią- 

ca, aż wreszcie kiedy dotarli do pewnego 
miasta, dalszą podróż już jako zwykli pa- 
sażerowie odbyli wgłąb Rosji parostat- 

kiem. Następnie podróż odbyli koleją i pie- 
szo, przekroczywszy wreszcie granicę zie- 
loną. 

Oto jeszcze jeden obrazek z tyranii czer 
wonej Rosji, jaka dziś wszechwładmie tam 
panuje. ner. 

Radjo wileńskie 
Poniedziałek, dnia 19 października. 

11.50: Kom. meteor. Sygnał czasu. Wiad. 
prasy polskiej. 12,20: Muzyka operowa (piy- 
ty). 12,40: Kom. meteor. 15.15: Progr. dzień- 
ny. 15,20: Audycja dla dzieci. 15,30: Utwory 
Beethovena (płyty). 16.00: „Tadeusz Joteyko i 
Ewa Niekraszowa — wspomnienia  pośmiert- 
ne* — wygł. prof. dr Tadeusz  Szeligowski. 
16.00: Lekcja francuskiego. 16,30: „Domy no- 
clegowe dla kobiet", wygł. Marja Królewska. 
16.40: „Nowy kodeks karny“, odczyt. 17.00: 
Koncert. 17,30: Progr. na wtorek. 18,00: Kon- 
cert. 18.30: „Co nas boli?* — felj. 19.10: Od- 
powiedź Mikowi — wygł. wice-prezydent mia 
sta Witold Czyż. 19.15: „Z walk o Baltyk“ — 
odczyt w jęz. litewskim. 19.30: „Na widnokrę- 
gu“. 19.45: Pras. dzien. radį. 20,00: Koncert. 
W przerwie dod. do pras. dzien. radį. 22,06: 
Skrzynka pocztowa techn. 22.15: Muzyka ta- 
neczna. 22,15: Kom. meteor. 22.00: D. c. muz. 
tan. 

  

  

wobec pewnych komplikacyj, bank zmu 
szony jest zawiesić wydawanie pienię- 
dzy za jego czekiem, dopóki śledztwo 
nie zostanie zakończone. 

Donalda rozgniewało to i zmartwi- 
ło, a postanowił nie poddawać się depre- 
sji. Miał jeszcze trochę pieniędzy, które 
mogły wystarczyć mu na kilka dni. Nie- 
pokoiła go tylko myśl, że ktoś, widocz- 
nie, rozpoczął energiczną kampanję prze 
ciw niemu. Komuś chodziło o wzbudz*- 
nie podejrzeć co do autentyczności jego 
osoby. 

Gdy opowiedział o tem Glorji, zgo- 
dziła się zjeść z nim obiad w „Tajemni- 
czym Domu*, aby go pocieszyć, 

Po obiedzie, Glorja poprosiła, aby 
jej pokazał bibljotekę. Na kominku pa- 
lił się ogień, nadając ponuremu i zimne- 
mu pokojowi nieco przyjemniejszy cha- 
rakter. 

Glorja, świeża i ładna, w białej, jed- 
wabnej sukni, z dużą żółtą różą na ra- 
mieniu, wniosła do domu radość i mło- 
dość. Donald pokazywał jej stare portre- 
ty, opowiadał historję rozmaitych sa- 
miątkowych drobiazgów, uzbieranych, 

przez jego przodków. 

Drzwi otworzyły się ostrożnie i uka 
zała się w nich żółtawa twarz Piterkina. 
Donald skinął głową, na znak, że może 
wejść. 

— Zdarzyło się coś dziwnego, sir, —- 
zameldował lokaj, — Grodi mówi, że 
zginął zapasowy klucz od drzwi, który 
wisiał w kredensie. 

— Kiedy to się stało? 

  

Dziś premjera! 

Największa 
ekranu 

SZPIEG i KOBIETA 
Film ten osunty na tle wojny śwatowej otwiera przed nami tajaiki tragicznych zmsgań się mocarstw 

DŹWIĘKOWE KINO t 

C8/INS 
Wielka 47, tel. 15-41 

gwiazda BRIGIDA HELM i 
Dziš premjerai 

WILLI FRITZ peerac i 
nadprzeboja pył. 

europejskich i uplastycznia upiorne drogi szpiegostwa międzynsrodowego. 
Nad program: urozmaicone dodatki dźwiękowe 

Pocz. o godz. 2ej. 4, 6, 8 i 10.15. w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 
Ceny od 25 gr. 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

2 

i 

4 

    
       

    
ku seansów 4, 6, 8 i 

Dziś w:elka prem]era. Sspertumu egzut. realizacji W. S$. Vaa vykea genjal. twórcy „Trader Morns“ 

„CZŁOWIEŃ -JĄaipa" 
W roli głównej JOHNY WESSMULLER, rekordzista - pływak, najlepiej zbudowany męż- 

czyzna Świata. Walka ze lwami, małpami, krokodylami, słoniami i 
bylców. Autentyczne zdjęcia. Emocja za emocjami. Nad program: Aktualja dźwiękowe. — 
Wszelkie ulgi zawieszone. 

2 powodu wysokiego poziomu artystycznego filmu wejście na widownię tylko na poczar- 
10,15. Bilety honorowe i bezpłatne bezwzględnie nieważne. 

plemionami dzikich tu- 

  

Dziś ceny zniżene 
  

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 

Super-Przebój Złotej Serji Poiski KSIEĘZNA ŁOWICKĄ 
Romantyczny dramat wielk. księcia Konstantego i pięknej Polki 

w ro... Jadwiga SMOSARSKA, Stefan JARACZ, Józef WĘGRZYN 
Zdjęcia wojskowe przy łaskawym współudziale SZKOŁY PODCHORĄŻYCH w mundurach bistocycz- 
nych z r. 1831. Atrakcje dźwiękowe 

Seanse o godz. 4, 6, 8, 
Dia młodzieży dczwolone 

10.15, 
  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28. 

PYYYTYTYTYWYWWYVYYYTYYYYYTYYVYYEYYYYYYTYYYYN 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, IX. 

rew., K. Karmelitow, zam. w Wilnie, Gimna- 
zjalna 6—14, na zasadzie art. 1030 U.P,C, о- 
głasza, że w dniu 17 października 1932 r. od 
godz. 10 rano w Wilnie, ul. Kalwaryjska 37— 
12 odbędzie się sprzedaż z przetargu publicz. 
nego ruchomości, należących do Abrama A- 
gresta na rzecz Skarbu Państwa i skladają- 
cych się z kredensów, zegara, stołu, otomany 
itp. oszacowanych na sumę zł. 4.150 — iecz 
na mocy art. 1070 U.P,C, licytacja rozpocznie 
się od połowy sumy oszacowania 

Komornik K. KARMELITOW. 
WYYYYYYYTYYYVYYYYYYYYTYYTYYYYYYSYYYVYYYYYYTY 

O OO EA 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go 

rewiru Juljan MOŚCICKI, zamieszkały w Wil- 
nie przy ul. Wileńskiej Nr. 25 m. 10 zgodnie 
z art. 1030 U.P,C, podaje do wiadomości pu- 
blicznej, że w dniu 18 października 1932 r. od 

godz. 10-ej rano, w Wilnie, przy ul. „Kwasze' 
nej Nr. 2 m. 4, odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji należącego do Rebeki Swerdlin majątku 
ruchomego, składającego się z urządzenia do- 

mowego oszacowanego na sumę zł. 5.200 — 

na zaspokojenie pretensji Brochy Raszkowicz 
i innych w sumie zł. 4.500 — z procentami 
i kosztami z aktu zastawu. 

Komornik Sądowy J. MOŚCICKI. 

| i r 
  

  

Drukarnia wydawnictwa „SLOWA“, 

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki iecznicze| 

Wilno, Micklewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą kosnerwuje, doskonali, odświeża, 1- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyczny 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszczu- 

plający (panie). Natryski „Hormona”* wedłuq 
prof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. in- 

dywidualne dobieranie kosmetyków do kaz- 

dej cery. Ostatnie zdobycze kosmetyki ra-     

    

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—58. 

W. Z. P. 

BET NSA -- 

AROS FOGRA KuPNo 
DL. | uyłtleic == SPRZEDAŻ 

 MADIJASIEWICZOWA 
po „DIY wznowiła Sprzedam 

przyjęcia, Choroby okazyjnie nowe 2gar- 
Skórne leczenie włosów nitury mebli bambu 
kosmetyka lekarska i sowych ul. Kalwaryjska 
operacje kosmetyczne 62a m. 8 w podwórzu 

Wileńska 33 m. 1 a AR. 
od 11—12 i od 5—6. *ORTEPIAN 
„ — — -» krótki w dobrym  sta- 

` je do wynajęcia iub 

POPIERAJCIE urera 
Wiadomość w admini-* 

L.0.P.P stezcji „Słowa* u С. 
" 

  

  

Dzis! Wspauiały film erotyczno=salonowy 

PRZEŻYCIA JEDNEJ NOCY 
W rol. gł MARCELA ALBANI | 160 SYM. Pzzepiękna wystawa, gznjalna gra artystów, cudowne melodje. 

Nad program: Dodatki dźwiękowe, Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. W dnie świąt, o godz. 7-ej 

TU = 

Drzewo opałowe, 

  

  

T i M A 

"ĄARZYNY . POSZUKUJĄ ы 

JAR NT OSZUKUJĄ 
w dowolnych ilościach 
z dostawą do domu. PRACY 

Zamówienia przyjmuje: 
Mleczarnia - Ferma — 
Lubow.. Gdańska 6 
Tamże łabędzie białe 
parami tanio do sprze- dyplomowany, 

  

AGRONOM 
znajo - 

dania. mość wszystkich dzia- 
-- ——-—-—--- = łów gospodarki rolnej 

praktyczna, długolet - 
Lekcje nia praktyka, doskona- 

łe rekomendacje. Łask. 
zgł. w Adm. „Słowa”, 

Maturzysta STOLARZ 
udzieli sumiennej po modejmujący się każ 
mocy w nance. Wyma dej roboty znający” 

ganie b. skromne. Mo- — gruntownie swój 
stowa 11-a m 6. —_ fach, trzeźwy. Ё i 

= uczciwy, pra o ja 
ZARA ŁAMAŁAA i OKOIWIGK Zajęcie) - 
Lokale Zarakowski Raj -' 

гуттуутттууутттоуччо — ППИЛО. 
= „„Lwowska 30 m. 3. 

MEBSZKANIE OO. 
4 poxcjowa 1 wygo stolarskie i meblarskie 

dami, nie na parterze, Wykonuję solidnie, ta- 
wśródmieś.iu, w cenie nio i szybko. Piotrow 
do 100 sł. miesięczni- Ski Stanisław Chełmska 
Łaskawe zgtosz:nia do 47 m. 2. 
redakcji dla W. 

POKÓJ CUKIERNIK 
umeblowany do wyna- specjalista od ciastek. 
jęcia dla kulturalnej 0- Zdolny, pracowity. Z: 
suby. Dąbrowskiego 12 powodu kryzysu chwi- 

m. 3 RE bez zajęcia. — 
== — — — — — — -- Šniegowy 14 iKsielew- 
1lub2 POKOJE ski Śtarielaw, 

do wynajęcia. Mosto - -. 
wa 5 m. 8. 

  

  

  

POTRZEBNE 

CLEŚSLA 
A == WYKWAINKOWANY ZA 

Do wynajęcia poleceniami podejmie 
4 i 5 pok. mieszkania Się pracy w swojej spe 
ze wszelk. wygod. w Cjalności, tanio. Robo- 
domu Nr. 6 przy ul. tę wykona solidnie. — 
Gimnazjalnej, obok Są- Tartaki 27 Rajchinbach 
du Okręgowego i gim. Józef. : 
nazjum Lelewela. 

— Grodi nie wie. Zauważył to przed go, — odpowiedział zmieszany Donald. 
chwilą. ; 

— Niezrozumiata historja!... — mru 
gnął Donald. 

— Tem można wytłomaczyć niejed- 
no zagadkowe zajście, sir! 

— Ale nie tłómoczy się to, że zbrad 

niarz mógł strzelać przez dziurkę od klu- 
cza, albo szczelinę w podłodze! 

— Nie, sir, ale... 
Po pewnem wahaniu, Piterkin wycia 

gnął z kieszeni rewolwer i podał Donal- 
dowi. 

— Niech pan to weźmie, tak będzie 
spokojniej! A ja tymczasem przeszukanmi 
cały dom! : 

Donald machinalnie wziął broń i 
włożył do kieszeni. Ostrożności Piterki- 
na wydały mu się przesadne, ale mimo 
to zaczął odczuwać pewien niepokój. 
Glorja stała przed „Amicusem*. Nagie 
jej ramiona miały śliczną karnację w 
świetle świec. Gdyby jej miało coś gro- 
zić!.. Ten klucz od bramy... 

Prawie machinalnie, Donald przekrę 
cił klucz w zamku i zamknął zasuwy. Ro 
zumiał, że to nie ma sensu, że przecież 
nic jej nie groziło tu, przy nim. Jednak 
po tym napadzie na Glorję w domu z 
zielonemi okienicami, niepokój o nią nie 
opuszczał go ani na chwilę. 

Odwróciła się. Oczy miała rozesmia- 
ne. 

— Co robisz, szaleńcze? Dlaczego 
zamykasz drzwi? Co powie moja stara 
ciotka, gdy się dowie? 

— Zapewne dostanie ataku sercowe- 

  

Glorja przestała się uśmiechać. 
— (o się stało, Donaldzie? Twój 

kamerdyner powiedział coś niepokojące- 
'go? Co się stało? 

— Piterkin zaandto poddaje się 
grze wyobraźni, Glorio. Siądźmy przy 
kominku. 

— Podsunął dwa fotele do ognia. 
— Tak będzie przytulniej, prawda? 
— Jesteś dziś jakiś dziwny, Donal- 

dzie. ; 
— Jak wszyscy! W tym domu WSZy- 

scy są dziwni. 

— Nietylko w tym domu! Kiedy wy 
chodziłam z hotelu, aby przyjechać tu- 
taj, jeden z szoferów tak nalegał, żebym 
wsiadła do jego auta, że wzięłam inną 
taksówkę. Nie podobała mi się jego fi- 
zjonomja. 

— Boże! Czyżbyś przypuszczała?... 
— Uspokój się, Donaldzie, jakiż ty 

jesteś drażliwy! Może w tem tkwi roz- 
wiązanie zagadki? 

Glorja otworzyła torobkę i wyjęła 
miedziany klucz. : 

— Skąd ty to masz? — krzyknął Do 
nald. 

Spojrzała na niego zdumiona. 
— O co chodzi, Donaldzie? Nie wi- 

działam cię jeszcze nigdy w tym stanic! 
Mr Milliken wstąpił do mnie rano i za- 
pytał, czy poznaję ten klucz. Odpowie- 
działam, naturalnie, że nie widziałam go. 
Po jego odejściu znalazłam klucz na sto- 
le. 

Donald usiłował zebrać myśli. Zadzi- 

  

sosnowe i olszowe, oraz węgiel 
górnośląski 
РО РО В Й 

SKŁAD DRZEWA 

Michała hr. Tyszkiewicza 
w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 751. 

Dostarcza również dia urzędów i instytucji. 

Dla P.P. Urzędników na raty. 

-- Mostowa 3. 

    

KOWAL 
dobry robotnik, praco- 
wity, sumienny, w cięż 
kich warunkach  zmaj- 
dujący się, szuka pra- 
cy od zaraz. Zgadza” 
się na każde warunki. 
Zorawia 9 m. 1. Žyž- 
niewski Jan. 3 

brzozowe, 

WŁAŚCICIELI 
KAMIENIC 

prosi o posadę dezorcy 
były nauczyciel (z ro- 
dziną, żonaty). Skraj- 
nia nędza. Chętnie, su- 
mienine i, gorliwie speł 
ni swe czynności. Ad“ 
res w redakcji lub Za 
rzecze 15 — 12. 

- STOŁARZ 
sumienny, pracowity — 
prosi o udzielenie ja- 
kiejkolwiek pracy. Mo- 
że wyjechać na prowin 
cję. Czywilis Michał — 
Ponarska 45. 

  

STOLARZ 
dobry fachowiec ze 
świadectwami przyj - 
mie pracę na skrom- 
nych warunkach. Naru 
niec Klemens— zaułek 
Lidzki. 2 ———— TA 
So PR -.TYLE DGMÓów 
TOKARZ buduje się w Wilnie, 

gruntownie obeznany z ;** Przy żadnym z 
nich nie znajdzie się 
praca dla wykwałlifiko- 
waego cieśli, solidnego” 
człowieka, pozostają - 
cego bez pracy? Łaska 

swym zawodem, zdol - 
ny fachowiec. Konow- 
ski "Jan. Bystrzycka 11. 

INTROLIGATOR | 
poszukuje pracy. Wiel- We Zaoiiarowania pro- 
ka 28 m. 6. Zubaczyk SZe kierowač ul. Św. 

Włodzimierz. Ignacego 12 — 27 — 
2 —_ .. Baliński Michał. 

PRERKAWKRZ 
chwilowo bez pracy — 

  

przyjmie posadę. Wy- La CZNIK 

magania skromne. — Różiie 
Szeptyckiego 10. Szysz BIREDMESTTW МЕН 
kiewicz Michał. ma ni н 
Ei = H-fi  ersžka 

* REPARUJĘ ZAMKI  Hałciarka 15 lat pizda 
dorabia klucze tanio, hatciarskiej— przyjm:an 
solidnie, szybko wy-* wszelkie roboty halcyf 
kwalifikowany ślusarz 
Bruzga Stanisław. Sa- 
raceńska 14 m. 12. 

PRZYJMIE PRACĘ 
na najskromniejszych - 
warunkach w zakładzie 
piekarskim wykwalifi -* 

biały, kolorowy, mereż- 
ka ręczna, różne wzory, 
haft sztandarów i cho- 
rągwi, złotem i srebrem 
wykonanie b. sżarcnne 
i akuratne cemy więcej 
niż przystępne. Lite- 
racki 11 m. 5. Sadwiga 

  

kowany fachowiec. -" Błuś, 

iekarz. Lipowa 26 — = = 

Za Jan Kto dopomoże ucz- 
SmE RE niowi Szxoły Techa. 

CIEŚLA do ukończenia nauk, 
Warunki zmuszają go 
do szukania jakiegokoł- 
wiek zarobku w godzi- 
nach wolnych. — Moze 
udzielić korepetycji inb 
wykonywać prace kre- 
Ślarskie albo też zajmie 
się inną pracą byle оё 
zaraz, Łaskawe zgło 
szenia kierować do re- 
dakcji. 

prosi o udzielenie jakiej 
kolwiek pracy . Może 
wyjechać na prowincję. 
Kijowska 4. Kowalew- 
ski Jakób. 

ELEKTROMONTER 
znający dobrze swój 
fach poszukuje pracy. 
Zygmuntowicz Stefan - 

  

wiające 
na!.. 

-— Ktoś musiał dowiedzieć się, że 
Milliken zostawił ten klucz u ciebie. 

— Zapewne. Ale dlaczego robi się 
tyle awantur z powodu jakiegoś klucza? 

„ — Nie mam pojęcia. Zapewne to ja- 
kiś bardzo cenny klucz! Hektor Wort py 
tał mnie o niego przedwczoraj... To też 
oryginalny typ! Kiedy wszedłem tutaj, 
rozmawiał z Amicusek! 

— Z tym z bronzu?.. Donaldzie, nie 

mów głupstw, bo zwarjujemył 
„Glorja zadrżała i pochyliła się do a- 

gnia. 
Donald patrzał na nią, myśłąc, że o- 

na również jest jedną z zagadek... Oboje 
milczeli czas jakiś. Glorję ogarnął dziw- 
ny niepokój. Wstała nagle. 

— Ten dom działa mi na nerwy, De 
naldzie. Pojadę chyba do domu! 

Donald nie chciał się z nią rozstać. 
Myślał o tym podejrzanym  szoferze w 
taksówce, o którym wspomniała, © jej 
krzykach w domu Stegtona... Nawet gdy 
odprowadzi ją aż do jej hotelu, nie ę- 
dzie ona tam bezpieczna! 

— Słyszysz? — krzyknęła nagle Gło 
rja. 

— To gałęzie starego debu stukiją 
w Okna. Dziś znowu mamy silny wiatr. 

Dziewczyna roześmiała się nieszcze- 
rze. 

— W kominie wiatr gwiżdże! Gdzie 
jest moja torebka? 

(D.C.N.) 

niedbalstwo ze strony Millike- 

ECP SC 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyński. 
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